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FRONTEIRASDOPENSAMENTOdivulga programação2016, celebrando10anos dehistória como tema “AGrandeVirada”

EDITOR: FRANCISCO DALCOL segundocaderno@zerohora.com.br (51) 3218-4383PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2016

LEIA MAIS NA PÁGINA 3

Aeradas transformações

11DEMAIO
MARIOVARGAS LLOSA
Umdosmais importantes ficcionistas latino-americanos,
Vargas LlosaganhouoNobelde Literatura,em2010,“por
sua cartografiadasestruturasdepodere suas imagens
agudasde resistência, revoltaederrota individuais”.Pouco
depois,naqueleano,estevenoFronteirasemPortoAlegre.
É constante,emsuavastaobra,adenúnciadosdesmandos
de regimesditatoriais edacorrupçãoendêmicanopoderna
América Latina.Durante sua trajetória,oescritordistanciou-se
da simpatiapelo socialismoeaproximou-sede ideias liberais.
Em1990,concorreuàpresidênciadoPeru,masperdeupara
Alberto Fujimori,quehoje cumprepenade25anosdeprisão
por violaçõesaosdireitoshumanos.

PARALER: Emboraváriosdeseus livros tenhamalcançado
grandereconhecimento,comoConversanoCatedral (1969)e
Tia JúliaeoEscrevinhador (1977),VargasLlosadeclarouàParis
ReviewqueconsideraAGuerradoFimdoMundo (1982)suaobra
mais importante. Inspiradopela leituradeOsSertões (1902),de
EuclidesdaCunha,oromancerecontaaGuerradeCanudos.

OQUEELEDISSE: “A ficçãopassoua substituir a realidadeno
mundoemquevivemose,por isso,osmedíocrespersonagens
domundo realnãonos interessamnemnosentretêm.Os
fabuladores, sim.Nãoédeestranharqueemumaépocaassim
o ‘pequenoNicolás’ eogigantescoEnricMarco (considerados
dois “impostores”) tenhamsidocapazesdeperpetrar suas
vilanias,perdão,querodizer, suasproezas.A culpanãoédos
romancistas.Eles só contamashistóriasque seus leitores
gostariamdeviver.”

29DEAGOSTO
MICHELHOUELLEBECQ
Consideradopormuitosomais bem-sucedidoescritor francês
vivo,MichelHouellebecqnotabilizou-se comoautor de
obras instigantesquenão raramentedespertamdebates
acalorados.Umanotável polêmica circundouapublicaçãodo
romance Submissão (2015),que imaginaaascensãodeum
partidomuçulmanona Françaem2022.Oautor saiuna capa
doCharlieHebdonodiaemqueo jornal sofreuumataque
terrorista, levando-oa cancelar a turnêdedivulgaçãodo livro.
Em2010,HouellebecqganhouoprestigiadoprêmioGoncourt
porOMapaeoTerritório, reflexão sobreomundodo consumo
apartir da vidadeumartista plástico – aqui,o escritor aparece
comopersonagemdaprópria narrativa. Ele estevenaprimeira
ediçãodoFronteiras,em2007.

PARALER: Sempre vale apena retornar aPartículas
Elementares (1998), romanceque catapultouoautor ao
sucesso.Combinando literatura,ensaio, filosofia e referências
científicas,a história gira em tornodedoismeios-irmãos
criadosnaherançada culturade liberdadee rupturados anos
1970.Oescritor brasileiro CristovãoTezza certa vezanotou:
“O tomdominante –pelomenosoquemepareceuomelhor
no livro –éoda sátira,uma sátira demolidoraquepassa sobre
a culturados anos70e seguintes comoumrolo compressor”.

OQUEELEDISSE: “Nãoacreditomuitona influênciada
política nahistória.Achoqueosprincipais fatores são
tecnológicos e,às vezes, religiosos.Nãoachoqueospolíticos
conseguemter umaverdadeira importânciahistórica,exceto
quandoprovocamgrandes catástrofes aoestilo deNapoleão.”

24DEOUTUBRO
IANMCEWAN
GanhadordoBooker Prizepelo romanceAmsterdam (1998),
obritânico IanMcEwannotabilizou-se comoautor de
histórias que investigamaspectosobscurosdapersonalidade
humanae colocamemcenadilemasmorais, tendo como
panode fundoepisódios históricosougrandes temasda
atualidade, comoamudança climática.A recepçãode seus
livros encontrouumraroequilíbrio entre sucessode crítica
eboas vendagens –oprimeiro-ministroDavid Cameron já
foi fotografado lendo,nometrô,anovelaNaPraia (2007).
Diferentementedasoutras conferências,a deMcEwan seráno
Auditório AraújoVianna,paraumpúblicoesperadodemais
de3mil pessoas.Quemcomprar seupacoteaté30deabril
ganharáum ingressoextraparaestapalestra.

PARALER: Entreos livros que tornaramMcEwanumdos
escritoresmais destacadosdaatualidade,estáReparação
(2001),adaptadoao cinemaem2007pelodiretor JoeWright,
comKeira Knightley – filme lançadonoBrasil comoDesejo
eReparação.Na trama,umameninade13anos confunde
episódios quepresencia emumdiaao interpretá-los sobum
pontodevista infantil, o que levao filhodeumaempregada
da casaa sofrer umaacusação.

OQUEELEDISSE: “Umadasnoçõesmaisdestrutivasdahistória
dopensamentohumanoéautopia.A ideiadequeépossível
formarumasociedadeperfeita, sejanesta vidaouemoutra
posterior,émuitodestrutiva.Porqueaconsequênciaéquenão
importa sevocêmatouummilhãodepessoasnocaminho:o
objetivoéaperfeição,e issodesculpaqualquer crime.”
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Inaugurando uma sensação de aceleração do
tempo histórico, o século 20 foi do 14 Bis à che-
gada da Lua em apenas 63 anos. Estas revo-
luções coletivas e individuais, que parecem
semultiplicar em várias regiões do globo,
motivam o tema do Fronteiras do Pen-
samento 2016: “AGrandeVirada”.

Em seus 10 anos de história, co-
memorados nesta temporada, o
ciclo de conferências provocou
uma renovação na reflexão

crítica, tendo realizadomais de 200 palestras internacionais
paramais de 170mil espectadores. Hoje, alémde Porto Ale-
gre, recebematividades SãoPaulo, Salvador e Florianópolis.
Para inaugurar a série 2016 na Capital, o escritor peruano

Mario Vargas Llosa – vencedor do Nobel de Literatura em
2010, ano em que também participou do Fronteiras – rea-
liza uma conferência no dia 11 demaio, no Salão de Atos da
UFRGS. O espaço será, como de costume, a casa do even-
to – a exceção ficará por conta do escritor britânico Ian
McEwan, que falará ao público no Auditório Araújo Vian-
na em 24 de outubro. Serão sete convidados de áreas que
passam por literatura, psicanálise, cultura afro-americana
e urbanismo, além de um oitavo a ser divulgado em breve.
A venda dos pacotes de ingressos começa na segunda-feira.
Como já anunciado, o escritor israelense David Gross-

man, conhecido pela sofisticação de seus romances e pelo
ativismo em prol da paz no OrienteMédio, participará
de um evento especial na Feira do Livro de Porto Ale-
gre, no dia 30 de outubro, comentrada franca.
Fronteiras do Pensamento Porto Alegre é apre-

sentado por Braskem com o patrocínio de Uni-
medPortoAlegre. Temparceria cultural daPU-
CRS e promoção doGrupo RBS. As empresas
parceiras sãoHospitalMãe deDeus, CMPC
Celulose Riograndense, Sulgás, Souto
Correa e Liberty Seguros. Comparceria
institucional Fecomércio e Unicred,
apoio institucional da UFCSPA e
Embaixada da França, e UFRGS
comouniversidadeparceira.
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Reflexões sobre as revoluções do futuro

ZH2ºCADERNO

PROGRAME-SE

-Serão oito encontros: 11/5, 29/8, 12/9, 3/10, 24/10,
7/11,21/11eumaser confirmado,sempreàs19h45.

-As conferências ocorrerão no Salão de Atos da UFRGS
(Paulo Gama, 110), exceto a de Ian McEwan, que será
noAuditório AraújoVianna.

-O pacote de ingressos para todas as conferências da
temporada 2016 custa R$1.560 (valor parcelado em
cincovezes sem jurosnos cartõesde crédito).Os ingres-
sos não sãovendidos individualmente.

-Desconto para inscritos no Fronteiras emedições ante-
riores,médicos cooperados Unimed Porto Alegre, pro-
fessores da PUCRS, UFRGS e UFCSPA, Clube do Assinante
ebeneficiários demeia-entrada (conforme legislação).

-Os pacotes adquiridos até 30 de abril garantemum in-
gresso extra cortesia para compartilhar comumacom-
panhantea conferência doescritor IanMcEwan.

-Informações na Central de Relacionamento Fronteiras
4020-2050enoportal fronteiras.com.

-Venda de ingressos a partir de segunda-feira, pelo por-
tal fronteiras.comenospontosdevenda:Palavraria (Rua
VascodaGama,165),Bamboletras(RuaGen.LimaeSilva,
776,loja3)eStudioClio(RuaJosédoPatrocínio,698).

12DESETEMBRO
ELISABETH
ROUDINESCO
Respeitadahistoriadora
dapsicanálise,a francesa
ElisabethRoudinesco
tornou-seuma intelectual
deprestígio internacional,
comdiversos livrospublicados
noBrasil, comoDicionário dePsicanálise
(comMichel Plon) eRetorno àQuestão Judaica,
noqualmergulhaem temas caros à suaherança
familiar. Entre seusprincípios,está a importância de
contextualizar Freudhistoricamenteparaque seus
livros não sejam lidos como textos sagrados.

PARALER: Em1993,Roudinescoassinoua
biografia Jacques Lacan – EsboçodeumaVida,História
deumSistemadePensamento, emqueprocura
separar os fatos dosmitos. Em2014,publicouuma
biografia de Freud,quedeverá sair noBrasil em
agosto,pela editora Zahar.

OQUEELADISSE: “Pensoque, senão
compreendermos Freudno seu tempo, comoele
viveu,oqueele viu, comoelaborou seus textos,
muitas vezes adotamos teses completamente
aberrantes (...). Se contextualizarmos sua
época,entenderemosmelhor anossae
compreenderemosmelhoroqueé Freudhoje.”

21DENOVEMBRO
JANGEHL
Tendo criadoprojetos para cidades como
Melbourne,EstocolmoeSãoPaulo,o arquiteto
eurbanistadinamarquês JanGehl se tornouum
dosgurusdeuma ideiade cidade centradanos
pedestres enos ciclistas. Sua visãohumanizadora
doplanejamentourbano inspirouaexperiênciade
NovaYork apresentadapor Janette Sadik-Khan,ex-
secretária deTransportes daquela cidade,naúltima
conferênciado Fronteiras de2015.

PARALER: AsbasesdavisãodeurbanismodeGehl
estãoexpostase comentadasno livro Cidadespara
Pessoas (2010).Oautor cunhouaexpressão “síndrome
deBrasília”para criticaroplanejamentodecidades como
acapital brasileira,queconsiderapoucoaprazível aos
pedestres,emborabonitaquandovistadoalto.Segundo
ele,comoasdistânciasemBrasília sãograndesdemais,a
mobilidadedependenecessariamentedeautomóveis.

OQUEELEDISSE: “Todas as cidadesnomundo têm
departamentosde trânsito,masquasenenhuma tem
umdepartamentoparapedestres e ciclistas ouparaa
qualidadedevida.Às vezes, tenhoa impressãodeque
sabemosmais sobreohábitat de leões egorilas doque
sobreodehumanos.”

3DEOUTUBRO
PETERSLOTERDIJK
Apesarda complexidadedeseupensamento,
Peter Sloterdijk se tornouumfilósofopopular
naAlemanhaenomundo.Durante10anos,
apresentouumprograma televisivoao ladode
Rüdiger Safranski. Sloterdijk consideraqueambos
criaramumtipode filósofo “nãoacadêmico”.Seus
interesses incluempsicanálise,engenhariagenética
e comunicaçãodemassa.

PARALER: Entre suasobrasmais conhecidas,
estão Crítica daRazão Cínica (1983) eRegras para o
ParqueHumano (1999),queexamina criticamenteo
humanismoapartir dopensamentodeHeidegger.

OQUEELEDISSE: “Temosumsistemaartísticoque
floresce comforça.Temosumacenacultural jovemque
tomoudimensõesgigantescas,umacenadeculturade
massa.Naminhapercepção,a filosofia só representa
aquiumpapeldecorativo,àmargem.”

7DENOVEMBRO
HENRYLOUIS
GATES JR.
Professor daUniversidadede
Harvard desde1991,Henry
Louis Gates Jr. é umcélebre
especialista na cultura afro-
americana, tendoescrito
inúmeros livros e produzido
documentários sobre o
tema. Sua áreade formação,
cursada emYale e Cambridge,
é a literatura, embora seus
interesses incluamoutros
domínios do conhecimento.

Tornou-se, também,umcolaborador de veículos comoo
jornal TheNewYork Times e a revista TheNewYorker. Em
2008, criouo site The Root (theroot.com),especializado
emnotícias e opiniões de temas relacionados à cultura
afro-americana.

PARA LER: Registrodeumasériededocumentáriosde
2010,o livroOsNegrosnaAmérica Latina (2011) traça
umpanoramahistóricodadiásporaafricanana região.
Relataos temposdeescravidãoe trabalho forçadoe
elucida como,mesmoapósos temposdecativeiro,os
afrodescendentes continuamsofrendocomoracismoe
opreconceitodeclasse.

OQUEELEDISSE: “Emnossomundo viral da
mídia social, ficamos sabendodepessoas negras
desarmadas sendobrutalizadas por algunsmembros
denossas forças policiais de formas que trazem
àmente imagens da violência descarregadaem
manifestantes nos piores dias domovimento
dos direitos civis, assim como testemunhamos a
persistência renitente dehomicídios denegros
contra negros.”

ALÉMDEESCRITORESdeprestígio internacional, a programaçãodo Fronteiras do Pensamento 2016 terá expoentes de
áreas comopsicanálise, filosofia, cultura afro-americana e arquitetura e urbanismo. Conheçaos demais convidados
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