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As estrAtégiAs dAs esquerdAs 
brAsileirAs

14 
quinta

19h-21h30

O que é “estratégia”?
Prof. Valter Pomar

15
sexta
9h-12h

14h-17h

Estratégias das esquerdas brasileiras, na República Velha.
Estratégias das esquerdas brasileiras, no Estado Novo.
Estratégias das esquerdas brasileiras, na República Nova.
Prof.  Jean Sales

16
sábado

9h-12h

14h-17h

Estratégias das esquerdas brasileiras, na Ditadura Militar.
Prof. José Reinaldo

Estratégias das esquerdas brasileiras, na Nova República.
Prof. Wladimir Pomar

17
domingo

9h-12h

14h-17h

Estratégias das esquerdas brasileiras, entre 1989 e 2018. 
Prof. Valter Pomar

O debate atual sobre a estratégia. 
Prof. Valter Pomar

novembro

Vivemos tempos desafiantes para os setores democráticos, populares 
e de esquerda.

A batalha de ideias é mais importante que nunca, e para isso deve-
mos ampliar nosso entendimento da realidade e nossa capacidade de 
formulação.

É para contribuir nisto que surge a Escola Latino-americana de História 
e Política - ELAHP, uma iniciativa autossustentável, fincada no campo 
democrático e popular, destinada a contribuir na formação teórica 
e cultural de quem está vinculado às grandes lutas sociais de nosso 
tempo.

Convidamos você para conhecer e frequentar os cursos da escola.

apresentação



14 
quinta

19h-21h30

O golpe de 2016 e seus ensinamentos para a esquerda. Um breve panorama da história 
do Brasil (ou de como domina a classe dominante). Apresentação do programa do curso.
Profa. Jandyra Uehara

15
sexta
9h-12h

14h-17h

18h-21h

Classes e luta de classes no Brasil. Classes dominantes e dominadas. Frações de classe da 
burguesia e a luta das classes trabalhadoras. O imperialismo e a dependência. O papel do Estado.
Prof. Armando Boito

A “questão militar”. Militares na República Velha. Tenentismo, Revolução de 30 e Estado Novo.  
Segunda Guerra, papel dos Estados Unidos, a tradição golpista até 1964.  A ditadura militar. 
Militares na redemocratização neoliberal. Militares nos governos Lula e Dilma.  Os militares e o 
golpe de 2016.  A esquerda e os militares ao longo da história republicana do Brasil.
Prof. José Genoino

Ideologia, cultura, educação e comunicação. Como se produziram e como se difundiram 
as visões de mundo da classe dominante, ao longo da história republicana. Jornais e imprensa 
antes de 64. A relação entre a ditadura e os meios de comunicação. Os meios de comunicação na 
defesa do neoliberalismo. Os meios de comunicação na oposição aos governos Lula e Dilma. Os 
meios de comunicação e o golpe de 2016. A esquerda e os meios de comunicação ao longo da 
história republicana do Brasil.
Prof. Igor Fuser

16
sábado

9h-12h

14h-17h

18h-21h

O sistema de justiça. O sistema de justiça antes de 64 e durante a ditadura militar. O 
debate sobre o sistema de justiça no Congresso Constituinte de 1987-1988. Poder judiciário e 
neoliberalismo. Sistema de justiça durante os governos Lula e Dilma. O sistema de justiça e o 
golpe de 2016. O PT e o sistema de justiça. Sistema de justiça e exceção na contemporaneidade.
Prof. Pedro Serrano

Os setores médios. Papel dos setores médios até o golpe de 1964 e durante a ditadura militar. 
Os setores médios durante a redemocratização e os governos neoliberais. Os setores médios e os 
governos Lula e Dilma. Setores médios e o golpe de 2016. O debate sobre os setores médios na 
esquerda brasileira: diferentes interpretações.
Prof. André Singer

Papel do Estado e de outros aparatos na dominação. O papel dos diferentes ramos da 
burocracia de estado (empresas, administrações eleitas, burocracia permanente, agências etc.) e 
suas alterações, ao longo da história, especialmente no período neoliberal. O papel do legislativo, 
desde o “voto de cabresto” até o “financiamento empresarial”, incluindo a presente hegemonia da 
bancada ruralista burguesa. 
Prof. Ubiratan P. Santos

17
domingo

Aula conjunta com a última aula do curso “Como domina a classe dominante”, vide programação 
página ao lado.

novembro

Como dominA A ClAsse dominAnte



Curso Contribuição À vista
(10% de deconto) Parcelado

Como domina a classe dominante R$100,00 R$90,00 2 X R$50,00

As estratégias das esquerdas brasileiras R$100,00 R$90,00 2 X R$50,00

Aulas avulsas R$ 25,00
 para qualquer aula da grade

Rua Silveira Martins, 147, cj. 12
Sé, São Paulo - SP - CEP 01019-000

(011) 3241 1858

taxas

Descontos e bolsas
- 30% para professoras/es
- Filiadas/os da APEOESP: 40%-50% de 
desconto
- 50% para estudantes
- Bolsa integral para desempregadas/os
- Desconto e bolsas especiais para entidades 
(sindicatos, associações, etc
Para ter direito envie um comprovante para
matricula@elahp.com.br

Cartão de débito/crédito ou boleto bancário ou 
cheque.

meios de pagamento

Pelo site www.elahp.com.br
Aulas avulsas: a inscrição prévia pelo site é 
opcional.
O pagamento pode ser feito no local com cartão.

matrículas

Emitidos para alunas/os com frequencia mínima 
de 70%

certificados

•• André Singer
•• Armando Boito
•• Breno Altman
•• Celso Marcondes
•• Elisa Guaraná de Castro

•• Flávio Jorge
•• Igor Fuser
•• Iole Ilíada
•• Jandyra Uehara
•• José Reinaldo Carvalho

•• Juarez Guimarães
•• Pedro Serrano
•• Ubiratan de Paula Santos
•• Valter Pomar
•• Wladimir Pomar

conselho docente

Faça parte de nossa lista de distribuição, envie um “oi” para


