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Paulo Freire

“Seria uma atitude ingênua esperar que 

as classes dominantes desenvolvessem uma forma 

de educação que proporcionasse às classes dominadas 

perceber as injustiças sociais de maneira crítica”.

“Num país como o Brasil, 

manter a esperança viva é em si 

um ato um ato revolucionário”.

Apresentação

O Brasil está em transe. 

A parábola vanguardista de 1967* retoma seu posto de eterno retorno da 

história brasileira e recupera a trama do presente. Se há menos de uma 

década o futuro do país se fantasiava de sexta economia do mundo, com 

o compromisso de destinar metade dos rendimentos da exploração do 

Pré-Sal à educação, hoje é a educação que está na mira de ataque 

daquele que pdaquele que preside a República. 

*Terra em Transe. Filme dirigido por Glauber Rocha.



O Projeto

Cortes de verbas e diminuição da autonomia institucional atingem todos os

níveis de ensino, do básico ao superior. Estudantes tornam-se “idiotas úteis e

imbecis” e a responsabilidade fundamental do Estado com a educação do

seu povo transmuta-se em Future-se!

No Rio Grande do Norte não é diferente. Todos os avanços do último período

estão em risco. A forte expansão e interiorização da rede federal, com a

multiplicação dos campi do IFRN de 2 para 21, a criação da UFERSA e amultiplicação dos campi do IFRN de 2 para 21, a criação da UFERSA e a

consolidação da UFRN como instituição de importância internacional. A

ideia-força de expansão e inclusão cede lugar à elitização, a individualização

da crise e ao financiamento privado. É nesse contexto crítico que se insere

o projeto-processo “O Futuro não Demora”.

Afinal, “tem quem analisa, tem quem banaliza, quem passa no visa,

quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê”*. Porém, existe também

quem sabe que a luta é a única bola de cristal temos, a esperança oquem sabe que a luta é a única bola de cristal temos, a esperança o

combustível da resistência e a arte o espelho mais potente de quem fomos,

somos e queremos ser.

A ideia central do projeto-processo é constituir visualmente a memória

social e coletiva da importância da educação na vida potiguar e da luta

na defesa de uma educação pública, gratuita, crítica e de qualidade.

Face a isso, convidamos artistas, estudantes, pesquisadores e interessadas/os

na temática a pna temática a produzirem, através da fotografia documental contemporânea,

um corpo visual coletivo que responda a qualquer uma das seguintes

perguntas: Qual a importância do acesso à educação técnica e superior na

sua vida? Na vida da sua família? No desenvolvimento da sua cidade ou

região? O que significa lutar por uma educação pública, gratuita, crítica e

de qualidade?



Objetivos

Convocatórias

A iniciativa é coordenada pelo fotógrafo Pedro Feitoza e conta com curadoria

de exposição de Elisa Elsie e curadoria de publicação de Pablo Pinheiro. A

duração do projeto é de 2 anos (2019-2021). A escolha pelo formato de

projeto-processo se baseia no desenvolvimento compartilhado e mutável

a partir do diálogo com parceiros e parceiras, sejam pessoas físicas, instituições

públicas e privadas de ensino, arte e cultura, assim como entidades políticas

e culturais.e culturais.

• Produzir um acervo fotográfico que tenha como linha temática as perguntas

apresentadas na apresentação do projeto e que seja representativo das

várias regiões do estado do Rio Grande do Norte;

• Realizar exposições fotográficas em instituições educacionais, artísticas e 

culturais espalhadas

em diversas cidades do estado;

• Reunir o acervo p• Reunir o acervo produzido em publicação digital e impressa;

• Realizar convocatórias para artistas potiguares;

• Incentivar a produção fotográfica na arte contemporânea potiguar;

• Realizar um programa de formação fotográfica para estudantes da rede

federal de ensino, em formato de oficinas;

• Promover reflexões e produções artísticas quanto ao acesso ao ensino

técnico e superior na sociedade contemporânea;

• Dar visibilidade às p• Dar visibilidade às produções de artistas potiguares;

• Realizar evento de lançamento (outubro 2019);

O projeto-processo O Futuro não Demora consiste na realização de exposições

fotográficas no intuito de produzir acervo documental em forma de

publicação digital e impressa. Para isso, serão divulgadas quatro convocatórias

para submissão de trabalhos fotográficos para exposição fotográfica entre 2019

e 2021.



Inscrições

Primeira Convocatória

Serão selecionadas até 40 fotografias de artistas potiguares adequadas ao

tema proposto, em cores ou preto-e-branco. Cada artista poderá submeter

até 10 fotografias produzidas com intuito documental, incluindo a forma

documental imaginária, através de ficha de inscrição disponibilizada no

site www.pedrofeitoza.com/ofuturonaodemora

Os custos de impressão, montagem e divulgação das exposições e publicações

são de inteira são de inteira responsabilidade da produção do projeto O Futuro não Demora.

Uma vez selecionadas/os, as/os artistas devem se disponibilizar a conceder

entrevistas para realização de material de divulgação e assinar termo de

cessão dos direitos autorais das obras selecionadas, para fins de exposição,

publicação e divulgação do projeto.

Podem se submeter à convocatória todas as pessoas, sem limitação de faixa

etária, nacionalidade ou área artística de atuação, com residência no estado

do Rio Grande do Norte.do Rio Grande do Norte.

Para se inscrever a/o artista deve preencher o formulário de inscrição, até o

dia 30 de setembro, contendo:

• Nome da/do proponente;

• Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

• E-mail;

• Telefone;

• Ende• Endereço de residência;

• Breve currículo;

• Títulos das fotografias;

• Informações das fotografias, com local e data de quando foi produzida.

O formulário de inscrição está disponível no site

www.pedrofeitoza.com/ofuturonaodemora



Cronograma

A convocatória para a realização da primeira etapa do projeto fica aberta 

do dia 12 de agosto ao dia 30 de setembro. A exposição fotográfica 

resultante dos trabalhos submetidos na primeira convocatória ocorrerá 

na segunda metade de outubro, no Duas Estúdio em Natal.

Pedro Feitoza

Coordenador Geral do Projeto O Futuro não Demora

Natal, 10 de agosto de 2019 Natal, 10 de agosto de 2019 


