StudioClio apresenta o curso “O espírito da
cavalaria medieval”
Curso
“O espírito da cavalaria medieval”
Com José Rivair Macedo
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Graduado em Licenciatura em História e pós- doutorando pela universidade Nova de Lisboa, o
prof. Dr. José Rivair Macedo apresenta o curso “O espírito da cavalaria medieval” nos dias 1º, 8
e 15 de dezembro, no StudioClio.
Nos encontros, o pesquisador apresentará a cavalaria no Ocidente, suas formas de combate,
técnicas empregadas e em que consistia a ética cavaleiresca, suas implicações religiosas e
sociais. Rivair abordará também, questões norteadoras desse cenário como o desenvolvimento,
caracterização e representação cultural da cavalaria, um dos pilares essenciais da cristandade
medieval.
O conteúdo programático consiste em Formação, que estudará a guerra na Alta Idade Média,
técnicas e estratégias da cavalaria e declínio militar. Institucionalização que emprega os temas
sobre a guerra feudal, as ordens militares nos tempos da cruzada e a iniciação dos cavaleiros e
por fim, o Ideal Cavaleiresco, que estuda a ética e o cristianismo, o herói das canções de gesta e
o paradigma da Távola Redonda.
Os encontros acontecem nos dias 1°, 08 e 15 de dezembro, segundas-feiras, das 19h30 às 22h10,
no StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698). Até o dia 24 de novembro, os valores são de R$
350,00 para o público em geral, e de R$ 315,00 para professores e estudantes. A partir de 25 de
novembro, os valores passam para R$ 385,00 para o público em geral, e de R$ 346,00 para
professores e estudantes. Ao final do curso, será fornecido certificado Clio de 09h/aula.
As inscrições podem ser feitas através da página www.studioclio.com.br. Mais informações pelo
telefone 32547200.

