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 "PEDAGOGIAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS: ANCORAGENS
POLÍTICO-DESCOLONIAIS CONTEMPORÂNEAS"

CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS

O Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC)
do Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Linguagens da Universidade Federal  do Mato Grosso
do Sul (UFMS) convida toda a comunidade acadêmica
para participar do Minicurso “PEDAGOGIAS E
PRÁTICAS EDUCACIONAIS:  ANCORAGENS
POLÍTICO-DESCOLONIAIS CONTEMPORÂNEAS” ,
coordenado pelos Prof .  Dr .  Carlos Igor de Oliveira
Jitsumori  e Prof .  Dr .  Fábio Pereira do Vale Machado
sob a supervisão do Prof .  Dr .  Edgar Cézar Nolasco
(UFMS) .

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


O minicurso aquilatado por perspectivas pós-coloniais ofertará
aos seus partícipes a possibilidade de desenvolvimento para
práticas outras, ou seja, pela visada desviante da descolonização,
cujo basilar permite – a partir do biolócus – o encontro e as
descobertas das diversas identidades latinas, por assim dizer, das
nossas latinidades. Ainda nessa esteira, os participantes
desfrutarão de discussões-temáticas que lhes permitirão a
interação com os palestrantes com o fito e engendramento para
uma integração de práticas pedagógico-educacionais que ainda
muito se ancora nas cartesianas ações eurocêntricas,
vislumbrando assim que a modernidade existe, porém esse não é
o nosso ponto de partida cultural e epistemológico, mas sim a
partir das nossas experivivências latino-americanas.



Nesse viés acadêmico-cultural todos os participantes poderão
apreciar discussões contemporâneas da nossa e com a
América Latina em que as faces educacionais sejam pensadas
e executadas com a estirpe libertadora a partir do pensamento
fronteiriço, logo, das criticidades que emergem da fronteira
considerando assim, a crítica biográfica fronteiriça
respeitando a corpo-política e os corpora inseridos e
atravessados por essas multiplicidades culturais não
hegemônicas da nossa Pátria Grande. Portanto, as pedagogias
descoloniais do nosso minicurso através deste projeto de
extensão de pós-doutoramento fomentarão debates e
criticidades contemporâneas com o fito de publicar um e-book
sugestivamente contribuinte para a comunidade acadêmica,
fortalecendo também o nossa Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul e o seu compromisso acadêmico através da
integração epistemológica.



Conteúdo
programático

19/04/2022 - UMA TEORIZACAO EM TORNO DE UM PENSAMENTO PRÓPRIO PARA
A CRÍTICA BIOGRÁFICA FRONTEIRICA: a condição do estar e do pensar a partir
da fronteira-sul

26/04/2022 - Pedagogías en América Latina

03/05/2022 - Identidade e América Latina: latinidades

10/05/2022 - Brasil na América Latina: aproximações

17/05/2022 - Filosofias descoloniais: corpus e identidades

24/05/2022 - Descolonizando saberes: artes e linguagens latinas

31/05/2022 - (Re)resistências contemporâneas vozes LGBTQIA+

07/06/2022 - Contribuição periférica: crítica biográfica fronteiriça

14/06/2022 - Exterioridades: visadas outras na América Latina

21/06/2022 - A América Latina Existe: experivivências



19/04/2022 

UMA  TEORIZACAO EM TORNO DE
UM PENSAMENTO PRÓPRIO 
 PARA A CRÍTICA  BIOGRÁFICA 
 FRONTEIRICA:   a condição do
estar e do  pensar a  partir da 
 fronteira-sul

Prof. Dr. Edgar Cézar Nolasco -
professor titular da UFMS, presidente
do NECC - Núcleo de Estudos Culturais
Comparados da UFMS, escritor e crítico
latino-americano.

Mediadores:
Prof. Dr. Carlos Igor de Oliveira Jitsumori 
Prof. Dr. Fábio do Vale



26/04/2022 

Pedagogías en América Latina

Prof. Dr. Facundo Giuliano  - Posdoctorado en Ciencias Humanas y
Sociales, y Doctor, por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Por la misma casa de estudios, es
Licenciado en Ciencias de la Educación con estudios
especializados en Filosofía, Psicoanálisis y Literatura. Director
del proyecto de investigación FiloCyT “Educación, filosofía y
psicoanálisis: la potencia de un anudamiento indisciplinario
frente al capitalismo contemporáneo” con sede en el Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Educación (UBA). Pertenece al
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET, Argentina). Ha sido profesor/investigador visitante de
la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de
Barcelona. Ha dictado seminarios de grado y posgrado, y
publicado en revistas nacionales e internacionales sobre
cuestiones ético-políticas que exploran problemáticas en sus
dimensiones pedagógicas, filosóficas, psicoanalíticas y literarias.
Actualmente se desempeña como profesor de posgrado en
universidades nacionales de Argentina. Autor de “Rebeliones
éticas, palabras comunes. Conversaciones (filosóficas, políticas,
educativas) con Judith Butler, Raúl Fornet-Betancourt, Walter
Mignolo, Jacques Rancière, Slavoj Žižek” (Miño y Dávila, 2017) y de
“¿Podemos pensar los no-europeos? Ética decolonial y
geopolíticas del conocer” (del Signo, 2018). Prologó y compiló “El
vuelo de la pluma” (Miluno, 2021), que reúne textos históricos de
Tununa Mercado. 

Mediadores:
Prof. Dr. Carlos Igor de Oliveira Jitsumori 
Prof. Dr. Fábio do Vale



 PÚBLICO-ALVO
 

 Estudantes, professores e pesquisadores
que atuam nas áreas de:
América Latina;
Relações Internacionais;
Ciências Sociais;
Descolonização;
Educação;
Estudos de Linguagens;
Literatura e demais áreas correlatas, assim
como demais interessados no estudo. 
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