
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS HUMANAS ( PÔSTER )

NOME: ALEXANDRE RODRIGUES ALVES

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA: A DESCONTRUÇÃO DA ALIENAÇÃO

AUTORES: JOSÉ HELENO FERREIRA, ALEXANDRE RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE RODRIGUES ALVES, JOSÉ HELENO FERREIRA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): NÃO POSSUI

PALAVRA CHAVE: POLÍTICA, GRUPO DE ESTUDOS, ALIENAÇÃO

RESUMO

Dentro de um contexto político turbulento como o atual, é importante que a Universidade abra espaço de discussão para temas que nem sempre encontram espaço em sala de

aula. É vital que estudantes, professores e membros da comunidade em geral possam conhecer e discutir as teorias políticas, não se prendendo ao senso comum e ao discurso

padronizado pela mídia. 

Buscando alcançar estes objetivos, foram iniciados, em abril de 2016, os encontros do Grupo de Estudos sobre Política, atividade de extensão universitária vinculada ao Centro

de Memória Professora Batistina Corgozinho (Cemud), da UEMG Unidade Divinópolis. A discussão de textos produzidos por filósofos, historiadores, sociólogos e comunicólogos

é precedida de leitura prévia. Busca-se assim, relacionar a teoria e suas aplicações na prática social contemporânea.

O foco principal das discussões é debater as diversas variantes da teoria política, com o objetivo de realizar estudos introdutórios e produzir artigos acadêmicos para serem

apresentados em eventos promovidos pela Universidade. Objetiva-se discutir sobre os diversos sistemas políticos ao longo da História e também analisar a conjuntura

socioeconômica e política atual. Até o momento foram discutidos os textos: Teoria da Alienação, de István Meszáros; O Casaco de Marx, de Peter Stallybrass; A Ética Protestante

e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber; Modelos de Democracia, de David Held.

Além disso, no dia 25 de junho de 2016, foi realizado o Seminário “Liberalismo e neoliberalismo: conceitos e história”.  A ideia para o evento, aberto ao público, surgiu das

discussões feitas pelo grupo, buscando suprir a necessidade de aprofundamento do tema.

Participam do grupo estudantes de diversos cursos de graduação, além de pessoas da comunidade que se inscreveram a partir da divulgação feita no site da UEMG.

Os estudos realizados até então mostram que o grupo vem atingindo seus objetivos, mas mostram a necessidade de um aprofundamento constante em relação ao tema.

Projeto 1


