A polis e o mundo
Donaldo Schüler conduz nova edição do Afrontar Fronteiras
Seminário
A polis e o mundo - Afrontar Fronteiras 2013
Com Donaldo Schüler
Dias 10 de agosto, 12 de outubro e 23 de novembro, sábados, das 10h às 12h10 e das 14h às 15h30
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254 7200
www.studioclio.com.br
O curso Afrontar Fronteiras de 2013 traz a temática "A polis e o mundo". Conduzido pelo curador do
programa Fronteiras do Pensamento, prof. Dr.Donaldo Schüler, este seminário recupera e atualiza o acervo de
temas e discussões realizadas em Porto Alegre nos últimos 7 anos. O segundo encontro do curso acontece
sábado, dia 12 de outubro, no StudioClio.
A cada encontro deste seminário apresenta-se a documentação histórica, literária e filosófica das
grandes questões da história do pensamento. O prof. Donaldo amplia a reflexão integrando a contribuição dos
conferencistas do Fronteiras do Pensamento a contextos maiores da história da cultura. O segundo encontro
será dedicado à globalização e suas consequências em diferentes momentos da história mundial. A temática do
terceiro e último encontro será “Antígona e a questão feminina”.
Os valores para cada encontro são de R$200,00 (público geral) e R$180,00 (professores, estudantes e
alunos do Fronteiras). Os valores podem ser parcelados em até 3x no cheque ou no cartão. O StudioClio fica na
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa. Mais informações pelo site www.studioclio.com.br ou entre em
contato pelo telefone (51) 3254-7200.
Donaldo Schüler
Curador do programa Fronteiras do Pensamento, prof. Dr.Donaldo Schüler acumula inúmeros prêmios, como o
APCA 2003 de Melhor Tradução por Finnegans Wake, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, e
o Fato Literário 2003, promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pela RBS. Entre suas
publicações, estão a mencionada tradução Finnegans Wake, de James Joyce, o livro de ensaios Origens do
discurso democrático, o livro de poesias Refabular Esopo e o recém lançado livro Afrontar Fronteiras.
Programa completo
10 de agosto - Fundadores do pensamento ocidental
Por que a filosofia grega começa com Tales de Mileto? – tese de Aristóteles. Teremos oportunidade de refletir sobre a
peculiaridade do pensamento grego, comparado com o pensamento mítico e o de outros povos. Serão examinados
problemas enfrentados, métodos de investigação e criação de vocabulário específico. Merecerá atenção a contribuição dos
pensadores originários na construção do pensamento ocidental com reflexos sobre a atualidade. Será discutida a tese “Os
povos axiais” de Karen Armstrong.
12 de outubro - O Globo e a Globalização
O mundo grego. O império romano. A queda do império Romano na ótica de Agostinho e de seus adversários. Os impérios
da Idade Média e a ideia da romanidade. A renascença e a europeização do Globo. A formação e o choque de impérios no
século XIX. As guerras do século XX e a descolonização. Americanismo e eurocentrismo. A emergência das periferias.
Migração, meios de comunicação e aproximação de culturas. Preocupações no mundo globalizado: militarismo, mercado,
segurança, pobreza, convivência. Merecerão atenção as ideias de Perry Anderson, Kwame Anthony Appiah e Manuel
Castells.
23 de novembro - Antígona e a questão feminina
"Antígona" é uma peça de fortes contrastes. Sófocles coloca em cena uma mulher que abala sozinha a tirania numa
sociedade em que a vida pública era de exclusiva competência masculina. O homem é terrível, dirá o coro. Preserve-se a
ambiguidade. O homem é terrível no crime e na virtude, em altos pensamentos e em atitudes intempestivas, na opressão e
na luta pela liberdade. A mulher no pensamento de Platão e no teatro de Aristófanes. Estarão em debate: a questão feminina,
o público e o privado, o sentido da vida e da morte, a mulher e o Estado. Leymah Gbowee e o papel da mulher da luta por um
mundo melhor.
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