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Q U E R O  M E  I N S C R E V E R

R$ 390,00
ou 3 x R$ 130,00

VALOR DO CURSO

Alunos das jornadas anteriores tem 10% de desconto

Curso com Marcelo Backes
Início em 18/jan | 4 aulas às segundas, 17h30 

Q U A T R O  O B R A S  F U N D A M E N T A I S

PARA CONHECER
 E COMPREENDER

ROMEU E JULIETA
E O AMOR

Aula 1   |  18 de janeiro, 17h30

MARCELO BACKES é doutor em Germanística e Romanística pela Universidade de 

Freiburg, na Alemanha. Escritor, professor, tradutor e curador, é autor de O último 

minuto (Companhia das Letras, 2013) e de A casa cai (Companhia das Letras, 2015), 

entre outras obras. Organiza a coleção de clássicos fanfarrões, libertinas & outros 

heróis (Civilização Brasileira) e as obras de Arthur Schnitzler (Record). Seus livros, 

ensaios e poesias estão sendo publicadas em vários países da Europa. 

Romeu e Julieta provavelmente seja uma das obras mais conhecidas da literatura 

universal. E certamente é um dos amores mais celebrados e trágicos que o 

mundo já viu. O que é destino, o que é livre-arbítrio quando um amor impossível  

e inescapável une dois indivíduos? O ser humano esperneia e tenta fugir em vão  

ao signo da tragédia.

QUATRO PILARES DA SABEDORIA SHAKESPEARIANA

Tudo o que somos, tudo o que pensamos está em Shakespeare. O amor e a 

morte, o ciúme e o poder, muitas vezes entrelaçados, encontram linhas psicológicas 

fundamentais, que revelam os abismos mais profundos do espírito humano.  

O bardo inglês enxergou como poucos o mundo lá fora, dissecando ao mesmo tempo  

os meandros mais recônditos da alma aqui dentro, o que fez dele inclusive um dos 

autores mais citados por Freud. Ninguém amou como Romeu e Julieta. Ninguém 

se entregou ao ciúme, o monstro de olhos verdes, com tanto ardor quanto Otelo. 

Ninguém viveu o poder em toda sua glória e sua miséria como Macbeth. Poucas 

obras da literatura e da filosofia ocidentais foram tão profundas quanto Hamlet. 

– Marcelo Backes 

Aula 2   |  25 de janeiro, 17h30

Otelo é a tragédia do ciúme e da traição e um dos maiores ensaios sobre o 

ciúme de toda a literatura universal. O mouro de Veneza vira um joguete nas 

mãos do rancoroso Iago, que sabe usar o ciúme de seu senhor em favor de seu 

desejo invejoso de alcançar poder. Mas a intriga termina espalhando a morte por 

todos os lados, e o próprio Otelo mergulha no abismo do suicídio ao perceber 

seu grande engano.

OTELO

Aula 3   |  1º de fevereiro, 17h30

Macbeth vê o poder sendo lançado a seus pés pelo destino, concede sua ajuda 

problemática para se apossar dele e, ao subir ao trono, experimenta toda sua 

solidão. A objetividade ambiciosa de Lady Macbeth devora um reino e transforma 

o marido num instrumento de conquista, revelando os desvãos entre a cobiça 

e o amor. Se Julieta ainda amava, e simplesmente amava, Ofélia divagava, 

e simplesmente divagava, Lady Macbeth atua, eleva e sucumbe.

E O CIÚME

Aula 4   |  8 de fevereiro, 17h30

Hamlet é, segundo Harold Bloom, a obra mais canônica da literatura ocidental 

e ocupa o centro da mesma. Provavelmente seja também a tragédia filosoficamente  

mais condensada de todos os tempos. A peça de Shakespeare é uma verdadeira 

plantação de aforismos de sabedoria, universalmente conhecidos. E já mostra 

uma visão de mundo moderna e bem à frente de seu tempo.

E A FILOSOFIA
HAMLET

Conecte-se com a Latitudes:

MACBETH
E O PODER

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.

Viagens

ON-LINE
de Conhecimento
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