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LA NUIT DES IDÉES

FLORESTASER VIVO &

   NOITE DAS IDEIAS



APRESENTAÇÃO

A Embaixada da França no Brasil, em parceria 
com o Institut Français, tem o prazer de lançar 
a primeira Noite das Ideias no Brasil - a quinta 
edição no mundo - sob o tema: Ser vivo e 
floresta.

Esta Noite das Ideias propõe um momento 
de reflexão criativa sobre a floresta, seus 
desafios, suas concepções e sua variedade - 
da floresta tropical à mata atlântica, do cerrado 
aos maquis mediterrâneos. Este tema será 
pensado e vivenciado seguindo diferentes 
abordagens: filosófica, científica, artística, 
antropológica, ecológica, técnica e social. A 
programação também conta com momentos 
artísticos e criativos. Dois eixos serão 
privilegiados:

— A floresta como ser vivo: à luz das 
descobertas científicas mais recentes, bem 
como de uma nova filosofia do ser vivo e de 
abordagens alternativas sobre a vida, a floresta 
aparece como um todo, um macro-organismo 
operando em simbiose.

— A floresta como local de seres vivos: falar 
sobre a floresta também implica pensar nela 
como um lugar de seres vivos que não apenas 
a habitam, mas que também administram e 
moldam este espaço. É um lugar de resiliência 
histórica, de habitação, de biodiversidade. 
A atualidade expressa fundamentalmente 
a urgência de perceber a floresta como 
uma força de vida - “ser vivo” soa como um 
chamado, um grito -, como um lugar a ser 
compreendido e protegido.



ESPAÇO CULTURAL 

18h Abertura 

18h30 Mini-concerto Os ritmos em 3D  
da Amazônia, ouvir a floresta com a 
harmonia rítmico-espacial da compositora 
Isabelle Sabrié.

19h MESA 1: VER A FLORESTA

mediação: Hélio Doyle, jornalista e 
professor da Universidade de Brasília.

Ana Rossi, poeta, tradutora e professora 
da Universidade de Brasília.

Ricardo Stuckert, fotógrafo brasileiro, 
idealizador do projeto Índios brasileiros 
que registra o cotidiano de indígenas em 
11 aldeias desde 1997.

Tashka Yawanawá, chefe do povo 
Yawanawá no Acre, trabalha pelo direito dos 
povos indígenas. É co-fundador da Aliança 
da Juventude Indígena e Não-Indígena.

20h10 Leitura em guarani, português e francês 
de poemas da cosmogonia guarani (Ayvu 
Rapyta), com Ana Rossi.

Exposição Índios brasileiros, de Ricardo Stuckert. 
De 24 de janeiro a 29 de fevereiro. Espaço Cultural.
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AUDITÓRIO

20h50 Exibição do curta-metragem Plantae,  
de Guilherme Gehr, animação em 2D, 2017. 
Sinopse: cortando uma árvore na floresta, 
um madeireiro contempla uma reação 
inesperada da natureza.

21h MESA 2: PROTEGER A FLORESTA

mediação: Regina Fittipaldi, arquiteta  
e urbanista, pró-reitora de meio ambiente 
da Universidade da Paz, gestora 
ambiental em cidades.

Daniela Martins, coordenadora de 
parcerias institucionais e projetos da 
Frente Nacional de Prefeitos - FNP e 
representante do Cities4forest.

Suzana Padua, presidente do IPÊ (Instituto 
de Pesquisas Ecológicas), que desenvolve 
projetos socioambientais em vários biomas 
do Brasil, muitos na Amazônia.

Yuri Botelho Salmona, pesquisador e 
diretor executivo no Instituto Cerrados 
e coordenador do Projeto Mosaico de 
Proteção da Serra dos Pireneus.

22h Leitura em kokama, português e francês 
de poemas da cosmogonia kokama, com 
Célia Rossi e Altaci Tataiya. 



MEDIATECA

22h30 Exibição do documentário Curupira, bicho 
do mato (extrato), de Félix Blume, 2018.  
Sinopse: convite para ouvir os sons 
naturais e fabulosos da floresta nas 
comunidades indígenas brasileiras.

22h50 MESA 3: VIVER A FLORESTA

mediação: Renata Camargo, jornalista 
especialista em direito ambiental e 
desenvolvimento sustentável.

Alvaro Tukano, líder indígena (Rio 
Negro), ex-diretor do Memorial dos Povos 
Indígenas em Brasília. 

Guillaume Odonne, etnobotanista 
francês, pesquisador do CNRS (Centro 
Nacional de Pesquisa Científica) em 
etnoecologia e dinâmica cultural na 
Amazônia, Cayenne, Guiana francesa.

23h50 Encerramento.
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