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RESUMO

O objeto deste estudo é o infanticídio, o qual faz parte da cultura de diversas tribos indígenas brasileiras. Essa realidade atrai a atenção do Governo Federal e a questão vem

sendo discutida pelo Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Esse tema alimenta diversas opiniões, gerando dúvidas. De um lado temos os que debatem sobre o direito à vida,

do outro, sobre o direito à crença e à religião. Dois direitos que se colidem. Este estudo é bibliográfico, com análise de documentos, relatos e dados da FUNAI, sendo seu objetivo

principal ressaltar a importância de estudos antropológicos como os de Darcy Ribeiro, Márcia Suzuki, entre outros, e ainda a análise de compreensões jurídicas como as de

Nelson Hungria e Fernando Capez e ainda, apresentar as razões culturais acerca dos infanticídios indígenas e sobrevivência desses povos. Acreditamos que um diálogo aberto

poderá colocar um ponto final na questão, ou seja, ambos os lados serão considerados à luz da nossa Constituição, sem o qual, o Projeto de Lei 1057/2007 (que dispõe sobre o

combate às práticas tradicionais nocivas aos Direitos Fundamentais), seria apenas mais um texto morto no nosso ordenamento jurídico. Como resultado parcial, foram analisadas

as perguntas que inflamaram o debate na Câmara dos Deputados recentemente, sendo que tais  questões coincidem com a problemática do nosso trabalho: Existe um direito que

deve se sobressair? Há a possibilidade de coexistirem os dois? O infanticídio deve ser proibido ou não? Notoriamente, partidos de "direita", como o PSC, PP, colocaram-se

contrários aos argumentos apresentados pelos partidos de "esquerda” como o  PSOL, PT, PCdoB. Estes acreditam que não deve ser imputado ao indígena um fato criminoso

antes de verificar o grau de compreensão e o caráter ilícito previsto na lei posta pelos não-índios. Assim, tal debate deve ser realizado de maneira responsável, visando o bem

coletivo e os direitos fundamentais previstos em nossa Constituição Cidadã de 1988. 
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