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Resumo:  A Constituição brasileira garante direitos aos autoidentificados índios, 
sendo esses o direito à identidade e à terra indígena, além dos direitos 
fundamentais inerente a todos, diante disso, os índios Cariris do Sítio Poço 
Dantas em Crato, Ceará, na região do Cariri, passam atualmente por um 
processo de etnogênese e de compreensão de seus direitos, dentre eles, o 
acesso a água potável como direito fundamental do ser humano. Em contraponto 
a isso, observamos a construção do CAC – Cinturão das Águas do Ceará que 
consiste em uma grande obra hídrica com previsão de término de quarenta anos, 
afetando o acesso a água pelos moradores da comunidade. Por consequência, 
o presente trabalho objetiva apresentar os impactos da política pública do 
cinturão das águas junto à comunidade indígena Cariri do Sítio Poço Dantas, em 
Crato, Ceará. A metodologia adotada é exploratória, tratando os dados a partir 
da “análise do discurso do sujeito coletivo”. Utilizando-se de entrevistas com 
representantes, analisando-as qualiquantitativamente, além de referenciais do 
direito socioambiental enquanto liame jurídico entre o direito constitucional, 
direito ambiental e os direitos sociais insertos na constituição federal do Brasil. 
Em suma, é evidenciado que os membros do grupo mostram-se resistentes e 
conscientes, a partir da invocação da sua memória coletiva à ancestralidade 
Cariri por meio do processo de autoafirmação da identidade, para lutarem, a seus 
modos, criando uma compreensão coletiva da necessidade do direito coletivo 
socioambiental e acesso às políticas públicas indigenistas para retornarem a 
utilizarem a água nas suas terras, e assim a realização das atividades básicas 
de subsistência. 
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