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Porquê sugerimos e sustentamos que a Universidade de Brasília,  pela Pós-

Graduação em Direitos Humanos e Cidadania e o Centro de Estudos Avançados 

Multidisciplinar, possa ter em seu celeiro de Doutores Honoris Causa,  AILTON ALVES 

LACERDA KRENAK. 

 Em seu último livro, publicado nesse início de 2021, O Futuro Começa Agora. 

Da pandemia à utopia (São Paulo: Boitempo), Boaventura de Sousa Santos fecha o 

capítulo 2 da obra – Um fantasma assombra o mundo: a história dos vírus e o 

colonialismo – com uma afirmação de reconhecimento p. 77 e notas 187 e 188): 

“A última palavra deste capítulo pertence a Ailton Krenak, um dos intelectuais 

e sábios indígenas que mais tem refletido sobre a íntima relação entre a 

violência epidêmica, a violência epistêmica e a violência territorial”. 

Boaventura de Sousa Santos, um dos mais celebrados intelectuais 

contemporâneos, é Doutor Honoris Causa pela UnB, título aliás concedido por 

promoção do CEAM – Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, a partir de 

memorial elaborado por uma destacada equipe de pesquisadores do Núcleo de Estudos 

para a Paz e os Direitos Humanos, coordenada pela professora Nair Heloisa Bicalho de 

Sousa, destinatários de sensível homenagem expressa no discurso do agraciado na 

cerimônia de concessão do título (29/10/2012) e expressamente consignada na publicação 

de seu texto cf. SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUÍ, Marilena. Direitos 

Humanos, Democracia e Desenvolvimento. São Paulo: Cortez Editora, 2013, p. 41. 

(Santos #) 

Ailton Krenak nasceu em 1953, na Região do Médio Rio Doce, em Minas Gerais, 

mudou-se com sua família quando tinha 17 anos para o Paraná, local em que estudou e 

começou a trabalhar com jornalismo. Em 1980 começa a dedicar-se ao movimento 

indigena. Foi um dos fundadores da Organização Não Governamental Núcleos da Cultura 



Indigena. O Brasil neste período estava em luta pelas Diretas Já e vislumbrava-se a 

abertura e a saída de um regime autoritário que havia se instalado desde abril de 1964.  

Ailton Krenak protagonizou uma das cenas mais memoráveis em defesa dos povos 

indígenas com o seu discurso, no dia 04 de setembro de 1997, na Assembleia Constituinte. 

Ele expressou mediante sua fala as mazelas que o povo indígena havia sofrido e 

continuava vivendo desde 1500. Ailton Krenak ao fazer sua fala, riscava seu rosto com 

uma graxa preta. Esta imagem de um jovem indigena, vestido de branco e riscando seu 

rosto enquanto falava com graxa preta  rodou o mundo e apresentou a força de uma 

liderança indigena que estava se expondo mediante suas denúncias na tribuna do poder 

legislativo e mostrando as fissuras e flagelos da vida indigena no Brasil  que estava sendo 

dizimada.   

Nacionalmente, ele foi um dos fundadores em 1988 da União dos Povos Indígenas 

e em 1989 participou da Aliança dos Povos da Floresta, movimento muito importante, 

com forte apelo internacional em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente que teve 

também a participação ativa do líder Chico Mendes. No final da década de 1980 ele 

retornou para Minas Gerais e ali participa ativamente de diversos movimentos em defesa 

da cultura e dos povos indígenas.  

É importante esse reconhecimento que parte de um acadêmico e ativista da 

envergadura desse grande notável pensador, desde 1985 em permanente diálogo com a 

UnB e com o CEAM. Mas não é propriamente uma descoberta, posto que, entre nós, no 

Brasil, o lugar intelectual e militante de Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido 

como Ailton Krenak,  liderança dos povos originários, ambientalista, filósofo, poeta e 

jornalista, escritor  já alcançou reconhecimento internacional há muito tempo.  

O Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB (CDS/UnB), mediante o Ciclo 

de palestras Quarta-Sustentável, que foi um marco ao debater temáticas candentes ao 

desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo, convidou no dia 15 de abril de 2009, 

Ailton Krenak, que falou sobre: "Ideias para Adiar o Fim do Mundo". Este encontro 

aconteceu no auditório da Faculdade de Tecnologia  e estava presente um público 

expressivo, ansioso e curioso para ouvir o que tinha a dizer Ailton Krenak.  

 Depois deste feliz encontro, o CDS criou em 2010 a Pós-Graduação Stricto Sensu,  

um Mestrado Profissional intitulado: Sustentabilidade Junto a Povos e Terras Indígenas 

dedicado majoritariamente  aos indígenas. O professor Emérito da UnB Othon Leonardo 

foi um dos idealizadores e coordenou o Mestrado inicialmente.  Sendo este uma das 

primeiras Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil da forma que foi construída. Ailton 

Krenak, assim como, vários outros intelectuais indígenas foram fundamentais para a 

construção, efetivação e sucesso deste Mestrado, que perdurou até pouco tempo. Ailton 

Krenak na semana inaugural do Mestrado liderou uma mesa que falava sobre:  Gestão de 

territórios indígenas, governança local e regional. Nesta mesa estavam também presentes:  José 

Geraldo de Sousa Jr. Reitor UnB, Ana de Holanda MINC, Luiza Bairros SEPPIR, Américo 

Córdula SID/MINC, Lawrence Harby USAID Brasil, Maria José Gontijo IEB, MDef, Elimar 

Nascimento Diretor CDS, Othon Leonardos Coordenador do Curso.  

Desta forma a UnB inicia uma trajetória efetiva de formação de pesquisadores indígenas 

na Pós-Graduação.  



No ano de 2014 a Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania do CEAM (PPGDH) 

estabelece cotas para negros e indigenas em seu processo seletivo. Desta forma, a UnB vem 

contribuindo de forma afetiva na formação de acadêmicos  mestres e agora doutores indígenas. 

Já pode-se observar o retorno efetivo deste trabalho na produção acadêmica que a UnB já 

acumula, desde 2012, seja do CDS, ou do PPGDH mediante a todo o acervo material e simbólico 

que já foi produzido pelos e pelas indígenas mestres e doutores da UnB, assim, como em outros 

departamentos.  

Ailton Krenak quando participou do Mestrado do CDS já estava sendo reconhecido seu 

notório saber que seria indispensável para a realização daquela Pós-Graduação.  Ter Ailton 

Krenak, Davi Kopenawa, Marcos Terena, Álvaro Tukano dentre tantos outros/as indígenas,  foi 

um marco seminal que a  Universidade de Brasília do Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira sonharam 

em ver um dia. 

Em 2020, a União Brasileira de Escritores (UBE) elegeu Ailton Krenak como 

intelectual do ano e conferiu-lhe o troféu Juca Pato, que anualmente distingue 

personalidades que, havendo publicado livro de repercussão nacional no ano anterior, 

tenham se destacado em qualquer área de conhecimento e contribuído para o 

desenvolvimento e prestígio do país, na defesa dos valores democráticos e republicanos. 

O autor de Ideias para adiar o fim do mundo (Companhia das Letras) figurou numa lista 

de finalistas ao lado de nomes como Djamila Ribeiro, Eliane Brum, Laurentino Gomes 

e Maria Valéria Rezende. A escolha foi feita pelos sócios da UBE. Trata-se, como se 

percebe, de uma altíssima distinção seletiva. 

Mas Ailton Krenak é já doutor honoris causa pela Universidade de Juiz de Fora, 

mercê dos mesmos pressupostos, que entre nós, na Universidade de Brasília e conforme 

a tradição universitária, justificam a outorga desse título. Conforme o artigo 66, item IV 

do Estatuto da UnB: “personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação 

em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre 

os povos”. 

Ailton Krenak, sobra ao investir-se desses atributos, desde o reconhecimento de 

“intelectual e sábio” como lhe tributa Boaventura de Sousa Santos, até aqueles mais 

destacados  relativos à sua reconhecida e celebrada ação “em prol do melhor 

entendimento entre os povos”, não bastasse, ainda em sua juventude, como dirigente da 

UNI – União dos Povos Indígenas, ter sido o porta-voz da sociedade civil para defender 

no espaço da Assembleia Nacional Constituinte, o capítulo dos direitos dos povos 

indígenas tal como estão até hoje postos na Constituição de 1988. 

É necessário indicar, entre as inúmeras contribuições de KRENAK em sua 

interlocução globalizada, por em relevo seus principais livros: 

“O Lugar Onde a Terra Descansa” (2000, Núcleo De Cultura Indígena/Eco Rio); 

“Encontros: Ailton Krenak” (2015, Azougue Editorial); 

“A Vida Não é Útil” (2020, Companhia das Letras); 

“O Amanhã Não Está a Venda” (2020, Companhia das Letras); 

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo” (2019, Companhia das Letras). 

 



Entre o carisma da imagem histórica do jovem Krenak defendendo no Plenário 

da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, as propostas dos povos indígenas 

representados pela UNI – União das Nações Indígenas e as ideias que estão lançadas no 

livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, muitos ciclos podem ser designados. Há um 

bom resumo desse percurso em SOUSA JUNIOR, José Geraldo de (cf. 

http://estadodedireito.com.br/ideias-para-adiar-o-fim-do-mundo/).  

 Recuperando alguns desses pontos resumidos, recupera-se entrevista que 

concedeu para Amanda Massuela e Bruno Weis,  da Revista Cult, a propósito desse 

livro (Ideias para Adiar o Fim do Mundo) - (https://revistacult.uol.com.br/home/ailton-

krenak entrevista/?fbclid=IwAR3rPrjyxuIa4fcDkJmJ5g4iNI_oQymBqN8m4-

pE_M5fEIzbB86VEDoZmhc), aquele instante no Plenário da Constituinte é lembrado 

como que numa passagem entre ciclos, de sorte que, dizem os entrevistadores,  “Quando 

Ailton Krenak pintou a cara de jenipapo, em plena Assembleia Nacional Constituinte, em 

setembro de 1987, estava produzindo uma imagem histórica, síntese da luta dos povos 

indígenas pelos seus direitos no Brasil. ‘Sangrei dez anos por conta daquele gesto’, diz 

ele. ‘Aquele protesto não pode ser reproduzido, revisitado. Mesmo nos dias de hoje.’ 

Difícil esquecer o contraste elegante de seu paletó branco e o rosto pintado de preto. Foi 

o ponto alto da vitoriosa campanha das mais de 300 etnias indígenas que vivem no Brasil 

pelo direito simples de existir. O feito, inédito, está inscrito na Constituição de 1988: o 

direito de existir como povo, cultura, território, modo de vida”. 

 Nessa altura Ailton Krenak já pontificava nas grandes mobilizações que 

conduziram à Constituinte como uma mediação política possível entre a ditadura e um 

regime civil de enunciado democrático. Ele, juntamente com outras lideranças que 

assumiam o protagonismo autêntico da causa indígena e de sua luta por autonomia, 

vencendo o obstáculo redutor assimilacionista com a desconstituição da titularidade 

subjetiva coletiva dos povos originários, elaborava a agenda política para sua inscrição 

nos debates sobre a Constituição em elaboração. Sobre ele, no livro, há um bom verbete 

biográfico, p. 81-82. 

 Com Ailton, que se empenhou na criação da UNI – União das Nações Indígenas, 

plataforma a partir da qual ele teve presença na tribuna da ANC, foi muito atuante nessa 

conjuntura Álvaro Tukano. Álvaro manteve rico diálogo, na medida em que continuou 

seu mergulho xamânico nos fundamentos cosmológicos de sua ancestralidade e na 

afirmação do seu simbólico, em relevo, o Povo Tukano. Álvaro chegou a assumir a 

direção do Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. Também nos encontramos em 

momentos acadêmicos, com a proximidade de sua filha Daiara Figueroa, aluna ativista 

da UnB no Instituto de Artes e, depois, sob a orientação da professora Nair Heloisa 

Bicalho de Sousa, desenvolveu sua dissertação de mestrado, no Programa de Pós-

Graduação em Direitos Humanos, do CEAM (Centro de Estudos Avançados 

Multidisciplinares), da UnB. 

 Aqui um parêntese. A dissertação de Daiara – Uhushé Kiti Niíshé. Direito à 

memória e verdade na perspectiva da educação cerimonial de quatro mestres indígenas 

(UnB/PPGDH, 2018), é um notável trabalho que tem “como principal referência 

pensadores indígenas e usando conceitos indígenas sobre educação, memória, verdade”. 

Na página 76, da dissertação, uma bela foto registra o acolhimento de Daiara no abraço 



que lhe dão seu pai Álvaro, Davi Kopenawa e Ailton Krenak. A foto é de 2017, do acervo 

pessoal de Daiara. E na dissertação, duas citações. A primeira de Álvaro Tukano (p. 4): 

“Os povos indígenas lutamos pela liberdade e pela dignidade humana, o que nos une é a 

luta pela memória da terra, pois somente assim podemos garantir nossa sobrevivência”. 

 A segunda, é uma epígrafe, que abre a dissertação (p. 2). Precisamente, uma 

afirmação de Ailton Krenak: “Eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos 

em 1500, e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 1970 e 1980. A 

que está valendo é a última. Os índios descobriram que, apesar deles serem 

simbolicamente os donos do Brasil, eles não têm lugar nenhum para viver neste país. 

Terão que fazer esse lugar existir no dia a dia. Não é uma conquista pronta e feita. Vão 

ter que fazer isso dia a dia, e fazer isso expressando sua visão de mundo, sua potência 

como seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e viver” (in Ailton Krenak, 

organização Sérgio Cohn. Rio de Janeiro: Editora Azougue, 2015). 

 Ailton, conforme denota o registro de Daiara, continuou sempre pondo em relevo 

seu percurso na busca de conhecimento para a interpretação identitária de seu povo e de 

seus parentes. Algo que está na parte final da citação feita por Daiara, em palavras dele, 

para expressar o mergulho que faz para compreender “o mundo –indígena -, sua potência 

como seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e viver”. É o que penso está 

nesse livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele próprio o diz: “A longa história de 

resistência do nosso povo me faz acreditar que, quando este mundo acabar, nós vamos 

assistir. Porque nós sabemos onde estamos. Os nossos netos, tataranetos, vão sobreviver 

a essa experiência ruim de desencontro que a gente persiste em manter se repetindo. 

Esses brancos, eles saíram algum dia, num tempo muito antigo, do nosso meio. 

Conviveram com a gente, depois esqueceram quem eram e foram viver de outro jeito. Se 

agarraram às suas invenções, ferramentas, ciência e tecnologia. Eles se extraviaram, 

saíram predando o planeta. Então a gente se reencontra e há uma espécie de ira por 

termos permanecido fiéis a um caminho aqui na Terra que eles não conseguiram manter. 

Ficam horrorizados e dizem que somos preguiçosos, que não quisemos nos civilizar. 

Como se “civilizar-se” fosse um destino. Isso é bobagem, uma religião deles. A religião 

da civilização. Eles mudam de repertório, mas repetem a dança. A coreografia deles é a 

mesma. É pisar duro sobre a Terra. A nossa é pisar leve, bem leve, sobre a Terra”.  

 No início do semestre 2020, em seguida interrompido pela pandemia, na UnB, o 

programa de acolhimento que a Universidade realiza para abrir o ano letivo – o 

#InspiraUnB –  recebeu Ailton Krenack,  convidado escolhido pelo seu carisma 

inspirador. Para um auditório tomado, presentes a Reitora Márcia Abrahão e sua 

equipe, o convidado foi incisivo: "Aos jovens que estão chegando nesse lugar onde as 

linguagens são múltiplas, não se esqueçam de onde vieram. Valorizem sua herança 

ancestral, suas memórias. Não descartem suas memórias só porque vocês estão entrando 

em contato com uma nova epistemologia.”  

Contra o individualismo e a meritocracia, que segundo ele marcam a sociedade 

brasileira, é preciso repensar valores e talvez adiar o fim do mundo: “Esse tipo de 

sociedade retira de cada um de nós o que há de mais capaz de invenção, que é a nossa 

subjetividade. Ela nos põe em um lugar em que nossa imaginação e sonho ficam em 

subterfúgio”, afirmou, conforme registra o Portal da UnB (http://noticias.unb.br/67-



ensino/3993-ailton-krenak-defende-coletividade-e-expansao-dos-horizontes-

academicos-no-inspiraunb). 

Assinala-se essa passagem, porque Krenak revela que foi exatamente na UnB, 

que o tema síntese que dá título ao livro – uma adaptação de duas palestras e uma 

entrevista realizadas em Portugal entre 2017 e 2019 – surgiu quando foi chamado para 

fazer uma palestra na Universidade em seu Programa de Desenvolvimento Sustentável 

(palestra que aconteceu no dia 15 de abril de 2009) “Eu estava no quintal de casa quando 

me trouxeram o telefone, dizendo: ‘Estão te chamando lá da Universidade de Brasília, 

para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável’. (A UnB tem um 

centro de desenvolvimento sustentável, com programa de mestrado.) Eu fiquei muito feliz 

com o convite e o aceitei, então me disseram: ‘Você precisa dar um título para a sua 

palestra’. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: 

‘Ideias para adiar o fim do mundo’. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa’. 

Depois de uns três meses, me ligaram: ‘É amanhã, você está com a sua passagem de avião 

para Brasília?’. ‘Amanhã?’. ‘É amanhã, você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para 

adiar o fim do mundo.’ (p. 15).  

O livro de Ailton Krenak está dividido em três partes: Ideias para Adiar o Fim 

do Mundo, Do Sonho e da Terra e A Humanidade que Pensamos Ser.  ́Nessas três partes, 

como um fio condutor, a chamada a que nos demos conta de que “há centenas de 

narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos 

ensinam”, a partir de diferentes perspectivas de humanidades, que não podem ser 

subordinadas a uma única compreensão do humano que subordine coisificando todas as 

outras possibilidades de vida e de existência, que se abra a uma ecologia de saberes (neste 

ponto dialogando com Boaventura de Sousa Santos, expressamente mencionado), que 

se integre a “nossa experiência cotidiana, para inspirar nossas escolhas sobre o lugar em 

que queremos viver, nossa experiência como comunidade” (p. 24). 

Ele fala de uma humanidade fecundada numa ancestralidade que junta ao invés de 

separar, e que, ao contrário do senso antropofágico de humanos que se consomem numa 

reificação e que se presta ao entredevorar-se uns pelos outros, supra a falta de sentido de 

um cosmos esvaziado por essa antopofagia: “Sentimo-nos como se estivéssemos soltos 

num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser 

compartilhada, mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados 

o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos 

dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo 

todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não 

para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos” (p. 44). 

Porque sentimos “desconforto e a sensação de estar caindo” diz ele, com Davi 

Kopenawa (A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami), precisamos todos  

“despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos 

ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos 

diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda” (p. 45). 

Escrito antes da pandemia do COVID-19 (mas não sem prever a reação 

antropocena da peste ambulante, o contágio do encontro entre humanos”, p. 71), a 

antevisão de uma Terra canibalizada por uma humanidade que dela se apartou, já 



apontava para o mau humor que a desolação traria e para a resposta terrível que a natureza 

daria a tanta insensatez: “Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos 

deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós 

liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. 

Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela 

está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, 

indígenas ou povos indígenas, mas a todos”. 

Resgatar a casa comum, recuperar a corresponsabilidade com os lugares onde 

vivemos e o respeito pelo direito à vida dos seres, e não só dessa abstração que nos 

permitimos constituir como uma humanidade, que exclui todas as outras e todos os outros 

seres, é condição para adiar o fim do mundo. 

Talvez por isso Krenak convide para o sonho como busca de alternativa para o 

reencontro das humanidades. Assim, diz ele, “quando eu sugeri que falaria do sonho e da 

terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes 

culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho não como 

experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no 

sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia” (p. 51-52). 

O que importa considerar, em qualquer aproximação a esse tema é, tomando de 

Mia Couto, outro Doutor Honoris Causa da UnB, ter em conta que “a terra esteja aberta 

a futuros”. Mas a terra pensada de acordo com), que compreende que “a luta pela proteção 

dos territórios indígenas é o que unifica, articula e mobiliza todos, abordando 

especialmente a importância para a vida dos povos Gersem Baniwa (Gersem José dos 

Santos Luciano originários, sem o território não há saúde, educação, proteção do meio 

ambiente, não há vida, o território é fundamental na resistência dos povos indígenas, para 

além de bens materiais o território tem um significado que envolve espiritualidade, 

valores, conhecimentos e tradições. Território é onde se fortalece a identidade e a cultura 

de cada povo” (retirei a referência em MONTEIRO, Suliete Gervásio. O Retorno de 

Xawara no Território Yanomami: Conflito, Luta e Resistência. Projeto de Qualificação 

para o Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania. Brasília: UnB/CEAM/Programa de 

Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, 2020). 

Com todo o engajamento inclusivo da UnB, por meio de suas ações afirmativas, 

temos hoje negros e indígenas ocupando os lugares de formação nos espaços 

universitários. Mas incluímos nesses espaços o conhecimento que promovem, as 

epistemologias que memorializam? Suas narrativas são reais, registra Catherine Fonseca 

Coutinho (Oralituras Munduruku: As histórias contadas e a justiça cognitiva. Projeto de 

Qualificação de Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania. Brasília: 

UnB/CEAM/Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, 2020), com 

Daniel Munduruku, sua fonte direta: “Elas aconteceram de verdade e marcaram 

profundamente o modo de ser do meu povo. É por causa da repetição constante dessas 

histórias que esse povo relembra seu sentido de existir e permanece atuante e lutando pelo 

direito de viver. É assim que damos sentido e valor à nossa existência”. Mas elas têm 

lugar nos arranjos pedagógicos do conhecimento que entre nós é compartilhado? 

Volto a Catherine Coutinho, nesse ponto, já que ela insiste em lembrar que sem 

a atenção a essas fontes de conhecimento “o Brazil mata o Brasil” 



(http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598670-o-brazil-esta-matando-o-brasil)  

conferindo com Krenak a lição  por ele “ensinada ao repassar com maestria uma das 

mensagens compartilhadas por povos originários: a Terra e a Humanidade caminham 

juntas. Precisamos compreender que somos uma ínfima parcela que compõe a natureza 

e que, mais do que nunca, está a impossibilitar a vida”. 

Em pesquisa na Biblioteca Central da UnB é possível encontrar mais de 216 

materiais relacionados ao pensador indigena Ailton Krenak, sejam, textos, entrevistas 

dele, ou ainda um forte acervo que falam sobre o pensamento de Ailton Krenak. Já na 

base de Periódicos Capes encontram-se 32 artigos relacionados ao nome de Ailton 

Krenak. E na busca do Google acadêmico encontra-se mais de 2 mil citações e artigos 

relacionados a Ailton Krenak.  

É fundamental que em nosso espaço acadêmico, com reconhecimento doutoral, 

venham atuar em interlocução, com troca de saberes, as expressões fortes do 

conhecimento intercultural, sem colonização de um modo de conhecer em relação a 

outros, cada um deles aptos a apreender o mundo e a orientar a ação humana que o 

constitui e transforma. 

Negros e indígenas podem e devem estar no espaço acadêmico, como alunos e 

como mestres, ainda que doutores honoris causa. Com Ailton Krenak aprendemos que 

os povos originários ainda estão presentes neste mundo não porque foram excluídos, mas 

porque escaparam, é interessante lembrar isso. Em várias regiões do planeta, resistiram 

com toda força e coragem para não serem completamente engolfados por esse mundo 

utilitário. Os povos nativos resistem a essa investida do branco porque sabem que ele está 

enganado, e, na maioria das vezes, são tratados como loucos. Escapar dessa captura, 

experimentar uma existência que não se rendeu ao sentido utilitário da vida, cria um lugar 

de silêncio interior. Nas regiões que sofreram uma forte interferência utilitária da vida, 

essa experiência de silêncio foi prejudicada (SOUSA JUNIOR, José Geraldo de; VIEIRA, 

Renata Carolina Corrêa. Reflexões sobre o Futuro e sobre o Direito no Pós-Pandemia. 

uma perspectiva solidária aos povos indígenas. In SOUSA JUNIOR, José Geraldo de; 

RAMPIN, Talita Tatiana Dias; AMARAL, Alberto Carvalho (orgs). Direitos humanos e 

Covid-19: grupos sociais vulnerabilizados e o contexto da pandemia. 1ª ed. – Belo 

Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2021).  

Por todas essas razões é que este Memorial, apresentado inicialmente no 

Colegiado do Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, propugna, 

conduzidos os trâmites deliberativos próprios, porque se outorgue, nos termos do art. 66, 

IV, do Estatuto da UnB, o título de Doutor Honoris Causa, a Ailton Alves Lacerda 

Krenak. 

Brasília, 23 de março de 2021. 

Professor José Geraldo de Sousa Junior, PPGDH 

Professora Vanessa Maria de Castro, PPGDH 

Professora Marilena Chauí, Doutora Honoris Causa pela UnB 

Professor Boaventura de Sousa Santos, Doutor Honoris Causa pela UnB 
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