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CONHEÇA O PALESTRANTE

RUI COSTA PIMENTA

INSCREVA-SE JÁ PELO SITE
universidademarxista.pco.org.br
mais de 40 anos de militância revolucionária.
Presidente do PCO, autor de vários livros e
analista político, Rui Costa Pimenta dedica
os mais de40 anos de sua vida militânte à

PARA MAIORES INFORMAÇÕES

organização do partido revolucionário e ao

Instagram: instagram.com/

estudo aprofundado do marxismo.

universidademarxista/

Graças a isso, Rui e o PCO puderam analisar
com precisão os acontecimentos da situação
política e se colocaram na linha de frente da

Facebook: www.facebook.com/unimarxista/
Twitter: twitter.com/UMarxista
Telefone/Whatsapp: (11) 99741-0436

luta contra o golpe de Estado
O marxismo na prática, como deve ser.
Para o marxismo, a prática é o critéria da
verdade, portanto ele não é uma teoria

DEMOCRACIA,
SOCIALISMO
E REVOLUÇÃO
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA

acadêmica, feira nos escritórios das
universidades.
Por isso, na Universidade Marxista, os
militantes do PCO aprofundam seus estudos
como instrumento da luta pela revolução.

47ª UNIVERSIDADE MARXISTA
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UM DEBATE
ESSENCIAL PARA
A SITUAÇÃO
POLÍTICA ATUAL

POLÍTICA
REVOLUCIONÁRIA SE
APRENDE NA PRÁTICA

SOBRE ESTE CURSO
BIBLIOGRAFIA E
MATERIAIS DE APOIO
A Universidade Marxista dá ao
assinante além do curso de 1ª
qualidade, acesso a uma série de
textos, muitos inéditos em nossa
língua, reprodução de documentos,
imagens e vídeos, além de verbetes

O golpe de Estado no Brasil e o crescimento

enciclopédicos feitos por nossa equipe

do fascismo no mundo todo criraram um

30 HORAS DE CURSO

clima reacionário que está influenciando
inclusive setores da esquerda, que tem
defendido a censura, o aumento de leis e

O curso sobre a democracia terá 10

penas e todo o tipo de atentado aos direitos

exposições de três horas espaçadas

democráticos.

ao longo de 5 semanas. resultando
num curso de 30 horas. O tema será

Há uma propaganda intensa contra direitos
democráticos básicos da população, como a

O problema da democracia, da natureza

liberdade de expressão e de pensamento.

limitada da democracia burguesa e a questão

A luta pelos direitos democráticos do povo
só pode ser levada adiante por uma luta
revolucionária. Nesse sentido, as conquistas
das revoluções burguesas, com destaque
para a Revolução Francesa, são defendidas
pela classe operária, porque a burguesia
há muito tempo se tornou uma classe
reacionária.
Nesse curso, será discutida a concepção

da revolução socialista são temas candentes
para o dia de hoje.
O marxismo nunca se propôs a ser uma

tratado dos mais diversos aspectos.
Desde a natureza do regime
democrático-burguês. Suas origens,
a existência de alternativas a ele,
suas limitações e uma exposição

ciência que possa ser ensinado por pessoas

sobre a história da democracia.

que não o praticam. Da mesma forma que

GRUPOS DE ESTUDOS

uma pessoa, para ensinar medicina num alto
nível, precisa ser médico e praticar o ofício, o

Além das aulas regulares, haverá

marxismo tem que ser ensinado por pessoas

grupos de discussão regulares

que o praticam. A prática do marxismo é a luta

para que todas as dúvidas possam

política, que, como disse Marx, tem sua forma

ser esclarecidas. Os grupos são

marxista da democracia, da luta pelos direitos

coordenados por militantes

democrático e sua relação com a revolução e

experientes, formados nas fileiras do

o socialismo.

partido.

