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RESUMO: Os desdobramentos político-sociais decorrentes dos processos de 

redemocratização vêm perpassando, com cada vez mais eloquência, os debates e 

análises promovidos por diferentes áreas do conhecimento no âmbito acadêmico e 

escolar. Dentro desta perspectiva, a realização da Semana Latino-americana do Colégio 

de Aplicação teve como objetivo oportunizar a alunos de Educação Básica e 

professores da rede púbica de ensino, um espaço de reflexão interdisciplinar sobre o 

referido contexto latino-americano.  A realização do evento buscou da mesma forma, 

refletindo sobre a conjuntura social, política, econômica e educacional da América 

Latina no início do século XXI, contribuir para o processo de formação de uma 

identidade latino-americana. 

PROPOSTA: Os programas curriculares tanto dos cursos de licenciatura quanto da 

educação básica do Brasil não dedicam grande espaço para estudos sobre assuntos 

latino-americanos. Trata-se de um círculo vicioso que se origina na carente formação 

dos professores sobre temáticas latino-americanas, cujo efeito é a também escassa 

abordagem dessas questões na educação básica. A mesma situação pode ser observada 

nos livros didáticos das diversas áreas de conhecimento presentes no ensino básico, os 

quais relegam as temáticas latino-americanas ao segundo plano. Nesse sentido, a mesa 

temática “Semana latino-americana do Colégio de Aplicação/UFRGS” justifica-se por 

ser um importante espaço interdisciplinar de diálogo e reflexão sobre questões 

políticas, econômicas, sociais, culturais e educacionais da América Latina.  

TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS: 

EDSON ANTONI: “Pensamento descolonial, América Latina e a Educação Básica: 

diálogos possíveis.”  

RAFAEL DA SILVA CORTES:  "America Latina em aulas de filosofia política do 

CAp/UFRGS". 

MARCELO ARGENTA CÂMARA: “Descolonização do ensino: em busca da 

identidade latino-americana.” 



NECESSIDADES TÉCNICAS:  

Data-show 

PÚBLICO-ALVO: 

Professores das redes pública e privada de Educação Básica, alunos de Educação 

Básica e alunos de graduação dos cursos de licenciaturas.  

 


