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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 His-
tória 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.

•• 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



OUTUBRO
Dia 5 - A guerra de independência e o 

nascimento do Estado federal
 Prof. Breno Altman

Dia 19 - O papel do escravismo na 
primeira etapa do desenvolvi-
mento capitalista

 Prof. Tâmis Parron

Dia 26 - A guerra civil e a hegemonia 
da burguesia industrial-
financeira

 Prof.  Rafael de Bivar Marquese

NOVEMBRO
Dia 9  - A emergência do Estado 

imperialista e sua consolidação 
após as guerras mundiais

 Profa Tatiana Berringer

Dia 23  - A Guerra Fria e o confronto 
com a União Soviética

 Prof. Breno Altman

Dia 30  - A hegemonia mundial dos 
EUA, a crise do capitalismo 
monopolista e o período 
neoliberal 

 Profa Eliane Cabral

DEZEMBRO
Dia 7  - Presente e futuro do imperialis-

mo estado-unidense na era da 
fragmentação

 Profa. Rita Coitinho

matrículas e mais informações
www.elahp.com.br

A história do imperialismo 
estado-unidense

Sempre aos sábados das 9h as 12h30

Certificados - Serão emitidos certi-
ficados para alunas/os com frequencia 
mínima de 70%.
Local do curso 
R. General Jardim, 522 
Vila Buarque , São Paulo - SP



Curso
A vista
(10% de 
deconto)

Parcelado
(em até 3 X)

A história do imperialismo estado-unidense R$126,00 R$ 140,00

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

Cartão de débito/crédito ou 
boleto bancário ou cheque.

Aulas avulsas: inscrição prévia 
pelo site.

www.elahp.com.br  Descontos e bolsas
- 30% para professoras/es
- 50% para associadas/os da 
APEOESP
- 50% para estudantes
- Bolsa integral para desempre-
gados/as

Para ter direito envie um email 
com comprovante para

matricula@elahp.com.br

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

Rua General Jardim, 522
Vila Buarque, São Paulo - SP

tabela de contribuções


