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APRESENTAÇÃO  
Evento anual internacional dedicado à livre circulação das ideias 
e saberes, esta segunda edição brasileira da Noite das Ideias 
celebra este ano o tema “Mais próximos!”. O encontro on-line 
acontece no dia 28 de janeiro de 2021, entre 19h e 23h, em três 
cidades do país: Brasília, Porto Alegre e Belém.

A Noite das Ideias é organizada pela Embaixada da França no 
Brasil em parceria com o Institut français de Paris, a rede das 
Alianças Francesas no Brasil e parceiros locais. A primeira edição, 
em 2020, foi um momento de reflexão memorável sobre “A floresta, 
ser vivo, hoje”. Neste ano socialmente tão particular, o tema 
escolhido para os debates foi “Mais próximos!”. Nessa noite de 
debates e momentos artísticos, trata-se de refletir coletivamente 
sobre a maneira de nos aproximarmos uns dos outros e de imaginar 
um futuro melhor, com espaços públicos e sociedades mais 
inclusivas e acolhedoras.

Enquanto a crise sanitária da COVID-19 limita os grandes encontros 
e os deslocamentos internacionais de pessoas, o Institut français 
oferece uma experiência digital inédita: 24 horas de noites e ideias. 
Em diversas regiões do planeta, mais de 200 “Noites das ideias” 
serão organizadas, em países como Finlândia, África do Sul e 
Peru, passando por cidades como Beirute, Seul e Nova Iorque.

Também no Brasil, a Noite das Ideias propõe um momento de 
reflexão criativa com cidadãos, intelectuais, profissionais da saúde, 
da gastronomia, escritores, fotógrafos e pesquisadores, para 
dialogar sobre desafios de cunho filosófico, sociológico, ecológico e 
cultural. As identidades pan-amazônicas em Belém (em transmissão 
simultânea com a Guiana Francesa), as culturas transfronteiriças e 
o mundo digital em Porto Alegre (em transmissão simultânea com o 
Uruguai), as questões arquitetônicas, urbanísticas e migratórias em 
Brasília (em transmissão simultânea com a França Metropolitana) 
estarão no centro dessa Noite das Ideias, que busca aproximar 
os territórios, as culturas e os povos.

Trata-se de uma atividade aberta ao público, com acesso gratuito. 
Para participar, não é necessário se inscrever, basta acessar o 
site: www.debatesideias.com.br

http://www.debatesideias.com.br


19h Abertura

19h10 MESA 1: CIDADES E PROXIMIDADES

 Maria Fernanda Derntl, professora da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Brasília 

 Hervé Théry, professor de pós-graduação 
na Universidade de São Paulo

 Michelle Cano, diretora geral 
da Revista Traços

 Jean Tassy, músico

 Com mediação de Conceição Freitas, 
jornalista especializada em Brasília

20h A mesa será seguida de uma 
live com Michelle Cano.

20h20 PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

 Alvenaria, Teatro do Concreto
 Como são as cidades que você carrega? Em Alvenaria, 

duas atrizes compartilham suas cartografias do urbano 
num jogo poético entre memória, teatro e intervenção 
urbana. Uma teia de encontros e afetos emerge do 
concreto e nos convida a pensar sobre os modos da arte 
criar, momentaneamente, outras cidades possíveis.

© Anna Menezes



20h35 MESA 2: ECONOMIAS E PROXIMIDADES

 José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, 
diretor de programa do Ministério da 
Agricultura e pesquisador do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada

 Vanessa Mendonça, Secretária 
de Estado de Turismo do DF

 Gilles Maréchal, consultor em Terralim 
e pesquisador sobre os circuitos curtos e 
os sistemas alimentares territorializados

 Com mediação de Marcia Zarur, jornalista

21h20 A mesa será seguida de uma 
live com Gilles Maréchal.

21h40 PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

 Mural Mais Próximos, 
Pedro Sangeon - Projeto Gurulino

 Depoimento sobre o processo criativo 
do mural Mais Próximos

© Gurulino



21h50 MESA 3: POVOS E PROXIMIDADES:  
A HOSPITALIDADE 

 Paola Gersztein, consultora do Instituto 
de Estudos Socioeconômicos 
e coordenadora do Grupo Temático 
de Direitos Humanos da Rede 
Advocacy Colaborativo

 Marisol Kadiegi, jornalista 
documentarista da TV SUPRE

 Mortaza Behboudi, jornalista e repórter 
de imagens afegã, radicado na França

 Com mediação de Rodrigo Farhat, 
Secretário de Comunicação Social 
do Conselho Nacional de Justiça

22h30 A mesa será seguida de uma 
live com Marisol Kadiegi.

22h50 PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

 Ellis, JR
 O curta-metragem narrativo, Ellis, desperta nossa memória 

coletiva. Ali chegaram imigrantes que fugiam da pobreza, 
da discriminação e da ditadura, deixando seu passado para 
trás. A Ilha Ellis foi a porta de entrada nos Estados Unidos 
para milhões de imigrantes. Ao chegar, eram identificados e 
tinham seus acesso autorizado ou negado. Por doença ou 
simplesmente cansaço, muitos acabaram sendo internados 
em hospitais. A Ilha era uma espécie de purgatório, à 
sombra da Estátua da Liberdade, onde milhares de 
homens, mulheres e crianças aguardavam por seu destino. 

Ellis, JR
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