




tem produzido em pesquisa e tecnologia,
gastronomia, moda, educação ambiental,
sustentabilidade e outros temas "caros ao
mundo globalizado", como define Áurea
Leszczynski Vieira Gonçalves, assessora
do presidente do comissariado brasileiro.

Os critérios de escolha foram definidos
em reuniões do chamado comitê misto,
composto de nomes brasileiros e france-
ses da área cultural e diplomática. A par-
ceria é outro ponto forte. Um dos critérios
foi que todos os projetos envolvessem
profissionais dos dois países. Entre os
outros pontos que determinaram o que
seria chancelado, aparecem a territoriali-
dade - todos os estados brasileiros deve-
riam ser incluídos nas ações -, aja citada
diversidade de linguagens artísticas e a
garantia da manifestação popular. "Sem
o povo não existem relações sólidas en-
tre as nações", afirma Saint-Geours. "Sem
o vínculo cotidiano entre as sociedades,
vínculos intelectuais ou sociais, sem troca,

sem comunicação, não existe uma verda-
deira partilha de valores." O embaixador
esclarece que o presidente brasileiro, Luiz
Inácio Lula da Silva, e o presidente fran-
cês, Nicolas Sarkozy, decidiram que os
dois países seriam ligados por uma parce-
ria estratégica. "O que significa a constru-
ção de uma comunidade de interesses e a
vontade de trabalhar juntos para espelhar
um mundo multifacetado e globalizado",
explica o embaixador. "E o Ano da França
no Brasil contribui para isso." O também
embaixador e membro do comissariado
geral do Ano, Roberto Soares de Oliveira,
endossa o potencial da iniciativa como
instrumento diplomático. 'A produção
cultural de um país, por não apresentar
conflitos de interesses potenciais (como
pode ocorrer com as manifestações polí-
ticas) serve como um importante fator de
aproximação que, ao incentivar o interes-
se e a curiosidade pelo trabalho intelectu-
al apresentado, pode contribuir para um

adensamento das relações políticas, eco-
nômicas, comerciais e de cooperação.

Para Dimitry Ovtchinikoff, adido cultu-
ra] do Consulado Geral do Rio de Janeiro
- onde ocorrerá a abertura do evento -,
a chamada diplomacia cultural é um "ele-
mento fundamental" no movimento de
aproximação entre o povo brasileiro e o
francês. "Menos formal que a diplomacia
institucional, a cultural pode enriquecer os
dois países pelo conhecimento e aprecia-
ção mútua das duas culturas." Anne Louyot
vai além e comenta o desejo comum dos
dois países em manterem a "originalidade
e diversidade" de seus costumes "contra
o perigo de uma globalização cultural".
"Os dois países foram à frente do movi-
mento que permitiu, em 2005, a adoção
pela Organização das reações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
do projeto de convênio internacional so-
bre a diversidade cultural", informa. "Além
disso, os artistas franceses e brasileiros
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têm muito a aprender uns com os outros,
e muitas parcerias foram elaboradas no
âmbito do Ano da França no Brasil, com o
intuito de abrir novos horizontes para os
dois países." Roberto Soares de Oliveira
esclarece que, mesmo antes da realização
do projeto neste ano, a cooperação polí-
tica já existia. "E ela está em um processo
de vigoroso fortalecimento", diz. Oliveira
lembra o apoio francês ao esforço brasi-
leiro de obter assento permanente no
Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas (ONU), "já a coope-
ração econômica, que demonstra bom
grau de maturidade, foi reafirmada com
a assinatura de diversos atos específicos
durante a visita do Presidente Sarkozy,
em dezembro de 2008." Na Declaração
Conjunta dos presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Nicolas Sarkozy, postada no site
oficial do Ano (httpi//anodafrancanobrasil.
cultura.gov.br), lê-se que "o presidente
Sarkozy reiterou sua determinação em tra-
balhar para ampliar o G-8 [grupo das oito
nações economicamente mais poderosas
do mundo] por meio da plena incorpora-
ção de grandes países emergentes, dentre
os quais o Brasil".

Danilo Santos de Miranda ressalta ainda
que a iniciativa não somente tem um forte
caráter diplomático como foi pensada para
ser também democrática. "Foi proposital a
organização e curadoria da programação
serem direcionadas para a França atuai no
intuito de democratizar ainda mais essa
produção", esclarece. "O conceito do Ano
é, juntamente com o critério de parceria
entre franceses e brasileiros, fazer um in-
tercâmbio entre artistas e realizar debates
produtivos, vivos, pulsantes".

DIVERSA E CONTEMPORÂNEA
Os paulistas já podem pegar suas

agendas e se programar para a enxur-
rada branca, azul e vermelha - cores da
bandeira francesa - que, salpicada pelo
nosso verde e amarelo, irá colorir todo o
estado com espetáculos, palestras e diver-
sos outros projetos em diferentes áreas.
A programação é vastíssima e boa parte
dela acontecerá nas próprias unidades
do Sesc - ou será orquestrada pela insti-
tuição (veja destaques no boxe ). "Para o



Ano da França no Brasil, o Sesc São Paulo
selecionou uma programação que busca
apresentar ao público brasileiro a cria-
ção artística francesa contemporânea,
nas mais diversas linguagens", adianta
Joel Naimayer Padula, superintendente
técnico-social do Sesc. Danilo Santos de
Miranda chama a atenção para o fato de
que o Sesc São Paulo realiza um "ano da
França" todos os anos, referindo-se à ha-
bitual diversidade e multiculturalidade
da programação das unidades em todo o
estado. "Além disso, nós sempre tivemos
uma forte relação com o Consulado da
França em São Paulo", informa Miranda.
"Sempre estamos atentos para o que a
França produz. Um exemplo foi o dese-
jo de trazer o Théâtre de Soleil, o que se
realizou em 2007. Os grandes nomes da
cena artística contemporânea francesa
passam pelo Sesc, não há como negar".

O embaixador Roberto Soares de
Oliveira afirma que, tanto no Ano do
Brasil na França quanto no evento deste
ano, os comitês organizadores optaram
por projetos que "mostrassem aspec-
tos novos e por vezes desconhecidos"
dos dois países. "Ao escapar do 'já vis-
to', cria-se uma curiosidade que levará a

população a desejar conhecer mais a res-
peito da França."

Para o adido cultural francês Jean-
-Martin Tidori, não é o caso, porém, de
afirmar que os clichês sejam um proble-
ma. "Os brasileiros gostam de Paris e
da Torre Eiffel e eu fico muito feliz com
isso", acredita. Mas Tidori também é um
defensor da ampliação do entendimento
dos brasileiros acerca do que vem a ser
a Franca do século 21. "É claro que pre-
cisamos mostrar que existe muito mais
que isso [que os clichês] e despertar o
interesse para ver mais." Saint-Geours
informa que o momento é de "descober-
ta recíproca". "Porque nos descobrimos
e nos abrimos às perspectivas", opina.
"É justamente porque vieram ao Brasil
que os grandes intelectuais franceses
- Fernand Braudel e Claude Lévi-Strauss,
por exemplo - puderam construir uma
obra original e fértil. Deste ano, espero
o nascimento de vocações, criações con-
juntas, trocas intelectuais duradouras e,
se possível, projetos também duradou-
ros." O adido cultural do Consulado Geral
do Rio de Janeiro Dimitry Ovtchinikoff
mostra-se otimista. "Existem algumas ci-
dades sedutoras no mundo", diz. "E o Rio

é uma cidade sedutora, ancorada no ima-
ginário internacional. Por isso espero que
todos se lembrem das imagens da nossa
cerimônia de abertura e que possamos,
em seguida, passar a tocha às outras ci-
dades do Brasil, como Brasília, São Paulo,
Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Recife, entre outras."

DEPOIS DA FESTA

O que muitos podem se perguntar é
o que fica depois de 15 de novembro.
Quando a festa acabar será que as luzes
irão embora? "Como se sabe, a história
da cultura impõe que trabalhemos com
o tempo", pondera o professor Gilberto
Pinheiro Passos, do Núcleo de Pesquisa
Brasil-França do Instituto de Estudos
Avançados (1EA) da Universidade de
São Paulo (USP). "Não se pode, de ime-
diato, mensurar a repercussão de tais
eventos." No entanto, o professor vê
um crescente interesse peía França por
parte dos brasileiros hoje. "E uma ini-
ciativa desse tipo acaba por potenciali-
zar o que já existe", afirma Passos, que
acredita que o Ano da França no Brasil
possa servir para ajudar o brasileiro a
"tomar consciência de quanto a cultura

20 revista e



brasileira dialoga com a francesa desde
o fim do século 18".

Para o pesquisador, o objetivo de va-
lorizar a integração entre os dois países
possui marcos como a Missão Artística
Francesa - que, em 1816, resultou na
criação da Escola Real das Ciências, Artes
e Ofícios (transformada, em 1826, na
Imperial Academia e Escola de Belas Artes
do Rio de Janeiro. Outro pilar é a funda-
ção da USP, em 1934, com o surgimento
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH) - que teve contribuição
de uma terceira missão francesa, desta
vez formada por docentes e encabeçada
por Fernand Braudel. "A França sempre foi
um país de larga importação cultural e de
enorme irradiação do mesmo tipo", explica
o professor. "Seguramente, as conferências
e espetáculos [do Ano da França no Brasil]
trarão a confirmação, para todas as classes,
de que, embora seja um país estrangeiro, a
França não é estranha a nós." O maior re-
sultado desse tipo de projeto, para o embai-
xador Roberto Soares de Oliveira, é "a per-
manência de um maior interesse pelo outro
país". O adido cultural Dimitry Ovtchínikoff
reitera a posição sobre a importância do in-
tercâmbio: "Eu não sei se chegaremos a nos
vender aviões ou biodiesel, mas com certeza
teremos sonhos e lembranças em comum".

Text Box
O que é que os franceses têm? Revista E, São Paulo, a. 15, n. 10, p. 16-21, abr. 2009.




