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Provas Académicas na FEUC
Publicam‑se regularmente nesta secção
notícias ou resumos dos trabalhos e teses
apresentadas nas provas de Agregação e
Doutoramento.

Teses de Doutoramento
Doutoramento em Sociologia (Sociologia do
Desenvolvimento e da Transformação Social)
Volta ao Começo: Demarcação
Emancipatória de Terras Indígenas no
Brasil
Lino João de Oliveira Neves
Volta ao Começo: demarcação emancipatória
de terras indígenas no Brasil analisa o diálogo
dos povos indígenas com o Estado nacional
brasileiro, tomando como objeto central de
estudo a participação dos índios nos processos
demarcatórios de terras ocupadas por grupos
étnicos, reconhecidas oficialmente pelo Estado
brasileiro como “terras indígenas”. A partir do
enfoque teórico‑conceitual que orienta a Tese, a
participação indígena no processo de
reconhecimento de suas terras é analisada sob
dois ângulos: primeiro, considerando as
iniciativas indígenas como realidades étnicas
capazes de inovar as relações interétnicas
historicamente estabelecidas entre o Estado
nacional e os povos indígenas, e, segundo,
considerando o desperdício do conhecimento
indígena, acarretado pela institucionalização
das realidades étnicas em programas de ação
estatal, como expressão do processo de
regulação social imposto aos grupos étnicos.
A expressão “Volta ao Começo” corresponde à
condição étnica da qual os indígenas foram
distanciados política e culturalmente pelas
relações coloniais que subordinam os povos
indígenas à condição de civilizações e
sociedades negadas, de culturas subordinadas
ao paradigma da modernidade ocidental e de
populações condenadas a mais completa
exclusão social. Negação, subordinação e
exclusão, situações nas quais se abrem
apenas as portas mais inferiores de
participação na vida nacional às sociedades,
culturas e populações
“integradas”/“aculturadas”, e que no caso do
Brasil se expressam inicialmente pela invasão
e ocupação portuguesa e, posteriormente, pela
hegemonia do Estado brasileiro, representante
do projeto civilizacional europeu imposto ao
Novo Mundo com o chamado
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