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RESUMO

O presente trabalho (originalmente apresentado no Congresso Sociology of Law, da Universidade La Salle, Canoas - Rio Grande do Sul)  tem como 
desígnio analisar o ríspido tratamento sofrido pelos índios brasileiros durante suas vidas e traz como problema de pesquisa: “Em que medida o 
Estado brasileiro entorpece os direitos dos povos indígenas e facilitam a sua invisibilidade e marginalização à sociedade?”, pois bem se sabe que a 
partir de 22 de abril de 1500 – dia em que a frota coordenada por Pedro Álvares Cabral chegou a terra Pindorama (Brasil) –, despontaram-se as 
violências e crueldades que as comunidades indígenas sofrem e que ainda perduram nos dias atuais. Tendo em vista as causas do progressivo 
aumento dessas hostilidades, pode-se compreender a carência de visibilidade da população e do próprio Estado brasileiro para com os seus 
nativos, a dificuldade para a conquista da demarcação de terras, o desapreço com os direitos básicos que todos eles necessitam e que são 
garantidos por lei (Lei 6.001/73) – saúde, educação e cultura. Segundo dados do Infopen de 2016, haviam 600 presos indígenas, entretanto, 
militantes relatam a existência de vícios nos dados de vários detentos indígenas, dificultando, assim, a devida identificação deles. Por 
conseguinte, as contendas e invisibilidades estendem-se para o âmbito prisional, pois muitos indígenas são encarcerados sob acusamentos de 
cunho duvidoso e sem orientação ou auxílio de defensores, de acordo com investigação conduzida pela Thomson Reuters Foundation. Objeto da 
Pesquisa: O objeto de estudo deste trabalho ocupa-se de investigar/examinar as invisibilidades, hostilidades e estigmatizações sofridas pelas 
comunidades indígenas brasileiras, com enfoque no encarceramento dos mesmos. Justificativa da Relevância Temática: O devido estudo das 
temáticas relacionadas aos povos indígenas são relevantes para que seja possível chegar ao atingimento de maneiras de diminuição das injustiças 
sociais, diferenças e um maior entendimento dos motivos causadores das violências cometidas contra os povos nativos. Metodologia de Pesquisa: 
Para o atingimento dos resultados obtidos neste trabalho e resolução da problematização de pesquisa supracitada, foram empregados os 
métodos de pesquisa descritiva e explicativa, com abordagem quali-quantitativa e fontes de pesquisa terciária. Além de revisão bibliográfica 
composta por Antunes, Bauman, Baratta, Rezende. Hipóteses (Objetivos) e Resultados Finais ou Parciais Obtidos. Levando em consideração os 
direitos dos indígenas que são omitidos e desestimados pelo Estado, além das violências e estigmatizações também sofridas por eles, torna-se 
inquestionável a necessidade da execução de políticas públicas que se façam eficazes e que tenham como total intuito melhorar as condições de 
vida dos indígenas, o maior entendimento a cerca de como promover o respeito por esses povos e suas culturas, além de indispensáveis 
investigações que venham a abranger o justo cumprimento de pena e se há real necessidade da privação de suas liberdades através do 
encarceramento.
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