Funcionamento terceiro modulo do curso básico: partido revolucionário
FUNCIONAMENTO DO CURSO
TEMPO TOTAL DO CURSO: 1 DIA E MEIO
PRIMEIRO DIA: O QUE É O PARTIDO E O DESVIO ECONOMICISTA-SINDICALISTA
9 as 10 horas: apresentação
10 às 12:30 horas: trabalho em grupos: divisão em 3 grupos que vão ler resumo das citações de Lenin para
curso modulo 3 agosto 2018 (18 páginas) e cada grupo respectivo responde a uma questão:
1. O que é o partido?
2. Qual a tarefa fundamental do partido?
3. Porque Lênin diz que o “sindicalismo é a escravidão ideológica dos operários pela burguesia”?
12:30 às 14 horas: almoço
14 às 15 horas: continua trabalho em grupo, respondendo a pergunta.
15 às 17 horas: plenária geral
Com 40 minutos para cada pergunta, sendo que o grupo apresenta resposta em 10 minutos e abre debate
com plenário durante 20 minutos, ao final cursista conclui assunto em 10 minutos.

SEGUNDO DIA: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE ORGANIZAÇÃO
Grupos das 8 às 9:30 horas –eixos programáticos sobre concepção e regime do partido – forma 5 grupos.
Ler o texto e debater sobre o assunto designado, grupo 1 sobre internacionalismo e assim vai.
Grupo 1: tema do internacionalismo
Grupo 2: tema dos militantes ativos
Grupo 3: tema do centralismo democrático
Grupo 4: tema de maioria operária na base e na direção
Grupo 5: tema legal X extralegal
ALERTA: TODA ESTA PARTE DO PONTO 5 DO CURSO SE BASEIA EXCLUSIVAMENTE NA EXPERIENCIA DO
PARTIDO BOLCHEVIQUE RUSSO E NÃO TEM A VER COM A AÇÃO DO PARTIDO NA ATUALIDADE E NO PAÍS,
JÁ QUE EXISTEM LEIS NO PAÍS QUE DETERMINAM O FUNCIONAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
9:30 às 12:00 horas: plenária geral.
Portanto são 150 minutos – 30 minutos para cada tema, 10 minutos para apresentação, 13 minutos para
plenária e 7 minutos para cursista fechar tema.
Cursista usar 10 minutos para fazer fechamento geral.
Fica uma tarefa individual que é para ler o estatuto do partido, que deve ter impresso uma cópia para cada
participante do curso.
12 às 12:30 horas: rodada de balanço.

