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Palestrantes convidados:

Recolocando os Manchineri no quadro da resistência 
ao apagamento quotidiano da memória contemporânea 

indígena no espaço urbano de Rio Branco, Acre

Descolonizando 
encontros no campus 
euro-brasileiro na 
Universidade Federal 
do Acre

Pamela manchineri Simão 
(manchineri), Depto. Serviços 
Sociais, UNIP(Universidade Paulista)

Wendel ricardo Souza BraSil manchineri 
(manchineri), historiador, UFAC (Universidade Federal do Acre) 

Sistemas de Saberes 
interdisciplinares

A muralha: a função das 
estruturas históricas da sociedade 
dominante na obstrução e  na negação 
contínuas dos direitos indígenas e as 
decorrentes cenas contemporâneas 
de conflito por terra no Acre

antônio Ferreira da Silva aPurinã 
(apurinã), OPIARA, (Organização dos povos Indígenas 
do Acre, Rondônia e Amazonas)

Contextualizando narrativas brasileiras 
eurocêntricas atuais sobre a História Indígena no Acre

Soleane de Souza BraSil manchineri 
(manchineri), Depto. História, UFAC (Universidade 

Federal do Acre)

edilene machado BarBoSa 
(Shanenawá), Depto. de Linguagem e 
Identidade, UFAC (Universidade Federal 
do Acre)

Integrando sistemas de saberes 
indígenas no ensino superior no Acre

Para um Brasil com uma poesia 
conceitual baseada em línguas indígenas

eldo carloS GomeS BarBoSa (Shanenawá), 
Depto. de Pedagogia, UNIP (Universidade Paulista)

maria eduardo BarBoSa de Souza (Shanenawá), 
Depto. Direito, UNIP (Universidade Paulista)

Falar em Resposta: Genocídio de línguas indígenas 
resultante da política e das ideologias da linguagem 
 hegemônica do Acre e estratégias de survivência da 

língua Pano dos povos Shanenawá

A importância da soberania do saber 
indígena nas pesquisas de etnobotânica

valcleBer GonçalveS da Silva 
(apurinã), OPIAJAM (Organização dos povos 
Indígenas Apurinã e Jamamadi da Amazonas)

Sistemas de Saberes 

A verdade e o 
Brasil... Verdades 
ficcionais. Ficção 
como governo

Bernard harcourt (euro-americano), 
Professor, Diretor do Columbia Center for 
Contemporary Critical Thought na Columbia 
University e Diretor de Estudos, École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) 

Preto branco em territórios 
indígenas: meu sendo transita 
em mundos de misturas 
étnicas e linguísticas

GerSon rodriGueS de  
alBuquerque (euro-brasileiro), 
 Professor, Depto. de Linguagem 
e Identidade, UFAC (Universidade 

Federal do Acre)

Centro de Filosofia e Ciências 
humanas,  uFac (universidade Federal 

do acre) // oPiac (organização dos 
Professores indígenas do acre) // 

amaaiac (associação do movimento 
dos agentes agroflorestais do Acre) 
// cdPi (centro de documentação e 

Pesquisa indígena) // associação Pós-
doutorado apurinã // associação Pós-
doutorado manchineri // associação 

Pós-doutorado Shanenawá

24 - 25 de agosto 2016 
Anfiteatro Garibaldo Brasil 
universidade Federal do acre 
rio Branco // 17:00 - 21:00 


