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A palavra  
do Embaixador

Desde a Missão Artística Francesa em 1816, a coope-
ração cultural entre a França e o Brasil não para de 
crescer. Hoje, essa proximidade se expressa particu-
larmente no campo das Artes. A presença da França 
nos maiores festivais brasileiros, o número de expo-
sições emprestadas nos últimos anos pelas principais 
instituições museológicas francesas, a mobilidade 
transatlântica de artistas e especialistas e os vários 
projetos coproduzidos, ilustram o interesse mútuo 
de nossas instituições. O mesmo poder de atração é 
exercido no debate de ideias: nossos parceiros brasi-
leiros recebem todos os anos um grande número de 
intelectuais franceses e, em 2020, organizaremos em 
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, uma grande Noite 
das Ideias. O cinema goza de perfeita reciprocidade: 
enquanto o Festival de Cinema Francês Varilux reuniu 
quase 200.000 espectadores no Brasil em 2019, quatro 
filmes brasileiros foram selecionados em Cannes este 
ano, dois dos quais foram premiados.

Essa cooperação se beneficia de uma admiração 
antiga e recíproca, um elo inabalável que une as culturas 
de nossos países. A dimensão que ela adquiriu nos últimos 
anos é resultado da participação e do envolvimento dos 
patrocinadores, sobretudo das empresas.

É nesse espírito que o presente catálogo foi 
concebido. Desejamos consolidar a parceria entre 
a Embaixada e as empresas. Concretamente, este 
catálogo tem como objetivo apresentar os principais 
eventos culturais e educacionais dos quais a Embaixada 
será parte interessada em 2020 e iniciar um diálogo 
com vocês sobre sua participação.

Esta oferta rica e variada, demonstra nosso desejo 
de valorizar a criação francesa seguindo uma política 
ambiciosa de divulgação. Trata-se também de apoiar 
as indústrias culturais e o desenvolvimento digital, 
promover o intercâmbio de conhecimentos entre 
profissionais da cultura e conquistar novos públicos, 
mais jovens e de diferentes origens sociais.

Faço votos de que este catálogo viabilize o 
estabelecimento de um programa conjunto para 
2020, para que possamos consagrar uma relação 
franco-brasileira duradoura, forte e singular, e que 
se apoia continuamente em sua base de origem: o 
prisma das Artes, da Cultura e do Conhecimento, 
terreno natural de entendimento e de encontros 
entre nossos países. Tenho certeza de que essa 
iniciativa encontrará eco nos objetivos e nos valores 
de sua empresa.

Michel Miraillet
Embaixador da França no Brasil
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ARTES CÊNICAS





MOSTRA 
INTERNACIONAL 
DE TEATRO 
(MITSP)
SÃO PAULO | 5 A 15 DE MARÇO DE 2020

Le Marteau et la Faucille © Simon Gosselin



APRESENTAÇÃO

Desde sua criação, a MITsp – Mostra Internacional de 
Teatro de São Paulo, se impõe como um dos festivais 
mais notáveis e mais esperados do país. Sua progra-
mação propõe um olhar atual sobre a criação con-
temporânea e teatral internacional. Além de receber 
espetáculos audaciosos, a MITsp oferece uma série de 
oficinas e de conferências dedicadas aos artistas e ao 
público do Festival.

Parceiro próximo da Embaixada e de nossos agen-
tes, a MITsp já recebeu criações de muitos artistas 
franceses (Joël Pommerat, Joris Lacoste, Dieudonné 
Niangouna etc.). Em 2020, nós trabalhamos para a 
criação de um Focus France com a vinda das obras e 
dos artistas seguintes: Farm Fatal de Philippe Quesne 
(célebre diretor do Centre Dramatique National de 
Nanterre-Amandiers), Le Marteau et la Faucille de 
Julien Gosselin (criação do Festival d’Avignon, em 2018), 
Maison Mère de Phia Ménard (criação da Documenta 
14, em Kassel) e Crowd de Gisèle Vienne (criação do 
Festival d’Automne, em Paris, em 2017). Esses quatro 
artistas representam, inegavelmente, a criação con-
temporânea francesa, e já estão presentes na cena 
internacional. Para a maioria deles, trata-se de suas 
primeiras apresentações em solo brasileiro. Suas obras 
terão, sem dúvida, um grande impacto em São Paulo 
e pelo país.

DADOS-CHAVE (desde a criação do festival)

143.000 Espectadores

92 Espetáculos programados

320 Apresentações

42 Países representados

120+ Conferências

R$39Mi Impacto midiático em 2019 

Público principal

69.6%  Homens e mulheres entre  
20 e 49 anos

90.3% Com um ou vários diplomas

85.3% Classes sociais B e C

Crowd © Estelle Hanania
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A FRANÇA 
E A MITsp

Nossa Embaixada é um dos principais parceiros 
do projeto. Desde a criação do Festival, a França 
não deixou de colaborar com a participação de 
delegações artísticas francesas. Antonio Araujo e 
Guilherme Marques, os dois diretores do Festival, 
conhecem bem a França e seus artistas.

Além disso, nossa Embaixada, os outros agentes 
do Ministério como a ONDA – Office National de 
Diffusion Artistique – e o Institut Français de Paris, 
colaboram regularmente com a MITsp em prol da 
capacidade de atração da França sobre o Brasil.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

A equipe da MITsp mantem contato constante com os 
serviços de nossa Embaixada. As companhias francesas 
para a edição 2020 já confirmaram suas presenças e 
nosso parceiro brasileiro está levantando os fundos 
necessários para a realização desse projeto.

Além da programação dos espetáculos, a MIT 
desenvolveu uma plataforma dedicada à criação 
contemporânea brasileira chamada MIT br. Em 2020, 
e em apoio aos artistas brasileiros, uma delegação de 
quinze programadores franceses virá em São Paulo, 
graças ao apoio da ONDA em Paris.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Sesc São Paulo
• SESI São Paulo
• Itaú Cultural
• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Goethe Institut
• Pro Helvetia
• British Council
• Instituto Italiano de Cultura
• Prefeitura de São Paulo
• Estado de São Paulo
• Setor empresarial, entre os quais, em 2019, 

Sabesp, Asus, Porto Seguro, Cabify, Novotel, etc.

Maison mère © Jean-Luc Beaujault
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ORÇAMENTO

Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar a criação contemporânea.
• Associar-se a um evento 

conceituado.
• Ganhar visibilidade 

junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
regional e internacional.

• Reforçar a atratividade da França 
junto ao público de São Paulo.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa na 

integralidade do material 
de comunicação.

• Convites exclusivos a 
critério da empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

1.150.000 €
Orçamento da operação

1.111.000 €
Outras fontes

Orçamento da operação

14.000 €
Solicitação de patrocínio

25.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Farm Fatale © Martin Argyroglo
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CULTURA ARTÍSTICA –  
TEMPORADA 2020
 SÃO PAULO | MARÇO A NOVEMBRO DE 2020 

Orquestra de Câmara Nouvelle Europe © Laurent Bugnet
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APRESENTAÇÃO

Cultura Artística foi criada por intelectuais e em-
presários, há mais de 107 anos, com o objetivo de 
contribuir para o dinamismo da cena cultural brasileira 
e de incentivar a diversidade de expressões artísticas 
na cidade de São Paulo.

O organismo possui um teatro que está, atual-
mente, em processo de renovação. Durante as obras, 
a programação anual de 20 concertos é acolhida pela 
conceituada Sala São Paulo. Cultura Artística compro-
mete-se com a excelência, programando conjuntos e 
orquestras reconhecidos internacionalmente.

Seu teatro, concebido pelo arquiteto Rino Levi, 
é adornado sobre sua fachada por uma obra de Di 
Cavalcanti e possui duas salas (de 750 e 200 lugares), 
espaços educativos, um restaurante, um café e uma 
livraria. A programação, além dos concertos de música 
clássica, proporá, a partir de sua abertura em 2021, 
jazz, música popular e eletrônica. Cultura Artística 
prevê um aumento da taxa de frequência, passando 
de 40.000 espectadores por ano, na Sala São Paulo, 
a 240.000, em seu novo teatro.

DADOS-CHAVE

107 Anos de existência

40.000 Espectadores anuais

240.000  Espectadores previstos no 
teatro restaurado

2.000  Concertos realizados 
desde a criação da Cultura 
Artística

Fachada noturna
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A FRANÇA 
E A CULTURA ARTÍSTICA

Nossa Embaixada é um dos principais parceiros da 
Cultura Artística. Inúmeras orquestras e conjuntos 
franceses são convidados, a cada ano, a participar da 
temporada musical. Em 2020, a programação francesa 
representará 40% da programação da Cultura Artística, 
com a presença do Trio Wanderer, da Orquestra 
Nouvelle Europe, do Duo Gauthier Capuçon e Jérôme 
Ducros, da pianista Khatia Buniatishvili e de Philippe 
Jaroussky.

Devido à excelência de sua programação e ao 
interesse de seu público, a Cultura Artística é um 
parceiro de alta qualidade para a imagem da França 
e de sua empresa.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

Frederico Lohmann, diretor da Cultura Artística, já 
confirmou sua programação para 2020. Além dos 
franceses, outros artistas internacionais compõem a 
programação: Quarteto Hagen (AT), Daniil Trifonov 
(RU), Orquestra Sinfónica de Bamberg (DE), Academy 
of Saint Martin (USA), etc.

Federico trabalha na arrecadação de recursos para 
o financiamento da temporada 2020, e conta com o 
apoio de importantes patrocinadores e de uma sólida 
associação de Amigos da Cultura Artística. O projeto 
é financiado por leis de incentivo fiscal.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
(2019)

• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Círculo de Amigos da Cultura Artística
• Estadão
• Iguatemi
• Crédit Suisse
• Pinheiro Neto Advogados
• Banco Safra
• Aurora
• BMA advogados
• Cacique
• JSL
• Morlan
Cultura Artística está confirmando as parcerias  
para a temporada 2020.

Trio Wanderer © Marco Borggreve
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Por que apoiar esse projeto?
• Associar-se à uma instituição 

e a uma programação 
conceituadas e reconhecidas 
nacional e internacionalmente.

• Ganhar visibilidade junto 
a um público alvo.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira 
voltado à excelência.

• Apoiar a divulgação de obras 
musicais internacionais e a 
turnê de artistas franceses e 
de outras nacionalidades.

Exemplos de contrapartidas
• Cultura Artística possui uma 

tabela de contrapartidas para seus 
patrocinadores, as quais variam 
segundo o valor do patrocínio 
dado à Cultura Artística.

• Logo da empresa no material de 
comunicação da temporada 2020.

• Convites exclusivos a 
critério da empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

ORÇAMENTO

2.000.000 €

14.000 €

10.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

1.976.000 €
Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Jarouskky © Simon Fowler
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FESTIVAL De CIRCO 
DO BRASIL
RECIFE | NOVEMBRO DE 2020



APRESENTAÇÃO

O Festival de Circo do Brasil é um festival internacional 
de circo organizado anualmente em Recife durante 
o mês de novembro. Este Festival tem por objetivo 
contribuir para a divulgação e a profissionalização 
das artes do circo no Brasil, apresentando um olhar 
novo para esta disciplina.

Criado em 2004, este Festival representa um mo-
mento importante no calendário anual das artes circen-
ses no Brasil. Ele conta com uma programação rica e 
diversificada, pondo em cena tanto formas tradicionais 
quanto contemporâneas, nacionais e internacionais. 
Durante 15 anos de organização, mais de 600 espe-
táculos vindos de 20 países passaram pelo Festival: 
Avner (EUA), Fauna (RU), Akoreakro (FR), Chacovachi 
(ARG), para citar apenas alguns.

Além da programação de espetáculos, o Festival 
dedica-se à promoção da profissionalização da disci-
plina organizando formações com profissionais convi-
dados de renome nacional e internacional. O Festival 
representa um espaço de encontro privilegiado para 
profissionais, estudantes e pesquisadores na arte do 
circo. Todos os anos também são organizadas mostras 
de cinema, exposições e lançamentos de livros tendo 
o circo como temática.

DADOS-CHAVE (em 15 ANOS de Festival)

600 Apresentações

1 Mi Espectadores

20 Países representados

200+ Espaços de apresentações

250 Atividades paralelas

Finding no Mans Land – Cie TWO 
© Festival de Circo do Brasil
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A FRANÇA E O FESTIVAL  
De CIRCO DO BRASIL

A Embaixada da França é um parceiro privilegiado do 
Festival de Circo do Brasil. As duas entidades trabalham 
juntas desde 2007. Em 12 anos, mais de 15 companhias 
francesas tiveram a oportunidade de apresentar seu 
trabalho durante este Festival.

Em 2018, o Festival de Circo incluiu dois espetáculos 
franceses: Finding no Mans Land pela Cia TWO e Lazuz 
pela companhia franco-israelense Lazuz.

Para além da programação de espetáculos france-
ses, o Festival vem desenvolvendo há vários anos, ricos 
intercâmbios com La Grainerie (fábrica de artes do 
circo e da itinerância) e a Escola do Lido, em Toulouse, 
sempre na perspectiva de incentivar a formação e os 
intercâmbios artísticos entre o Brasil e a França.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

Depois da Argentina em 2019, o Festival de Circo 
do Brasil gostaria de homenagear a França em 2020 
convidando três companhias de circo contemporâneo.

Para incentivar um novo olhar para o circo, o Festival 
deseja convidar companhias de circo contemporâneo 
cuja criação envolva novas linguagens, novas tecnologias 
ou dispositivos cenográficos inovadores.

Nesse momento, várias companhias já foram 
identificadas: Cie 14:20, Cie Adrien M et Claire B, 
Yoann Bourgeois, Yann Frisch. Também pode-se visar 
à organização de uma turnê destes espetáculos em 
outros festivais do Nordeste (como o FIAC – Festival 
Internacional de Artes Cênicas da Bahia) e do Brasil.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco
• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Funcultura
• Fundarpe
• CEPE – Pernambuco
• Setor empresarial
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Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar as artes do circo, que 

contam com menos apoio do 
que outras disciplinas artísticas.

• Apoiar um evento de grande 
alcance, em uma região que recebe 
poucas manifestações culturais 
de dimensão internacional.

• Associar-se a um evento renomado.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
regional e internacional.

• Contribuir para a formação 
profissional dos artistas circenses.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa 

na totalidade do material 
de comunicação.

• Convites exclusivos 
para a empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

110.000 €

20.000 €

10.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Orçamento da operação

80.000 €
Outras fontes

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

O duo franco-israelense Lazuz © Laure Villain
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FESTIVAL MIMO
 OLINDA | NOVEMBRO DE 2020 

Mimo Festival Olinda © Beto Figueiroa



APRESENTAÇÃO

Criado em 2004 em Olinda, o Festival MIMO é um 
importante encontro da cena musical brasileira. O 
Festival acontece há 15 anos, em diferentes cidades his-
tóricas do Brasil (Ouro Preto, Tiradentes, João Pessoa, 
Olinda, Paraty, São Paulo e Rio de Janeiro), propondo 
ao público uma programação eclética e de qualidade. 
Em 2016, o Festival se expandiu e organizou uma 
primeira edição internacional na cidade de Amarante, 
em Portugal.

Com uma programação exigente que dá espaço 
aos jovens artistas e também aos mais experientes, o 
Festival é um verdadeiro panorama das músicas brasi-
leiras e mundiais. Grandes nomes da música marcaram 
este evento com a sua presença: Herbie Hancock, 
Pat Metheny, Tom Zé, Ron Carter, Rui Veloso, Goran 
Bregovic, Mário Laginha, Céu, Didier Lockwood.

Além da programação de espetáculos musicais, 
o Festival procura igualmente valorizar as cidades 
brasileiras históricas, bem como promover a difusão 
da música em todas as suas formas: espetáculos 
musicais, festival de cinema, workshops, conferências 
e recitais de poesia.

DADOS-CHAVE

30.000 Espectadores por ano

20 Nacionalidades representadas

16ª Edição em 2020

5  Cidades brasileiras e no 
estrangeiro receberam o 
Festival 

60  Atividades propostas durante 
o Festival

Ibrahim Maalouf © Beto Figueiroa

Mimo Festival Olinda © Beto Figueiroa
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A FRANÇA  
E O FESTIVAL MIMO

A Embaixada da França tem cooperado com o MIMO 
por 7 anos e, logo, é um parceiro privilegiado do 
Festival.

O Festival recebeu em Olinda mais de 17 figuras 
da música francesa e francófona, entre as quais Les 
Violons Barbares, Boubacar Traoré, Emily Loiseau, 
Richard Galliano, Didier Lockwood ou Ibrahim Maalouf.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

O MIMO voltará a Olinda em 2020 e, na ocasião, A 
Embaixada da Françal deseja ser um parceiro especial 
do Festival celebrando a cena musical francófona, 
incluindo a do continente africano.

No momento, o Festival, em parceria com a 
Embaixada da França, começou a trabalhar na com-
posição de uma programação francófona: Mathieu 
Chedid, o dueto parisiense Tshegue, Jain, Guiss Guiss 
Bou Bess, Ibaaku etc.

Além de uma programação musical, a Embaixada da 
França propõe também associar-se a outros destaques 
do Festival: mostra de cinema, convite de poetas ou 
pensadores franceses etc.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
previstos

• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Prefeitura de Olinda
• Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco
• Bradesco
• Certisign
• Setor empresarial

Didier Lockwood © Beto FigueiroaIbrahim Maalouf © Beto Figueiroa Ibrahim Maalouf © Beto Figueiroa
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Por que apoiar esse projeto?
• Associar-se a um evento 

renomado, em uma 
região que recebe poucas 
manifestações culturais de 
dimensão internacional.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
regional e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa na 

totalidade do material de 
comunicação, inserção de 
um anúncio institucional em 
página dupla do catálogo.

• Convites exclusivos 
para a empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

200.000 €

30.000 €

15.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

155.000 €
Outras fontes

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Orçamento da operação

Mimo Festival Olinda © Beto Figueiroa
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MOVIMENTO 
INTERNACIONAL 
DE DANÇA (MID)
BRASÍLIA | ABRIL DE 2020

Singspiele, Teatro Vila Velha ©Walter Mauro/Labfoto



APRESENTAÇÃo

O MID é um festival internacional de dança contempo-
rânea. Nasceu em 2016 da fusão entre o Festival France 
Dance Brésil, organizado pelo Centro Cultural Banco do 
Brasil em conexão com Les Rencontres Internationales 
Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, e o Festival 
Danse Mouvement.

Essa fusão resultou num festival de alcance inter-
nacional, que se tornou uma referência no âmbito da 
dança contemporânea. Apresenta ao público brasileiro 
uma programação artística rica, que mistura espetácu-
los infanto-juvenis, vanguardistas e populares. O MID 
empenha-se em valorizar a criação contemporânea 
internacional (15 companhias internacionais em 2019), 
mas também a cena nacional, e particularmente local 
(17 companhias brasileiras em 2019, entre as quais 14 
de Brasília). A programação do MID propõe também 
residências artísticas, atividades de qualificação pro-
fissional e de sensibilização (rodas de conversas e 
oficinas), especialmente para públicos jovens e com 
deficiência.

O MID desenvolve parcerias internacionais e nacio-
nais, como por exemplo com o Vivadança (Salvador 
de Bahia). Desde 2018, os dois festivais compartilham 
a curadoria, otimizam a turnê dos artistas no Brasil e 
constroem um circuito de difusão entre o Estado da 
Bahia e o Distrito Federal, mas também com outros 
festivais em todo o território.

DADOS-CHAVE (MID / VIVADANÇA 2019)

81 Apresentações

15.500 Espectadores

4 Residências

27 Oficinas

5 Rodas de conversa

12 Países representados

1.600  Alunos envolvidos em 
atividades educativas

600 Profissionais implicados

13 Programadores de festivais

Happi, La Tristesse du Roi, CCBB Brasília © Nityama Macrini

Singspiele, Teatro Vila Velha ©Walter Mauro/Labfoto
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A FRANÇA  
E O MID

Nossa Embaixada é um dos principais patrocinadores 
e parceiros do projeto. Em 2019, o MID programou 3 
espetáculos franceses de grande alcance: Singspiele, 
de Maguy Marin, Psaumes #2 - Happi la Tristesse du 
Roi, de James Carlès, et Tel Quel !, de Thomas Lebrun. 
O Movimento Internacional de Dança constitui de fato 
uma vitrine da criação francesa no âmbito da dança 
contemporânea.

Esses espetáculos também foram programados no 
Festival Vivadança. Singspiele também foi apresentado 
no Sesc Santo Amaro (São Paulo) e Psaumes #2, Happi 
la Tristesse du Roi no Teatro RioMar (Recife).

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

Segundo as conversas iniciadas com a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o 
MID deveria fazer parte da programação oficial da 
Secretaria para os 60 anos de Brasília.

A edição 2020 desenvolverá a programação infanto-ju-
venil e educativa, com uma vertente para o público com 
deficiência, e dará continuação às atividades de formação 
profissional e às residências artísticas.

Sergio Bacelar, idealizador e produtor do MID, dese-
ja intensificar a programação internacional, mantendo 
uma importante participação francesa e destacando 
os espetáculos íbero-americanos e africanos (possível 
parceria com a África 2020 Dance Biennial). Ele foi 
convidado para o Festival Les Petits Pas (Lille) e para 
o Festival Dance in Vancouver (Canadá), para definir 
a programação 2020 do MID.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Fundo de Apoio à Cultura do 
Distrito Federal – FAC

• Centro Cultural Banco do Brasil
• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Organização dos Estados íbero-americanos (OEI)
• Goethe Institut
• Embaixadas da Bélgica e da Espanha
• Setor empresarial

Tel Quel!, CCBB Brasília © Nityama Macrini Happi, La Tristesse du Roi, CCBB Brasília © Nityama Macrini Tel Quel!, CCBB Brasília © Nityama Macrini
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Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar a dança contemporânea, 

segmento das artes com menor 
investimento em comparação 
com outras disciplinas.

• Associar o seu nome a 
um evento renomado.

• Contribuir para a formação 
profissional e a sensibilização dos 
públicos jovens e com deficiência.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
regional e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Cortesias para a empresa.
• Encontros privilegiados 

com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

170.000 €

40.000 €

40.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

90.000 €
Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Tel Quel!, CCBB Brasília © Nityama Macrini
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BAROQUE IN RIO –  
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA BARROCA
RIO DE JANEIRO | AGOSTO DE 2020

Concerto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro © Pedro Ladeira



APRESENTAÇÃO

Baroque in Rio é um festival franco-brasileiro de 
música barroca, cuja primeira edição aconteceu em 
2019 nos principais locais históricos do Rio de Janeiro 
(Outeiro da Glória, Theatro Municipal, Sala Cecilia 
Meireles).

Essa primeira edição, com direção artística dos 
cravistas Rosana Lanzelotte (Brasil) e Olivier Baumont 
(França), reuniu os melhores músicos franceses e 
brasileiros com obras dos maiores compositores 
barrocos: Julien Chauvin (violino barroco), Christine 
Plubeau (viola de gamba), Jeanne Zaepffel (soprano), 
Cristiano Gaudio (cravo), Marcelo Fagerlande (cravo), 
Quinteto Fantástico e a Orquestra da Universidade 
do Rio de Janeiro.

Esse Festival tem como objetivo difundir a música 
barroca e alcançar um público mais abrangente, dis-
ponibilizando espetáculos gratuitos ou a preços popu-
lares. O Festival tem também uma missão educativa: 
os jovens da ONG Uerê, da Favela da Maré, puderam 
tocar junto com músicos nacionais e internacionais, 
durante um concerto didático. Por fim, Baroque in 
Rio se compromete a valorizar o patrimônio musical 
e arquitetônico barroco que o Brasil e a França têm 
em comum.

DADOS-CHAVE (2019)

5  Concertos (2 gratuitos,  
2 a preço popular, 1 didático)

2 Masterclasses

1.465 Espectadores

5.300  Visualizações online dos 
concertos

91  Profissionais envolvidos 
diretamente

122  Profissionais envolvidos 
indiretamente

R$3.5Mi+  Valoração da mídia 
espontânea

© Pedro Ladeira

Concerto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro © Pedro Ladeira
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A FRANÇA E O FESTIVAL 
BAROQUE IN RIO

O Festival Baroque in Rio é uma iniciativa da 
Embaixada da França, coproduzida com o Instituto 
Musica Brasilis.

O Festival busca renovar e consolidar os diversos 
intercâmbios artísticos que aconteceram entre a 
França e o Brasil no campo da música barroca, desde 
a Missão Artística Francesa realizada no Rio de Janeiro 
em 1816. Cabe mencionar a colaboração de UNIRIO 
com vários interpretes barrocos franceses, convidados 
desde 1986 para oficinas e para apresentações nos 
lugares mais prestigiados da cidade; ou também a 
programação contínua de artistas franceses em dois 
dos maiores festivais de música barroca do Brasil 
(Curitiba e Juiz de Fora). 

Em 2005, na ocasião do ano do Brasil na França, 
Alain Pacquier, criador dos Chemins du Baroque, 
convidou músicos brasileiros para participar do 5° 
Mês Nacional do Barroco Latino-Americano: cerca de 
trinta concertos homenagearam os compositores 
José Maurício Nunes Garcia e Sigismund Neukomm 
na França toda.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

Para 2020, gostaríamos de realizar uma segunda edição 
do Festival, abrindo-o a parceiros europeus que pos-
suem um patrimônio barroco rico, como a Alemanha, a 
Itália, a Espanha ou a Holanda. Trata-se de expandir os 
horizontes deste evento, para torná-lo em um festival 
euro-brasileiro de música barroca.

Planejamos organizar essa segunda edição simulta-
neamente em várias cidades brasileiras, principalmente 
no Rio de Janeiro, em Ouro Preto e em Belo Horizonte, 
com o objetivo de valorizar seus monumentos históri-
cos e reforçar a missão patrimonial atribuída a este 
Festival.

A edição 2020 também desenvolverá novas ações 
socioeducativas, com públicos infanto-juvenis e por-
tadores de necessidades específicas, no modelo das 
atividades realizadas com os jovens da ONG Uerê.

A respeito da programação, nossas equipes já 
iniciaram um contato com grandes nomes franceses 
(como o contra-tenor Philippe Jaroussky). Aguardamos 
confirmações.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Instituto Musica Brasilis
• EUNIC (rede de institutos de cultura 

nacionais da União Europeia)
• Centro de Música Barroca de Versalhes
• Filarmônico de Minas Gerais
• Setor empresarial
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Por que apoiar esse projeto?
• Contribuir para a formação 

de jovens músicos.
• Contribuir para a democratização 

da música barroca no Brasil.
• Promover a inserção de 

um público socialmente 
desfavorecido.

• Associar-se a um evento 
de grande prestígio.

• Obter maior visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto 
de cooperação euro-
brasileira e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logo da empresa em todo o 

material de comunicação.
• Convites exclusivos, a 

critério da empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
beneficio da empresa.

ORÇAMENTO

20.000 €

80.000 €

40.000 €

20.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Concerto na Sala Cecilia Meireles © Pedro Ladeira
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CYRANO 
DE BERGERAC
TURNÊ RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, BRASÍLIA, 
BELO HORIZONTE E CURITIBA | 2020



APRESENTAÇÃO

O projeto tem por objetivo trazer aos palcos das cidades 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e 
Curitiba um dos textos mais importantes do universo das 
artes cênicas, possibilitando desta forma, o contato do 
público com uma dramaturgia que é extremamente refinada 
e poética, e, ao mesmo tempo, bem humorada, popular e 
de imediata identificação com a plateia.

Trata-se de um projeto ousado e grandioso, que contará 
com 15 atores além de uma ficha técnica composta por 
profissionais altamente qualificados.

Cyrano de Bergerac é um texto avassalador, universal e 
eterno. Detentor de uma excepcional carpintaria dramatúr-
gica, sua encenação justifica-se por seu caráter atemporal. 
Uma estória com esta qualidade e profundidade é sempre 
revisitada ao longo dos tempos, ultrapassando barreiras 
linguísticas, geográficas e culturais.

Cyrano de Bergerac conta a história de um rebelde da 
boa causa, um lutador do bom combate, capaz de realizar 
as maiores façanhas para reparar um erro, uma injustiça 
ou um abuso; um exemplo de dignidade; um verdadeiro 
defensor do idealismo.

Um personagem com essas qualidades e carisma, levanta 
o questionamento a respeito de valores como a lealdade, a 
honestidade e o comprometimento encontram-se muitas 
vezes esquecidos e de como nós somos responsáveis por 
mantê-los presentes e vivos.

DADOS-CHAVE

8 Meses de duração

5 Cidades

88 Apresentações

15 Atores

25.000  Espectadores previstos

65  Profissionais implicados 
diretamente

100  Profissionais implicados 
indiretamente
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CYRANO DE BERGERAC  
nA FRANÇA 

Escrito por Edmond Rostand em 1897, o texto conta a 
história de Cyrano de Bergerac, um herói romântico, 
na linha de Dom Quixote, de Cervantes, que diferente-
mente deste não luta contra moinhos de vento e sim 
contra a covardia e a estupidez.

A peça acontece em Paris, em 1640. Cyrano é 
cadete da Cia Militar Cadetes da Gasconha e é apai-
xonado por sua prima Roxane, mas devido ao seu 
nariz muito comprido, julga-se demasiadamente feio e 
desmerecedor de seu amor. A fim de dar expressão aos 
seus sentimentos decide então, em segredo, tornar-se 
porta-voz de Christian de Neuvillete, um jovem e belo 
cadete, também apaixonado por Roxane que se mostra 
inapto para cortejá-la.

Cyrano é um dos personagens mais amados e 
admirados do teatro por sua intransigência, por sua fé 
inabalável na liberdade de expressão, por sua postura 
desafiadora, por sua recusa em ser complacente com 
os vícios que nos afligem e, acima de tudo, por sua 
crença no amor e na amizade como os fios condutores 
de nossas vidas.

A montagem de Cyrano de Bergerac se torna 
ainda mais relevante por ser um projeto ambicioso, 
apresentando para novas plateias esse clássico da 
dramaturgia francesa. Uma história de amor cheia de 
acontecimentos e surpresas que pretende divertir o 
público através de uma narrativa que faz referência ao 
universo da cultura francesa do século XVII.

PRINCIPAIS 
PARCEIROS PREVISTOS

• Embaixada da França
• Consulado Geral da França 

no Rio de Janeiro
• Teatro Maison de France
• Teatro FAAP
• Teatro UNIP
• Teatro Sesc Paladium
• Teatro Guairinha
• Alianças Francesas
• Lycée Molière
• Lycée Pasteur
• Lycée François Mitterrand
• Parceiros de mídia 

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

Estão previstas temporadas nas seguintes cidades:
• Rio de Janeiro: Teatro Maison de France (2 meses)
• São Paulo: Teatro FAAP (2 meses)
• Brasília: Teatro UNIP (2 semanas)
• Belo Horizonte: Sesc Paladium (2 semanas)
• Curitiba: Teatro Guairinha (2 semanas)
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Por que apoiar esse projeto?
• Contribuir para a democratização 

do teatro no Brasil.
• Participar de um projeto 

socioeducativo.
• Promover a inserção de 

um público socialmente 
desfavorecido.

• Associar-se a um evento  
de grande prestígio.

• Obter maior visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto nacional 
de cooperação franco-brasileira.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

material de comunicação.
• Convites exclusivos, a 

critério da empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatórios dos impactos em 
beneficio da empresa.

FICHA TÉCNICA

Tradução: Marcos Daud
Elenco: Bruce Gomlevsky  
e grande elenco
Direção: João Fonseca
Cenário: Nello Marrese

Luz: Luiz Paulo Nenen
Música original: Marcelo Alonso Neves
Assessoria de imprensa: João Pontes 
e Stella Stephany
Realização: BG ArtEntretenimento

ORÇAMENTO

120.000 €

60.000 €

20.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Orçamento da operação

40.000 €
Outras fontes

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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FESTIVAL  
"DANÇA NOS JARDINS" – 
Inhotim
BRUMADINHO | AGOSTO E SETEMBRO DE 2020



APRESENTAÇÃO

Inhotim é o paraíso dos amantes da arte contemporâ-
nea e da botânica. Situado a 60 km de Belo Horizonte, 
capital do Estado de Minas Gerais, a instituição possui 
uma das maiores coleções de arte contemporânea do 
Brasil. É o maior centro de arte ao ar livre da América 
Latina.

Em 2020, Inhotim deseja inovar e enriquecer a sua 
programação, com o Festival Dança nos Jardins. Sete 
espetáculos de dança serão apresentados durante um 
final de semana; cada apresentação será concebida em 
diálogo com uma área diferente dos jardins do Instituto 
Inhotim. Essas apresentações serão o resultado de uma 
residência artística, que acolherá durante uma semana 
as companhias e/ou coreógrafos, três internacionais e 
quatro locais. Esse período de imersão, de intercâmbio 
e de pesquisa entre artistas oferecerá condições ideais 
para a concepção e a produção de um novo trabalho, 
original e experimental, em completa sintonia com a 
natureza de Inhotim.

O projeto tem como foco a sensibilização, a forma-
ção e a renovação de público, bem como a promoção 
de encontros e diálogos entre artistas e produtores 
culturais locais, nacionais e internacionais. O foco das 
ações é trabalhar Inhotim como um espaço dinâmico, 
aberto a diferentes linguagens artísticas.

DADOS-CHAVE

INHOTIM

350.000  Visitantes por ano  

140 Hectares

23 Grandes galerias de arte

19 Exposições permanentes

4 Exposições temporárias

23  Grandes obras artÍsticas ao 
ar livre

Festival Dança nos Jardins

7  Companhias / coreógrafos 
(3 internacionais, 4 nacionais)

1 Semana de residência

1  Final de semana de 
espetáculos  
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A FRANÇA E O FESTIVAL 
DANÇA NOS JARDINS

A Embaixada da França, parceiro sólido de Inhotim, 
participa do projeto desde a sua criação.

Esta iniciativa nasceu da participação de Antonio 
Grassi, diretor de Inhotim, no Focus Dança e Jardim or-
ganizado pelo Institut Français de Paris no mês de junho 
de 2018, em parceria com a Rede de festivais de jardins 
na França, o Centro de Monumentos Nacionais em 
Paris, os Centros Coreográficos Nacionais de Orléans 
e de Tours. Este Focus tinha como objetivo estimular 
a reflexão sobre a programação de espetáculos ao ar 
livre e sobre a valorização do patrimônio por meio 
da dança.

Na ocasião do Festival Dança nos Jardins de 
Inhotim, a França apoiará a realização e a apresentação 
de uma coprodução franco-brasileira, resultado de 
uma residência de dançarinos franceses e brasileiros 
em Inhotim em julho de 2020.

Os projetos de cooperação entre a França e Inhotim 
estendem-se além deste projeto de Festival; Inhotim 
será um dos convidados "cartas verdes" da edição 
2020 do Festival des Jardins du Domaine de Chaumont-
sur-Loire. Felipe Paz e Pedro Nehring, respetivamente 
gerente executivo e paisagista de Inhotim, visitaram 
o Domaine em 2019 para concretizar a participação 
do Instituto.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

A seleção de artistas residentes está em andamento. Já 
pensamos em vários artistas franceses para participar 
da coprodução franco-brasileira que será realizada na 
ocasião do Festival: Béatrice Massin e seu projeto Fata 
Morgana, Thomas Lebrun e sua criação coreográfica Où 
chaque souffle danse nos mémoires, Nathalie Pernette 
e seu tríptico Une pierre presque immobile, Satchie 
Noro e suas pesquisas sobre o espaço público, Noé 
Soulier e seus projetos sobre o espaço público, Chloé 
Moglia e seu espetáculo La Spire.

Após a criação e a apresentação de esta copro-
dução franco-brasileira durante o Festival Dança nos 
Jardins em Inhotim, planejamos apresentá-la na França 
em 2021.

Sob a chancela do programa de democratização 
de acesso do Instituto Inhotim, uma parte do público 
receberá subsidio de transporte e alimentação assim 
como entrada gratuita, para comparecer ao evento.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Inhotim
• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Companhias e/ou coreógrafos
• Setor empresarial

38



Por que apoiar esse projeto?
• Contribuir para a formação 

profissional.
• Apoiar a dança contemporânea, 

segmento das artes com menor 
investimento em comparação  
com outras disciplinas.

• Apoiar um projeto 
inédito e inovador.

• Contribuir para a sensibilização de 
públicos jovens e desfavorecidos.

• Associar-se a uma instituição 
prestigiada e ganhar 
visibilidade junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
nacional e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Cortesias para a empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

90.000 €

150.000 €

40.000 €

20.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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TURNÊ DE PIERRE THILLOY  
E FRÉDÉRIC MACAREZ  
NO BRASIL
5 CIDADES NO BRASIL | MAIO—JUNHO DE 2020

© Nargiz 2016



APRESENTAÇÃO

Pierre Thilloy é um compositor francês. Suas obras, 
mais de 200, são interpretadas no mundo inteiro, por 
formações, maestros e solistas prestigiados. Entre 
as numerosas recompensas que ele recebeu, ele se 
tornou, em 2001, o único europeu premiado pela 
renomada Rockefeller Foundation de Nova York, pela 
sua 5ª sinfonia L’Arche d’Alliance e seu 5° quarteto de 
cordas Lapsit Exillis. Ele recebeu em abril de 2005 a 
Medalha de Prata da Sociedade Académica das Artes, 
Ciências e Letras de Paris, pelo conjunto da sua obra.

Ele compôs duas obras em homenagem ao Brasil: 
Saudades de Belém, criada para o 400° aniversário da 
cidade, e mais recentemente, o concerto para timpani 
e orquestra sinfônica Amazônia, encomendada pela 
Aliança Francesa de Belém na ocasião do seu 50° 
aniversário.

Pierre Thilloy trabalha com o Maestro Miguel 
Campos Neto e com Frédéric Macarez, percusionista 
e solista prestigiado, na organização de uma turnê 
brasileira em 2020. Ele planeja apresentar as obras 
Saudades de Belém e Amazônia, junto com as peças 
brasileiras Amazonas W118 de Villa-Lobos e Saudades 
do Brasil, Op. 67 de Darius Milhaud, com o objetivo de 
propor um vasto programa franco-brasileiro. A turnê 
está programada para dez dias, em cinco cidades (uma 
ou duas datas por cidade), em colaboração com as 
orquestras locais.

DADOS-CHAVE (previsão)

5 Cidades

5 Orquestras envolvidas

2  Composições francesas  
contemporâneas

7 Datas

4.000 Espectadores

© Nargiz 2016
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A FRANÇA, PIERRE THILLOY 
E FRÉDÉRIC MACAREZ

Nossa Embaixada está envolvida no projeto desde 
a sua criação.

Já apoiamos o concerto organizado no Theatro 
da Paz na ocasião dos 50 anos da Aliança Francesa 
de Belém, em setembro de 2019, durante o qual a 
obra Amazônia foi apresentada pela primeira vez. Foi 
apresentada de forma majestosa pelo percussionista 
Frédéric Macarez e a Orquestra Sinfônica do Teatro, 
sob a direção do Maestro Miguel Campos Neto, com 
a presença de Pierre Thilloy.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

O Teatro Amazonas de Manaus e o Theatro da Paz 
de Belém, bem como as suas orquestras respetivas 
(Amazonas Filarmônica e Orquestra Sinfônica do 
Theatro da Paz – OSTP), já confirmaram a sua partici-
pação no projeto.

Estamos aguardando um retorno do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro e do Teatro Riachuelo 
(Orquestra Sinfônica Brasileira – OSB), do Palácio das 
Artes de Belo Horizonte (Orquestra Sinfônica de Minas 
Gerais), do Teatro Castro Alves em Salvador (Orquestra 
Sinfônica de Bahia – OSBA), do Theatro São Pedro em 
Porto Alegre (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) e 
do Theatro Municipal de São Paulo (Orquestra Sinfônica 
Municipal).

Durante a turnê, a obra Amazônia será gravada 
em parceria com o Theatro da Paz.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Alianças Francesas
• Secretaria de Estado da Cultura do Paraná
• Teatro Amazonas
• Theatro da Paz
• Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro / Teatro Riachuelo
• Palácio das Artes de Belo Horizonte
• Teatro Guaíra
• Teatro Castro Alves
• Theatro São Pedro
• Sala São Paulo e/ou Theatro 

Municipal de São Paulo
• Setor empresarial

© Nargiz 2016© Nargiz 2016
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Por que apoiar esse projeto?
• Associar-se a um projeto 

ambicioso e de dimensão 
nacional e internacional.

• Associar-se a instituições e a 
uma programação prestigiadas.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira 
focado na excelência.

• Apoiar a criação contemporânea 
e a difusão de obras musicais 
francesas e brasileiras.

• Facilitar o intercâmbio de 
expertise entre artistas franceses 
e as formações brasileiras.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Convites exclusivos 

para a empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

10.000 €

50.000 €

20.000 €

20.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

© Nargiz 2016

43



135º ANIVERSÁRIO  
DA ALIANÇA FRANCESA 
DO RIO de Janeiro
RIO DE JANEIRO | MAIO 2020



APRESENTAÇÃO

A Aliança Francesa do Rio de Janeiro é a Aliança 
Francesa mais antiga do mundo, depois da Aliança 
de Paris. Criada em 1885, há 135 anos encontrou um 
lugar único na cidade e estabeleceu uma importante 
rede de contatos (ex-alunos, público francófilo ou 
francófono, instituições parceiras).

Em maio de 2020, a Aliança Francesa do Rio de 
Janeiro organizará uma noite excepcional no Parque 
Lage para comemorar seu 135º aniversário. Serão 
convidados todos os importantes parceiros da Aliança 
Francesa do Rio de Janeiro: culturais, acadêmicos, 
institucionais, mas também seus alunos, suas equipes e 
seu público externo. Acontecerá na espetacular Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage (EAV Parque Lage), 
aos pés do Corcovado.

Após uma série de discursos em que a história da 
Aliança Francesa será lembrada, assim como o lugar 
singular do francês na cidade do Rio de Janeiro, um 
grande concerto será organizado com um renomado 
artista francês. Um coquetel também será oferecido 
por convite a todos os parceiros.

DADOS-CHAVE

60 Eventos culturais por ano

2.500  Espectadores em seus 
espaços

54.000 Seguidores no Facebook

10 Filiais no Rio de Janeiro

7.400 Inscrições por ano

3ª  Aliança Francesa em termos 
de volume de vendas  
(depois de New York e Paris)

2 Auditórios

1 Galeria
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A FRANÇA  
E A ALIANÇA FRANCESA

A Aliança Francesa é uma associação brasileira de di-
reito local, liderada por um conselho de administração 
composto por personalidades brasileiras influentes. 
Beneficia o Brasil, e o Rio de Janeiro em particular, 
com uma longa história e uma imagem muito positiva. 
A França apoia a Aliança Francesa, disponibilizando 
recursos humanos e financeiros para esta rede.

A Aliança Francesa é o local de referência para 
aprender francês no Brasil; é também um espaço 
cultural de diálogo, uma janela sobre as atualidades 
artísticas entre a França e o Brasil. Com 37 Alianças 
francesas em todo o Brasil e 23.700 estudantes por 
ano, a rede brasileira é uma das maiores do mundo.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

Em 2019, a Aliança Francesa formou um novo acordo 
de parceria com a Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, com a qual possui vários projetos de cooperação.

Já foram feitos contatos com vários artistas fran-
ceses (Manu Chao, Richard Galliano) com o objetivo 
de convidá-los para participar da programação. O 
programa ainda não está fechado.

Esta noite será o destaque de uma programação 
cultural ao longo de todo o ano, cujos principais 
eventos serão anunciados sob o rótulo "135 anos": 
exposições, shows, encontros com autores e diretores 
francófonos etc.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• EAV Parque Lage
• Embaixada da França
• Air France
• Parceiros culturais e institucionais da 

Aliança Francesa do Rio de Janeiro
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Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar uma instituição cultural 

francesa histórica no Brasil.
• Associar-se à um evento 

de prestígio.

• Obter maior visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um evento de 
cooperação franco-brasileira.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Convites exclusivos, a 

critério da empresa.

• Referência à empresa nos 
discursos de abertura 
da cerimônia.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

25.000 €

40.000 €

15.000 €
Solicitação de patrocínio

Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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literatura 
e Debates de ideias





PRÊMIO 
GONCOURT 
DO BRASIL
RIO DE JANEIRO | JUNHO DE 2020

Anúncio do Prêmio Goncourt do Brasil 2019 pelo júri de estudantes © Bruno de Bonneval



APRESENTAÇÃO

O Prêmio Goncourt, criado pela Académie Goncourt 
e concedido pela primeira vez em 1903, é o prêmio 
literário mais prestigiado da França. A Embaixada da 
Françal, em parceria com a Académie Goncourt e pela 
primeira vez na América, organizou em 2019 o primeiro 
Prêmio Goncourt do Brasil, a partir dos quatro livros 
da última seleção oficial.

O vencedor do Prêmio Goncourt do Brasil é indi-
cado por um júri de dez estudantes de universidades 
públicas brasileiras espalhadas por todo o país. Cada 
universidade participante organiza ao longo do ano, 
por meio de seus professores de francês, grupos de 
leitura que permitem que os estudantes voluntários 
troquem idéias sobre as quatro obras selecionadas. 
Cada estudante vota num romance de sua escolha e 
um deles é escolhido pelo grupo para representar a 
sua universidade no júri que determinará o vencedor 
do Prêmio Goncourt do Brasil.

Em 2019, a cerimônia de entrega do Prêmio 
Goncourt do Brasil foi organizada na residência do 
Cônsul Geral da França em São Paulo, e reuniu umas 
cem personalidades do mundo intelectual brasileiro. 
O evento beneficiou de uma ampla cobertura midiática 
(em particular da Folha de São Paulo, do Estadão, 
da revista Quatro cinco um, do Nexo), atingindo um 
grande público. Este evento pretende mudar de cidade 
todos os anos. Em 2020, ele acontecerá no Rio de 
Janeiro.

DADOS-CHAVE

4 Livros em competição

1  Autor vencedor do Prêmio 
Goncourt Brasil 2019 
convidado a presidir o júri.

10 Universidades parceiras

20 Professores

150 Estudantes

1 Júri de 10 estudantes

© Bruno de Bonneval

Anúncio do Prêmio Goncourt do Brasil 2019 pelo júri de estudantes © Bruno de Bonneval
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A FRANÇA E O PRÊMIO 
GONCOURT DO BRASIL

Nossa Embaixada teve a iniciativa deste projeto e 
deseja abri-lo aos parceiros. O objetivo principal do 
Prêmio Goncourt do Brasil é mobilizar os estudantes 
brasileiros de francês entorno da lingua francesa e 
da Francofonia.

A Embaixada da Françal oferece uma ajuda para a 
tradução e para a cessão de direitos, ao editor que 
deseja traduzir a obra premiada para o português. O 
autor que preside o júri, vencedor do Prêmio Goncourt 
anterior, é convidado a participar de eventos literários 
e culturais no Brasil, bem como do lançamento da sua 
obra em português.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

A segunda edição do Prêmio Goncourt do Brasil será 
lançada em novembro de 2019 junto às universidades 
parceiras, e se estenderá até junho de 2020, data 
da cerimônia de entrega da premiação. A edição de 
2020 deve reunir dez universidades (Universidade 
de São Paulo, Universidade Federal de Pernambuco, 
Universidade de Brasília, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Universidade Federal Fluminense, no 
Rio de Janeiro, e outras cinco universidades ainda por 
identificar), 20 professores e quase 150 estudantes.

David Diop, autor de Frères d’âme, vencedor do 
Prêmio Goncourt do Brasil 2019, foi convidado a pre-
sidir o júri em junho de 2020. Seu livro está sendo 
traduzido e o lançamento da versão brasileira deve 
ser concomitante à sua vinda.

Projetos estão previstos em parceria com os liceus 
franceses do Brasil a fim de que os alunos descubram 
as obras propostas pela seleção do Prêmio Goncourt.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Académie Goncourt
• Embaixada da França
• Aliança Francesa
• 10 universidades brasileiras
• Liceus franceses do Brasil
• Parceiros na mídia: Revista Quatro cinco um, 

Folha de São Paulo, Estadão, Nexo, TV Cultura
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Por que apoiar esse projeto?
• Participar de um evento 

de prestígio.
• Ganhar visibilidade junto 

ao público brasileiro.
• Apoiar o estudo do 

francês no Brasil. 

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira que 
forma parte de uma dinâmica 
global (18 edições do Prêmio 
Goncourt organizadas no mundo).

• Apoiar a difusão da 
criação literária francófona 
contemporânea.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Convites para a cerimônia de 

premiação, a critério da empresa.
• Exemplar do livro premiado, 

autografado pelo autor.

• Encontros privilegiados 
com o vencedor do Prêmio 
Goncourt do Brasil 2019.

• Relatório de impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

20.000 €

10.000 €
10.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Orçamento da operação

© Bruno de Bonneval
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FESTA LITERáRIA 
INTERNACIONAL DE PARATY 
(Flip): CRIAÇÃO DE UMA 
“CASA FRANCÓFONA”
PARATY | 29 DE JULHO A 2 DE AGOSTO DE 2020 

FLIP © SaraDeSantis



APRESENTAÇÃO

Criada em 2003, a Flip é um evento anual que reúne, 
em cinco dias, eventos de literatura e debate de ideias, 
na majestosa cidade colonial de Paraty. Um programa 
oficial é realizado no palco principal (512 lugares) e 
transmitido ao vivo na praça da igreja (714 lugares). 
A 18ª edição do maior festival literário brasileiro acon-
tecerá de 29 de julho a 2 de agosto de 2020.

Uma extensa programação paralela é organizada 
por editores e instituições culturais e do livro, em 
diferentes casas da cidade. Esse programa permite dar 
visibilidade às editoras independentes, aos debates 
políticos e a eventos multidisciplinares (cinema, slam, 
shows etc). Um estande efêmero da livraria Travessa é 
montado para a ocasião na praça da igreja.

Com base na experiência adquirida na organização 
da Casa Europa junto com os institutos culturais eu-
ropeus, o Escritório do Livro da Embaixada da França 
deseja criar, em 2020, uma Casa francófona, a fim de 
dar maior visibilidade à produção literária contemporâ-
nea em língua francesa. Esse projeto permitirá ampliar 
a programação de jornalistas e autores francófonos de 
novelas, de quadrinhos, de ensaios, bem como propor 
ainda mais debates, leituras, lançamentos de livros.

DADOS-CHAVE (flip 2019)

Programação oficial

8.813 Espectadores

46 Autores

22 Conferências

+19% Participação

Programação paralela

27 Casas paralelas

467 Eventos

+10% Participação

Gaël Faye na Flip © Walter Craveiro

FLIP © SaraDeSantis
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A FRANÇA  
E A Flip

Nossa Embaixada é o principal parceiro francês da 
Flip. Em 2019, entre os 11 convidados estrangeiros 
(incluindo três europeus) do programa oficial, a Flip 
convidou o autor-compositor franco-ruandês Gaël Faye, 
que veio apresentar seu livro Petit Pays, aclamado 
pela crítica na França. Ele participou de uma roda 
de conversa com o escritor angolano Kalaf Epalanga, 
sobre a escrita do exílio e a música.

Dentro da programação paralela, o escritor e jor-
nalista Frédéric Martel foi convidado pela Casa Folha 
na ocasião da publicação no Brasil de seu livro No 
Armário do Vaticano.

Além disso, a França participou da segunda edição 
da Casa Europa, organizada pelas instituições culturais 
europeias, como parte da programação paralela da 
Flip, e focada na temática: Museus do futuro, futuro 
dos museus.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

O nome da programadora da 18ª edição da Flip foi re-
velado no inicio do mês de outubro. Em 2020, Fernanda 
Diamant será responsável pela programação e a per-
sonalidade homenageada será a poetisa, tradutora e 
universitária norte-americana Elizabeth Bishop.

O Escritório do Livro está em contato com a Flip 
para escolher dois autores francófonos que partici-
parão tanto da programação oficial quanto da Casa 
Francófona como parte da programação paralela.

Em breve, entraremos também em contato com 
um produtor para definirmos o lugar que acolherá 
a Casa Francófona em Paraty. Esta terá uma sala 
destinada às conferências, aos encontros e às oficinas 
(sobre os quadrinhos), e um espaço para a venda de 
livros francófonos, em versão original e em versão 
portuguesa. Planejamos também de propor um “bar” 
de produtos francófonos, assim como costumam fazer 
as principais casas que participam da programação 
paralela da Flip.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Organização Internacional / Associação 

universitária da Francofonia
• Setor empresarial
• Revista literária 451
• Editoras Companhia das Letras, Nós e Planeta
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Por que apoiar esse projeto?
• Participar da promoção da riqueza 

e da diversidade das literaturas 
em língua francesa, através da 
criação de uma Casa Francófona.

• Estimular o debate de 
ideias no Brasil.

• Participar de um evento 
de renome.

• Obter visibilidade junto ao público.
• Participar de um projeto de 

cooperação franco-brasileira, 
nacional e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logotipo da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Encontros privilegiados com 

os autores convidados.

• Livros assinados 
presenteados à empresa.

• Relatório dos impactos em 
beneficio da empresa.

ORÇAMENTO

60.000 €

50.000 € 10.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Orçamento da operação

FLIP © SaraDeSantis
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FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE QUADRINHOS (FIQ) – 
ESPAÇO FRANCÓFONO
 BELO HORIZONTE | 30 DE MAIO A 2 DE JUNHO DE 2020 

FIQ 2018



APRESENTAÇÃO

O FIQ é um festival internacional de quadrinhos, reali-
zado a cada dois anos em Belo Horizonte. A 11ª edição 
acontecerá em 2020. É hoje o maior evento do gênero 
nas Américas (em 2011, recebeu mais visitantes do que 
o Festival Comic-Con de San Diego nos Estados-Unidos). 
Organizado sob a égide da Prefeitura de Belo Horizonte, 
o FIQ propõe um programa de alta qualidade com 
autores internacionais (em 2018: Troche, Mario Alberti, 
Paulo Puiupo, Claudia Ahlering, Dave McKean, Flore 
Balthazar, Gauthier).

O Ministério da Cultura na França decidiu que o ano 
de 2020 homenagearia a arte do quadrinho. Sob o 
título BD 2020, esta iniciativa será dirigida pelo Centre 
National du Livre (CNL) e pela Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image de Angoulême. Um 
dos seus objetivos é garantir uma maior difusão do 
quadrinho francês pelo mundo.

Nesse contexto, a Embaixada da França deseja criar 
um Espaço Francófono no FIQ, para exportar no Brasil 
as diversas iniciativas desenvolvidas na França na oca-
sião do BD 2020. O objetivo é promover os quadrinistas 
francófonos e a expertise francesa. Também será uma 
ocasião para debater sobre as políticas culturais de 
apoio ao setor e sobre as novas ferramentas para a 
criação artística (visto a porosidade do quadrinho com 
o cinema de animação e os games, etc.). Este Espaço 
pretende facilitar as trocas, incentivar os projetos 
de colaboração e promover a francofonia através do 
quadrinho.

DADOS-CHAVE (FIQ 2018)

500 Quadrinistas

80.000 Visitantes

250 Estandes

46 Oficinas

31 Rodas de conversa

7.750 Participantes

19 Estados representados

5 Países representados

1.094  Alunos envolvidos em 
atividades educativas

64 Sessões de autógrafos
FIQ 2018

FIQ 2011
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A FRANÇA 
E O FIQ

A Embaixada é um dos principais parceiros do Festival. 
Ela apoia cada edição, garantindo uma presença fran-
cesa no FIQ. Em 2015, a Embaixada convidou Philippe 
Ôtié para o lançamento no Brasil de Une vie chinoise ; 
em 2018, convidamos os autores Fabien Toulmé e 
Anne-Charlotte Gautier.

A França foi o primeiro país homenageado pelo 
FIQ, na sua primeira edição em 1999. O evento tinha 
acolhido a exposição Ils Rêvent le Monde e convidado 
vários autores franceses de quadrinhos (François Vié, 
Marie-Anne Fontenier e Philippe Vuillemin). Desde então, 
o Festival homenageou novamente a França em 2019, 
acolhendo as exposições Isto é França e Supermarché 
Ferraille, e convidando Cizo, Felder, Guy Delisle, Gisèle 
de Haan e Olivier Tallec.

A cooperação franco-brasileira no âmbito dos qua-
drinhos vai além do Festival. Em 2018, A Embaixada 
da Françal apoiou a vinda à França do diretor da edi-
tora Autêntica de Belo Horizonte, especializada em 
quadrinhos. A Embaixada também apoia a Casa dos 
Quadrinhos, a principal instituição de ensino de qua-
drinhos, de ilustração, de animação e de artes digitais 
em Minas Gerais. A Casa dos Quadrinhos participou do 
Festival internacional do filme de animação em Annecy 
(França) em 2018, com o apoio da Embaixada.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

A Embaixada da França deseja ampliar a sua partici-
pação no FIQ por meio deste espaço completamente 
dedicado aos quadrinhos francófonos. Nesse sentido, 
gostaríamos de convidar mais autores francófonos 
a participarem do FIQ. Estamos conversando com 
Afonso Andrade, produtor do evento, para definirmos 
uma lista de cinco convidados. No momento, pen-
samos nos franceses Fabien Toulmé e Bastien Vivès, 
na costa-marfinense Marguerite Abouet, e no suíço 
Frederik Peeters, autores de quadrinhos, bem como na 
francesa Pénélope Bagieu e no gabonês Pahé, ambos 
desenhistas.

Por meio deste Espaço, a França quer também 
desenvolver atividades educativas sobre a temática 
dos quadrinhos. Gostaríamos de consolidar a futura 
reintrodução da aprendizagem do francês como opção 
nas escolas de Minas Gerais, convidando os artistas 
presentes no FIQ a participarem de ações nas escolas 
da periferia de Belo Horizonte; planejamos trabalhar 
com as Escolas Estaduais Afonso Pena e José Bonifacio, 
com a Escola Municipal Paulo Mendes Campos e com o 
Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas 
Gerais.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Secretaria Municipal de Cultura 
de Belo Horizonte

• Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte
• Secretaria Municipal de Educação 

de Belo Horizonte 
• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Ministério da Cultura da França
• Organização Internacional da Francofonia
• Embaixadas dos países francófonos
• Aliança Francesa de Belo Horizonte
• Casa dos Quadrinhos
• Editora Autêntica (Belo Horizonte)
• Setor empresarial
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Por que apoiar esse projeto?
• Participar da promoção 

do quadrinho, género em 
desenvolvimento no Brasil.

• Contribuir para a formação 
profissional e para a troca de 
saberes no âmbito do quadrinho.

• Contribuir para a sensibilização 
de públicos infanto-juvenis.

• Associar-se a um 
evento renomado.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
nacional e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Convites exclusivos 

para a empresa.

• Encontros privilegiados com 
os autores convidados.

• Relatório dos impactos em 
beneficio da empresa.

ORÇAMENTO

10.000 €

50.000 €

30.000 €

10.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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PRIMEIRA  
NOITE DAS IDEIAS 
NO BRASIL
 SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA  
 30 DE JANEIRO DE 2020 

Parque Lage ©Felipe Azevedo



APRESENTAÇÃO

Na quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, o Instituto 
Francês de Paris convida todos os lugares de cultura 
e de saberes, na França e nos cincos continentes, a 
comemorar, juntos, a livre circulação das ideias e 
dos saberes, propondo, nesta noite, conferências, 
encontros, fóruns, mesas-redondas, projeções e per-
formances artísticas, no âmbito de uma IV Noite das 
Ideias, em torno de uma temática comum: Ser vivo. 
Essa noite é organizada, no âmbito internacional, pela 
rede cultural francesa (Embaixadas, Alianças Francesas, 
Instituts Français) e pelos seus parceiros: em 2019, a 
Noite das Ideias se tornou um evento emblemático, 
acontecendo em mais de 120 cidades e 70 países 
através do mundo, e teve um impacto muito forte 
nas mídias.

Para esta primeira edição no Brasil, desejamos pro-
por um momento de reflexão sobre A Floresta – como 
ser vivo e lugar de seres vivos – e os seus desafios 
contemporâneos. Esta noite misturará perspectivas filo-
sóficas, literárias, antropológicas, ecológicas e técnicas, 
enquanto a questão da Amazônia e das florestas primá-
rias, vinculada ao clima e aos desafios da preservação 
ambiental, está em evidência internacionalmente. Esta 
noite será a ocasião de reunir personalidades francesas 
e brasileiras de diferentes áreas, que poderão refletir 
sobre desafios ambientais e humanos.

DADOS-CHAVE (previsão 2020)

70+  Países participando da 
operação no mundo

1ª Edição no Brasil

5 Estados

3  Cidades confirmadas  
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. 
Contatos em andamento em 
Manaus e em Recife.

35 Convidados

8  Convidados franceses de 
prestígio

9  Disciplinas 
Filosofia, literatura, antropologia, 
física, biologia, pintura, cinema, 
música, teatro.

Parque Lage ©Felipe Azevedo

Parque Lage ©Felipe Azevedo
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A FRANÇA 
E A NOITE DAS IDEIAS

Nossa Embaixada, por meio de seu Escritório do Livro 
e do Debate de Ideias, criou este projeto. Com uma 
longa experiência na organização de conferências e 
eventos acadêmicos, além de apoiar ciclos de debates, 
ela deseja organizar uma Noite das Ideias de grande 
envergadura.

Trata-se de cooperar com parceiros de longa data, 
entre os quais as Alianças Francesas, a Casa das Rosas 
(com a qual a Embaixada organiza eventos literários e 
debates) e o Parque Lage (com o qual desenvolvemos 
parcerias fortes no âmbito das artes visuais). Esses 
lugares também são instituições simbólicas, famosas e 
frequentadas, que darão visibilidade à Noite das Ideias.

Esse projeto também será uma oportunidade para 
convidar personalidades francesas de prestígio, fa-
mosas e esperadas. Contamos com a presença dos 
antropólogos Philippe Descola e Bruce Albert, do 
pesquisador Francis Hallé, do paisagista Gilles Clément 
e do escritor Sylvain Tesson.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

Três locais de prestígio já confirmaram que sediarão 
a primeira edição da Noite das Ideias no Brasil: o 
anfiteatro Le Corbusier da Embaixada da França em 
Brasília, a Casa das Rosas em São Paulo e o Parque Lage 
no Rio de Janeiro. Trabalhamos em possíveis extensões 
no Sesc, no Itaú Cultural e na Casa do Japão em São 
Paulo. Contatos estão em andamento com outros locais 
em Recife e em Manaus (Teatro Amazonas).

Os convidados franceses e brasileiros vêm de qua-
tro áreas principais: filosofia e literatura, ciências da 
vida e gestão ambiental, antropologia e artes. Além das 
personalidades já citadas, estamos em contato com 
o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, o cientista 
Marc-André Selosse, o grande fotógrafo brasileiro 
Sebastião Salgado, a fotógrafa Claudia Andujar e o 
pintor Luiz Zerbini.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Alianças Francesas
• Sesc
• Cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo
• Parque Lage
• Casa das Rosas
• Itaú Cultural
• Festival Selvagem
• Editora Dantes
• Setor empresarial
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Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar uma política de 

desenvolvimento sustentável 
e participar de um debate 
social: meio ambiente, questão 
florestal, questão das plantas.

• Participar de um evento 
prestigiado conhecido 
internacionalmente.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
regional e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logotipo da empresa em todo 

o material de comunicação.
• Convites exclusivos 

para a empresa.

• Encontros privilegiados com as 
personalidades convidadas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

60.000 €

25.000 €

30.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

5.000 €
Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Parque Lage © Pedro Agilson
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FESTIVAL  
DE LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL 
(MEU FESTIVALZINHO)
 BRASIL | JUNHO DE 2020 



APRESENTAÇÃO

Meu Festivalzinho foi lançado em 2015 pelo Escritório 
do Livro e pelo Serviço de Cooperação Educativa e 
Linguística da Embaixada da  França. O Festival é or-
ganizado todos os anos por esses dois serviços, com o 
objetivo de valorizar a literatura juvenil e de promover 
a riqueza das criações francesas e brasileiras, bem 
como o patrimônio existente para o público jovem.

O Festival propõe a cada ano, uma programação 
variada tanto para as crianças como para os adultos: 
oficinas de redação e ilustração para o público jovem, 
conferências, seminários, debates, leituras em voz alta, 
espetáculos de contos, escape games, exibição de 
máquinas fantásticas, filmes, formação profissional e 
treinamento digital em bibliotecas etc. Esta diversidade 
possibilita o acesso para todo tipo de público ao 
Festival e permite alcançar tanto os amadores quanto 
os profissionais.

Meu Festivalzinho tem uma dimensão nacional: o 
Festival já foi recebido no Rio de Janeiro, em Niterói, 
São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Salvador, Manaus 
e Recife, graças à rede das Alianças Francesas no 
Brasil e do Serviço de Cooperação e Ação Cultural da 
Embaixada da França. Esta descentralização permite 
atingir um grande público e estender a programação 
a nível nacional.

DADOS-CHAVE

8.800 Espectadores

3.880 Alunos alcançados

20 Escritores franceses

120 Oficinas de desenho

16 Rodas de conversa

25 Parceiros locais

400 Profissionais envolvidos

85 Encontros escolares

250 Professores envolvidos

10.000 Livros lidos
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A FRANÇA E 
MEU FESTIVALZINHO

Meu Festivalzinho apoia e valoriza a cooperação entre 
a criação francesa e a criação brasileira. Toda progra-
mação conta com a vinda de convidados franceses, 
publicados pelas editoras brasileiras e parceiros do 
Festival para a ocasião. Conta também com a presença 
de vários artistas e de profissionais brasileiros rela-
cionados com a temática escolhida para cada edição.

Desde a criação do Festival, vários profissionais, 
personalidades e artistas franceses já fizeram parte 
da aventura: Lilian Thuram, Dorothée de Monfreid, 
Emmanuelle Houssais, Anne Clerc e Muriel Bloch.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

Para esta nova edição de 2020, Meu Festivalzinho 
questionará o mundo de amanhã: o futuro do planeta, 
a evolução do homem e seu lugar na terra.

A programação de 2020 será enriquecida por in-
tervenções musicais, caixa de contos digitais, e venda 
de livros em francês e em português para promover a 
diversidade da literatura e a tradição oral.

Em 2020, Meu Festivalzinho propõe, entre outras 
atividades, um mergulho no mundo fantástico e di-
vertido do famoso escritor Timothée de Fombelle e 
no mundo de Marguerite Abouet, autora famosa do 
quadrinho Aya de Yopougon.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
previstos

• Bibliotecas
• Parques
• Alianças Francesas
• Festa Literária das Periferias (FLUP)
• Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
• Associação nacional das livrarias
• Fundação Uêrê (dedicada à educação 

das crianças em favelas em situação 
social de extrema pobreza)

• Festival de filme francês Varilux
• Editoras brasileiras
• Liceus Franceses Molière, Pasteur 

e François Mitterrand
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Por que apoiar esse projeto?
• Contribuir para a formação 

profissional e para a sensibilização 
do público jovem.

• Inscrever-se numa lógica educativa 
para os jovens desfavorecidos.

• Envolver os pais, formadores 
de opinião.

• Contribuir para uma ampla difusão 
da literatura infanto-juvenil 
francesa e brasileira no Brasil.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
nacional e internacional.

Exemplo de contrapartidas
• Logotipo da empresa na totalidade 

do material de comunicação.
• Convites exclusivos para a empresa.

• Encontros privilegiados 
com os convidados.

• Relatórios dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

20.000 €

10.000 € 10.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Orçamento da operação
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 2020,  
 ANO DOS  
 QUADRINHOS 
 BRASIL | 2020 



APRESENTAÇÃO

A arte dos quadrinhos em geral, e na França em par-
ticular, tem uma grande vitalidade. É um modo de 
expressão accessível para todos, mas também um 
lugar de experimentações artísticas audaciosas e de 
alta qualidade.

Na França, o ano de 2020 será o ano dos Quadrinhos, 
uma iniciativa do Ministério da Cultura e da Cité in-
ternationale de la bande dessinée et de l’image. Para 
essa agenda inédita, a rede de Alianças Francesas no 
Brasil planeja ao longo do ano uma série de atividades 
culturais reunidas sob o rótulo BD 2020: convites de 
autores franceses de quadrinhos contemporâneos, 
oficinas de desenho e residências de artistas, encontros 
com profissionais, exibições de filmes, debates em 
torno da atualidade dessa prática, que tem vocação 
a ser reconhecida como uma prática artística por si só.

Em parceria com várias instituições culturais e 
coletivos de artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Salvador, Recife e Brasília, vários eventos de destaque 
estão previstos ao longo do ano:
• Bienal dos Quadrinhos em Curitiba;
• Festival dos quadrinhos de Belo Horizonte;
• Circuito quadrinhos em Florianópolis.

DADOS-CHAVE

2 Festivais em 2020 no Brasil

50mi  Livros vendidos na França a 
cada ano

37  Alianças Francesas em todo 
o território brasileiro para 
retransmitir os eventos
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A FRANÇA  
E OS QUADRINHOS

A história em quadrinhos é uma arte recente que 
apareceu no século XIX, e que conhece há 20 anos 
uma “nova era de ouro”. Reconhecida agora como a 
nona arte, é um mercado em crescimento e a França 
emergiu como o terceiro maior produtor de quadrinhos 
no mundo (produção dez vezes maior do que em 1996). 
A França está na vanguarda do reconhecimento dessa 
prática artística e fez de Angoulême e seu festival uma 
referência mundial.

No Brasil, a rede de Alianças Francesas conta com 
37 associações (65 locais) espalhadas em todo o país. 
Com quase 700 eventos culturais organizados a cada 
ano, a rede recebe 180.000 espectadores em todo o 
território. Tem como objetivo transmitir a atualidade 
da criação artística, bem como abordar o público, o 
que a arte do quadrinho permite fazer.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

As Alianças Francesas estão em negociação com os 
organizadores dos eventos culturais sobre a temática 
dos quadrinhos, planejados para 2020 na França.

Também estão conversando com a Cité internatio-
nale de la bande dessinée et de l’image e com o Institut 
Français de Paris para convidar autores e profissionais.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Air France
• Bienal dos quadrinhos (Curitiba)
• Circuito quadrinhos (Florianópolis)
• Festival dos quadrinhos (Belo Horizonte)
• Governo do Estado do Rio de Janeiro
• Parceiros culturais e institucionais 

das Alianças Francesas
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Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar um evento de destaque, 

original e de grande alcance.
• Ter visibilidade em todo o 

território nacional através da 
rede das Alianças Francesas.

Exemplos de contrapartidas
• Logo da empresa em todo o 

material de comunicação.
• Convites exclusivos, a 

critério da empresa.

• Encontros privilegiados com 
autores de quadrinhos.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

20.000 €

8.000 €
Solicitação de patrocínio

12.000 €
Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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sétima arte





CURTA BRASÍLIA:  
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CURTA-METRAGEM
 BRASÍLIA | DEZEMBRO DE 2020 

Espaço CVRta ©Janine Moraes



APRESENTAÇÃO

O Festival Curta Brasília é dedicado à exibição, difusão 
e valorização de curtas-metragens tanto no formato 
tradicional de tela como no formato de cinema 360°. 
Nas sete edições realizadas, o Festival exibiu 634 filmes, 
alcançando um público de 48 mil espectadores.

O Festival trouxe a realidade virtual para sua pro-
gramação a partir de 2016, sendo o primeiro festival 
de cinema na América Latina com uma área dedicada 
a esse novo formato. Em 2018 foi inaugurado o Fórum 
VR, evento focado nas realidades estendidas – virtual, 
aumentada e mista – composto de oficinas, demonstra-
ções práticas e palestras de convidados internacionais 
e locais; o objetivo é ampliar debates sobre o mercado 
brasileiro e internacional das novas tecnologias.

O Festival agrega também áreas de economia 
criativa, de gastronomia e de educação (circuito de 
cineclubes, debates e oficinas) e atribui importância 
à acessibilidade (SurdoCine, acesso preferencial), à 
sustentabilidade (CineSolar, cenografia com objetos 
reciclados e recicláveis) e às ações interativas com 
o público.

O Curta Brasília cresce a cada edição e, com isso, a 
importância de amplificar intercâmbios internacionais 
para valorizar a interação artística e cultural entre 
realizadores locais e estrangeiros.

DADOS-CHAVE (2018)

13 Mostras

4 Mostras internacionais

2  Mostras destinadas aos 
públicos surdos e com 
deficiências visuais

7.382 Espectadores

7 Encontros e debates

3 Oficinas

2 Exposições virtuais

1 Fórum sobre realidade virtual

100 Profissionais envolvidos

Público no Cine Brasília ©Janine Moraes

Espaço CVRta ©Janine Moraes
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A FRANÇA  
E O CURTA BrasÍlia

A Embaixada da França é parceira do Festival desde 
2013. Além de disponibilização de conteúdo audiovi-
sual e VR, convite de especialistas franceses, e apoio 
financeiro para a produção do evento, a parceria com a 
Embaixada da França também se traduz pela concessão 
do Prêmio França Brasil, permitindo que um realizador 
brasileiro apresente seu filme na França. João Victor 
Borges, vencedor do Prêmio em 2018, apresentou seu 
curta Vigia na Casa Doc’ (Nice), na Associação Cannes 
Cinéma e na Cinemateca francesa de Paris, em 2019.

Além disso, ao longo do ano, o Curta Brasília realiza 
a curadoria de curtas-metragens da sala de cinema Le 
Corbusier na Embaixada da França, exibindo curtas 
brasileiros antes dos longas-metragens franceses.

EVOLUÇÃO 
DO PROJETO

Em 2020, o Festival se estruturará em duas partes e 
integrará o programa francês Novembre Numérique.

O Fórum VR acontecerá em novembro, com a reali-
zação de residência artística de um convidado francês 
e de profissionais brasileiros, no intuito de realizar 
coprodução de curtas em 360 na capital brasileira.

Em dezembro de 2020, a nona edição do Festival 
Curta Brasília expandirá o espaço dedicado ao cinema 
imersivo. A programação oficial do Festival contará, 
entre outras mostras, com a Mostra França Virtual, com-
posta por curtas-metragens da nova safra do cinema 
francófono. O Festival também pretende expandir a sua 
atuação com ações de formação e profissionalização 
na área de cinema de VR.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Distrito Federal

• Secretaria do Audiovisual do Governo Federal
• Secretaria de Turismo do Distrito Federal
• Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal
• Embaixada da França
• Embaixadas da Holanda e da Espanha
• Sesc
• Tree House Studios
• Caixote VR
• XRBR
• VR DAYS
• Associação Internacional Era Transmídia
• Instituto Illuminante

Vincent Ravalec, convidado do Fórum VR ©Janine Moraes
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Por que apoiar esse projeto?
• Contribuir para a formação 

profissional e para a 
sensibilização dos públicos 
jovens e com deficiência.

• Associar o seu nome a 
um evento renomado.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação local, nacional 
et internacional.

• Contribuir para o desenvolvimento 
do setor audiovisual.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa no 

material de comunicação, 
inserção de um anúncio 
institucional em página dupla do 
catálogo, presença da empresa 
no vídeo de cobertura do Festival.

• Cortesias para projeções 
imersivas exclusivas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

160.000 €

15.000 €

8.500 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

136.500 €
Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Lançamento da 7a edição do Curta Brasília, Espaço Le Corbusier ©Ly Assunção
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Series Mania 
BRASIL
RIO DE JANEIRO | AGOSTO DE 2020



APRESENTAÇÃO

Apesar da importância do seu setor audiovisual e do 
sucesso das telenovelas no Brasil, o país ainda não 
possui um festival internacional de séries.

Desde os anos 2000, a França é uma vanguardista  
na expansão do gênero. Ela possui diversos festivais 
internacionais dedicados exclusivamente à série, sendo 
seu principal o Series Mania, apoiado pelo Ministério 
da Cultura francês. Criado em 2010 em Paris, ele é 
sediado desde 2018 em Lille.

Series Mania Brasil, primeiro festival internacional 
dedicado à série no Brasil, será organizado no Rio 
de Janeiro em agosto de 2020, em parceria com o 
Festival Series Mania na França e em colaboração 
com parceiros brasileiros: o Ministério da Cidadania, 
a associação Bravi de produtores audiovisuais e as 
grandes distribuidoras de séries no Brasil (TV Globo, 
Netflix Brasil etc.).

Para sua primeira edição, o Festival contará com 
uma seleção internacional de séries apresentadas 
no Series Mania na França, inéditas no Brasil, e uma 
seleção dedicada às produções brasileiras. No total, 
a programação será composta por cerca de 20 séries. 
Alguns profissionais do gênero serão convidados para 
conferências, workshops e encontros profissionais.

DADOS-CHAVE

20 Séries internacionais

1ª Edição em 2020

1  Semana de projeções abertas 
ao público

8  Cinemas associados no Rio de 
Janeiro e em Niterói

15.000 Espectadores
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A FRANÇA E O FESTIVAL 
Series Mania Brasil

A Embaixada da França, através de seu Escritório 
Audiovisual, conduz a iniciativa deste projeto.

Desejamos exportar no Brasil um evento de dimen-
são internacional, organizado na França cada ano, e 
que oferece uma oportunidade única de conhecer, 
durante o Festival, os criadores, cenaristas, diretores 
e talentos mais prestigiados do universo serial de 
ontem, de hoje e de amanhã. Em 2018, Series Mania 
acolheu na França 55.700 espetadores e mais de 2.000 
profissionais franceses e estrangeiros.

O objetivo deste projeto é de valorizar a expertise 
francesa, dinamizar a internacionalização da produção 
de séries brasileiras e incentivar as coproduções.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

O Escritório Audiovisual da Embaixada da França está 
em contato com o Festival Series Mania França.

Um outro objetivo seria de abrir o Festival aos 
nossos parceiros europeus, principalmente alemães, 
para tornar esse evento um projeto de cooperação 
europeia (o TV Series Festival de Berlim é, de fato, um 
dos festivais internacionais de séries mais importantes 
da Europa).

Planejamos inaugurar a primeira edição na Cidade 
das Artes. Os cinemas Itaú, Estação, Reserva Cultural e 
Odeon serão convidados a acolher as sessões.

As mesas redondas em torno das projeções desta 
edição abordarão o tema dos novos canais de produção 
e de difusão internacional de séries.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Series Mania na França
• Ministério da Cidadania brasileiro
• Bravi (associação de produtores audiovisuais)
• Parceiros europeus
• Setor empresarial
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Por que apoiar esse projeto?
• Afirmar-se como pioneiro 

num conceito inovador.
• Contribuir para a 

internacionalização das produções 
audiovisuais brasileiras.

• Ganhar visibilidade 
junto ao público.

• Participar de um projeto de 
cooperação franco-brasileira, 
europeia e internacional.

Exemplos de contrapartidas
• Logotipo da empresa na 

totalidade do material 
de comunicação.

• Convites exclusivos 
para a empresa.

• Encontros privilegiados com 
os profissionais convidados.

• Relatórios dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

70.000 €

300.000 €

200.000 €

30.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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Afrique sur Seine © Institut FrançaisAfrique sur seine © Institut Français

MOSTRA 
“CLÁSSICOS DO 
CINEMA AFRICANO 
RESTAURADOS”
 BRASIL | SETEMBRO DE 2020 – DEZEMBRO DE 2021 



Afrique sur Seine © Institut Français

La petite vendeuse de soleil © Institut Français

APRESENTAÇÃO

A Mostra Clássicos do cinema africano restaurados 
será realizada em parceria com o Sesc nacional, presti-
giosa instituição privada brasileira, que possui centros 
culturais em todo o país. A Mostra é constituida por 
dez filmes restaurados pela Cinemateca África do 
Institut Français de Paris, em parceria com o Centro 
Nacional de Cinema e da Imagem animada (CNC). Esse 
catálogo será colocado em circulação nos 231 centros 
de difusão audiovisual do Sesc no Brasil, durante um 
ano e meio, e ficará posteriormente em depósito no 
Sesc para consulta, durante um período de três anos 
e meio. A Mostra será disponibilizada em Blu-Ray e 
proposta em formato DCP para as salas de cinema 
mais importantes da rede Sesc.

Este projeto permitirá divulgar a produção cine-
matográfica africana, muito pouco conhecida no 
Brasil, apesar de ser o pais com a maior comunidade 
africana no mundo fora da África. Por outro lado, a 
extraordinária rede do Sesc, implantada em todo o 
território brasileiro, garantirá uma ampla difusão dos 
filmes, incluindo nas áreas mais remotas.

DADOS-CHAVE

10 Filmes

231   Unidades do Sesc envolvidas

5  Anos de disponibilização  
dos filmes

3 Inaugurações

2 Convidados franceses
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A FRANÇA E OS CLÁSSICOS 
DO CINEMA AFRICANO 
RESTAURADOS

Durante o discurso pronunciado na Universidade 
de Ouagadougou, no dia 28 de novembro de 2017, 
Emmanuel Macron anunciou o lançamento de uma 
Temporada das Culturas Africanas em 2020, cujo ob-
jetivo será homenagear e difundir as culturas africanas, 
na França e no mundo. Um dos principais objetivos 
dessa Temporada é a difusão do cinema africano.

Criada em 1961 pelo Ministério da Cooperação, a 
Cinemateca África do Institut Français de Paris possui 
uma das coleções mais importantes de filmes africanos 
dos anos 1960 até hoje. Contribui para a conservação, 
o restauro, a digitalização, a promoção e a difusão 
do cinema africano no mundo e coloca à disposição 
de pesquisadores e de programadores um catálogo 
de mais de 1.700 títulos, coproduzidos pela França em 
mais de 30 países.

No âmbito da Temporada das Culturas Africanas 
em 2020, o Institut Français de Paris resolveu, junto 
com o CNC, restaurar e difundir uma seleção de 10 
clássicos do cinema africano.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

Uma programação de cinco filmes restaurados já esta 
disponível: Le retour d’un aventurier de Moustapha 
Alassane, Afrique sur Seine e Lamb de Paulin S. Vieyra, 
Le Franc e La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop 
Mambéty. Cinco filmes estão em processo de restau-
ração e deverão integrar a seleção em junho de 2020.

Janaína de Oliveira, universitária brasileira, coor-
denadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro e 
programadora dos Festivais de Locarno e de Rotterdam, 
reunirá num catálogo diversos textos de referência 
sobre os dez filmes que compõem a mostra. O catálogo 
será impresso em 10.000 exemplares e distribuído 
gratuitamente nas unidades do Sesc que farão parte 
do projeto.

A Mostra de cinema africano será inaugurada em 
3 cidades, com prioridade no Nordeste, pois a região 
recebe poucas manifestações culturais de dimensão 
internacional. Para esta ocasião, planejamos convidar a 
diretora e atora franco-senegalesa Mati Diop, sobrinha 
do cineasta Djibril Diop Mambéty, bem como Stéphane 
Vieyra, filho de Paulin Soumanou Vieyra, considerado 
como o primeiro cineasta da África subsaariana.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Cinemateca África do Institut Français de Paris
• CNC
• Sesc National
• FICINE

86



Por que apoiar esse projeto?
• Contribuir para uma ampla 

difusão da produção 
cinematográfica africana, 
pouco conhecida no Brasil.

• Participar de um projeto de 
cooperação internacional.

• Inscrever-se numa lógica de 
descentralização cultural, 
graças à grande rede Sesc.

• Associar-se a um projeto que 
beneficiará de uma ampla 
visibilidade em todo o território.

Exemplo de contrapartidas
• Logomarca da empresa 

na totalidade do material 
de comunicação.

• Convites exclusivos 
para a empresa.

• Encontros privilegiados com 
as personalidades convidadas 
para as inaugurações.

• Relatórios dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

70.000 €

300.000 €

200.000 €

30.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.

Afrique sur seine © Institut Français
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Cinemaison
 RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E SÃO PAULO | 2020 

Cinémaison, Rio de Janeiro



APRESENTAÇÃO

Verdadeiros templos do cinema francês no Rio de 
Janeiro e em Brasília, os Cinemaisons são cineclubes 
gratuitos. Uma terceira unidade abrirá em São Paulo, 
no Teatro Aliança Francesa, a partir do primeiro se-
mestre de 2020.

Os Cinemaisons acolhem uma programação re-
gular, mas também sessões especiais, pré-estreias 
de eventos prestigiados (Varilux, Curta Brasília), e 
convidados célebres (Jean Dujardin, Isabelle Hupert, 
Ramzy) em parceria com festivais, produtores e dis-
tribuidoras do cinema brasileiro.

Para dinamizar ainda mais a relação com nosso 
público brasileiro, a Embaixada da França deseja enri-
quecer a programação dos Cinemaisons disponibilizan-
do uma programação complementar: aquisição dos 
direitos para filmes recentes, organização de atividades 
ligadas à educação cinematográfica, convites de talen-
tos franceses prestigiados e realização de cine-debates 
com a presença de especialistas franceses e brasileiros.

DADOS-CHAVE

Rio de Janeiro
360 Lugares

160 Sessões/ano

8.000 Espectadores/ano

30.000 Membros

BrasÍlia
120 Lugares

50 Sessões/ano

3.000 Espectadores/ano

10.000 Membros

São paulo (previsão)

230 Lugares

120 Sessões/ano

6.000 Espectadores/ano

15.000 Membros

Cine-concerto no Cinémaison do Rio de Janeiro

Cinémaison, Rio de Janeiro
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A FRANÇA  
E O Cinemaison

Criado em 2006 no Rio de Janeiro, no Teatro da Maison 
de France, o Cinemaison se tornou, ao longo desses 
13 anos, um cineclube de referência para os amantes 
do cinema francês no Brasil. Em 2014, uma segun-
da unidade foi inaugurada em Brasília, no Espaço Le 
Corbusier da Embaixada da França. Atualmente, o 
Cinemaison se prepara para abrir uma terceira unidade 
em São Paulo, no Teatro Aliança Francesa, a partir do 
primeiro semestre de 2020.

O sucesso do Cinemaison advém tanto da sua progra-
mação – composta a 80% por filmes franceses inéditos 
no Brasil, provenientes do catálogo do Institut Français 
de Paris (500 filmes) – quanto da excelência de suas 
instalações (equipamentos DCP, Som Dolby Surrond 5.1), 
que garantem aos espectadores um conforto e uma 
qualidade de projeção dignos das melhores salas de 
cinema comercial do Brasil.

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

No Rio de Janeiro, após a aquisição do equipamento de 
DCP, o número de sessões propostas ao público cresceu 
de um para dois dias de projeções. No final do mês de 
outubro de 2019, encontros periódicos para acolher 
turmas escolares ampliarão a programação.

Em Brasília, o Espaço Le Corbusier programa um 
filme por semana. Uma vez por mês, um curta-metra-
gem proposto pela equipe do Curta Brasília precede a 
projeção de um longa francês. O aumento do número de 
sessões está sob análise, dependendo principalmente 
da diversificação do catálogo à disposição.

A nova unidade em São Paulo entrará em atividade 
a partir do primeiro semestre de 2020. A programação 
contará com 3 sessões semanais.

Desejamos abrir a nossa programação às empresas 
parceiras desse projeto, para definirmos junto o catálo-
go complementar que será proposto aos Cinemaisons.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Institut Français de Paris
• Setor empresarial
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Por que apoiar esse projeto?
• Apoiar a difusão do cinema 

francês no Brasil e contribuir à 
programação dos Cinemaisons.

• Contribuir para a formação 
de públicos e para a troca de 
experiência entre profissionais 
do setor audiovisual.

• Participar de eventos de 
prestígio com a presença de 
personalidades do cinema francês.

Exemplos de contrapartidas
• Logotipo da empresa na 

totalidade do material 
de comunicação.

• Projeções privadas 
para a empresa.

• Convites exclusivos 
para a empresa.

• Encontros privilegiados 
com os artistas.

• Relatório dos impactos em 
benefício da empresa.

ORÇAMENTO

30.000 €

15.000 € 15.000 €

Contribuição da 
Embaixada da França

Solicitação de patrocínio

Orçamento da operação

Lançamento do Curta Brasilia 2018 na Sala Le Corbusier em Brasilia © LyAssuncão
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Educação 
e Francofonia





REUNIÕES  
FRANCO-BRASILEIRAS 
DE TURISMO 
SUSTENTÁVEL
 NORDESTE | 2° SEMESTRE DE 2020 



APRESENTAÇÃO

No cruzamento de muitos setores de atividade (ho-
telaria, restaurantes, lazer, cultura, transporte...), o 
turismo é um setor promissor que se manifesta de 
várias maneiras (ecoturismo, turismo gastronômico, 
turismo patrimonial, entre outros).

Fonte de empregos, dos quais grande parte exige 
qualificações específicas e elevadas, o turismo con-
tribui para o desenvolvimento de regiões, cidades e 
territórios. Se o Nordeste possui um forte potencial 
turístico que já atrai uma numerosa clientela francesa 
e francófona, a qualidade de sua infraestrutura e de 
sua equipe pode ser melhorada para atender a um 
público cada vez mais exigente e preocupado com 
turismo diferenciado.

Para isso, a Embaixada da França propõe a orga-
nização de Encontros. Esses encontros serão na forma 
de mesas-redondas e permitirão: debater políticas 
públicas no Brasil e na França no campo do turismo; 
apresentar boas práticas nos dois países; trocar ideias 
sobre projetos inovadores; reunir interessados do 
campo da educação, do turismo e das empresas.

DADOS-CHAVE

3 Temas: 
 Ecoturismo (Recife) 
 Turismo balnear (Fortaleza) 
  Turismo patrimonial (Salvador)

5 Rodas de conversa

4 Tipos de ações de promoção
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A FRANÇA E OS ENCONTROS

O projeto Encontros franco-brasileiros para o turismo 
sustentável, liderado pelA Embaixada da Françal, visa 
fortalecer os esforços para promover o turismo e o 
desenvolvimento local na região Nordeste, realizando 
4 ações:
• promover a expertise francesa nos setores 

de turismo, hotelaria, restaurantes;
• acompanhar nossos parceiros educacionais 

na adaptação do ensino profissional 
do setor do turismo e na adaptação do 
setor educacional (escolas secundárias, 
universidades e escolas profissionais) às 
necessidades do mercado turístico;

• responder às necessidades de pessoal bem 
treinado de empresas e instituições do setor;

• promover o domínio de pelo menos 
duas línguas estrangeiras.

EVOLUÇÃO DO PROJETO

Entre as prioridades de investimento estrangeiro, de-
finidas pelo Consórcio Nordeste criado em março de 
2019, a educação aparece com destaque. A França, que 
possui experiência reconhecida no setor do turismo, 
poderia se posicionar com proveito nesse setor, prin-
cipalmente porque o número de franceses que ficam 
nessa região do Brasil continua a crescer.

Para as Alianças Francesas, a promoção da língua 
francesa (4ª ação) se materializará como em outros 
países pelo estabelecimento de um selo “aqui falo 
francês” nas instituições. Este selo constitui um ele-
mento significativo de publicidade.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Atout France
• Alianças Francesas: Recife, Fortaleza, Salvador
• Consórcio do Nordeste
• Secretarias de Educação dos Estados da 

Bahia, de Pernambuco e do Ceará
• Secretarias de Turismo dos Estados da 

Bahia, de Pernambuco e do Ceará
• Museus de Salvador, Recife, Fortaleza
• Regiões francesas: Pays de la Loire, Occitanie
• Ministérios franceses da Educação nacional, 

do Ensino superior e da Cultura
• Associação de DAREIC
• Empresas
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Tel Quel!, CCBB Brasília © Nityama Macrini

Por que apoiar esse projeto?
• Combinar suas necessidades 

de pessoal bem treinado 
com as políticas de escolas 
e universidades.

• Implementar parcerias entre 
empresas e escolas (estágios, 
implementação de projetos 
inovadores específicos etc).

• Conhecer as políticas públicas 
brasileiras e francesas no setor e 
tornar suas atividades conhecidas 
em regiões onde sua empresa 
estaria menos presente.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa.
• Institucionalização das 

relações entre empresas 
e parceiros educacionais, 
franceses e brasileiros.

• Destaque dos grandes grupos 
franceses presentes no Brasil.

ORÇAMENTO

25.000 €

10.000 €
Solicitação de patrocínio

+ transporte
e hospedagem

15.000 €
Outras fontes

Orçamento da operação

Bilheteria, recursos 
próprios, contribuições 
de outros parceiros e 
financiamento através 
das leis de incentivo 
fiscal.
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PROJETO  
"A LÍNGUA FRAnCESA 
TE EMPREGA"
 BRASIL | FEVEREIRO-DEZEMBRO DE 2020 



APRESENTAÇÃO

O francês é a terceira língua de negócios a nível mun-
dial. É uma língua pragmática, aberta para a economia 
e em forte relacionamento com o mundo profissional. 
Além disso, as filiais de empresas francesas empregam 
mais de 500.000 pessoas.

Nesse contexto, torna-se essencial facilitar o inter-
câmbio de estudantes brasileiros dos departamentos 
acadêmicos de francês e dos departamentos que 
oferecem ensino de francês com empresas francesas e 
francófonas do Brasil, bem como modificar a imagem 
da língua francesa, vista apenas como uma língua 
cultural.

A língua francesa te emprega é um dispositivo 
para conectar estudantes brasileiros, formados em 
língua francesa ou que têm uma formação técnica e 
linguística, com empresas francesas e francófonas. DADOS-CHAVE

39 Departamentos de francês

6.000  Estudantes nos 
departamentos de francês

10.000  Alumni inscritos no France 
Alumni Brasil

850 Empresas francesas

500.000  Pessoas empregadas por 
empresas francesas
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A FRANÇA E A LÍNGUA 
FRANCESA TE EMPREGA

Com o projeto A língua francesa te emprega, lançado 
desde o início do ano letivo de 2020, as empresas 
francesas são convidadas a oferecer estágios aos estu-
dantes dos departamentos de francês e das disciplinas 
ensinadas em francês. A Embaixada é responsável por 
colocar as empresas em contato com as universidades 
e disseminar a oferta de estágio.

Data prevista: a partir do início do ano letivo de 
2020 (fevereiro/março de 2020)

EVOLUÇÃO  
DO PROJETO

A fim de valorizar o francês como idioma profissional, 
em um contexto econômico globalizado em que a 
prática de vários idiomas é indispensável para jovens 
profissionais, uma sessão é dedicada ao idioma fran-
cês durante o 5º Fórum de Carreira organizado pelo 
Campus France Brasil em São Paulo em novembro 
de 2019.

PRINCIPAIS PARCEIROS 
PREVISTOS

• Embaixada da França
• Empresas francesas e/ou originárias 

de países francófonos
• Departamentos universitários
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Por que apoiar esse projeto?
• Adaptar as universidades à 

reais necessidades do mercado 
de trabalho e preparar grupos 
de futuros profissionais.

• Identificar os futuros 
colaboradores francófonos 
com habilidades interculturais 
de destaque.

• Divulgar a empresa para 
estudantes e equipes de ensino.

Exemplos de contrapartidas
• Logomarca da empresa. • Institucionalização das relações 

entre empresas e parceiros 
educacionais acadêmicos.

ORÇAMENTO
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