
Curso com 7 aulas
De 2/9 a 14/10
Quartas-feiras, às 17h

O Teatro nasce na Grécia no século VI a. C. e seu patrono é o deus Dioniso. Ele tem 

três modalidades: Tragédia, Comédia e Drama Satírico. Segundo Aristóteles, na sua 

obra Poética, a Tragédia surge a partir do desenvolvimento do Ditirambo – antigo canto 

em honra a Dioniso – e do Drama Satírico. Seu período áureo, com Ésquilo, Sófocles e 

Eurípides, é o século V a.C., e durou cerca de 80 anos, que correspondem ao período da 

expansão política de Atenas. Período que vai da vitória contra os Persas em Salamina 

(480 a.C.) até a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso (404 a.C.). As Tragédias  

Áticas têm valor inestimável para a compreensão da visão de mundo grega e, sobretudo, 

da alma humana, com suas questões arquetípicas e atemporais.

AS 3 TRAGÉDIAS
Q U E  S E R Ã O  E S T U D A D A S

A Arcah é uma instituição que promove a reintegração de pessoas em situação de 

rua na sociedade. Buscamos ressignificar à vida do público atendido, oferecendo 

ferramentas para redescobrimento de paixões, resgate da sua autoestima e confiança, 

desenvolvimento de aprendizados em diferentes capacitações despertando, em 

cada indivíduo, o sentimento de pertencimento a um grupo, reconhecendo seu 

papel, deveres e direitos na sociedade. Saiba mais em https://www.arcah.org/ 

Contribuição social opcional

DOE R$ 100,00 
para a instituição Arcah 

Ações humanas e
desígnios divinos,
INTRODUÇÃO À

TRAGÉDIA
GREGA
Com Cristina Franciscato

Cristina Rodrigues Franciscato é jornalista, mestre, doutora e pós-doutora em

Literatura Grega Antiga pela FFLCH-USP; tradutora da Tragédia Héracles de Eurípides do grego 

para o português (Palas Athena Editora, 2003). Coautora dos livros: Estudos Sobre o Teatro 

Antigo (Editora Alameda, 2010) e A Representação dos Deuses e do Sagrado no Teatro Greco-

Latino (Humanitas, 2013). Membro Pesquisador do grupo “Estudos sobre Teatro Antigo” (USP/ 

CNPQ). Membro da SBEC - Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Tem um canal no Youtube,  

https://www.youtube.com/cristinafranciscato, sobre literatura grega.

ÉSQUILO, JUSTIÇA DIVINA E O “APRENDER PELA DOR” – AGAMÊMNON 

Ésquilo (525-456 a.C.) participou, no começo do século V a.C., das duas batalhas decisivas 

da guerra contra os persas: Maratona (490 a.c.) e Salamina (480 a.C.). Sua obra espelha esse 

contexto auspicioso, onde os gregos derrotaram os invasores bárbaros. Em Ésquilo sentimos 

a existência de uma justiça divina que permeia o mundo: os deuses estão no comando, 

mesmo que seus desígnios nem sempre sejam claros. Sua obra fala da necessidade de 

prudência (sofrosýne), de justa medida, na vida dos mortais; quando ultrapassamos alguns 

limites, o aprender vem pela dor. A tragédia Agamêmnon narra o destino do personagem  

título, comandante supremo dos gregos na Guerra de Tróia, quando volta vitorioso para casa. 

SÓFOCLES E OS CAMINHOS DO HERÓI SOLITÁRIO – ÉDIPO REI 

As tragédias de Sófocles (495- 406 a.C.) colocam em cena heróis e heroínas obstinados, 

que possuem têmpera inflexível e vão às últimas consequências por aquilo que acreditam. 

Mesmo esmagado pelas circunstâncias, o herói sofocliano não transige. Em Édipo Rei, 

encontramos temas cruciais: quem de fato somos para além daquilo que acreditamos ser? 

O que condiciona a existência humana: um destino inalterável ou uma sucessão de acasos? 

Existe relação entre destino e caráter? Somos, de fato, conscientes dos nossos atos ou existe 

uma zona nebulosa entre intenções e ações? Como coexistem, na tragédia, desígnios divinos e 

deliberações humanas? Considerando o aforismo de Heráclito, “O caráter do homem é seu 

destino”, investigaremos no Édipo Rei a relação entre o destino do herói, estabelecido 

por oráculos e profecias, e o seu ethos, seu caráter.

E U R Í P I D E S  E  A  P A I X Õ E S  H U M A N A S  –  M E D E I A

A obra de Eurípides (485/4- 407/6 a.C.) não foi muito reconhecida durante a sua vida, mas 

já no século IV a.C. ele se transforma no tragediógrafo preferido e continua a sê-lo até o 

final da antiguidade. Se em Ésquilo sentimos a segurança de um mundo regido pela justiça 

divina e com Sófocles somos apresentados ao herói solitário e inflexível, na obra de Eurípides 

presenciamos o pulsar das paixões e seus resultados funestos. Ele nos coloca em contato 

com as grandes contradições da alma humana. A tragédia Medeia conta-nos a história 

dessa estrangeira que abandona tudo que lhe é mais próprio – família, pátria e sua condição 

de princesa da Cólquida – por amor a Jasão. Depois, desconsiderada e enganada por ele, 

revela sua têmpera heroica, Medeia é neta do Sol.

Acesse o formulário eletrônico de inscrição acima ou fale diretamente conosco:

11 97504.4382      | jornadas@latitudes.com.br

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

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

Conecte-se com a Latitudes:

AGENDA DE AULAS
Q U A R TA S - F E I R A S ,  À S  1 7 H

2/set | 9/set | 16/set | 23/set | 30/set | 7/out | 14/out

Os encontros são ao vivo pela plataforma Zoom.

As aulas são gravadas e os vídeos enviados aos alunos ao longo do curso.

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

VALOR DO CURSO

Alunos das jornadas anteriores tem 10% de desconto
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