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O objetivo do Simpósio Temático (ST) é proporcionar um espaço para debates sobre pesquisas 

em diferentes estágios de desenvolvimento, que tenham como foco a intensa participação de povos 

indígenas como sujeitos históricos na construção da sociedade colonial nas Américas. Os avanços 

das pesquisas nos últimos anos vêm demonstrando a relevância dessas populações em aspectos 

variados de diferentes processos históricos, mas que ainda é relegada por parte da historiografia. A 

intenção do ST é, portanto, possibilitar diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores que visem a 

reescrita de episódios da História colonial a partir dos protagonismos indígenas. Serão aceitos 

trabalhos que abordem as questões teórico-metodológicas da pesquisa sobre história indígena; as 

guerras de conquista nas Américas; a formação de aldeias missionárias e as diversas formas de 

ressocialização e territorialização vivenciadas pelos povos indígenas; as diferentes modalidades de 

exploração do trabalho indígena e a resistência dos indígenas;  a constituição de fronteiras internas 

e externas em face do processo de "outrificação"; a análise das legislações coloniais, seus impactos 

e as reações indígenas; os estudos comparados de diferentes experiências indígenas nas Américas; 

a importância das mulheres indígenas na articulação de alianças políticas, nos conflitos armados e 

na manutenção material da colônia; entre outros temas. O ST é uma atividade do GT Os Índios na 

História da Anpuh-Brasil. 
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