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Simpósio:25 - DIREITOS HUMANOS, SOCIODIVERSIDADES, POVOS E 
COMUNIDADES: RESISTÊNCIAS E INSURGÊNCIAS 
 
RESUMO: Desde a colonização portuguesa em 1500 os indígenas são percebidos como seres 
bestializados, e permeiam o imaginário da população nacional como seres inutilizados pela 
concepção de vida livre, sexualizada e pagã que remete seus costumes aos olhos ocidentais. 
Ainda como herança da colonização portuguesa, os índios continuam percebidos como povos 
bárbaros e inutilizáveis, indignos de serem utilizados como mão de obra e distantes de um 
sistema capitalista ideal de exploração. Nesse sentido, o que permeava o imaginário colonizador 
ainda é realidade no século XXI e reforçado pelos constantes conflitos entre Estado, indígenas 
e ruralistas/garimpeiros. Assim, o não-reconhecimento e a não-demarcação das terras indígenas 
no Brasil dificulta o diálogo e a conquista de direitos por parte desses povos, isso torna a relação 
entre indígenas e governo conflituosa e tendenciosa, no sentido de que o Estado se nega a 
conceder direitos básicos indígenas previstos nas legislações nacionais e internacionais. Ainda 
que o Brasil seja signatário de vários mecanismos internacionais de proteção e concessão de 
direitos a esses povos, desde o final do período Dilma e agora acentuado com o período Temer 
nota-se uma dificuldade e um não-interesse em dialogar e cumprir com as prerrogativas 
internacionais. Tampouco a pressão exercida por movimentos nacionais tem sido efetivas na 
proteção desses povos. Conforme exposto acima, o objetivo central do artigo perpassa sobre a 
necessidade de compreender como o governo Temer se mostrou indiferente às demandas 
indígenas apesar dos aparatos legislativos nacionais e internacionais que amparam os direitos 
dos indígenas. Sendo assim, a importância desse trabalho justifica-se ao mapear os interesses 
envolvidos na temática e a posição governamental no período Temer no que se refere aos 
direitos humanos dos povos originários. Para tanto, utilizar-se-á uma metodologia mista que 
combinará elementos de estudo de caso utilizando o caso brasileiro; o process-tracing que 
contribuirá para uma montagem dos elementos que compõem o processo da não-negociação 
entre indígenas e governo Temer; e análise crítica dos discursos proferidos nesse período pelo 
governo e pelas organizações ligadas aos povos indígenas. Um dos resultados encontrados está 
relacionado a não ação do Estado brasileiro no tema por não ser uma área prioritária de 
desenvolvimento de políticas. O segundo aspecto dos resultados diz respeito ao não interesse 
do Estado em dialogar com as minorias, uma vez que, a não ação do Estado está sendo 
considerada aqui como uma forma de fazer políticas públicas. Entende-se também que ao se 
abster do debate e da tomada de decisão o Estado brasileiro está se posicionando ao lado dos 
ruralistas e garimpeiros, direcionando sua posição política para lado da balança em que o poder 
encontra-se em maior concentração. 
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