
Faculdade de Direito 
Coordenadoria de Pesquisa 

 

 

 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Prédio 24  ⚫  1º andar  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8654  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: direito@mackenzie.br 

EDITAL DE SELEÇÃO 

GRUPO DE ESTUDOS 

MAX WEBER - Estado, Política e Sociedade 

 

O grupo tem por objetivo analisar duas conferências proferidas por Max Weber entre 

1917-1918: a ciência como vocação e a política como vocação. A partir de uma leitura 

dirigida destes escritos se pretende extrair e compreender um conjunto de categorias e 

ideias elaboradas por Weber, principalmente relacionadas com as temáticas do Estado, 

da política, da burocracia e do capitalismo. Weber foi provavelmente a mente mais 

potente do século XX a pensar o desenvolvimento da sociedade moderna e seus 

problemas. Seu pensamento é multifacetado, ambivalente, angustiante, crítico e 

corrosivo. A abordagem weberiana não é menos complexa, nos permite visualizar as 

relações sociais de uma variedade de perspectivas, mesclando direito, economia, 

história e sociologia, nos propondo questionamentos que vão da aceitação à 

necessidade mudanças radicais. 

 

Encontros: 

6 encontros com duração de 2 horas. Aos sábados 11h30 às 13h (os encontros poderão durar 

mais tempo, por isso a aluna ou aluno deve estar preparado). 

Em todos os encontros as alunas e alunos devem acompanhar a leitura com texto em mãos. 

Plataforma: YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCJlUsOaArQEqDixKN-RKKAQ  

Atribuição de 30 horas de pesquisa. 

 

Requisitos: 

• Apresentação de 1 trabalho/resumo por encontro. (não será admitido posteriormente 

o envio ou entrega do trabalho);  

• Apresentação de trabalho sobre filmes indicados;  

• Presença em todos os encontros – a presença poderá ser coletada a qualquer momento 

durante o encontro; 

• Entrega/envio de artigo final (o tema do artigo será passado no penúltimo encontro, 

bem como as regras de elaboração).  

 

Apresentação e regras de seleção:  

https://www.youtube.com/channel/UCJlUsOaArQEqDixKN-RKKAQ
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Para a seleção será necessário assistir ao filme Roma, disponível no Netflix e ler a resenha crítica 

feita por Slavoj Zizek, disponível no seguinte link: 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/01/roma-esta-sendo-aplaudido-pelos-

motivos-errados-escreve-slavoj-zizek.shtml  

 

Link de inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/138xWNR4KQxctayTlYSXENvOH25LDHXMycs8zAnFmYW4/vi

ewform?edit_requested=true 

 

Responder as questões postas no link:  

https://docs.google.com/forms/d/1A0ox3b6UcDnUbyO8t6JsmqpePFMzBiqyl9qBhHkPVG0/edit

  

Prazo de inscrição: 

Dia 31/08/2020 (alunas e alunos de todos os períodos podem se candidatar). 

 

Datas programadas para os encontros (sujeitas a alteração): 

12/09 

26/09 

10/10 

24/10 

28/11 

05/12 

Os encontros ocorrerão pela plataforma Zoom ou YouTube. 
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