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I t tr t l l r  t tos ctot lui.r ,  s; irr  1yg1;r ' : i*1i
rt i ls ur"tr lcj0s no ro!Fsti Ir0rl l i l  ( l { ,
algurrr irr  l truhlrt l ls, coml virhri i"
ln i rs c l l t  out f i ts  c,  ( r  ( l l tc  L l  tn i i l \

i rnportutte, u lr judlr dir i rr iui l t iv lr
privtdtr. "(iu$t,rria du lrrilur corr.
l l l  c()nt r) l lxr io dl r :ultr trrr lao ci
vi l  gr11x ;1 rcal izal i io dcssc projc
t0", s(,lrhil f,rungoisc. '"Nlll prrssrt
acrcditur quc algudnr quf lritbu,
lhc corn isso scja cilpitir tlu rrru nu-
glr $acos dc clffdfllo (ru tintir$ (|fi
parcdc'1", desrrliu.

llru cotrfcrir irs itrtcrvcngra.r
runia urridadu, Frunqoise xrrgurt
tiltd! il colisttugio dc dttzlrtfirs dc
:rrco$ !ilrplomcntirrs, fuitus dc ci-
rucnl0 uill0dfli qud l)ilntuuio t()-
tlrt o caryiulrr), do topo no pti du
lu0n,(}, "nL'li$it ntunsifil, uhtiir,tr li
ltdos uunl a id4iu de quc d $(ituu"
nidudtt { l dontr do trutxlho u cl.
dl unt du suus individuoti u gutrr"
tlif,u da obra para u portcridudc",

0 proieto rle intervtlnqrtri urbn
na dc l"rranqoisc pa$$tt turnb{trr pc"
lo plrno umbiuntul, jCr quu rrrna dc
surlii prup()$lil$ t! C0nccb+r unril
ul[nlsda ilrb(iliit{da cotn $ plilnti(r
dc 100 palmcirus n,nivu$ d$ tcflii(l
dc rio Conrirdo. E pot *sslrs c ou-
u'il$ quc Frangoi$e vufl uncar)tlut"
dtt us nrorudores du Vidignl. Donir
Vilniu dos liunrori Costu, rcsidcultl:
rru lirvglu dusde il infflnciu, nilo v{
il hutn do o projctn chegar i ;xrru
dc sun clrsu. "Vou prxlcr aurplinr a
sula c a coeinlra, e consfiuir ntuis
um quar'lo parlt 0s nteilillfltir', lio.
nha u rnoradora,

Donu Vilnia sd ntu uunsuguc
$nlcnder o porque dus ohras dr-
nlor{rem lutu para coul(l${r. "vo.
c0 niio inrlginr a buuura quc d is.
so :rqui. l)csdc a rninlra pnnrcira
visitu ito Vidigal, a prcsid0nuin da
n\s(t{iq;fl() dos nroradorcs j[ nru"
dou tr0s vcz-cs". conlidcncia l;rur-
{$i$u, qu$ tem prrxurudo nfio sc
unvolv{t coru nsnhuuru rlucstdo li.
godu au trfiiuo de drugus nuquclir
conrunidrrde, ()ptund0 liclltpro por
diulogat conr 0s n[radores du Vi-
dignl ruuv{s tln ussociuq$u.

Put gurantir ao projst0 il virii-
bilidade que ele nuressilu nos di-
versos setorcs da tocicdndc, a u,
tistr pretonds oxpor umil obril co(
rulrm a l4rlrgul 2NX) nu suldir du

Vidigal no caminho da arts
Ar:tista li"uncest
FrunEuise Schein
sohe rr0rro carioctr
pilru fazef sua
prirnei ra i nterverrEfro
ao ttr livre

Canilrrhiurtlo plirs ruus rlslnitas
du ftal'rrlrt do Vidigtl, nr ?ona Sul
do Rio dt J:uciru, u anistir pliistica
l-r:ul ir)r\ t  Schcirt  ' rrntctc a scguirr.
Iu liuutrgl prcdct: "ls*o aqui nio i
urtra lirlclir, (iurtr ussir vistr privile"
giuhr puu u rrlr, 6 urnr coliu$a ti-
pitr tlrr l!lcditunincti', (irisrr dt:
griilgtr'J Nrl:tn tunto. lnrpr$siunudu
cotu t truluzr du Vidigal, llrunguisr.
parisit plir"r r;asa$ dr: iurlUitctura
sirrtlrl$riit c satid[ seus ilturirdorcs
uurnu sc jd os crnhuuuisir lrfr anos,
Afrrrul. c lssint qutl rlu scrrtc diartttl
d0 kxul cur quu cstii prcstcs u r$u-
liz;u' suu prdxinu obra dc ane.
l\,luiri urttu intervcngiro urbarta. a
ptirnuilu uo u livtc. O nunrc C
lforf rposo: Vtlilqtl llX)()"

Detinido pelt urtistir uonro unr
prlicto $obrc os [)irctu.,i l"lunrurus
lutt t r;idldc do Riu tlc Janciru,
Wlilgul \ilil() pru1fiu ir lxrpulaqiirr
curourr utrr p$rcurrio pcltr luvulu,
A inturvungio propriumunttl ditu
r:urtsiste em usaf lnurus c lucltl,
das conro suporl(: pffo l dilusio
tlos ultigos dr ililulirruEio dus l)i-
rcitos llutnunos. Puru issrt. Fran,
guisc jd usculhcu l0 silius tlilu"
r$ntds. o quc bencl'iuiuril o rtrusrttu
ur'tntcru dc firnr(lius uorn a rcfor"
rnl paruial du suus trirslrs,

0 projet0 u(,trtil coilt o [poi0
do pret"citu Luie Paulo ilrruls, c do
(unsuludo dr Fnrngu nu Ritt dr:
Juneiro. Na fitinu $uxtt-l'eir{,
l:rtngoise estevc nil Actdcmil
lJrusilcira de Lctru, buscurrdo r
utlesio de ulguns imonais paru a
sua empruitrda.

flnquurto trunsitt puh vizi-
nlrlngu quu tio bcn ter[ lhu aco.
lhitlu, tr lnistr jii rccunhccc r)s lu"
clis quc fuio purtu tlc suu obr:r.
"['"ssc, aquclu, nquclc ttutrti lti.
\ l i r [r  idciu { frzcr lrqucrurs irr-
turvungilus nt pirisagcrrr, puntuIn.
do o pcrt:urso cout lrrtttoti rJ (liuil.
pos urouliticos", cotrtcntt Jifun-
rroit0, tuilonhucida unr todu ir hlu"
rr l l ) l  lx)r r t trm sir ic dc ir t lcnrrr.
g$cs bcnr succdidls urs cstlrgiius
tlo utctr0 (ltrncordc (l'lris), Dyl"
r ius ([$ruxulus), furr;uc ( l , ishol) c
I Nrrivcrsitctrrl (Hstmolrrxr).

'luis trlrbitlhos, dcsr:uvolyitlori
ststciltllttuililcnlc conl0 nunlt rcd*
ilc ptrtctlssos contpluiltt:rtlltus,
rr:nilcr iutt ir ulistit truntt:ttliitius r:tn
lti"rgirrrs c nmis piigirrlrs dc.iornirl, o
tluc lr ruotiltltt u dcsr:tryolvr:t tro,
vos prrrjclos. cspccffre us ltuir tllrdii
crr l lulc. ' lcrrdo l lcr l i r t t  etrrrxr .r  pri i
r,inrir puatla, l:riut{oisc rcvcll quc
ttprtnr crrrrcluir ltitiyd 2001) lttt u
lrnr du itn,utnrl ltrasiluiru.

,{pusut r,lo curlitcr g,rlndiuso
rlrr prrjuttt, virlcr rcssirltlr que srlt
, , ! ! , ' ' r , . t i , r , i , l , ,  i " ' , . ,  * id,dl i , , i !1,{ ,1,1

{'Miuhtr propostu dc trabalho d mobilirur v{rias cidudo$ do mundo em toHlo drr dlfusEo dos direittts hununo$"

exaustio do rncrO tlo Lmgu du
Carioclr. "$eni o prnlrl dr, sirruli"
zngcn cunuul do projuto dol l)i"
reito$ l{uillilnotl ntl Vidigul", duli"
ne. H, u trrulhur lltrtncira, scgutrtb
u uni$to, d(! nrostrar a Hrdus qur:
ningudm pode ticar llctn utiriirtin"
r:iii ntddisa, noradiu uu rrtluclr;rlirr,

Patu l ct4a cariorl tlo ptojc.
to, Fruguisc cofttit curu u irupur"
uurtc a1ruio opraciorral du cscri.
t{r'iu Atlibldu Projutos c Oluus,
do irquiteto Wrlter lcixuinr lri.
llru, e da Escola dc Arlc Mmiu'lt
tesl Vieira, dirigitlu ,pur Nloeruu
Branquiuho, quc irlculirou c uuor.
dun4ril urrr prrrJuto drl scnlihilirl-
g{u dns rr"iungrul do Vidigal purr o
trabnlho quu l.runjrlise S*hcin, o
ubjctivo priut'ipul drr luugrurulr.
srguntlo u tlitcturu dt cscul.r, ti r.r
pitcitu' as c"riangu* u uduhricrJnlcr
da corrrurr idai lc para, nutn pri trrei-
ro nronuill$l ujurlnrtltn u itnisl4 n(,
dr:scnvulvintcrrto rlo lrrrrjrto, l\rrn
isso, forur4 criados uursos prulir"
sirrnlliz:urtcs c plogranrudls alivi.
dittlos lrtfslicrs uflr olicirrls dr ru
tu c lpresentrgtlus luittrlili,

"ll{r inlcrcsso pekr ptrvt brasileiru dtsdt u pusquisu purr inturlurr;f,o na ests(So do ruetr0 d{r l"lsllou. I'onlngult'
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Metr6 do Rio ganha painel
dos Direitos Humanos

Ela se tornou conhecida em quase todo
mundo por inscrever os Direitos Humanos
em estagdes de metr6 das cidades. A pri-
meira vez que fez isso foi em 1989, na
Concorde. em Paris, no bicenten6rio da
Revoluqio Francesa, Depois grandes pai-
ndis foram erguidos em Lisboa, Estocol-
mo, Berlim, Bremen, Haifa (lsrael)e Bruxe-
las. Agora 6 a vez da cidade do Rio de

Janeiro conhecer a arte engajada de Fran-
goise Schein, uma artista plSstica france-
sa, de 49 anos, que desde 1999 est6 no
Brasil desenvolvendo projetos artisticos e
urbanistico em favelas cariocas, como no
Vidigal,

A nova estaqSo do metr6 em Copaca-
bana, na Rua Siqueira Campos, que ser6
inaugurada em 2l de dezembro, foi a es-
colhida para acolher o monumento artisti-
co de 350 m2 de Franqoise. S5o dois pai-
n6is de aproximadamente 20 metros de
altura revestidos de azulejos azuis e ver-
des, Tr6s personagens fotografados e re-
produzidos em serigrafia sio os desta-
ques do painel principal: uma bisav6 ne-
gra, dona lrene, de 75 anos, vendedora de
chicletes, que se criou abandonada nas
ruas, que carrega, na vis3o da artista, a
forqa do trabalhador;um belo homem de

30 anos, o Ninho, professorde capoei-
ra do Vidigal, simbolizando o povo e os
costumes negros no Brasil; e uma me-
nina de dez anos, jovem e alegre, re-
presentando o futuro e a esperanga de
um povo que ainda d tratado com injus-
tiga, As trds pinturas se situam acima
do texto da DeclaragSo Universal dos
Direitos Humanos, inscritos i mio e
enriquecidos pelos desenhos das cri-
angas de co,munidades carentes, alu-
nos dos cursos profissionalizantes de
pintura e cerimica que Frangoise ofe-
rece em seu ateli6r na Zona Portu6ria.
0 mapa do bairro tambdrn farS parte
da obra.

UMAOPCAO DE VIDA-H6 13 anos
Frangoise trabalha na construgio do
projeto internacional de Inscrever os
Direitos Humanos. "E uma rede nas
cidades do mundo de reafirmagdo da
Declaragio dos Direitos Humanos de
1948, das Nag6es Unidas. Escolhi o
metro porque d um ponto de ligagSo de
todas as pessoas do mundo", disse,
Para realizar seu objetivo, a artista
criou a ONC Association Inscrire, que
lhe garante subveng6es, A mdo-de-obra
empregada na construqdo do monu-
mento do metrd de Copacabana, por
exemplo, estf sendo paga pelo Minis-
t6rio dos Assuntos Estrangeiros da
Franqa e Prefeitura da Regiio da llha
de France. Vinte pessoas estio envol-
vidas no trabalho, que tem como uma
das pegas principais, al6m de Franqoi-
se, a arquiteta Laura Taves, que geren-
cia o projeto e cuida da logistica,

0s azulejos foram doados pela Ce-
rimica Eliane, de Santa Catarina,

http://www.sintufri.org.br e-mail: sintufri@sintufri.org.br
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Metr6 ganha
painel de azulejos

O Rio estd prestes a en-
trar para um grupo que in-
clui Paris, Bruxelas, Lis-
boa, Estocolmo e Berlim. O
motivo 6 uma dupla de pai-
n6is da art ista pl6st ica
francesa Francoise Schein,
que vai ser inaugurada na
praEa do metrd Siqueira
Campos, fazendo da segun-
da parada do trem subter-
rAneo em Copacabana
mais uma da lista de esta-
E6es com obras de FranEoi-
se, como a parisiense Con-
corde, entre outras quatro
gares europ6ias, A artista,
eu€, al6m de Paris, j6 ex-
p6s em Berlim, Nova York,
Londres e Bruxelas (que
sediou em 1999 a maior
mostra de Franqoise, de es-
culturas e desenhos com o
tema "enciclop6dia da cul'
tura"), inaugura tamb6m,
na sexta-feira, is 19 horas,
uma exposiEdo de fotos e
desenhos em pastel no Ins-
tituto dos Aragitetos do
Brasil, no Flamengo.

-  Costumo usar v6r ias
ferramentas, como a es'
cultura, a pintura, a foto'
grafia e instalag6es. Nesta
exposiqio, que foi inspira'
da na populaqio das fave'
las, optei por fotos de Per'
sonagens e desenhos de
mapas - diz FranEoise, que
6 tamb6m arquiteta e ur'

banista.

Artista
utiliza o
tbma dos
direitos
humanos

Francoise
Schein tem
nos direitos
humanos um
ponto de re-
ferOncia. Na
estagfro Si-

queira Campos, seus pain6is
de 20 meffos de altura mos-
tram, em azulejos, tr6s per-
sonagens fotografados e re-
produzidos em serigrafia,
em grande escala. Uma mu-
lher de 75 anos de idade, que
representa a forEa do ffaba-
lhador; um lutador de ca-
poeira de 30 anos, como sim-
bolo do povo e dos costumes
negros no Brasil, e uma me-
nina jovem e alegre, que lerra

."-eq '* "

foram as figuras
escolhidas pela ar-
tista. O painel in-
clui a DeclaraEio
Universal dos Di-
reitos Humanos,
que FranEoise
exalta h6 13 anos
mundo afora.

- Nas estag6es,
trabalho com a es-
pecificidade de ca-
dalugar. NoBrasil,
foi a injustiEa so-
cial. Em Berlim, o
nazismo. Em Lis-
boa, os descobri-
mentos. Em.Esto-
colmo, a ecologia-
desfiaFranqoise.

A artista pl6sti-
ca, queconheceuo
Brasil em 1999, es-
t-reitou os laqos
com o pais h6 tr6s
anos, quando ado-
tou um menina
brasileira que ven-
dia chicletes na
rua,queest6atual-
mente com 10
anos.

.IORNAL DO BRASIL

Toque
franc0s
no Rio

FRANCOISE
SCHEIN,
autora dos
pain6is do
metrO, vai
exporfotos
e pastdis
no IAB

Luiz Morler
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( (A arte 6 uma oraqao. E uma m6o estendida

A na penumbra que recolhe um pouco de
t- L graEa e se transforma na mdo que doa."

A frase do escritor tcheco Franz Kafka 6 a tradugSo
do que faz a arqluiteta francesa FranEoise Schein.
Ndo i toa est6 entre as dez citaE6es de pensadores e
fil6sofos escolhidas para estampar um painel de azu-
lejos no morro do Vidigal, comunidade pobre da
zona sul do Rio de Janeiro. O painel, de 40 metros
de comprimento e trds metros de altura, 6 a s6tima
obra de arte de uma lista de interveng6es urbanas
que FranEoise vem realizando mundo afora, movi-
da por um sentimento libert6rio de promover a liga-

E6o entre democracia e direitos humanos. "F, preci-

so investir na educagdo da populagdo para que a de-
mocracia se consolide inteiramente", defende, em
um portugu0s ainda carregado de sotaque.

Dominada por esse espirito, a artista j5 deixou a
marca do seu trabalho em estag6es do metr6 de seis
capitais da Europa: Paris, Bruxelas, Estocolmo,
Berlim, Jerusal6m e Lisboa. Nesta riltima, passou
uma temporada e encontrou um carnavalesco brasi-
leiro, cujo trabalho despertou seu interesse pelo
Brasil. "Eu conhecia um pouco da literatura, mas
ainda estava presa aos estere6tipos, principalmente
ds imagens do Carnaval. Embora nunca tivesse pi-

sado em solo brasileiro, sentia como se conhecesse
o pais. Havia uma atraEdo inexplic6vel", lembra.

Essa esp6cie de intuiEdo levou Frangoise ao Rio
de Janeiro pela primeiravez em fevereiro de 1999.
Foi paixdo d primeira vista, pela cidade e pelas pes-
soas. Tanto que ela resolveu adotar uma crianga bra-
sileira. Depois de seis meses, encontrou Lahana, en-
t6o com sete anos de idade, filha de um marinheiro
peruano e de uma mulata brasileira. "Ela vivia em
um abrigo para 6rf6os no Alto da Boa Vista, perto
do Corcovado. Acho que foi Deus quem a trouxe
para mim", filosofa. Mas o processo de adoEdo foi
demorado. Levou nove meses, quase uma gestagSo
de verdade. Enquantojuntava documentos e aguar-
dava a decisSo dajustiga, Frangoise teve a id6ia de
repetir no Brasil o que j6 tinha feito na Europa.

A inspiragSo surgiu a
partir da semelhanga entre
as cidades mediterrdneas e
a arquitetura pouco con-
vencional dos morros cario-
cas, com suas casas sim-

(Ao lado) Sebastid.o e
Samuel: antigos
morudores do morro
usaran? a experAncia
de pedreiro para
colocar em prdtica o
projeto da arquiteta.
(Na p6gina ao lado)
Vista panordmica do
Vidigaleopainelde
azulejos (acima).

ples, de padrdo irregular, contornadas por vias es-
treitas. A id6ia inicial era reunir todos os artigos da
DeclaragSo Universal dos Direitos Humanos em pai-
n6is de azulejo, que decorassem as fachadas das
casas e as ruas de uma favela. O local eleito para
receber o trabalho da artista foi o morro do Vidigal,
que estava sendo urbanizado pela prefeitura do Rio.

Depois de visitas freqiientes d favela, aos poucos
a arquiteta alterou o projeto original: no lugar de
um painel em cada casa, a artista decidiu elaborar
uma instalaEdo bem maior na praEa principal, logo
na entrada da comunidade. E a DeclaraE6o dos Di-
reitos Humanos deu lugar a textos que falam sobre
a vida, o trabalho, a arte, o sonho-ferramentas fun-
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O painel, de tr4s damentais de quem de-
rnetros, 6 a stitima obra seja construir um mun-
da arquiteta francesa r ̂  _-- _ rr_ _ ..D . o , do melhor, no qual osrranQorse Jcnetn, que
jd deixou tuo *orio direitos de todos sejam
em estagdes de rnetri respeitados com igual-
em Paris e Berlim dade. Frangoise n6o es-

tava sozinha nessa em-
preitada. Primeiro contou com a ajuda de t6cnicos
da Secretaria de Habitagdo, que lhe forneceram as
plantas urbanisticas do Vidigal, necessdrias para se
conhecer a geografia do lugar.

O mapa da comunidade seria ilustrado no painel.
Depois, ela conseguiu apoio do Consulado Franc6s
e da Associagdo Francesa de Agio Artfstica, entida-
de ligada ao Minist6rio dos Assuntos Estrangeiros,
que lhe deram uma bolsa para financiar sua estadia
no Brasil. A perman6ncia no pafs s6 era interrompi-
da quando Frangoise precisava retornar h Franga para
concluir outros projetos de trabalho. Entre idas e
vindas, em janeiro de 2000 ela, finalmente, deu ini-
cio d captagSo de recursos.

Com o desenho debaixo do brago, partiu em bus-
ca de patrocfnio. A ajuda veio de uma fdbrica de
azulejos com sede em Santa Catarina, no sul do pafs.
Emjulho deste ano, o esbogo seguiu paraafdbrica,
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que doou quase 15 mil azulejos. O material chegou
no Rio no m6s seguinte e s6 ent6o teve infcio a rilti-
ma etapa - e, tambdm, a mais trabalhosa: a monta-
gem do painel. "Passei a freqiientar a comunidade
para conhecer os moradores e contar a eles o que
pretendia fazer. Assim, n6s trocamos id6ias e ao
mesmo tempo em que eles se sentiam mais d vonta-
de comigo, eu aprendia a confiar neles", explica.

Igualdade,liberdade e fraternidade - Essa con-
vivdncia trouxe o que faltavapara o sucesso do pro-
jeto: o encontro de Frangoise com Sebastido e Samuel.
"Ela conhecia um amigo nosso, morador do morro, e
foi assim que nos aproximamos", conta o pernam-
bucano Sebastido Francelino de Oliveira, de 52 anos,
hd 20 no Vidigal. "N6s n6o sabfamos exatamente o
que seria o trabalho, apenas que tinha relagdo com a
arte", explica o vizinho e conterrdneo Samuel Ale-
xandre da Silva, de 49 anos. O trabalho a que se refe-
re era colar ladrilho por ladrilho na parede da praga
principal da comunidade, o que ndo parecia nenhu-
ma novidade para quem est6 acostumado a fazer esse
tipo de servigo em cozinhas e banheiros de aparta-
mentos e mans6es da zona sul do Rio.

Mas n6o foi tdo simples assim. Como n6o havia



sobra de azulejo, era preciso ter ateng6o redobrada.

O teste comegou pelos degraus da escada. Samuel

diz com orgulho: "Como deu certo, a Frangoise pas-

sou a acreditar na nossa capacidade". Os cinco de-
graus foram concluidos em tr6s dias. E poderia ter

sido menos, n6o fosse uma falha na arquitetura. O

espago deixado para os azulejos era de 31cm2, dois

a mais que o padrdo. Resultado: cada pega teve de

ser cortada manualmente.

O caminho dos direitos humanos - O grande de-

safio foi colocar os azulejos na parede. Primeiro, por-

que a superficie era irregular, cheia de imperfeig6es.
Depois, porque em cada azulejo havia uma letra para

se formar uma frase. "N6s 6ramos orientados o tempo

todo pela Frangoise e, al6m disso, tfnhamos como refe-

r6nciaum desenho do painel", diz Sebastido. "IJm erro
poderia ser fatal, uma letra n6o podia ser colocada fora

de ordem ou de cabega para baixo", Samuel completa.
A rotina era pesada: das 7 da manhd ds 6 da noite,

com rifpida parada para o almogo. Os dois contavam
com a ajuda de um assistente. A mdo-de-obra foi re-

munerada graEas d doaEdo de uma construtora.

Em tr6s semanas, estava tudo pronto. "Foi cansa-
tivo, mas eu fiquei muito feliz. Todo mundo passava,

olhava e gostava. Essa iniciativa foi um beneficio para

a comunidade onde eu moro", comemora Samuel ao

contemplar o painel, em que uma fnica frase aparece
escrita seis vezes: "O caminho dos direitos humanos".
Talvez esse caminho seja uma nova relagdo entre ho-

mens e mulheres, como a que Frangoise estabeleceu
com os moradores doVidigal. "Depois de quinze dias,
n6s tfnhamos a sensagdo de que nos conhecfamos h6
quinze anos! Ela n5o fazia disting6o", Samuel ainda
se surpreende. "Eu queria que no Brasil houvesse tan-
tas pessoas com o coraEdo generoso como o da
FranEoise", sonha Sebastido.

Para traduzir essa simbiose entre a arquiteta fran-
cesa e a gente simples do Vidigal, ningu6m melhor
que Vinicius de Moraes. Com um texto sobre o com-
portamento despojado e a personalidade amigdvel do
carioca, o poeta tamb6m foi um dos eleitos para dei-
xar suas palavras impressas nos pequenos quadrados

de cerdmica, que hoje n6o apenas decoram a entrada
da favela, mas, de alguma forma, s6o a porta para um
mundo de mais isualdade. liberdade e fraternidade.
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O'riilrtistro

Ministro franc2s se encanta: "eom a arquitetura da favela
'aviobnciapolicial contra os me-
irinos,de rua. nurn4- refer6nci4 a
casos como o da Candeldri4 no
qual foram executados oito meni-
nosde ru4 em julho de 1993.

: racjdade'$a cena..Na pgga, poli-
ciais chpgam atirando. Muitos
moffem. Uma crianEa sobrevive,
mas logo lwa um tiio i queima
roupa.,A cena, com sonoplastia
e tudo, emocio:rou o ministro e a
plat6ia, Ficou mais forte ainda
quando um gnrpo de mdes inva-
diu o espago, chorando pela per-
da dos filhos. A,pega terminou
com os meninos mortos conver-
,tidor em anjos.'Michel Duffour
aplaudiu de p6.

'Toi uma grande emog6o. Um
recado de Baz e tolerdncia. Esses
jovens mostaram que queiem'
um muldo melhor e esse 6 o pri-
mejro pitsso, a conscienttzagilo.
Assim, os jolens do Brasil po-
dep ter um futruo melhot'', disse
o ministro franc6s.

Arquitetura - Para ele, no

entanto, a favela, 6 uma boa.so-
, lug6o de moradia para cgmuni-
dades carentes.,'O je-ito & mb'J
rar 6 mais interessante em'com-*
paragdo ao sistema habitaciod:
social da Europa .1.6, as c0m0l "
nidades carentes viven em'pr€-
dios grandes. A favela, que tem
uma arquitetura muito prdpriA
proporciona maior integragdo
entre as pessoas", acredita o
ministro, que foi cowidado pe.'
los moradores a conhecer o
pontq turfstico do loCal: ,-o'Mi;;'",
rante do Vidigal

A artista pl6stica Frangoisd
Schein fe4 questIo db'ressaltar,
por6m, que o minisfio franc6S
n6o conhece a realidde.de:ou-.
tras comunidades caientes do.
Rio e baseou o seu dlscu*o na
realidade de uma tavela que j6
passou pelo projeto FavehfBuir.

, to. :lO Vidigal 6 uma ctinlinida-
de diferenfe de todas iis suftas
que conhego no. Rio. Poi isso
trouxe o minisfto aqui, AcHo que
6 um exemplo de como as outras
favelas podem ficar. J6 pensei
at6 em morar no Vidigal, porque
todas as pessoas de 16 s6o de
verdade". Michel Duffour,' com'
cefteza, assinaria emb aixo;
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Resposta para Lydia 
site Livrevista, projeto da Unesp. 

 
Françoise Schein 

Junho 2012 
 

Estou fazendo uma matéria sobre Artes e Direitos Humanos e gostaria de realizar uma entrevista com a senhora sobre  a 
Inscrire.A entrevista irá abordar a ação da Inscrire em geral e também da Associação Danyann.Trata-se de algo breve,penso 

ser por email o modo mais viável de conversarmos.Envio as pergunats abaixo e peço que me responda até dia 20/06 , se 
possível. 

 
1-Na perspectiva da Inscrire,como a arte pode auxiliar na defesa dos direitos 
humanos? 
 

Through art it is so much easier for youngsters to familiarize themselves 
with abstract notions as the Human Rights. In fact it is not only with art but 
with a specific pedagogical methodology that Association Inscrire and I  
have created and that leads the students within thèse notions until they 
realize that it deals specifically about their own lifes.  
It is only if they get to that point , the point of projecting themselves into the 
text , or rather seing that their own life is part of these text in every way , that 
the students really absorb most of the human rights notions. Association 
Inscrire and Françoise Schein have have created a Pedagiogical Kit that 
includes 3 elements  : a A4 teacher’s guide, a A5 student booklet and a A3  
unfinished artist’s book to be filled up by the drawings of the students.  
Once a youngsters has integrated the very fact that the Human Rights exist 
and that it is their rights and obligations, and oicne they have drawn it wit 
their own hands about their own life , they will never forget it. Never. That 
very fact will create a «  culture of Human Rights » , automatic repsonses to 
fact and action that has integrated the HR. Therfore creating a culture of HR 
participate to the défends of the HR at large because it is integrated into 
people’s way of thinking.  
  

2- A- Como é trabalhar com direitos humanos em diferentes partes do 
mundo? Há grandes diferenças? B- De que forma a arte pode  contribui para 
passar  uma mensagem  universal? 
 

A- Our work in different parts of the worlds such as Europe or Brasil , has 
shown us that there isn’t much difference in the actual knowledge of the 
youngsters about HR. Strangelly enough this text is the base of democracy 
that wa all cherrish but strangely enough we realized that it is not thaught 
anywhere !!! Teaching HR in France or teaching HR in Brasil ,  demands the 
same approach, the same undrestanding of the children’s backgrounds.  
I would say that the only difference is not the countries but the social class  
where we teach the HR,  that really make a différence. The priviledged kids 
reather often show themselves uninterested …..Obviously these rights will 



lead to reducing social differences and privilèges…Democracy demands 
respect of the others, justice, equality, dignity that can lead to citizenship 
Liberties , we all know now , even more than ever with the contemporary 
crisis , liberties need to be ruled as to prevent exageration, abuses, and all 
kinds of violation  

B- Art is a universal langage, it need no words to read a figurative drawings representing 
an idea. For centuries cathedral and public places were covered by drawings telling 
messages with images . Democracy os no religion , but can use the same tools that the 
old magnificent painters of the Renaissance , like Giotto or Cimabue, used to express 
ideas.  

  
3- Há algum projeto que tenha parceria ou apoio governamental? Ou são 
todos iniciativas independentes? Se sim, quais as vantagens e desvantagens  
dessa atuação independente 

 
Most of our existing Human Rights projects are Association Inscrire or 
my own initiative. But once they are built the work is always considered 
as governmental or municipal initiatives… To be independant is always f-
great but harder , it allows us to choose where we want to work and with 
who.  Working with Danyann was Inscrire’s choice because we met in 
Paris and in Sao Paulo, exchanged ideas and philosophy and decided we 
could work together to start the Luz station about Human Rights. That the 
way it did happened. And it worked very well. The desanvantage is the 
fiancial part of it because we always need to run after money. We would 
love to find a major sponsor to help us in all our projects. …! 

 
4-Poderia comentar sobre a Assocação Danyann a respeito da mudança de 
foco nos cursos oferecidos, em que a marcenaria deixou de ser a atividade 
principal para dar lugar a cursos na área de tecnologia e adminstração? Por 
que essa mudança? 
Qual foi a importância de projetos voltados para arte como o da estação da 
Luz ? 
 
 Maria Helena vai responder aqui não è ?  
 
5- Quais resultados destacaria do trabalho com a Danyann? 

 
Working with danyann gave us a stability in SP and a place to start from.  
We had similar philosophy of life. We worked well together. We trust each 
other which is crucial. We always need a trustable partner to start in a 
foreign country, that is the starting point. But it took me many years before 
finding Maria Helena Dalla Bona  of Danyann. It was luck, I always trust 
luck. Now we  are continuing to work with Danyann in different ways and 
maybe in the future we will collaborate again on different projects, it all 
depends on many ingredients that are difficult to invision in advance.  We 



are now on our way to finalize the station LUZ of the Metro first. Then we’ll 
move on in SP and Brasil . .. 
 
 
 

Answers written by Françoise Schein  
Artist and director of  
Association Inscrire  
www.inscrire.com  
www.francoiseschein.com 
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