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Resumo: O presente trabalho apresentará os resultados da pesquisa 

desenvolvida pelo projeto de iniciação cientifica “Comunidade Sítio Poço 

Dantas, Auto - Identificação Étnica e Direitos”, que tem por objetivo analisar os 

processos da autoafirmação étnica sob o ponto de vista da aquisição de 

direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, para tanto, serão 

abordadas a norma positivada, e a efetividade de direitos no cotidiano dos 

indivíduos. Ao tratarmos de direitos positivados abordaremos o Estatuto do 

Índio de 1973 em seu Art. 2°, III, e os artigos 231 e 232 da Constituição 

Federal. Sendo interessante a apresentação da Comunidade em questão, 

situada no Centro Sul do Ceará, o Sítio Poço Dantas, distrito de Monte Alverne, 

na zona rural do município do Crato, no Cariri cearense, é formulada por uma 

comunidade de aproximadamente 76 indivíduos, que descendem dos nativos 

que povoaram a região antes da colonização europeia, de forma a levarem em 

seus registros civis o sobrenome Cariri, tribo que povoava a região e que vem a 

nomear contemporaneamente a Região Metropolitana do Cariri. Na 

comunidade foi desenvolvido um acompanhamento dos debates gerados pelos 

indivíduos que a compõem, no sentido do direito ao reconhecimento pelo 

Estado como sendo remanescentes. Cabendo na análise aqui proposta o 

direito ao reconhecimento nos discursos dos entrevistados em dois níveis 

analíticos, em primeiro momento, o reconhecimento com o simples direito de 

ser, e em segundo, o direito que asseguraria direitos. Como resultado final do 

projeto por nós desenvolvido além do conhecimento acerca dos costumes e 

hábitos da referida comunidade foi com o mesmo reafirmado a importância da 

preservação de nossos povos originários para nossa melhor compreensão de 

estado nação. 
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