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Descrição geral

Carga horária:
Professor responsável:

Número máximo de participantes:
Perspectiva:

Pré-requisitos:
Condições de aprovação:

Período de realização:

100 horas.
Cássio Tavares.
25.
Crítica Marxista.
Nenhum.
Participação dos encontros e realização das tarefas.
29/06/2022 a 28/02/2023

Proposta
1. A análise do quadro geopolítico contemporâneo em três contextos — Palestina-Israel, Rússia-

Otan e a “Guerra ao Terror” estadunidense —, a partir do levantamento de informações de di-
ferentes fontes,  visando ao estabelecimento de um referencial  factual confiável  acerca das
questões envolvidas nos contextos em estudo.

2. A análise do modo como essas realidades objetivas são retratadas nos principais canais midi-
áticos de informação, visando à identificação da função ideológica da mídia hegemônica, na
construção e socialização de uma visão de mundo favorável aos interesses dos setores hege-
mônicos do capital.

Objetivos
1. Propiciar o desenvolvimento da capacidade de análise crítica dos acontecimentos de alcance

mundial;

2. sensibilizar o participante para a função ideológica da mídia hegemônica e não-hegemônica;

3. estimular o desenvolvimento da capacidade de pensar contra-hegemonicamente.
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Atividades
1. Estudo dos fundamentos da hegemonia do imperialismo estadunidense, a cargo de todos os

participantes com orientação do professor responsável;

2. Levantamento de informações relativas ao quadro geopolítico  associado a cada um dos três
contextos propostos — cada participante trabalhará com somente um desses contextos;

3. Análise crítica das notícias veiculadas na mídia, a cargo de todos, com orientação do profes-
sor.

Haverá atividades encontros periódicos para discussão socialização de informações. Eles ocorrerão
uma ou duas vezes por mês, conforme a necessidade, aos sábados à tarde, e também nos dias reser-
vados para isso (na semana de PCC dos dois semestres de 2023).

                                                                              
Prof. Dr. Cássio Tavares                 

Depto. de Estudos Literários            
FL – UFG                            
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