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 Proposta:

Pretende-se com o presente projeto proporcionar aos alunos a oportunidade se familiarizar com a teoria e
a prática da crítica materialista  em todas  as  suas  dimensões.  Uma parte da carga horária  será dedicada aos
fundamentos teórico-metodológicos; outra parte será dedicada a discussões sobre a estrutura social (brasileira e
ocidental) e o papel da ideologia e da cultura; outra parte será dedicada à leitura crítica de produtos culturais —
inclusive, dado o momento atual, a cultura política. A concepção de produto cultural será aqui, como se vê muito
ampla, abrangendo desde piadas até teorias, desde publicidade até filosofia; isso não quer dizer que há previsão
de ver tudo isso, mas apenas que, ocasionalmente, poderemos abordar, do ponto de vista da crítica materialista,
alguma coisa normalmente não percebida como “produto cultural” — exemplo, o conceito de democracia nas
práticas institucionais da UFG.

Os  temas  e  objetos  efetivamente  postos  em  debate,  assim  como  o  cronograma  das  atividades,  serão
definidos coletivamente pelo grupo, na forma descrita abaixo, com a orientação do professor responsável.

Descrição

Professor responsável: Cassio Tavares

Carga horária: 100h, das quais: 50h Leituras, estudo dirigido

30h Fórum assíncrono de debates

24h 12 encontros-web de 2h para debate síncrono

Público: Alunos interessados de qualquer período. A participação de ouvintes não vinculados à
PCC ou à Faculdade de Letras é permitida, desde que o número de inscritos o permita,
e que o interessado se comprometa a participar efetivamente das atividades, como se
fosse aluno regular.

Ementa: Conceitos e fundamentos teórico-metodológicos do marxismo; a estrutura social  e a
história(brasileira e ocidental) em abordagem marxista; o papel da ideologia e da cultura
(superestrutura parainstitucional) na reprodução social.

Condição de aprovação: Cumprir  no  mínimo  75%  da  carga  horária  somada  dos  encontros  presenciais  e  de
participação em eventos;  realização das  atividades de estudo dirigido;  apresentação de
trabalho final (oral ou escrito — a definir).



Metodologia: Organização:
assíncrona

A primeira tarefa dos participantes do grupo será levantar e propor (no
escopo  da  ementa1)  questões  específicas  ou  objetos  específicos  de
análise  ou  de  estudo  que  lhes  interesse  debater.  Será  feita  uma lista
dessas propostas.

Essas questões serão agrupadas tematicamente para constituir uns três
ou quatro módulos que vão compor o programa desta PCC. Será definido
também  o  modo  de  distribuir  esses  módulos  no  calendário
(sequencialmente, alternadamente, sorteio, …)

Dadas essas definições, o grupo organizará sua agenda de atividades, de
modo a acomodar o programa que ele mesmo definiu e, ao mesmo tempo,
contemplar a carga horária acima especificada dentro do calendário oficial
da PCC para 2020·1 e 2020·2.

Rotina:
síncrona e
assíncrona

A cada tema e questão ou objeto, será primeiramente reservado um tempo
de preparação, sob orientação do professor responsável: leitura, estudo,
consulta  a  fontes,  etc.  Todos  os  participantes  do  grupo  devem  fazer
anotações preparatórias, registrando não só suas dúvidas, como também
percepções, opiniões críticas e posições.

A  segunda  etapa  será  o  debate  assíncrono  na  forma  de  fórum.  Os
participantes devem se posicionar  e  o  debate  deve  ser  suficiente  para
limpar o terreno,  para  o tempo precioso do encontro-web,  das dúvidas
menos complexas e dos mal-entendidos entre as falas. Uma das tarefas
da mediação do professor é manter esse foco: não é necessário que haja
consenso  ou  acordo,  o  principal  é  que  os  pontos  de  vista  sejam
entendidos e que os principais aspectos da questão ou objeto tenham sido
apresentados e considerados.

No debate assíncrono, cada um deve procurar construir um entendimento
próprio da questão ou objeto em foco, sim, mas também uma percepção
crítica de sua própria posição e das demais posições que se manifestaram
no fórum. De posse disso, passaremos à terceira e última etapa: o debate
presencial  na  forma  de  encontro-web.  Aqui  também  o  professor
responsável fará a mediação.

1 É  possível  enquadrar  uma  enorme  diversidade  de  questões  no  contexto  da  ementa  — basta  conferir  no  primeiro
parágrafo deste projeto, a amplitude do que aqui vamos entender como objeto “cultural” de análise e estudo.
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