
FACE EXTERNA

www.facebook.com/osbrasisesuasmemorias/

acompanhe, participe.
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João Pacheco de Oliveira  

| PPGAS/MUSEU NACIONAL/UFRJ 

equipe

Aline Magalhães | Rita de Cássia Melo Santos
Pablo Antunha Barbosa | Bartolomeu Santos
Daniela Alarcon

colaboradores regionais 
UFAM/PPGAS | Maria Helena Ortolan Matos

UFPA/PPGA | Katiane Silva

UEMA/PPGCSPA | Marivânia Furtado

UFC/PPGCS | Isabelle Braz Peixoto da Silva

UFRN/PPGAS | Carlos Guilherme Octaviano do Valle

UFRN/PROFHISTORIA | Ligio José de Oliveira Maia

UFPB/PPGA | Kelly Oliveira

UFCG/PPGCS | Mércia Rangel Batista

UFCG/PPGH | Edson Hely Silva

UPE/LAC | Vânia Fialho

UFPE/PPGAS | Edwin Reesink 

UFAL/PPGAS | Claudia Mura

UFSB/PPGES | May Waddington

UFMT/PROIND | Carmen Lúcia da Silva

UFMT/PPGAS | Sônia Regina Lourenço

UFG/PPGAS/PPGS | Manuel Ferreira Lima Filho

SECADI/MEC | Rita Gomes do Nascimento

UNB/PPGAS | Henyo Trindade Barreto Filho

UFGD/FAIND | Neimar Machado de Souza 

UFF/PPGH | Maria Regina Celestino de Almeida

UFRRJ/PPGH | Vânia Maria Losada Moreira

UFRRJ/CPDA | Andrey Cordeiro

UNICAMP/PPGAS | José Maurício Arruti 

UFPR/PPGA | Ricardo Cid Fernandes

UFSC/PPGAS | Edviges Marta Ioris

UFRGS/PPGAS | Denise Jardim



como participar ?
Você deverá elaborar um ENSAIO BIOGRÁFICO 
SOBRE UM PERSONAGEM INDÍGENA que 
contenha informações relevantes sobre a 
trajetória do/a biografado/a, entre as quais 
(quando houver e for pertinente): nascimento, 
filiação, escolarização, trabalho, situação 
fundiária da família, deslocamentos territoriais, 
atuação política/religiosa e episódios de 
destaque. Por meio dos ensaios biográficos 
espera-se abordar a vida de cada indivíduo e os 
elementos da história de cada povo indígena.

Os ensaios devem ser enviados em  
arquivos.doc ou congêneres. Espera-se  
que tenham entre 5 e 30 páginas, times  
new roman, 12, espaçamento 1,5.  
Devem conter TÍTULO, AUTORIA, FILIAÇÃO 
ACADÊMICA e CONTATO dos autores.  
As contribuições devem ser remetidas para  
o email: osbrasisesuasmemorias@gmail.com.  
Os textos serão analisados pelo comitê  
editorial do projeto que entrará em contato 
com os autores, eventualmente sugerindo 

modificações para a publicação. 

O projeto “OS BRASIS E SUAS MEMÓRIAS:  
OS INDÍGENAS NA FORMAÇÃO NACIONAL” 
propõe-se a realizar pesquisa e produzir dados 
e interpretações novas sobre um aspecto 
muito pouco estudado e conhecido na história 
de nosso país – a continuada e persistente 
presença da população autóctone não só no 
período colonial e no século xix, mas no brasil 
republicano e atual.

Com a iniciativa de reunir essas histórias 
gostaríamos de contribuir para recontar a 
história do brasil, para implodir os lugares 
comuns e estereótipos que nela são atribuídos 
às populações indígenas, produzindo em seu 
lugar novas fontes de pesquisa histórica. É 
com esse intuito que estimulamos TODAS E 
TODOS PARA QUE CONTRIBUAM COM A 
CONSTRUÇÃO DE UMA OUTRA MEMÓRIA, 
conectada com os projetos políticos indígenas 
contemporâneos.

Escolhemos para isso abordar a construção 
desses projetos e sua realização por meio das 
biografias indígenas. Ao escrever histórias de 
uma vida, difundimos histórias de outras vidas 
às quais aquela está entrelaçada: contamos a 
história de um povo, de um lugar. A partir da 
biografia, é possível explicitar, além de eventos 
e seus encadeamentos, os aspectos que 
melhor transmitem os propósitos, as estratégias 
coletivas contra arbitrariedades e violências,  
e as prioridades culturais e sociais de cada 
coletividade indígena. Que transmitem o que  
é fundamentalmente importante para viver,  
para todas elas! 
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