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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.



JARDIM
(ou Hall em caso de chuva)

18h45 Abertura

19h15 Mesa 1: PENSAR a floresta

 mediação: Florencia Ferrari, editora UBU 
e antropóloga.

Deborah Goldemberg, escritora e 
antropóloga brasileira.

Jean-Baptiste Vidalou, filósofo francês 
autor do ensaio Être forêts (La Découverte, 
2017), sobre as florestas francesas como 
lugar de engajamento.

Sebastián Wiedemann, cineasta, 
pesquisador e filósofo colombiano, 
Universidade de Campinas.

20h15 Performance (dança) de Elisabete Finger 
e duas bailarinas.
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20h30 Mesa 2: RECRIAR a floresta

mediação: Paulo Werneck, jornalista e 
diretor da revista QuatroCincoUm.

Jean-Paul Ganem, paisagista e artista. 
Realizou muitos projetos paisagísticos no 
Brasil, Canadá e Europa, incluindo Arte 
Serrinha no estado de São Paulo. Tem um 
projeto em andamento em um parque em 
São Paulo.

Marina Tavares, representante da 
ONG Black Jaguar Foundation, que 
está implementando o Corredor de 
Biodiversidade do Rio Araguaia, no centro 
do Brasil.

Ricardo Abramovay, professor sênior 
do Programa de Ciência Ambiental 
do Instituto de Energia e Ambiente da 
Universidade de São Paulo. 

Ricardo Cardim, paisagista e botânico, 
está desenvolvendo o conceito de 
florestas de bolso nas cidades para 
restaurar a floresta nativa (SP).

21h45 Exibição do documentário Curupira, 
bicho do mato, de Félix Blume, ouvindo 
os sons naturais e fabulosos da floresta nas 
comunidades indígenas brasileiras.



22h MESA 3 : DESENHAR a floresta

mediação: Júlia Rebouças, curadora, 
pesquisadora e crítica de arte.

Ernesto Neto, grande escultor brasileiro 
da Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage. Ele trabalha com a floresta e, 
em particular, com uma comunidade 
indígena no Acre.

Laymert Garcia dos Santos, sociólogo 
(Universidade de Campinas).

Santídio Pereira, artista brasileiro, 
representado pela Galeria Estação, 
presente em 2019 nas exposições Nous 
les Arbres (Fundação Cartier, Paris) e 
36° Panorama da Arte brasileira. Sertão 
(MAM, São Paulo).

23h15 Mini-concerto do grupo Mawaca

23h45 Encerramento.

SALA 1

Exibição do longa-metragem: Era uma 
floresta de Luc Jacquet, documentário, 
2013, 78 min; e do curta-metragem 
Curupira, bicho do mato, de Félix Blume, 
2018, 35 min, sobre os sons e lendas da 
Floresta Amazônica.
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