
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, criada em 1975, é uma referência em 
ensino livre em todo o país. Várias gerações de artistas passaram por suas salas, 
piscina e jardins, onde um corpo de professores tem feito história ao longo 
desses quarenta anos. Presente de Henrique Lage à sua mulher, a cantora lírica 
italiana Gabriella Besanzoni - transformando aquele belo espaço em nosso 
Taj Mahal da cultura -, ali o casal amoroso ofereceu saraus e festas memoráveis 
há 100 anos, onde décadas depois foi local das filmagens de “Terra em Transe”, 
de Glauber Rocha, das ações cênicas de Zé Celso Martinez Corrêa, das oficinas 
do corpo de Helio Eichbauer, e de “Macunaíma”, de Joaquim Pedro de Andrade, 
marcando para sempre o DNA da EAV com a efervescência de nossa mistura 
cultural.

A EAV Parque Lage nasceu inspirada no sonho de uma escola de arte livre, 
e ao longo de quatro décadas se consolidou no seu papel de agente catalisador 
e transformador na vida de diversas gerações, artistas ou não, que frequentaram 
o Parque Lage. Sua luta sempre foi de resistência, de preservação de um 
dos locais mais nobres da cidade, baseada na paixão, no compromisso 
e na tenacidade de seus dirigentes, amigos e colaboradores. 

A Casa França-Brasil, criada há 25 anos, ocupa um edifício neoclássico 
construído em 1820 para ser a Praça do Comércio da então cidade-sede 
do império, e quatro anos transformado em Alfândega, porta de entrada dos 
povos imigrantes. Além de sua importância histórica e arquitetônica, a Casa 
França-Brasil é um espaço dedicado à difusão da cultura contemporânea.  

As duas instituições, pertencentes à Secretaria de Estado da Cultura do 
Rio de Janeiro, são geridas pela organização social Oca Lage, que dinamizou 
sua estrutura financeira, administrativa e de planejamento, tendo a oportunidade 
de modernizar suas bases para melhor manter sua vocação inaugural: 
o compromisso com a liberdade e com a contemporaneidade.  
Neste processo, parceiros e colaboradores são bem-vindos. É neste espírito 
que está sendo criado o Programa de Amigos da EAV Parque Lage + Casa 
França-Brasil, que permite que você ajude a manter viva a vocação de amor 
e liberdade, de arte e cultura, inventividade e pluralidade da EAV Parque Lage, 
estendida à Casa França-Brasil, criada em 1990 por Darcy Ribeiro. 

O Programa de Amigos da EAV Parque Lage + Casa França-Brasil possibilita 
que pessoas físicas façam contribuições por meio de planos que oferecem 
diferentes benefícios. Ao se associar, você contribui para que a EAV Parque Lage 
busque a excelência e aprimore continuamente seu trabalho educacional 
e artístico, e diversifique as ações de sensibilização de novos públicos.

Bem-vindos, amigos Oca Lage. 
Vida longa para a EAV Parque Lage e para a Casa França-Brasil!

Marcio Botner
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O que é a Oca Lage?
A Organização Social Oca Lage foi criada para administrar duas das 
mais importantes instituições culturais do Estado do Rio de Janeiro: 
a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e a Casa França-Brasil. 
Foi implementada por iniciativa do Governo do Estado de modo 
a compartilhar com a sociedade esses importantes espaços, garantindo 
a continuidade dos programas, estabilidade e transparência, permite 
uma administração mais ágil, ampla, com mais conexões com as redes 
de instituições públicas e privadas no Brasil e no exterior, sem que 
o patrimônio deixe de ser do Estado.

O que é o Programa de Amigos Oca  Lage?
O Programa de Amigos Oca Lage possibilita que pessoas físicas façam 
contribuições à Oca Lage, por meio de planos de associação que 
oferecem diferentes benefícios. A iniciativa é contemplada pela Lei 
Federal de Incentivo à Cultura. O valor das doações de todos os planos 
poderá ser deduzido do Imposto de Renda no ajuste fiscal do próximo 
ano, respeitando-se o limite de 6% do total devido.

Por que doar?
Ao se associar, você contribui para que a Oca Lage aprimore 
continuamente seu trabalho educacional e artístico e diversifique as 
ações de sensibilização de novos públicos.

Quais as vantagens em participar do programa?
O doador contará com diferentes benefícios, de acordo com o valor de 
sua doação, como descontos na aquisição de ingressos avulsos, 
convites para palestras exclusivas e eventos especiais, bolsas de 
estudo, dentre vários outros.

Como doar?
Para doar, acesse um dos nossos canais para doações ou, se preferir, 
preencha os campos abaixo, destaque, entregue a um de nossos 
colaboradores e aguarde o nosso contato.
 
Contatos para doações
Telefone: +55 21 3257-1813 (segunda a sexta, das 10h às 17h)
E-mail: programadeamigos@ocalage.org.br
Mais informações no site www.ocalage.org.br

Associação de Apoio às Instituições Culturais do Rio 
Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1905 - Ipanema  - Rio de Janeiro / RJ                   
CEP: 22.410-002 - CNPJ: 15.330.579/0001-28

EAV Parque Lage 
Rua Jardim Botânico, 414 • Rio de Janeiro • 21 32571800
eav@eavparquelage.rj.gov.br • www.eavparquelage.rj.gov.br

Casa França-Brasil
Rua Visconde de Itaboraí, 78 • Centro, Rio de Janeiro • 21 23325120 
info@casafrancabrasil.rj.gov.br • www.casafrancabrasil.rj.gov.br

Gestão CFB/EAV
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SEMENTE R$ 60,00 / ano*
• 2 Convites para palestras exclusivas
• Desconto de 10% nos cursos da Escola de Artes Visuais 
   do Parque Lage – Limite de 2 cursos / ano
• Desconto de 10% na loja
• Carta do Curador / Presidente da Oca Lage agradecendo a Doação
• Cartão de Associado / Cartão nominal do Doador
• Nome no site da Oca Lage, Casa França-Brasil e EAV Parque Lage 
   na seção dos amigos da Oca Lage

 *Categoria para estudantes – necessária a comprovação para adesão  

GUARANÁ  R$ 120,00 – R$ 239,99 / ano
• 6 Convites para abertura exposições nas duas instituições
• 4 Convites para palestras exclusivas
• Fila exclusiva nos eventos mais concorridos promovidos pelas duas instituições
• Desconto de 10% na loja
• Desconto de 10% nos ingressos de eventos produzidos pelas duas instituições                                                                                        
• Carta do Curador / Presidente da Oca Lage agradecendo a Doação
• Cartão de Associado / Cartão nominal do Doador
• Nome no site da Oca Lage, Casa França-Brasil e EAV Parque Lage 
   na seção dos amigos da Oca Lage
 

PALMEIRA  R$ 1.000,00 – R$ 4.999,99

• 30 Convites para abertura exposições nas duas instituições;
• 10 Convites para palestras exclusivas;
• Fila exclusiva nos eventos mais concorridos promovidos pelas duas instituições;
• Desconto de 20% na loja; 
• Desconto de 20% nos ingressos de eventos produzidos pelas duas instituições;
• 3 Publicações com o Selo Oca Lage; 
• Convites para dois jantares exclusivos, por ano, com professores, 
   artistas e curadores;                                                                                                                            
• Nome no Folder do Programa Amigos da Oca Lage que será distribuído no Jantar;
• Desconto de 10% nos cursos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage;
• Desconto de 10% na locação do Auditório e do Salão Nobre 
   em duas locações anuais;                                                                                                                                    
• Cartão de Associado / Cartão nominal do Doador;    
• Um Cartão extra para família; 
• Nome no site da Oca Lage, Casa França-Brasil e EAV Parque Lage 
   na seção dos amigos da Oca Lage;                                                                                 
• Nome na parede de Amigos Oca Lage nas duas instituições;
• Prioridade no agendamento de visitas nas duas instituições;   
• Brinde

JACARANDÁ  – a partir de R$ 5.000,00 

• 30 Convites para aberturas de exposições nas duas instituições
• 20 Convites para palestras e visitas guiadas exclusivas
• Fila exclusiva nos eventos mais concorridos promovidos pelas duas instituições
• Desconto de 25% na loja 
• 10 ingressos para eventos produzidos pelas duas instituições
• Desconto de 20% nos ingressos de eventos produzidos pelas duas instituições                         
   após o término da sua cota de ingressos descrita acima                              
• 5 Publicações com o Selo Oca Lage
• Convite para dois jantares exclusivos, por ano, com professores, 
   artistas e curadores.                                                                                                                           
• Nome no Folder do Programa Amigos da Oca Lage que será distribuído no Jantar 
• Desconto de 15% nos cursos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage
• Desconto de 15% na locação do Auditório e do Salão Nobre 
   em duas locações anuais.
• 2 bolsas para um dos cursos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage por ano
• 2 Convites para um jantar exclusivo em agradecimento aos apoiadores MASTER;
• Convite para integrar o Clube de Gravura, com desconto de 20% nas peças    
   produzidas por sete artistas consagrados, limitado a uma gravura de cada artista,   
   com tiragem de 100 exemplares;
• 2 Convites para Coquetel de Gala - Amigos Oca Lage;
• 4 Convites para visitas guiadas com o Artista / Diretoria das Instituições 
   para até 10 convidados                                                                                                             
• Nome no site da Oca Lage, Casa Franca-Brasil e EAV Parque Lage 
   na seção dos amigos da Oca Lage
• Nome na parede de Amigos Oca Lage  nas duas instituições
• Dois Cartões extra para família
• Brinde Especial 

LARANJEIRA  R$ 240,00 – R$ 999,99
• 10 Convites para abertura exposições nas duas instituições;
• 10 Convites para palestras exclusivas;
• Fila exclusiva nos eventos mais concorridos promovidos pelas duas instituições;
• Desconto de 10% na loja; 
• Desconto de 15% nos ingressos de eventos produzidos pelas duas instituições;
• 1 Publicação com o Selo Oca Lage;  
• Convite para um jantar exclusivo, por ano, com professores, artistas e curadores;                                                                                                                         
• Nome no Folder do Programa Amigos da Oca Lage que será distribuido no Jantar;                                                                                                                                   
• Cartão de Associado / Cartão nominal do Doador;
• Nome no site da Oca Lage, Casa França-Brasil e EAV Parque Lage 
   na seção dos amigos da Oca Lage; 
• Brinde

A ESCOLA DO PARQUE LAGE

Em 2014, a EAV ofereceu 164 cursos semestrais, entre os regulares e as oficinas de 
curta duração, de férias, de verão e de inverno.

A EAV deu 83 cursos no primeiro semestre: 65 cursos regulares, 6 oficinas de curta 
duração e de férias, e 12 cursos de verão.

No segundo semestre, foram ministrados 81 cursos: 65 regulares, 7 oficinas e 
9 cursos de inverno. [Todos os cursos tiveram um número mínimo de alunos para 
serem constituídos].

O número total dos alunos que concluíram os cursos da Escola de Artes Visuais 
em 2014 superou a meta da área de ensino, prevista para 70%.

O índice de conclusão dos cursos pagos foi de 91%. 
Entre os bolsistas, o índice atingiu 74%.

O COMPROMISSO SOCIAL

A EAV Parque Lage e a Casa França-Brasil agendaram e receberam visitas de mais 
de 15 mil alunos durante 2014, dos quais 8 mil de escolas públicas. 

A meta anual de 13 mil crianças foi batida com folga.

Mais de 20 mil pessoas participaram de atividades de arte-educação das instituições 
administradas pela OS Oca Lage, durante 2014.

13.278 PESSOAS  EAV PARQUE LAGE
7.606 PESSOAS  CASA FRANÇA-BRASIL

A EAV Parque Lage concedeu 1.138 bolsas em seus cursos em 2014, 
mais do que as 990 que havia planejado para o ano.

VISITANTES SATISFEITOS

Um grande público, de mais de 650 mil pessoas, visitou a Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage e a Casa França-Brasil em 2014. 

As duas instituições receberam mais de 50 mil visitantes por mês.

O Parque Lage atraiu mais de 500 mil pessoas. 
A Casa França-Brasil recebeu outras 150 mil.

A meta de 180 mil visitantes, estabelecida para o ano, 
foi cumprida em menos de quatro meses.
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