
L I T T E R A T U R A

A Embaixada da França no Brasil e o Institut français oferecem 
um acesso gratuito à Culturetheque, biblioteca digital francesa, 
até o dia 31 de agosto. Basta clicar no link «Se connecter», e 
depois «S’inscrire». Na lista das bibliotecas do formulário, escol-
her «Bibliomaison – Mediateca da Maison de France”. Se você 
já tiver feito uma inscrição em março, abril ou maio, a sua conta 
será automaticamente estendida até o dia 31 de agosto. Se você 
tiver algum problema para se cadastrar ou fazer o download de 
um livro, por favor escreva para: marioncraheixrio@gmail.com . 



P O D C A S T
Dianké conta a história de uma jovem mulher africana indepen-
dente, com uma personalidade forte, que começa a fazer políti-
ca para combater a corrupção. Dianké é demitida depois de se 
recusar a ceder à corrupção. Motivada pela raiva, ela grava nas 
redes sociais um vídeo que viraliza rapidamente e muda o curso 
de sua vida. Após a morte de seu pai, ela decidiu se envolver na 
política e se candidatou à eleição em sua cidade natal, contra seu 
próprio irmão. Apoiada por um jovem que sonha com mudanças, 
Dianké se levantará contra um sistema político. Entre corrupção, 
segredos de família, amor e campanha eleitoral, Dianké se torna 
uma mulher de convicção e combate. 
Esse podcast é uma ficção original produzida pela ONG RAES 
em Dakar.



C i n e m a

Devido a crise sanitária 
e ao fechamento de 
quase todas as salas 
de cinema no mundo, 
o INSTITUT FRANÇAIS 
oferece “Ifcinéma à la 
carte”, uma seleção de 
filmes gratuitos para 
poder seguir descobrindo 
o cinema francês e matar 
a saudade de ir ao cinema.Entre os dias 12 de junho e 
13 de julho de 2020, 10 longas metragens e 11 curtas 
metragens franceses e africanos estarão disponíveis 
online, grátis e sem necessidade de inscrição. 



M Ú s i c a 

Esse ano, pela primeira vez as Alianças Francesas 
da América Latina e Caribe estarão reunidas para 
celebrar a Fête de la Musique, em 21 de junho. 
Para esse dia especial de celebração da música, 
as Alianças Francesas prepararam uma festa virtual 
e diversa com participação de artistas franceses 
e locais, de todos os países latino americanos 
participantes. Guarde a data e fique ligado! 



A r t e s  c ê n i c a s 

De 3 a 27 de julho, e em parceria 
com 11 festivais e teatros brasileiros, 
a Embaixada da França no Brasil or-
ganiza uma série de oficinas de dan-
ça online destinadas à coreógrafos 
e bailarinos profissionais e semipro-
fissionais de todo o Brasil. Virtuais, 
gratuitas e acessíveis mediante ins-
crição, as oficinas oferecem a opor-
tunidade de descobrir os processos 
de criação e os universos artísticos 
de quatro coreógrafos franceses de 
prestígio internacional: Latifa Laâbissi, Pol Pi, Thomas Lebrun 
e Yohann Bourgeois.  Cada um deles irá propor, no período de 
uma semana, várias oficinas (corporais, plásticas ou discursi-
vas) para um número limitado de profissionais brasileiros.



Artes visuais 

O  Consulado Geral da Fran-
ça para o Nordeste em parce-
ria com a Secreatria de Cultura 
do Estado de Pernambuco or-
ganiza uma Oficina de Práticas 
Numéricas - Videodança com 
o artista francês Yann Beau-
vais. Essa oficina se define 
como um período de experiências para chegar a um maior 
conhecimento artístico sobre a criação de videoarte. A ofici-
na propõe uma reflexão, seguida de prática, para a criação 
de um resultado final na linguagem de vídeo.
As inscrições são gratuitas, com processo seletivo, e se-
guem abertas até 21 de junho. 



Lingua francesa e 
educação

Com o site Bonjour de France você pode 
aprender e ensinar o francês! A plataforma 
disponibiliza fichas pedagógicas, jogos e 
testes para todos os níveis para serem usa-
das em sala de aula. O site é colaborativo e 
você pode compartilhar as suas fichas tam-
bém! 



C i ê n c i a

O Canal U é uma plataforma 
de divulgação do ensino supe-
rior e da pesquisa mantida pelo 
Ministério da Educação francês 
com a contribuição da comuni-
dade científica. O acervo do Ca-
nal U comporta mais de 15 mil 
conferências, 4 mil documentários e reportagens e 
4500 cursos pedagógicos de todas as disciplinas 
disponibilizados por mais de 150 colaboradores 
entre universidades, organismos de pesquisa, mu-
seus. Para pesquisadores, estudantes, ou o público 
em geral, o acervo vale a pena ser explorado! 


