
CHAMADA ABERTA

Programa de apoio para 
pesquisas e projetos 
artístico-pedagógicos e 
de ação socioambiental

Inscrições abertas de
22/10 até 21/11



Inscrições a partir de 
22 de outubro até 23h59 de 21 de novembro 2021

Acesse o formulário de inscrição aqui

https://forms.gle/9ekTaCSyQ2T823F3A


1. sobre o programa
várzea é um programa de apoio ao desenvolvimento e à publicação de pesquisas 
e projetos educativos transdisciplinares que sejam praticados em contextos 
comunitários e que contemplem as especificidades sociais e ecológicas de suas 
biorregiões, habitando as margens entre a experimentação pedagógica, as artes 
visuais e a ação socioambiental.

Nesta edição, será selecionado um projeto de criação de metodologias, ambiências 
ou linguagens artístico-pedagógicas que se proponha a narrar e figurar as múltiplas 
relações inscritas nas paisagens, convocando a atenção coletiva às redes materiais e 
imateriais de espécies e agências que as conformam. Quais histórias nos contam as 
paisagens sobre suas ecologias emaranhadas de comunidades e territórios?

Durante seis meses, o projeto selecionado terá acompanhamento crítico e editorial 
online com uma equipe de pesquisadores da campo e interlocutores convidados. 
O processo de acompanhamento tem o objetivo de aprofundar e elaborar as 
questões que emergem da prática pedagógica proposta, produzindo também uma 
publicação digital em formato livre. A CAMPO oferecerá apoio para o design e 
a produção editorial, com o objetivo de identificar junto a/o(s) proponente(s) os 
formatos mais pertinentes para a comunicação da proposição artístico-pedagógica. 
Haverá também um programa com falas públicas de educadores sobre temáticas 
relacionadas à paisagem.

Encorajamos a inscrição tanto de projetos pedagógicos consolidados, que poderão 
se desdobrar em novos formatos ao longo dos processos de acompanhamento 
e formulação da publicação, como de projetos em fase de elaboração e 
experimentação metodológica, caso em que a publicação poderá funcionar como um 
protótipo para a aplicação da proposta selecionada em seu contexto de atuação.

Será disponibilizada uma bolsa para a participação no programa, no valor de 
R$1.000,00 mensais, de Fevereiro a Julho de 2022, totalizando R$6.000,00. 
As pessoas integrantes do projeto selecionado poderão participar das demais 
atividades oferecidas na plataforma durante este período.



2. objetivos
O programa várzea, de apoio para pesquisas e projetos artístico-pedagógicos e de 
ação socioambiental, é realizado por artistas e pesquisadores da plataforma campo e 
tem como principais objetivos:

Estimular as investigações artísticas e pedagógicas de pessoas ou coletivos 
cujos trabalhos se destinem à ativação de vínculos em territórios específicos, 
espaços comunitários e de ativação de memórias locais;

Fomentar as práticas críticas e transdisciplinares de artistas, pesquisadores 
e educadores comprometidos com a transformação social e o ativismo 
socioambiental;

Apoiar projetos que promovam formas pedagógicas experimentais e a 
inventividade nos meios de aprendizagem;

Facilitar trocas, conexões significativas e aprendizagem comum entre 
investigadores socialmente engajados de diferentes campos e gerações;

Fortalecer e ampliar o alcance de uma pluralidade de vozes e perspectivas 
sobre as relações entre arte e paisagem, meio ambiente e justiça climática;

Constituir um campo de convivência entre pesquisas pedagógicas, poéticas, 
científicas e comunitárias  que, no contrafluxo da universalização do 
conhecimento, procurem aliar uma pluralidade de saberes em metodologias 
situadas de aprendizagem, colaboração e transformação socioambiental.

3. estrutura de apoio
O programa prevê a seguinte estrutura de apoio para o desenvolvimento do projeto 
selecionado, durante os seis meses do programa, entre fevereiro e julho de 2022:

Acompanhamento crítico e editorial

O acompanhamento crítico, pedagógico e editorial do projeto selecionado 
junto à/ao proponente responsável será composto por sessões regulares de 
conversa com uma equipe de artistas e pesquisadoras da CAMPO e com 
um interlocutor orientador, além de outros três encontros pontuais com 
interlocutores externos convidados, distribuídos entre os meses de fevereiro 
a julho de 2022, conforme um plano de trabalho a ser definido junto a/o(s) 
proponentes do projeto selecionado.



Apoio financeiro

A/o(s) proponente(s)  do projeto selecionado será disponibilizada uma bolsa de 
R$1.000,00 mensais destinada a viabilizar sua participação integral no programa 
e o desenvolvimento do projeto em seu contexto de atuação.

Atividades da campo

A/o(s) proponente(s) do projeto selecionado poderão frequentar livremente 
a plataforma campo, integrando gratuitamente os grupos, cursos e atividades 
oferecidos na plataforma durante a extensão do programa.

4. condições de participação e compromissos
Podem se inscrever neste edital projetos desenvolvidos por indivíduos ou coletivos de 
educadores, agentes culturais e comunitários, pesquisadores e praticantes das artes ou 
ciências, nacionais ou estrangeiros, estudantes ou não, que sejam maiores de 18 anos 
e residentes no Brasil. Apenas uma proposta por indivíduo ou coletivo será aceita.

A chamada destina-se a pesquisadores previamente engajados em contextos 
comunitários e/ou territoriais específicos no Brasil, cujos projetos se beneficiariam 
do acompanhamento crítico e editorial e das interlocuções possibilitadas pelo 
programa no desenvolvimento de suas propostas, metodologias e ambiências 
artístico-pedagógicas e de transformação social e ambiental.

A/o(s) proponentes responsáveis pelo projeto selecionado se comprometem a:

Desenvolver o projeto artístico-pedagógico selecionado em seu contexto de 
pesquisa e atuação;

Dispor de acesso à internet, equipamentos e condições necessárias para 
participar dos encontros online e manter a comunicação com a equipe de 
organização do programa;

Dedicar-se às atividades previstas no plano de trabalho, frequentando 
e participando de todas as interlocuções combinadas, com um tempo de 
dedicação médio estimado de 6-10 horas semanais, incluindo o tempo de 
pesquisa individual;

Registrar os processos de pesquisa e criação do projeto em formatos diversos, 
como textos, vídeos, áudios, fotos, mapas, desenhos e outros meios, que 
poderão ser veiculados nos canais de comunicação da plataforma campo para 
conferir visibilidade às ações;

Participar de uma apresentação pública de conclusão do programa várzea a 
respeito do desenvolvimento do projeto e da publicação realizada.



As datas e horários dos encontros serão definidos conjuntamente entre a equipe da 
CAMPO e a/o(s) proponentes do projeto selecionado após o ingresso no programa, 
em Fevereiro de 2022. Pede-se compromisso e dedicação com a participação e a 
frequência combinadas; em caso de eventual impossibilidade de comparecimento a 
alguma atividade prevista, solicita-se a apresentação de justificativa prévia.

O pagamento será realizado em nome da/o proponente inscrito, que ficará 
responsável pela gestão e distribuição da bolsa caso o projeto selecionado seja de 
autoria coletiva. Não é necessário apresentar CNPJ para participar do programa; 
as transferências bancárias serão realizadas mensalmente mediante assinatura de 
um recibo de concessão da bolsa de apoio, a ser encaminhado pela CAMPO à/ao 
proponente responsável pela inscrição.

5. processo seletivo
Os projetos serão avaliados observando-se a imparcialidade, transparência e 
impessoalidade no qualificação de suas propostas, levando em consideração os 
seguintes critérios:

Originalidade da proposta e alinhamento do projeto aos objetivos e campos de 
interesse do programa, como a experimentação pedagógica, a relação com a 
paisagem e a atenção à questão climática em escala local;

Transdisciplinaridade na formação da proposta do projeto, priorizando a 
formação de diálogos entre campos das artes visuais, da ação socioambiental 
e das pedagogias experimentais com saberes localizados;

Histórico ou trajetória de envolvimento das pessoas e coletivos proponentes 
do projeto com seus respectivos territórios e comunidades de atuação;

Diversidade racial e de gênero, valorizando a pluralidade e a transversalidade 
dos diálogos sobre os temas propostos pelo programa.

A seleção será realizada em três etapas por uma comissão composta por integrantes 
da campo e dois artistas e pesquisadores convidados, e consiste em:
(1) avaliação documental, onde será verificada a adequação da documentação 
solicitada no formulário enviado pela/o(s) proponente(s) no ato da inscrição; (2) 
análise da pertinência das propostas do projeto inscrito aos objetivos do programa 
e critérios de seleção; e (3) uma entrevista online com a/o(s) proponente(s) dos 
projetos pré-selecionados para definição de um projeto selecionado e um projeto 
suplente, a serem divulgados em dezembro deste ano.



6. Inscrições
As inscrições podem ser realizadas através do formulário de inscrição (acessivel 
através desse link) a partir de 22 de outubro até 23:59 de 21 de novembro 2021. 
Para completar o formulário, a/o(s) proponente(s) deverá(ão) prover:

a. Dados da pessoa responsável pela inscrição e participação no programa

Nome / Email / Telefone / Endereço completo / Município / Nacionalidade
Formação (opcional) / Vínculo com instituição de ensino (opcional)

b. Dados do projeto

Nome do projeto
Localidade de atuação: Município, UF
Resumo biográfico das pessoas proponentes ou do coletivo (até 500 palavras)
Vínculo do projeto a coletivo ou instituição (opcional)
Websites, links relevantes e redes sociais do projeto (opcional)

c. Apresentação do projeto para participação no programa várzea

Envie um texto de até 1000 palavras ou um vídeo de até 5 minutos, respondendo a 
essas questões:

Conte um pouco sobre o projeto de pedagogia experimental que você 
gostaria de desenvolver durante o programa várzea. Como ele se relaciona 
com as linguagens artísticas e as comunidades que habitam o território em 
que está situado?

Como você entende que o seu projeto dialoga com os temas de interesse do 
programa, como a experimentação pedagógica, as  linguagens artísticas e as 
formas de ação socioambiental?

Como você gostaria de interagir com a estrutura de apoio oferecida pelo 
programa e pela plataforma campo durante os seis meses de acompanhamento 
do projeto proposto?

d. Materiais de apoio (até 15 MB)

Anexe a documentação relevante à apresentação do projeto e a seu histórico de 
atuação, como registros de atividades anteriores e/ou referências que auxiliem no 
entendimento da proposta a ser desenvolvida junto à campo.

https://forms.gle/9ekTaCSyQ2T823F3A
https://forms.gle/9ekTaCSyQ2T823F3A

