
TV UNESP PROMOVE LIVE SOBRE MARISOL DE LA CADENA

Debate faz parte do projeto de extensão universitária “Saberes do Sul Global”

Na próxima segunda-feira, 29 de novembro de 2021, às 17 horas, será exibida - pelo
canal da TV Unesp no YouTube - a oitava live do programa "Saberes do Sul Global", projeto
de extensão realizado por meio da parceria entre Unesp (Universidade Estadual Paulista),
Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) e TV Unesp.

O tema da live será o pensamento da antropóloga, pesquisadora e professora
peruana Marisol de la Cadena.

De La Cadena obteve seu PhD em Antropologia pela Universidade de
Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, e já atuou como professora e pesquisadora em
diversas universidades, como a Universidade da Carolina do Norte, a Universidad de
Barcelona e a Universidade da Califórnia, onde atualmente é professora associada. Além de
realizar contribuições ao Instituto de Estudios Peruanos, em Lima, e ao Centro Bartolomé
de Las Casas, em Cusco. Suas principais temáticas de investigação são Política,
Multiespécies, Indigeneidade e Antropologias Históricas e Mundiais.

Participarão do programa Ana Carolina Delgado, professora do Programa de
Pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), e Rafael Bittencourt, professor no Departamento de Relações
Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Delgado é
graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com
mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio). Bittencourt é graduado em Relações Internacionais pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), com mestrado e doutorado
também em Relações Internacionais pela mesma universidade.

A mediação será da jornalista da TV Unesp, Mayra Ferreira. A live contará também
com a participação da poetisa indígena Antônia Kanindé (@antoniakaninde) em sua
performance do poema autoral “Ferida”.

Serviço e informações

• Data: 29/11/2021
• Horário: 17h
• Onde: canal da TV Unesp no Youtube: tv.unesp.br/live
• Instagram: @saberesdosul
• E-mail: projetosaberesdosulglobal@gmail.com

Haverá formulário de participação para posterior emissão de certificado aos participantes.

Mais informações sobre o projeto

Iniciado em abril de 2021, o Programa de TV “Saberes do Sul Global” está em seu
oitavo episódio. Em transmissões anteriores, o projeto já promoveu lives sobre outros
pensadores do Sul Global, como Paulo Freire, Lélia Gonzalez, Gayatri Spivak, Frantz
Fanon, Maria Lugones e Achille Mbembe. Todas elas podem ser encontradas em uma



playlist exclusiva do projeto no canal de Youtube da TV Unesp, pelo link
https://tinyurl.com/ndv8uarz

Aprovado pela Pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEC) da Unesp,
“Saberes do Sul Global” foi criado a partir da identificação de uma convergência nas
discussões realizadas por professores(as) e pesquisadores(as) do Programa de
Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e
Design da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e do Programa de Pós-graduação em
Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
sobre as "Epistemologias do Sul".

A expressão "Sul Global" faz referência à problematização e à denúncia das
relações desiguais de poder econômico, político, social, cultural e intelectual entre o Norte e
o Sul globais - compreendidos a partir de uma visão política, e não geográfica -, que geram
consequências e impactos negativos para sociedades localizadas no "sul político" do
planeta.

O projeto, que conta com o apoio da Socicom (Federação Brasileira das
Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação), promove a circulação do
conhecimento sobre a temática a partir da produção, por uma equipe interinstitucional de
pesquisadores(as) das áreas da comunicação e relações internacionais, de programas
inovadores, exibidos on-line pela Televisão Universitária da Unesp, toda última
segunda-feira do mês, até dezembro de 2021. O objetivo é contribuir para a popularização e
comunicação pública da ciência veiculada pela emissora.


