4 AULAS | DE 7/1 A 28/1 DE 2021

Na história do mundo, poucos atores são tão fascinantes quanto os Impérios. Eles se
impõem sobre a cena, arrastando a ação de outros poderes coadjuvantes e interferindo
sobre os destinos de povos inteiros. São prepotentes, violentos e muitas vezes irracionais.
Mas favorecem a troca entre mercadorias, técnicas e homens – gerando assim novas
formas de conhecimento e de vida. Acima de tudo, gozam de uma extraordinária
tendência à autoconservação. Desde os primórdios, a humanidade foi forçada a coexistir
com estas forças titânicas; e ainda hoje, em plena era digital, continua a fazê-lo.
O curso, baseado em abordagem comparativa, examina o desenvolvimento do fenômeno
num amplo arco temporal no qual procuraremos identificar diferentes formas de
organização imperial, avaliando seus triunfos, seus abusos e seus fracassos.
– Plinio Freire Gomes

07/01 | Espanha e Portugal: El Conquistador
14/01 | Otomanos, Safávidas e Mugais: 3 impérios islâmicos na era da pólvora
21/01 | Britânicos: o Sol nunca se põe
28/01 | EUA x China: duas potências, um globo

QUINTAS-FEIRAS, ÀS 17H

Aulas online, via Zoom
Plinio Freire Gomes é Historiador e Mestre pela USP,
tradutor e conferencista. Publicou vários artigos
acadêmicos, além do livro Um herege vai ao paraíso
(Companhia das Letras). Viveu na Itália por dez anos
e transferiu-se em seguida para Damasco (Síria), onde
se dedicou ao estudo do Islam e da cultura árabe.
Atualmente desenvolve projetos ligados à arte islâmica
e à história das relações entre o Ocidente e o Oriente,
além de ministrar cursos em instituições como o
Museu de Arte de São Paulo (MASP), Museu de Arte
Moderna (MAM), Museu de Arte Sacra (MAS), Centro
Cultural Universitário Maria Antônia (USP), Centro
de Pesquisa e Formação (SESC) e Casa do Saber.

INVESTIMENTO

R$ 390,00 à vista ou parcelado em até 3x
Alunos das Jornadas anteriores tem + 10% de desconto

PA R A S E I N S C R E V E R
Acesse o formulário eletrônico de inscrição

Q U ERO M E INSCR E V ER
ou fale diretamente conosco:
11 97504.4382

| jornadas@latitudes.com.br

Viagens

ON-LINE

de Conhecimento

Desde 2003 a Latitudes leva as pessoas para os mais diversos lugares do mundo com
um objetivo que vai além da viagem em si. Na companhia de especialistas, a abordagem
in loco de temas das mais variadas áreas do conhecimento adiciona às nossas experiências
oportunidades valiosas de aprendizado e encantamento.
Nos últimos tempos a humanidade vem enfrentando cenários inconstantes e uma grande
onda de mudanças. Percebemos que o isolamento também traz ensinamentos e que a nossa
busca por conhecimento nunca para. Por isso, reunimos nosso time de especialistas em uma
sequência de encontros temáticos online que chamamos de Jornadas de Conhecimento.
Nada melhor do que aproveitarmos esse momento para ouvir especialistas que
enriquecem o nosso pensamento crítico, provocam a nossa curiosidade e nos inspiram
a percorrer os caminhos do saber.

Conecte-se com a Latitudes:

