
SIMPÓSIO TEMÁTICO 22 

Coordenado por Cris layne Al fagal i  (PUC -RJ)  

 

Sessão 01 (14/09) 

 

América indígena: agência e resistência nas Américas 

 

Entre os desfiladeiros a resistência: a rebelião de Enriquillo em São Domingos, 1519-

1533. 

Victor Vilmar Alexandre | UFSC 

 

Resistências indígenas: a recriação de mitos e o enfrentamento à escravidão no Peru 

e no Brasil (séc. XVI). 

Natalia de Souza Miranda | UFRJ/CAPES 

 

“En este incomportable trabajo, o por mejor decir ejercicio del infierno…”  

Indígenas y africanos en las pesquerías de perlas de la isla de Cubagua durante la 

temprana época moderna. 

Fidel Rodríguez Velásquez | PUC-RIO/CAPES 

 

Tabusseram, notas sobre a agência indígena em aldeamentos coloniais nas 

capitanias do Norte (1617-1654). 

Lucas de Lima Silva | UFRPE 

 

 

Sessão 02 (15/09) 

 

Indígenas e africanos: espaço de convívio, relações sociais e compartilhamento de 

conhecimentos 

 

Saberes indígenas e africanos no Brasil Holandês: interseções Etnobotânicas em 

Historia Naturalis Brasiliae (1648). 

Carolina Monteiro | Universidade Leiden 

 

Indígenas e africanos na formação familiar das freguesias de Aracati e Russas - 

(1720-1820): nuances da composição populacional e das mestiçagens. 

Elisgardênia de Oliveira Chaves | UECE 

 

Os povos sob o termo da vila de Sobral: sobre mulheres indígenas, africanas e seus 

descendentes na ribeira do Acaraú (Ceará, século XVIII). 

Maria Rakel Amancio Galdino | UFC 

 

Relações interétnicas entre indígenas e negros durante o Diretório dos Índios: o caso 

de duas lideranças indígenas da capitania do Rio de Janeiro. 

Alice Mabel Prates Monteiro | PUC/RIO 

 

 

 

 



Sessão 03 (16/09) 

 

Mulher, família e relações sociais 

 

Os governadores índios do São Francisco: família, poder e ascensão social na Bahia 

colonial. 

David Barbuda G. de M. Ferreira | UFMG/CAPES 

 

Mulheres indígenas e a violência nas relações étnicas. 

Julia Pizardo Micheletto | UNESP/FAPESP 

 

Trajetórias de vida, memórias, oralidade e literatura afro-diaspóricas 

 

De escravo a cabeceira: a trajetória do africano João de Oliveira no Mundo 

Atlântico setecentista.  

Daniele Santos de Souza | IFBA 

 

Oralidade e identidade etnográfica: interface territorial na comunidade quilombola 

“América”, Bragança-PA. 

Claudio Padilha da Silva Filho | UFPA 

 

Sempre viajante: memórias de diásporas em um defeito de cor, de Ana Maria 

Gonçalves. 

Adriana Minervina da Silva | UFPE 

 

 

Sessão 04 (17/09) 

 

Governo, agência africana e balanço historiográfico entre Angola e Brasil 

 

Governo de Angola (1750-1777). 

Naira Maria Mota Bezerra | USP/CNPQ 

 

Mbangu kya Tambwa: Lideranças centro africanas e suas gramáticas políticas. 

Luana Mayer de Souza | PUC-RIO 

 

Capazes de trabalhar: as relações de trabalho no Atlântico Sul (século XVIII). 

Crislayne Alfagali | PUC-RIO 

 

Reflexões sobre a agência subalterna e histórica: quatro estudos sobre Brasil e 

Angola. 

Alec Ichiro Ito | USP 

 

 

 

 

 

 

 

 


