
EDITAL 04/2022 – POLOS CRIATIVOS BOCA DE BRASA
ANEXO IV – GLOSSÁRIO DE TERMOS E CONCEITOS

Boca de Brasa Apresenta: ação que possibilita o intercâmbio dos artistas do território e/ou com
artistas  de  outras  regiões  da  cidade,  do  país  e  do  mundo,  através  de  apresentações  artísticas,
atividades formativas, entre outras ações.

Cineclube Boca de Brasa: atividades de estímulo ao movimento cineclubista,  com exibições de
filmes e outros produtos audiovisuais, acompanhadas de rodas de conversa e/ou outras ações que
estimulem a ampliação de público para o audiovisual, bem como o aprimoramento do olhar criativo
e crítico para obras dessa linguagem.

Eixos  temáticos: são  áreas  de  atuação  e  de  conhecimentos  que  norteiam  a  composição  dos
conteúdos trabalhados nos laboratórios a serem contemplados nos percursos específicos. Os eixos
temáticos estão agrupados em macro-eixos. 

Escola Criativa Boca de Brasa: processos formativos-criativos oferecidos às iniciativas culturais e
criativas existentes nos territórios/Polos, visando sua capacitação e qualificação artística, técnica e
empreendedora,  bem  como  contribuindo  para  a  dinamização  dos  Espaços  Boca  de  Brasa  e
consequente potencialização. As ações formativo-criativas decorrem de propostas apresentadas por
Organizações da Sociedade Civil, mediante definições deste Edital e podem ser executadas tanto
nos  Espaços  Boca  de  Brasa,  quanto  em  edificações  da  própria  Organização  e/ou  em  outras
instalações apropriadas existentes no território.

Espaço Boca de Brasa: Funciona como epicentro e aglutinador de atividades regulares Boca de
Brasa,  inciativas espontâneas  da comunidade de cada Polo ou de outros  artistas,  sob demanda.
Abrigam também ações formativas desenvolvidas no âmbito das Escolas Criativas Boca de Brasa.
Visam o desenvolvimento artístico-cultural, criativo, humano, social e econômico do território no
qual  está  estabelecido,  fortalecendo  as  relações  identitárias,  a  cultura  da  paz,  o  respeito  à
diversidade  –  cultural,  étnico-racial,  religiosa,  geracional,  de  gênero  e  orientação  sexual  –  e
estimulando o pleno exercício da cidadania. 

Diálogos Boca de Brasa: encontros abertos com a comunidade, em formato de palestra, debate,
mesa redonda,  envolvendo artistas,  produtores,  técnicos  e  outros  agentes  culturais,  sobre temas
relacionados à cultura,  como diversidade, identidade,  economia criativa, direitos culturais, artes,
intercâmbio cultural, protagonismo juvenil, bem como de outras áreas transversais como educação,
meio ambiente, saúde, cidadania, cultura de paz, dentre outros.
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Laboratórios: estratégia  metodológica  de  caráter  vivencial,  focada  na  experimentação,
possibilitando  o  desenvolvimento  de  competências  numa  perspectiva  que  supera  a  visão
exclusivamente teórica. Compõem os laboratórios básicos e específicos das formações ofertadas
pela Escola Criativa Boca de Brasa, a partir das Áreas Temáticas. 

Festival  Boca  de  Brasa:  evento  cultural  executado  diretamente  pela  FGM que engloba  na  sua
programação a  apresentação das  iniciativas  culturais  qualificadas  pela  Escola  Criativa  Boca de
Brasa, bem como de grupos, coletivos, artistas e agentes culturais de diferentes territórios da cidade.
Tem por objetivo reconhecer, valorizar, difundir e celebrar as mais diferentes produções culturais
dos bairros, promovendo e fortalecendo a diversidade cultural.

Palco  Aberto  Boca  de  Brasa:  evento  destinado  a  apresentações  culturais  envolvendo  a  livre
participação de artistas e grupos da comunidade e de outras regiões da cidade.

Polos  Criativos  Boca  de  Brasa: zonas  territoriais  que  concentram  atividades  formativas,  de
produção, articulação, difusão, circulação e fruição cultural, irradiando e reverberando para o seu
entorno os resultados dessas atividades. Os Polos atuam a partir do tripé Escola Criativa Boca de
Brasa, Espaço Boca de Brasa e Festival Boca de Brasa.

Solte  o  Verbo  Boca  de  Brasa:  encontros  voltados  à  escuta,  onde  as  comunidades  podem  se
manifestar, apresentar propostas e dialogar sobre desafios coletivos vivenciados.

Iniciativas culturais e criativas: são as iniciativas voltadas para o campo da cultura ou da economia
criativa,  desenvolvidas  por  indivíduos,  agentes  culturais,  artistas,  produtores,  pessoas  físicas  ou
jurídicas  (MEI),  eminentemente  do/e  no  território.  Podem  ser  individuais  com  até  02  (dois)
participantes  contemplando:  artistas  solo;  duplas;  microempreendedores  individuais;  e  Coletivas
com pelo menos 03 (três participantes),  abrangendo coletivos ou grupos socioculturais;  espaços
culturais e/ou bibliotecas comunitárias; organizações não governamentais e associações. 

Participantes: são todas as pessoas vinculadas ou não às iniciativas culturais e criativas, que poderão
participar da formação por laboratórios (2ª macro etapa) prevista na metodologia da Escola Criativa
Boca de Brasa e que poderão ser certificadas de acordo com os critérios pactuados.

Trilhas formativas: são os percursos formativos definidos e cursados pelos beneficiários na Escola 
Criativa Boca de brasa.

Organizações proponentes: são as OSCs que se candidatarem ao edital, submetendo uma proposta 
técnico-pedagógica na seleção.

Organizações parceiras: são as OSCs que tiverem suas propostas selecionadas, que cumprirem todas
as exigências estabelecidas pelo Edital nº 04/2022 e que assinarem a Termo de Colaboração.
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