
Sr. Coordenador, demais membros do Colegiado de pós-graduação. Li com muita 

atenção o bem elaborado parecer sobre o pedido de reconhecimento de notório saber 

ao Cacique Nailton Muniz Pataxó.  Como se pode facilmente perceber, trata-se de 

importante líder indígena cuja vida foi dedicada à defesa dos direitos fundamentais e 

da identidade cultural de seu povo. 

Nos termos de nossa Res. 01/2021, o Programa deve sustentar candidaturas que 

guardem pertinência com as pesquisas e com a área de concentração Direito e Justiça 

desenvolvidas no PPGD (art. 1º, inciso I, e art. 2º).  O parecer que encaminha o 

pedido ao Colegiado deve indicar expressamente a área de estudos a qual a 

candidatura se vincula (art. 2º, § 1º). O parecer elaborado, apesar da qualidade de sua 

apresentação e argumentação, não indica a pertinência da candidatura com qualquer 

das áreas de pesquisa de nosso Programa. 

Do artigo 216 da Constituição da Republica é possível extrair a compreensão de que 

constituem patrimônio cultural do povo brasileiro todas as formas de expressão, bem 

como os modos de criar, fazer e viver. Não se pode negar a existência de múltiplas 

formas de saber, sendo que certa a possibilidade de reconhecimento como bem 

cultural os saberes de ordem prática.  

No entanto, uma questão se coloca como preliminar no exame da candidatura do 

Cacique Nailton Muniz Pataxó e diz respeito à titularidade do saber que se quer ver 

atribuído.   

No caso em exame, percebe-se que a atuação do Cacique Nailton é expressão de um 

movimento coletivo de comunicação intercultural e de reivindicação de direitos que 

não lhe pode ser atribuído individualmente. Seus esforços individuais estão inseridos 

no contexto de resistência cultural de um povo indígena que, por determinado período 

esteve e/ou está sob a sua liderança. O trabalho descrito no parecer elaborado para a 

nossa apreciação não pode ser atribuído apenas ao cacique. É um construção coletiva 

que encontra raízes nos antepassados indígenas que enfrentaram as mesmas 

dificuldades e realizaram a mesma defesa. E não me refiro apenas aos anteriores 

caciques, mas a todos os integrantes indígenas que produziram conjuntamente a forma 

de saber. 

Se tivéssemos a oportunidade de conceder uma distinção honorífica, me parece que 

seria mais pertinente conceder ao povo indígena, cuja liderança ou representação 

poderia ser o destinatário da entrega. Mesmo nesse caso, não me parece justo 

conceder à distinção apenas à pessoa do líder. O líder não é proprietário individual do 

saber e o verdadeiro líder saber distinguir entre as honrarias que lhe são dirigidas 

individualmente e as que são dirigidas ao povo que representa ou lidera. 

Na reunião de hoje do Colegiado do programa de pós-graduação, encontramos uma 

prova eloquente de que a construção do saber tradicional é compartilhada. Há pedido 

de encaminhamento de candidatura para outro cacique indígena, fundamentada nas 

mesmas razões. Não consegui fazer a distinção da contribuição individual de cada um 

dos possíveis candidatos. A história de vida de ambos os caciques é muito 

semelhante, como também o é da história de muitos caciques que anteriormente 

lideraram o seu povo e, certamente, será igual a história de muitos que ainda irão 

liderar. 

Contudo, importa notar que estamos examinando a pertinência de conferir um título 

acadêmico e não apenas honorífico. A liderança de um povo indígena, por mais 

relevante que seja para a concreta preservação de sua identidade cultural e de seus 

direitos, o que no caso se verifica, não justifica, por si só, a atribuição de um título 

acadêmico de doutor. 



O título de doutor identifica o autor de uma contribuição individual relevante, inédita 

e original, à determinada área do conhecimento. No que diz respeito ao conhecimento 

tradicional dos povos indígenas, que é necessariamente intergeracional, a contribuição 

daquele a quem se possa chamar de doutor deve fornecer elementos novos que 

agreguem mais valor ao que já foi transmitido pelas gerações antecedentes. E, em 

nosso caso específico, a contribuição individual deve agregar conhecimentos que se 

enquadrem na perspectiva jurídica de uma de nossas áreas de pesquisa. 

Examinei cuidadosamente o parecer elaborado para o caso, não me foi possível 

identificar esta contribuição individual, relevante, inédita e original, ao conhecimento 

jurídico. 

O trabalho do Cacique Nailton é merecedor de todo o nosso respeito e, se todos 

concordarem, pode ficar expressamente consignado em ata um voto de louvor por 

parte de todos nós. A candidatura para a concessão de um titulo acadêmico de 

doutorado em direito, fundando em notório saber, contudo, não encontra elementos 

que a possam sustentar.  

Por tais razões, pedindo vênia aos que pensam de maneira diversa, voto 

contrariamente ao encaminhamento da candidatura do Cacique Nailton Pataxó.     


