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1. DA APRESENTAÇÃO
    A Fundação Heinrich Böll, a Fábrica de Imagens – ações edu-
cativas em cidadania e gênero (CE) e o Observatório das Fave-
las (RJ) tornam pública a chamada "Olhares sobre o agora – cul-
tura, diversidade e direitos", voltada ao fomento de produções 
artísticas desenvolvidas por artistas maiores de 18 anos residentes 
nos estados do Ceará e do Rio de Janeiro e a respectiva difusão 
destas em ambiente virtual.

2. DA JUSTIFICATIVA
    A chamada "Olhares sobre o agora” se propõe a viabilizar 
experimentos artísticos pontuais nos estados do Ceará e Rio de 
Janeiro, reconhecendo o caráter fundamental da cultura 
enquanto campo estruturante da vida, geradora de sentidos e 
significados e como aquela dimensão da experiência humana 
capaz de “lançar mundos no mundo”, parafraseando Caetano 
Veloso.
    Nessa direção, essa chamada se justifica como uma aposta 
política na cultura e, muito peculiarmente, na realização artísti-
ca, que a partir do espaço-tempo vivido pela/o artista, expressa 
uma compreensão e/ou uma projeção estética e política sobre 
o real. Projeção esta que, potencialmente, pode apontar cami-
nhos para no agora, imaginarmos e tramarmos coletivamente a 
construção de outros possíveis mundos, social, ambiental, políti-
ca e economicamente mais justos, com equidade de gênero, 
afirmação das diversas sexualidades e igualdade racial, para 
citar alguns dos vários desafios civilizatórios dos quais ainda 
temos de nos ocupar e nos quais a arte muito pode contribuir.
    É essa arte engajada, irmanada aos direitos humanos, que 
lança olhares e proposições capazes de nos encantar nos 
inquietando, de fortalecer em nós o sentido do bem comum e 
do bem viver e de nos instigar a nos repensar e nos reinventar nos 
nossos modos de ser e de estar em sociedade que queremos 
apoiar e justifica em primeira instância a chamada.
      Dois outros fatores complementares, mas não necessariamen-
te menores, nos estimulam a lançar o “Olhares Sobre o Agora”. 
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    O primeiro diz respeito à situação de trabalhadoras e trabalha-
dores da cultura em face ao momento de emergência em 
saúde e de calamidade pública decorrentes da pandemia da  
COVID-19, especialmente àquelas e àqueles oriundos das fave-
las e periferias, sejam territoriais, sejam sociopolíticas relaciona-
das a marcadores como classe, raça, gênero, sexualidade, ge-
ração, deficiência, dentre outros. 
    Como setor econômico, a cultura é responsável pela renda de 
aproximadamente, 5 milhões de pessoas e por movimentar 
2,64% do PIB brasileiro, segundo dados da Secretaria Especial de 
Cultura do Ministério do Turismo. Com atividades extremamente 
reduzidas há pelo menos seis meses, o campo da cultura foi um 
dos primeiros a cerrar suas portas e será um dos últimos a reabri-
-las num contexto onde deve prevalecer o distanciamento 
social, atitude mais adequada para prevenção e cuidado, de si 
e das coletividades, diante do novo Coronavírus e suas formas 
de contágio.
    O segundo fator advém da necessidade de se afirmar a cultu-
ra como campo privilegiado do exercício da liberdade e de 
produção da pluralidade diante da constatação de que ela 
não apenas não tem sido tratada prioritariamente como política 
de estado, como observamos recorrentemente a perseguição 
a artistas, expressões e espaços culturais nos últimos anos, num 
contexto de recrudescência conservadora, por vezes funda-
mentalista, pelo qual passa nosso país.
    No que se refere à escolha das unidades federativas objeto    
dessa chamada, os estados do Ceará e do Rio de Janeiro, se 
deveu a três fatores. O primeiro, o fato desses dois estados esta-
rem entre os mais afetados pela pandemia por Covid-19; o 
segundo, realizarmos esta experiência em duas regiões distintas 
do Brasil; e o terceiro, o fato da Fundação Heinrich Böll já desen-
volver ações nesses estados, contando com parceiros locais 
com vivência e experiência nos campos da cultura e dos direi-
tos.
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3. DO OBJETO
    A chamada selecionará 16 propostas artísticas autorais que 
deverão produzir peças audiovisuais de até 5 minutos, sendo 8 
(oito) de artistas residentes no estado do Ceará e 8 no estado do 
Rio de Janeiro. Ela é direcionada para artistas, numa concep-
ção ampliada do termo, das mais diversas linguagens (audiovi-
sual, cênica, música, visual, fotográfica, artes da palavra, híbri-
da, dentre outras) e que desenvolvam sua arte nos mais varia-
dos suportes (da tela para pintura à tela do computador, da 
câmera artesanal à câmera digital, corpo, voz, dentre outros). 
    As performances gravadas concebidas e realizadas pelos e 
pelas artistas selecionadas serão lançadas na Mostra virtual 
“Olhares sobre o agora” organizado pela Fundação Heinrich 
Böll, pela Fábrica de Imagens e pelo Observatório de Favelas, a 
ser lançada entre os dias 07 e 10 de dezembro, Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. O lançamento será acompanhado de 
bate-papos entre os realizadores selecionados e que se dispo-
nham voluntariamente a participar desses momentos. Após a 
mostra, as peças permanecerão nas plataformas virtuais das três 
instituições organizadoras, com a possibilidade de serem apre-
sentadas e divulgadas por tempo indeterminado por essas orga-
nizações, exclusivamente em ações socioeducativas e sem fins 
lucrativos.

4. DAS INSCRIÇÕES
    Encontram-se abertas de 21 de setembro a 9 de outubro as 
inscrições para artistas e/ou representantes de coletivos artísticos 
interessados em serem parte da Mostra Olhares sobre o agora - 
cultura, diversidade e direitos.
    As inscrições são gratuitas e serão realizadas através de formu-
lário online com o envio de todas as informações listadas aqui 
nessa chamada, até às 23h59min do dia 9 de outubro de 2020, 
não sendo aceitas inscrições efetuadas fora do período indica-
do neste item.
Formulário para artistas do Rio de Janeiro:
https://bityli.com/InscriçãoOlharesRJ 

Formulário para artistas do Ceará:  
https://bityli.com/InscriçãoOlharesCE
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5. DAS PROPOSTAS
5.1. Podem se inscrever artistas de quaisquer linguagens artísti-
cas.
5.2. Espera-se que as propostas sejam formuladas a partir de 
mensagens que reflitam o tempo presente, ancoradas e com-
prometidas com debates em torno dos direitos humanos, na 
busca pela redução de desigualdades que nos estruturam 
socialmente.
5.3. Estão aptas a participar desta chamada pessoas físicas e/ou 
representantes de coletivos artísticos.

6. DA SELEÇÃO
6.1. Todas as propostas – selecionadas e não-selecionadas - 
serão comunicadas por email.
6.2. As propostas serão avaliadas e selecionadas por uma 
banca de profissionais e pesquisadores do Observatório de 
Favelas (seleção Rio de Janeiro) e da Fábrica de Imagens – 
ações educativas em cidadania e gênero (seleção Ceará).
6.3. Caso seja selecionada/o, a/o artista proponente deverá 
assinar um Termo de Anuência no qual autoriza o uso de sua 
imagem, de sua voz, de seu nome e da imagem de sua(s) 
obra(s) em todo e qualquer material de divulgação da Mostra, 
bem como, ratifica sua aceitação a todas as condições estabe-
lecidas na presente chamada.
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Portfólio digital no formato PDF em até 10 páginas OU apresenta-
ção visual do trabalho no formato PDF em até 10 páginas OU 
vídeo com duração máxima de até 5 min (.mp4);

Mini-bio, atualizada e resumida, de até 10 linhas, da/o artista indi-
vidual e/ou representante de coletivos artísticos participantes 
(destacando pontos importantes da trajetória de sujeita/o e 
artista, espaços formativos e artísticos pelos quais passou); e

Endereço, telefone e e-mail para contato.
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precisa estar atenta/o aos seguintes itens:
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6.4. O resultado da chamada será divulgado nas página das 
redes Facebook e Instagram da Fundação Heinrich Böll, da 
Fábrica de Imagens e do Observatório de Favelas até 26 de 
outubro de 2020.
6.5. Serão selecionados até 16 artistas e/ou representantes de 
coletivos artísticos.
6.6. Além das/os 16 artistas selecionadas/os, a comissão deverá 
selecionar outras/os 2 suplentes de cada estado.
6.7. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de participação 
por parte de alguma selecionada/o, será chamada/o a/o 
primeira/o suplente da lista e, se necessário, a/o segunda/o.
6.8. As comissões de seleção são soberanas, não cabendo 
recurso às suas decisões.

7. DOS CRITÉRIOS
    As comissões de seleção serão formadas por membros das 
organizações promotoras da chamada que seguirão os critérios 
listados abaixo:
7.1. Qualidade artística e poética, relevância dos trabalhos e co-
erência conceitual; 
7.2. Clareza da descrição e do desenvolvimento do trabalho; e
7.3.  Possuir inscrição como pessoa jurídica: Simples, MEI, etc., 
estando apto para emitir nota fiscal para o recebimento da 
bolsa, não sendo válido o cadastro de pessoa jurídica de tercei-
ros;
7.4. Serão consideradas a diversidade de gênero, étnico racial, 
de sexualidade e território. 
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8. DOS PRODUTOS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS PELOS E 
PELAS PROPONENTES SELECIONADAS
8.1. DOS PRODUTOS 

8.2. DAS AÇÕES:

Os produtos acima indicados devem ser enviados impreterivelmente 
entre os dias 26 de outubro e 16 de novembro por e-mail.

Para artistas do Ceará:  tecnica@fabricadeimagens.org.br
Para artistas do Rio de Janeiro: producao@observatoriodefavelas.org.br

Vídeo de até 05 minutos da performance do ou da artista 
enviado por link para download válido entre os dias 26 de 
outubro e 16 de novembro de 2020, em formato AVI, MKV 
ou MP4, com resolução mínima FULL HD (1920x1080) e aces-
sível em plataformas de armazenamento em nuvem (ex.: 
DropBox, One Driver, Google Driver, MEGA, etc.). Caso seja 
necessária senha para o download dos arquivos, deve ser 
enviada junto com o link

3 (três) fotos de divulgação da performance e 1 (uma) do 
ou da realizadora em formato JPG, com resolução mínima 
de 300dpi.

Participação sugerida, mas não obrigatória, do (s) ou da 
artista (s) na mostra virtual organizada pela Fundação Hein-
rich Böll, pela Fábrica de Imagens e pelo Observatório de 
Favelas, a ser realizada entre os dias 07 e 10 de dezembro 
de 2020.

Os vídeos brutos enviados pelos (as) artistas passarão por 
um processo de finalização simples (ajuste de cor e som e 
inclusão da vinheta de abertura e créditos).
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9. DO ORÇAMENTO E REPASSES AOS SELECIONADOS E SELECIO-
NADAS
 Cada artista selecionado ou selecionada receberá o valor 
de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais) para o desenvolvimento 
e finalização de seu projeto, que será repassada pela Fábrica 
de Imagens (para residentes no Ceará) ou pelo Observatório de 
Favelas (para residentes no Rio de Janeiro). 
 O repasse se dará em duas parcelas, mediante emissão 
de notas fiscais. A primeira, uma de R$ 750,00 (setecentos e cin-
quenta reais), na ocasião da assinatura do contrato entre as 
partes, e a segunda de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
após a finalização do produto, incluindo os processos de apro-
vação da finalização (ajuste de cor e som e inclusão da vinheta 
de abertura e créditos) pelo artista. 
           O prazo para o pagamento da segunda parcela é de até 
dez dias úteis após a aprovação do vídeo finalizado.

10. DO CRONOGRAMA
Lançamento da chamada - 21/09
Inscrições - 21/09 a 09/10
Resultado - 26/10
Entrega do material - 16/11
Lançamento da mostra Olhares sobre o agora –  cultura, diversi-
dade e direitos  - 7-10/12
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