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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente projeto tem por objetivo analisar a caracterização e prática do 

infanticídio indígena ocorrida nas comunidades do Brasil no ângulo onde configurado termo é 

concepção hegemônica do que é vida, ético e do que é humano, dos aspectos antropológicos 

que envolvem os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida em 

relação à cultura existente. Tracejando o papel travado entre Estado e individuo, considerando 

as discussões jurídicas e a colisão do direto à vida em relação ao direito cultural que emergem 

presentes na Constituição Federal e na tramitação do Projeto de Lei 1.057/07 o qual outorga o 

direito à diferença, garantindo a superação do pensamento jurídico moderno eliminando 

possível interação intercultural. O projeto ainda busca explanar a visão antropológica do tema 

abortado, analisando a visão relativista e universalista da colisão de direitos apresentada, 

contestando também, a aplicabilidade de possível lei 1.057/07 quanto as práticas de combate e 

a responsabilização de uma sociedade vista em diversos ângulos jurídicos e sociais como 

inimputáveis quando retratado seu entendimento sobre distinta cultura e sociedade a deles, 

apresentando possíveis erros de proibição culturalmente condicionados. Pretende-se ainda, 

utilizar como forma de metodologia o desenvolvimento bibliográfico, documental e 

audiovisual da área jurídica e antropológica, considerando e priorizando a cultura indígena, 

suas crenças e as alterações que estes irão sofrer. O procedimento metodológico escolhido 

permitirá que se parta de dados gerais para argumentos particulares com a finalidade de se 

chegar a conclusões formais e análises que se comprovem o auxílio e estudo a respeito do 

tema sugerido.  Durante a formulação deste projeto de iniciação científica será adotado o 

método de procedimento monográfico, uma vez que a pesquisa visa realizar um estudo 

aprofundado sobre o tema que abrange as comunidades. Explanado projeto de lei ainda se 

encontra sob avaliação do Senado Federal, logo o estudo até agora feito embasa-se nas 

possíveis alterações que o ambiente indígena será exposto, ressaltando-se que algumas 

interferências já são presentes, avaliando ainda a redundância do projeto de lei visto que na 

Constituição Federal o no código penal já se é previsto a proibição de matar. Elenca-se ainda 

que o estudo almeja o entendimento sobre a Constituição que tem como fundamento o 

pluralismo político, o qual dentre outras características não alude a preferência política e 

ideológica de um única sociedade. Desta forma presente projeto tem por busca o resultado de 

possíveis interferências sem drásticas alterações, almejando a integralização da 

interculturalização como forma de pratica ao problema exposto, alcançando um catalogo de 

valores que tenha a concordância dos participantes. 
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