Como ler os clássicos
StudioClio promove curso sobre a Odisseia de Homero
Curso
Ler a Odisseia
Com Jorge Piqué
Dias 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de maio, 2, 9, e 16 de junho, segundas-feiras, das 19h30 às 21h20
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
Segundo a maioria dos especialistas, o clássico Odisseia, de Homero, foi elaborado ao longo de séculos
de tradição oral, tendo tido sua forma fixada por escrito provavelmente no fim do século VIII a.C., algumas
décadas após a Ilíada, a primeira obra literária europeia que chegou até nós pela tradição. No curso “Ler a
Odisseia”, o prof. Me. Jorge Piqué apresenta os elementos necessários para a leitura da obra que revela o
profundo impacto de Homero em toda a literatura grega antiga.
O poema épico relata o regresso do protagonista Odisseu, ou Ulisses, como era conhecido na mitologia
romana, um herói da Guerra de Troia, até a sua terra natal Ítaca, empreitada que leva dez anos. A cada
encontro, serão analisados três cantos, estimulando o aluno à leitura integral da Odisseia. O curso inicia no dia
28 de abril e terá 8 encontros.
O curso “Ler a Odisseia” tem um caráter introdutório, fornecendo a pessoas sem nenhum conhecimento
prévio de literatura grega todas as informações necessárias a uma primeira leitura da Odisseia, de Homero, na
tradução em versos para o português.
As aulas acontecem nos dias 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de maio, 2, 9, e 16 de junho, segundas-feiras, das
19h30 às 21h20. Até o dia 21 de abril as inscrições podem ser feitas pelos valores de R$ 575 (público geral) e
R$ 518 (professores e estudantes). A partir do dia 22, os valores passam para R$ 634 (público geral) e R$ 570
(professores e estudantes). Ao término do curso, os participantes receberão certificado de 16h/a. Mais
informações pela página www.studioclio.com.br ou pelo telefone (51) 3254-7200.
Jorge Piqué
Possui graduação em Letras (Grego-Português) pela Universidade de São Paulo (1986) e mestrado em Letras
(Letras Clássicas/Grego Antigo) também pela Universidade de São Paulo (1993). Foi professor assistente da
Universidade Federal do Paraná, ministrando aulas de Língua e Literatura Grega Antiga entre 1993 e 2007. Foi o
criador em 1998 do Centro Virtual de Estudos Clássicos. Está concluindo sua tese de Doutorado na Universidad
Autónoma de Madrid sobre os verbos boulomai e ethelo na Ilíada. Sócio da Sociedade Brasileira de Estudos
Clássicos (SBEC) desde 1987, foi Secretário Regional e Membro do Conselho Consultivo-Deliberativo. Desde
2007 é o criador e diretor do site Logosphera.com, uma rede social destinada a pesquisadores e estudantes de
Estudos Clássicos em todo o mundo: http://www.logosphera.com. Desde 2013 criou a empresa UrbsNova Agência de Inovação Social: http://urbsnova.wordpress.com/about/.
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