
L I T T E R A T U R A

Lançamento do livro « Alienação e liberdade: escritos psiquiátri-
cos » do autor Frantz Fanon pela editora UBU. 
Coletânea de artigos psiquiátricos do autor dos célebres ‘Pele 
negra, máscaras brancas’ (1952) e ‘Os condenados da terra’ 
(1961), nos quais Fanon analisa a conexão entre dominação co-
lonial e problemas psíquicos, frutos de sua experiência como 
médico-chefe de um hospital psiquiátrico durante a guerra de in-
dependência da Argélia. Em seus escritos, Fanon mostra que o 
restabelecimento da saúde mental constitui um projeto político e 
questiona a necessidade de interna-
ções em hospitais para o tratamento 
das enfermidades mentais.
Trad. Sebastião Nascimento. Apres. 
Renato Noguera. Intr. Jean Khalfa. 
Ubu Editora 
Foto da capa : Robin Hammond



P O D C A S T
A produtora de podcast Binge áudio, tem uma 
programação rica que aborda vários temas de 
sociedade: identidade, sexualidade, pop cultu-
ra, gênero.  Em 2018, lançaram o podcast “Kiffe 
ta race”, um podcast sociológico animado por 
Rokhaya Diallo (periodista, feminista e antirracis-
ta) e Grace Ly (blogueira que combate o racismo 
e a invisibilidade da população asiática na Fran-
ça). Toda terça-feira, Rokhaya Diallo e Grace Ly 
recebem um convidado para explorar questões 
raciais, conversando e trocando suas experiên-
cias. 



C i n e m a

A edição 2020 do Champs-
Élysées Film Festival, acontece 
on-line do dia 9 a 16 de junho. 
Importante encontro para 
o cinema independente, o 
Festival promove o melhor do 
cinema francês e americano 
independente. Dentro da 
programação desse ano, 
não perçam La Nuit venue, 
de Frédéric Farrucci, com 
Camélia Jordana, À l’abordage, 
de Guillaume Brac,; et o 
documentario 17 Blocks, de 
Davy Rothbart. 



M Ú s i c a 

O  Bureau export, lançou nessa quarentena o 
programa “What The France”, compartilhando playlist 
com o melhor da música francesa e francófona. 
O artista brasileiro Emicida, participou do programa, 
compartilhando sua seleção de música francês e 
francófona. Para ouvir sua seleção, é só conferir o 
link embaixo. 



A r t e s  c ê n i c a s 
A Comédie Française, lançou o programa « La Comé-
die continue, encore ! », compartilhando com você 
várias peças de teatro da Comédie Française. Esse fim 
de semana, você poderá assistir entre outros « Uma 
vida », escrito e encenado por Pascal Rambert. 
Para receber a programação, confere o link embaixo. 



Artes visuais 

A segunda edição da 
Convocatória de Artes Vi-
suais está com as inscrições 
abertas! O Consulado Geral 
da França no Rio de Janeiro 
e o Goethe-Institut oferecem 
uma bolsa de viagem no va-
lor de R$ 30 mil, a curado-
ras/es residentes no Brasil 
que busquem conhecer os 
contextos culturais contem-
porâneos franceses e alemães. Buscamos contribuir 
com a articulação internacional da/o profissional e o 
consequente fortalecimento das redes entre América 
do Sul e Europa.



Lingua francesa e 
educação

A plataforma Lez Experts FLE disponibiliza 
diversos recursos online para serem usados 
em sala de aula de FLE (francês língua es-
trangeira). Os recursos, criados especial-
mente para a sala de aula, podem ser utili-
zados online, adaptados ao contexto atual. 



C i ê n c i a

Os MOOC (massive open online course) 
têm sido muito procurados por quem quer 
complementar a formação ou simplesmente 
curiosos por aprender. As melhores universi-
dades da França oferecem cursos em todas 
as áreas do conhecimento. 
Na Universidade de Montpellier você encontra 
cursos de criação de empresas inovadoras, 
história das ciências e gestão e muito mais! 
Encontre o curso ideal pra você conferendo o 
link embaixo. 


