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SÍTIO POÇO DANTAS: IDENTIDADE DOS ÍNDIOS CARIRIS E A BUSCA
POR DIREITOS NO SÉCULO XXI
José Geovani Paulino de Alencar1, Liviane Maria dos Santos2, Natália
Cláudio Damacena3, José Patricio Pereira Melo4
O presente trabalho consiste em uma pesquisa sobre a identidade dos
índios Kariri/Cariri do sítio poço Dantas, em Crato, onde se tem como objeto de
estudo a historiografia, etnocentrismo e direitos no século XXI. Os índios Cariri
do Cariri descendem de um processo de mistura étnica que teve sua ligação
mais recente no século XVIII e século XIX, a partir dos aldeamentos
missionários a que foram submetidos. Os índios Cariris do Sítio Poço Dantas
são descendentes desse processo de aldeamento registrado no Cariri e que
ocorreu semelhantemente em outras regiões do Nordeste brasileiro e gerou
identidades e modos organizativos sociais. O principal objetivo desse trabalho
é mostrar os principais aspectos históricos dos índios Cariris, resgatar a
importância da memoria coletiva dos indígenas e principalmente discutir a
identidade dos índios Cariri do sitio Poço Dantas e a aquisição de direitos, visto
que, o direito a terra é outro direito fundamental aos indígenas, tendo em vista
que os índios tiram quase todos os seus meios de subsistência do solo. As
terras indígenas reservadas são áreas destinadas à posse e ocupação pelos
índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao
usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes,
respeitadas as restrições legais. Em busca pela a concretização deste trabalho,
inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico, com leituras de obras de
vários autores que abordam sobre a questão indígena no Brasil, a aquisição de
direitos dos índios no século XXI e textos que visam sobre a origem dos índios
Cariris, sua identidade, o modo de vida e a compreensão do mundo sobre eles.
E posterirormente será realizada a pesquisa de campo, buscando conhecer a
sua cultura, seus direitos, e sua identidade através de entrevistas e
questionários na localidade do sitio Poço Dantas, em Crato. No momento o
trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, porém de acordo com as
leituras realizadas pôde se perceber que com o advento do capitalismo, e
principalmente no século XXI os direitos indígenas perderam força, direitos
civis, culturais e territoriais, pois, o capitalismo inicia-se como um sistema que
usurda a natureza e usurpa a riqueza pública, esta considerada os valores no
uso da mercadoria. Atualmente, no Brasil, buscamos reafirmar a memoria
coletiva dos povos que buscam sua identidade. Os elementos memoriais são
os principais elementos que norteiam a história fragmentada dos povos
indígenas no Brasil e no Cariri.
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