Circular nº 211/17
Brasília-DF, 6 de julho de 2017

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos diretores do ANDES-SN

Companheiros(as),
Em cumprimento das resoluções do 36o Congresso do Andes-SN, estamos
convocando as Seções Sindicais para as inscrições para a segunda etapa do Curso
Nacional de Formação Política e Sindical do Andes-SN 2017, com o eixo central,
Movimentos Sociais: exploração, opressão e revolução a ser realizado na cidade de
Dourados de 18 a 19 de agosto. O tema a ser abordado nesta segunda etapa será:
Indígenas, opressão pelo viés de classe na perspectiva revolucionária.
Estarão disponíveis 50 vagas para os sindicalizados indicados pelas suas
respectivas seções sindicais, as quais também ficarão responsáveis pelas despesas dos
indicados para participar do curso. Cada seção sindical terá garantida pelo menos uma
indicação, e somente na possibilidade de vagas remanescentes poderá ter mais de uma
indicação.
As indicações de cada seção sindical deverão ser encaminhadas até o dia 10
de agosto às 14 horas, pela seção sindical, para o email: secretaria@andes.org.br,
detalhando o nome completo, email e telefone de contato do candidato. Colocar no assunto
do email: Curso Nacional de Formação Política e Sindical do Andes-SN.
A composição das 50 vagas para cada período do curso será definida a partir
das indicações das seções sindicais, observando-se a ordem de chegada. Caso a seção
sindical deseje realizar mais de uma indicação, a lista de indicados deverá estar ordenada
na sequência de prioridade. Os excedentes farão parte de uma lista de espera cumprindo o
mesmo critério observado na composição das 50 vagas.
Em anexo, encontra-se ementa, programa, bibliografia recomendada para
esta etapa, e os detalhes do local de realização do evento.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
Prof. Giovanni Felipe Ernst Frizzo
2º Secretário

Indígenas, opressão pelo viés de classe na perspectiva revolucionária
Ementa: Os mecanismos de exploração, opressão e colonização aos quais os povos
indígenas historicamente têm sido submetidos pelo Estado Nacional Colonialista que de
forma contumaz adota posturas genocidas como mecanismo de defesa dos interesses do
grande capital, especialmente da vertente materializada com a moderna designação de
“agronegócio”.
Objetivos:
 Compreender o processo de colonização ao qual os povos indígenas têm sido
submetidos no Brasil;
 Analisar os mecanismos de opressão e exploração aos quais os povos indígenas têm
sido submetidos pelo Estado Brasileiro e pelo Agronegócio;
 Compreender a natureza os direitos indígenas no ordenamento jurídico nacional;
 Refletir sobre o papel do movimento sindical na construção de mecanismos para a
libertação dos povos indígenas por meio de um caminho de luta revolucionária.

PROGRAMAÇÃO
Dia 18/08/2017
Local: 9 às 10 - Rua Passo Fundo, 290, Jd. Universitário (Sede AdufDourados)
10 horas saída de campo
9:00 às 10:00 Roda de conversa “Contexto de Retomadas, Reserva e Aldeia indígena”;
10:30 às 12:00 Trabalho de Campo em Retomadas no município de Dourados;
13:30 às 18:00 Conversa com lideranças e vivencias na Reserva Jaguapirú e escola da
Aldeia Panambizinho;
Dia 19/08/2017
Local: Rua Quintino Bocaiúva, 2100 (esquina com Manoel Santiano)
Fadir (Faculdade de Direito da UFGD)
9:00 às 10:30 Palestra sobre o tema “Povos indígenas do Brasil: 500 anos de resistência”.
10:45 às 12:00 Exibição do documentário “Muita terra para pouco índio” (filme de 23
minutos) seguido de discussão.
14:00 às 14:45 Palestra “Introdução ao Direito Indigenista”.
15:00 às 16:00 Exposição de dados sobre “Violação de Direitos dos Povos Indígenas: da
Ditadura a atualidade”.
16:00 às 16:30 Exibição do documentário “À sombra de um delírio verde” (29 minutos).
16:30 às 18:00 Discussões e debates sobre violações de direitos indígenas e sobre o
documentário “À sombra de um delírio verde”.
Bibliografia
Brasil. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Volume 2. Brasília: CNV, 2014.
CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira. Colonialismo, Território e Territorialidade: a
luta pela terra dos Guarani e Kaiowa em Mato Grosso do Sul. Tese (Doutorado em
História)
–
Unesp/Assis,
2013.
Disponível
em:
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/106620/cavalcante_tlv_dr_assis.pdf?se
quence=1&isAllowed=y
CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira. 'Terra indígena': aspectos históricos da
construção e aplicação de um conceito jurídico. HISTÓRIA (SÃO PAULO), v. 35, p. 122, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010190742016000100501&lng=pt&tlng=pt
CIMI – Relatório Violência contra os povos indígena no Brasil. Dados de 2015.
Disponível em: http://www.cimi.org.br/pub/relatorio2015/relatoriodados2015.pdf
CUNHA, Manuela Carneiro da. (Org). História dos Índios no Brasil. 2ª Ed. São Paulo:
Cia das Letras, (1992), 1998.
___________________. Legislação Indigenista do Século XIX. São Paulo: EDUSP:
Comissão Pró-Índio de São Paulo, 1993.

DHESCA BRASIL, Plataforma de Direitos Humanos. Violações de direitos humanos dos
indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul. Curitiba, 2014. Disponível em:
https://br.boell.org/sites/default/files/violacoes_direitos_indigenas_dhesca_bollbrasil.pdf

