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Ementa:
A partir das propostas de Walter Benjamin (1986, 1993 e 2002) sobre a tarefa
política do historiador e as potencialidades heurísticas da narrativa, apoiados também
por contribuições antropológicas diversas (Fabian, 1983; Goody,2009; Becker, 2015;
Bourdieu, Marcus, 2009) e por uma releitura crítica da história dos indígenas no Brasil
(Pacheco de Oliveira, 2016 e Pacheco de Oliveira & Rocha Freire, 2007), pretendemos
estimular a elaboração de novas narrativas e memórias (sobretudo biografias, nos mais
diferentes formatos) relativas aos povos indígenas.
Trata-se de pesquisar e construir memórias esquecidas, reprimidas, declaradas
oficialmente inexistentes, abrindo espaços para a superação de sua suposta
invisibilidade, inaudibilidade ou irrelevância. Buscando interpretar a formação da nação
através da experiência da diversidade de tradições culturais e de situações históricas
específicas, os participantes do seminário serão orientados a promover uma outra escrita
da historia brasileira, em contraposição às narrativas lineares, teleológicas.e
referenciadas aos símbolos e auto-representações nacionais. O esforço será dirigido
principalmente para a construção de biografias de personagens ignorados ou
estigmatizados pelo pensamento hegemônico, acumulando narrativas que não se
pretendem acabadas nem acima de conflitos e disputas. Para isso serão utilizados
índices e suportes variados (relatos orais, fotos, notícias de jornal, cultura material,
músicas, performances, etc), que propiciem repensar tais coletividades com base em
suas lutas e desafios contemporâneos.
O seminário, que assumirá a forma de uma oficina de pesquisa, é um
desdobramento do projeto “Os Brasis e suas Memórias: Os indígenas na formação do
Brasil”, desenvolvido com o apoio da CAPES através do Programa Memórias
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Brasileiras-Biografias, constituindo-se porém em atividade independente, na qual serão
benvindos pesquisadores (indígenas e não indígenas) de outros laboratórios de pesquisa,
bem como de instituições e formações disciplinares diversas.
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