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O Comitê de Combate ao Assédio Moral do TRT4 convida magistrado(a)s e servidore(a)s para o painel on-
line Formação do Estado Brasileiro: As Raízes da Subalternidade, que será realizado pelo Sintrajufe/RS
no dia 06/05/2021 (5ª-feira), às 18h30min, conforme a programação a seguir.

Este será o segundo painel integrante da Jornada de Formação "A saúde dos trabalhadores e das
trabalhadoras ameaçada: trabalhar sim, adoecer não”, composta por seis encontros on-line, de 29 de abril a
2 de junho, sempre às 18h30min. A programação completa pode ser conferida aqui.

O evento contará com a parceria de diversos sindicatos na retransmissão. Todos os encontros serão abertos
ao público geral, que poderá acompanhar pelo canal do Sintrajufe/RS no YouTube, na página do
Sintrajufe/RS no Facebook e das entidades parceiras. Não há necessidade de inscrição prévia. O formulário
para registro da participação será disponibilizado durante o evento.  

Programação: 
06 de maio – 18h30min
Formação do Estado Brasileiro: As Raízes da Subalternidade
Painelistas:

- Henrique Carlos de Oliveira Castro, cientista político, professor de Ciência Política e Relações
Internacionais na UFRGS, pesquisador e diretor no Brasil da Pesquisa Mundial de Valores (World
Values Survey);
- Márcia Tiburi, filósofa, escritora e professora da Universidade Paris 8.

Conhecer as origens da formação do Estado brasileiro é necessário para se entender o processo
de construção das relações de trabalho, com sua história de escravidão e subalternidade do povo
que trabalha, do profundo atraso da elite nacional e suas formas de violência para manter o status
quo. De que forma as origens escravagistas e coloniais têm a ver com a situação da classe
trabalhadora na atual fase do capitalismo, marcada por destruição das soberanias dos Estados,
precarização de direitos, controle total do trabalhador e formas de enfrentamento, seu fracasso
como projeto civilizatório e nosso papel nesse contexto.

Certificação: A certificação do(a)s magistrado(a)s e servidore(a)s participantes ficará a cargo do
Sintrajufe/RS, mediante solicitação. Para fins de registro, os certificados deverão ser enviados para o e-
mail cursosej@trt4.jus.br.

Adicional de Qualificação (para servidores): Válido para todos os cargos do TRT4.

https://sintrajufe.org.br/ultimas-noticias-detalhe/de-abril-a-junho-sintrajufe-rs-promove-jornada-de-formacao-em-saude-e-no-trabalho/
https://www.youtube.com/channel/UCYr8nWqeUbqIs8sI5ekTv1w
https://www.facebook.com/sintrajufers
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