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A Conferência Pour le Brésil, iniciativa liderada pelos 
alunos da Sciences Po Paris, será uma série de debates 
online protagonizados por autoridades brasileiras e in-
ternacionais, acadêmicos, especialistas e estudantes, 
ao longo de 7 semanas, entre os dias 24 de outubro e  
5 de dezembro de 2020.

O principal intuito é debater como superar os desafios 
políticos, econômicos e sociais rumo a um desenvolvi-
mento mais sustentável e inclusivo no Brasil.

a  conferência
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A Sciences Po é uma prestigiada grande-école no co-
ração de Paris, fundada em 1872. Criada para promover 
uma nova geração de políticos franceses, o propósito 
da Sciences Po foi extendido ao longo dos anos, tendo  
hoje, como principal missão, formar os futuros líderes 
tanto do setor público, como do setor privado.

Muitos chefes de Estado e de governo estudaram na 
Sciences Po, incluindo o atual presidente francês Emma-
nuel Macron e os ex-presidentes François Hollande, 
François Mitterrand, Jacques Chirac e Georges Pompi-
dou. A lista de ex-alunos também inclui ex-primeiros 
ministros e ministras da França, Canadá, Luxemburgo, 
Geórgia e Irã, além de ex-presidentes da Tunísia e Sri 
Lanka. Além desses, alguns chefes de organizações in-
ternacionais, como o ex-Secretário Geral das Nações 
Unidas Boutros Ghali e a atual Diretora-Geral da UNES-
CO Audrey Azoulay também estudaram na Sciences Po.

sobre a Sciences Po
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Em 2020, a Sciences Po foi considerada a segunda 
melhor universidade do mundo em “Estudos Políti-
cos e Internacionais” pelo QS World University Rankin-
gs . A Sciences Po possui um corpo discente de mais 
de 14.000 alunos de mais de 150 países distintos. Em 
um ambiente tão diverso, a conferência Pour le Brésil 
representa um importante esforço de mobilização da 
atenção internacional para a realidade brasileira e, so-
bretudo, para o seu futuro.

14.000

150
470alunos

nacionalidades 
distintas

universidades 
parceiras
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O ex-Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, na Sciences Po, no 
dia 20 de janeiro de 2020, proferindo discurso no Youth & Leaders Summit, um 
evento anual organizado pela Escola de Relações Internacionais (PSIA).
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Desigualdades de todos os tipos são um problema central e persistente que o Brasil 
historicamente enfrenta. Embora a desigualdade social seja realidade em todos os 
países do mundo, no Brasil ela piorou nos últimos anos. Não apenas a disparidade 
de renda entre os mais ricos e os mais pobres aumentou, como também a mobili-
dade social intergeracional do Brasil é ainda uma das piores do mundo.  Esta cres-
cente desigualdade, escancarada ainda mais após a pandemia da COVID-19, freia o 
nosso projeto de nação desenvolvida, inclusiva e igualitária. 

superando desigualdades: 
10 anos para os ODS

Favela do Grajaú, in Sao Paulo, Brazil by Sergio Souza
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Em 2020, os desafios são muitos. Ao passo que a pandemia tira a vida de brasilei-
ros e brasileiras às centenas de milhares, sobretudo os de maior vulnerabilidade 
social, enfrentamos uma crise política e uma perspectiva de crise econômica sem 
precedentes. Tudo isso somado às eleições municipais, um dos momentos mais im-
portantes da nossa democracia, as quais nos revelerão a capacidade de as nossas 
instituições funcionarem em meio à tamanha instabilidade.

Em 2020, também estaremos a uma década do marco de alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (os ODS), um compromisso inter-
nacional firmado em 2015 pelo Brasil e quase todos os países do mundo. Embora a 
Agenda 2030 tenha dedicado um Objetivo Global inteiramente para a redução das 
desigualdades, este ensejo está presente na integralidade desta agenda quando 
ela determina que todos os países se esforçem para não deixar ninguém para trás. 
Este mote está diretamente ligado ao projeto que nós, todos e todas, temos para o 
Brasil. Por esta razão, nós guiaremos as nossas discussões = e soluções - com base 
nessa emblemática iniciativa. 
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as desigualdades sob 13 eixos temáticos

pol í t ica
externa

eleições &
inst i tuições

futuro do
trabalho

meio
ambiente

economia
mundial

saúde

educação

democracia

igualdade 
de gênero

cultura
economia
brasi leira

racismo
estrutural

at iv ismo
negro

sáb,  24 out. ter,  27 out. sáb,  31 out. ter,  3  nov.

sáb,  7 nov.

sáb,  21 nov.

sáb,  5 dez.

ter,  10 nov.

ter,  24 nov.

sáb,  14 nov. ter,  17 nov.

sáb,  28 nov. ter,  1  dez.



Devido à pandemia da COVID-19, todas as nossas discussões serão realizadas de 
forma online, com oferta de tradução simultânea para o inglês e o português.
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per íodo:

exceto sábado,  24 de outubro,  que será às 10h (Brasí l ia)*

t ransmissões:

formato:

duração:

idiomas:

canais :

de 24 out .  a 5 dez.  de 2020

às terças 15h (Brasí l ia)  &
aos sábados 11h*(Brasí l ia) .

1 moderador(a)  +  3 palestrantes

de 1h a 1h30

português & inglês & l ibras

facebook & youtube & zoom



Ariela 
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Caroline
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Felipe
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Gabriela
Furtado

Susana 
Barbery
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Chartouni

Tara 
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Vivian
Kawanami

Ana Luiza
Pagnoncelli

Maria Giulia
Senesi

Thomás
Zicman de Barros

Camila
Luz

Rui
Lopes

Vinícius
Reis

a  equipe
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O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e o diretor da Sciences Po, Frédéric Mion,  
durante a cerimônia, realizada em 29 de maio de 2017, em que o primeiro doou duas 
de suas obras à universidade. As obras ficam expostas em caráter permanente na     
entrada da biblioteca principal.
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• Promover debates frutíferos não apenas entre os 
acadêmicos, políticos, especialistas internacionais e 
representantes de organizações internacionais, mas 
também entre eles e a comunidade estudantil da 
Sciences Po;

• Dar visibilidade para novas vozes brasileiras forte-
mente engajadas com o futuro do país, mas que fre-
quentemente não fazem parte do debate internacio-
nal;

• Conscientizar a comunidade estudantil da Sciences 
Po e, mais amplamente, jovens de todo o mundo so-
bre o Brasil e seus atuais desafios políticos, econô-
micos e sociais, tanto no plano nacional quanto inter-
nacional.

o  objet ivo
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O líder indígena yanomami Davi Kopenawa em palestra na Sciences Po 
no dia 29 de janeiro de 2020, promovida pelo Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Relações Internacionais (IDDRI).
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