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Professor responsável

Cássio Tavares

Objetivos

Pretende-se com o presente projeto propiciar aos
alunos a oportunidade de se capacitar na prática
da crítica marxista, por meio da obra de Mário
Pedrosa sobre o imperialismo e sobre Brasil, ana-
lisada em confronto com a realidade histórica so-
cial  e  econômica.  A crítica  proposta  terá  como
baliza textos de autores que serviram de referên-
cia a Mário Pedrosa. Além da leitura analítica do
texto, a prática da crítica será potencializada por
periódicas discussões e análises presenciais e co-
letivas.

Atividades

▸ Não presenciais (estudo dirigido).

▸ Presenciais:

 discussões de questões teóricas e práti-
cas associadas à crítica marxista,

 prática supervisionada de crítica marxis-
ta.

Obs.: As  atividades  presenciais  serão  realizadas
nos sábados previamente definidos, prefe-
rencialmente à tarde.

Bibliografia

▸ De Mário Pedrosa:

 A crise mundial do imperialismo e Rosa Lu-
xemburgo.

 A opção imperialista.

 A opção Brasileira.

▸ Complementares:

 Rosa Luxemburgo: A acumulação do capi-

tal.

 De Lênin: O imperialismo: fase superior do
capitalismo.

 De Marx:  O 18 de brumário de Luís Bona-
parte.

Carga horária

100 horas, assim distribuídas:

▸ Estudo dirigido (não presencial): 50 horas,

▸ atividades presenciais coletivas: 50 horas.

Proposta organizativa
(sujeita a discussão pelo grupo)

▸ Abril a meados de maio — estudo dirigido,

▸ meados de maio e junho — atividades pre-
senciais,

▸ agosto e setembro — estudo dirigido,

▸ outubro e novembro — atividades presenci-
ais. 

Participantes

Qualquer pessoa pode participar, seja ou não alu-
no de Letras, ou até mesmo externo à UFG. Basta
ter boa leitura, disponibilidade e interesse. Quan-
tos podem se inscrever?

▸ Alunos de Letras, como PCC — 15,

▸ Demais interessados — sem limite.

Como  se  inscrever?  Basta  solicitar  através  do
WhatsApp — o meu número é (62) 8212-1744.

Condição de aprovação

Cumprir no mínimo 75% da carga horária total
dos encontros presenciais e fazer as tarefas indi-
cadas.
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