
 

  

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL - FIBRA  

  

  

  

LARISSA TEIXEIRA SOARES  

  

  

  

  

A PRÁTICA DO INFANTICÍDIO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO BRASIL   

SOBRE A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anápolis  

2018  



 

  

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL - FIBRA  

  

  

  

  

LARISSA TEIXEIRA SOARES  

  

  

  

A PRÁTICA DO INFANTICÍDIO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO BRASIL   

SOBRE A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS   

  

  

  

  

Trabalho de conclusão 

apresentado com requisito parcial 

para obtenção de título de 

Bacharel em Direito.  

Orientador: Prof. Esp. Alexander 

Corrêa Albino da Silva.  

  

  

  

Anápolis  

2018  



 

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL - FIBRA  

  

LARISSA TEIXEIRA SOARES  

  

A PRÁTICA DO INFANTICÍDIO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO BRASIL 

SOBRE A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS   

  

BANCA EXAMINADORA  

  

________________________________________________________  

Prof. Alexander Corrêa Albino da Silva.  

Orientador  

  

________________________________________________________  

Membro 1   

  

________________________________________________________  

Membro 2  

  

Anápolis, ____ de _____________________de 2018   

  

NOTA: ____  

  

Anápolis  

2018  



 

DEDICATÓRIA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dedico esse trabalho primeiramente a Deus, em 

segundo minha família, e ao meu orientador.  

  

  



 

AGRADECIMENTO  

  

Primeiramente agradeço a Deus por ter me abençoado no decorrer dessa 

etapa da minha vida, me proporcionando aprendizado e me concedendo equilíbrio 

para conseguir chegar até aqui.  

Agradeço minha família, que me auxiliaram na realização desse sonho 

tanto financeiramente como sentimentalmente, sempre me ofertaram incentivos para 

continuar e conselhos que vou levar por toda minha vida.  

Agradeço ao meu namorado que esteve do meu lado sempre, aguentando 

as minhas crises de ansiedade e por ter me encorajado a continuar, me ajudado a 

correr atrás de tudo que precisei nessa caminhada.   

Agradeço meu amigo Lewingston por ter me suportado nessa reta final 

onde fiquei muito ansiosa.  

Agradeço aos professores da Instituição FIBRA, que passaram o 

conhecimento devido, muitos deles buscando sempre ofertar o melhor para 

contabilizar na formação dos alunos, incentivando – nos sermos grandes profissionais.  

Enfim, agradeço ao Professor Alexander Corrêa Albino da Silva, que 

concordou em ser meu Orientador, estando empenhado em me ajudar na construção 

desse projeto, sendo sempre paciente, educado e cuidadoso com seus orientados.  

  

  

Só Tenho Que Lhes Dizer: Meu Muito Obrigada!   

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

“Cometer injustiça é pior do que sofrê-la”   

                                                        Platão  

  

  



 

  

RESUMO  

  

Os índios têm sua própria forma de pensar, expressar e viver tradições, mesmo que 

não sejam aceitas por outras sociedades, pois as tradições desses indígenas são 

consideradas relevante para a formação de punição e valores da criação do indivíduo. 

Uma das práticas mais comuns entre essas comunidades é o infanticídio que é 

realizado por motivo de uma criança nascer com incapacidade física ou mental, por 

serem gêmeas, filhas de mãe solteira ou por algum motivo que possa trazer azar para 

a aldeia. O infanticídio indígena não é só realizado com crianças recém-nascidas, pois 

há vários apontamentos de crianças de inúmeras faixas etárias que são submetidas a 

esses rituais feito por essas comunidades indígenas na intenção de exterminar a 

maldição (azar) da tribo, essa pratica é feita por inúmeras comunidades. 

  

Palavras-chave: Direitos, cultura, direitos humanos, índios, sociedades. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

ABSTRACT  

  

 

The Indians have their own way of thinking, expressing and living traditions, even if 

they are not accepted by other societies, because the traditions of these Indians are 

considered relevant for the formation of punishments and values of the creation of the 

individual. One of the most common practices among these communities is infanticide 

that is carried out because of a child being born with a physical or mental disability 

because they are twins, daughters of single mothers or for any reason that may bring 

bad luck to the village. Indigenous infanticide is not only carried out with newborn 

children, as there are several notes from children of various age groups who are 

subjected to these rituals made by these indigenous communities to exterminate the 

curse (bad luck) of the tribe, this practice is done by innumerable communities.  

 

Keywords: Rights, culture, human rights, Indians, societies. 
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INTRODUÇÃO 

  

Os povos indígenas brasileiros são formados por sociedades individualistas, 

atribuída de práxis, tradições e normas exclusivas. Em razão disso, esses povos têm 

seus próprios ponto de vista acerca do ciclo da vida.  

No entanto, a cultura desses povos muitas vezes entra em conflito com a nossa 

Constituição Federal Brasileira, como a integridade do indivíduo e a concepção de vida, 

esse assunto têm ocasionado contestações em relação das tradições resguardada, 

que ferem as normas constitucionais brasileiras. 

O infanticídio é entendido como causa da morte proposital de recém-nascidos 

ou crianças, e é muito praticada por comunidades indígenas brasileiras, 

repetidamente coligada a tradições de onde se vive. Essas praticas ainda existe em 

comunidades da Amazônia. 

Dessa forma, esses costumes estão ligados com crenças religiosas 

consistentes ao domínio de lendas exercidas entre os povos indígenas, que na maioria 

vai em confronto aos direitos humanos. 

O presente trabalho, tem por finalidade verificar a práxis do infanticídio nas 

comunidades indígenas sobre a ótica dos direitos humanos, para esse fim, serão 

observadas normas jurídicas que abordam o devido assunto. 

Essa pesquisa tem pertinência, pois é fundamental a compreensão da 

sociedade desse fato, sendo elaborada com o propósito de possibilitar um 

pensamento jurídico sobre esse conflito da Constituição Federal e tratados 

internacionais, com as tradições da comunidade indígena com o integral direito de ter 

sua independência. 

Nesse sentido será desenvolvido em uma abordagem qualitativa que busca 

a lógica pertinente com fins de pesquisas exploratórias com a metodologia de fontes 

bibliográficas, artigos, sites, modo doutrinário, jurisprudencial, normativo, normas 

constitucionais e infraconstitucionais, revistas jurídicas, artigos, normas 

constitucionais e infraconstitucionais, analisando o tema em uma abordagem geral. 
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1 - INFANTICÍDIO   

 

O capitulo traz uma abordagem acerca do tema infanticídio, mostrando sua 

evolução histórica e legislativa ao decorrer dos anos, abarcando também conceitos 

legais e doutrinários em relação ao crime, mostrando os elementos do crime, 

coautoria, a forma como o crime é penalizado e o meio da ação penal.  

 

1.1– HISTORICIDADE  

  

Durante anos da extensa narrativa do ser humano, o infanticídio vem sendo 

praticado em vários lugares do mundo, por inúmeras justificativas entre elas o meio 

cultural e social da sociedade.  

No Período Romano, o fato da mãe causar a morte do próprio filho era 

equiparado ao parricídio, conforme nos ensina Luís Regis Prado (2004, s/p). “Se fosse 

o pai, o causador da morte do próprio filho, não incorria em delito algum, pois este 

possuía o direito de vida ou morte sobre seus filhos”. (SOARES; PAVARINA, 2010, 

s/p).  

Os códigos de 1830 e 1890 equiparavam o infanticídio ao homicídio 

simples, de forma que não se aplicavam as qualificadoras do crime de morte praticado 

contra adulto para aquele que matasse o recém-nascido.  

De acordo com Mônica Esteves (2012, s/p): 

  

                                     Essa equiparação fazia o infanticídio um crime privilegiado, até 

mesmo quando não praticado pela mãe, a fim de ocultar sua 

própria desonra. A partir da elaboração do Código Penal 

Brasileiro de 1940, com base no Código Penal Suíço de 1937, o 

crime de infanticídio contém uma natureza psicofisiológica da 

influência do estado puerperal, em vez de somente psicológica, 

presente nas leis anteriores.  

  

O infanticídio era uma prática comum em meio a vários povos primitivos 

que buscavam como objetivo obter raças fortes, na perspectiva de evitar crianças 
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fracas ou que tenha qualquer incapacidade física ou mental em meio a linhagem dos 

mesmos, algumas comunidades buscavam ofertar seus infantes em rituais religiosos.  

Segundo o entendimento de Irene Batista Muakad (2002, p. 156): 

  

                                     No Egito, o pai que matasse o filho era obrigado a ficar três dias e três 

noites abraçado no cadáver do infante. Licurgo, preocupado com a 

qualidade de seus guerreiros, autorizava o pai a assassinar o infante 

que apresentava problemas de saúde. Na Abissínia, quando nasciam 

gêmeos, era comum a execução de um nascente.  

  
                                     Já na Grécia antiga, o pai detinha todos os poderes sobre seus 

familiares, inclusive de se desfazer de recém-nascidos que tivessem 

nascido de seu casamento legítimo  

                                     

Nessa época as crianças desde pequenos eram ensinados para objetivos  

futuros, com destaque para os meninos que eram selecionados para a guerras, sendo 

preparados desde cedo como guerreiros e só sobreviveriam e guerreariam os mais 

fortes, já as meninas eram preparadas para cuidar do lar e de seus maridos, não 

podendo ter nenhum tipo de limitação que dificultassem no manuseio de suas funções.  

   

“Neste caso, uma criança deficiente ou que não aceitasse as condições 

pré-estabelecidas pela sociedade ou pela sua família, não seria “útil”, levando assim 

ao seu óbito”. (GUIDUCC; MOREIRA; TOMEY; LIMA, 2017, p. 213). O CP entrou em 

vigor na data de 1940 pelo decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro, pelo presidente 

da época Getúlio Vargas no decorrer do Estado Novo, no qual o infanticídio começou 

a ser um delito autônomo.  

O infanticídio está previsto no artigo 123 do Código Penal, e é a “eliminação 

da vida do próprio filho, recém-nascido ou nascente, praticada pela mãe, durante o 

parto ou logo após, mas sob influência do estado puerperal”. (CIARDO, 2015, s/p). 

 

1.2 - EVOLUÇÃO LEGISLATIVA  

  

Surgiu em 1.830 o código penal que estabelecia em seu artigo 192 o 

seguinte: “Se a própria mãe matar o filho recém-nascido para ocultar a sua honra: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625040/artigo-123-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625040/artigo-123-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625040/artigo-123-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://ferciardo.jusbrasil.com.br/
https://ferciardo.jusbrasil.com.br/
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Pena – prisão com trabalho por 1 a 3 anos”. (NELSON HUNGRIA, 1942, apud, 

SOARES; PAVARINA, 2010, s/p).  

Nesse sentido, o legislador adotava o “critério da honoris causa (por causa 

de honra) para suavizar a pena das mulheres infanticidas, aquelas que por motivo de 

desonra colocasse fim a vida de seu filho receberia tratamento diferenciado pela lei”. 

(NELSON HUNGRIA, 1942, apud, SOARES; PAVARINA, 2010, s/p). “A pena emposta 

ao crime de infanticídio era prisão com trabalho por 1 (um) a 3 (três) anos, enquanto 

para o crime de homicídio a pena máxima era a de morte, a pena média era a prisão 

perpétua e a pena mínima era a prisão com trabalho por 20 anos”. (NELSON 

HUNGRIA, 1942, apud, SOARES; PAVARINA, 2010, s/p).  

Após o código de 1.830 veio o código de 1.890, que trazia uma definição 

diferenciada sobre infanticídio. Conforme se observa na seguinte transcrição do 

doutrinador Damásio E. de Jesus (2005, p. 105): 

                                  O CP de 1.890 definia o crime com a proposição seguinte: “Matar 
recém-nascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias de seu 
nascimento, quer empregando meios diretos e ativos, quer recusando 
à vítima os cuidados necessários à manutenção da vida e a impedir 
sua morte” (art 298,)caput). O preceito secundário da norma 
incriminadora impunha a pena de prisão celular de 6 a 24 anos. O 
parágrafo único cominava pena mais branda. “Se o crime for 
perpetrado pela mãe, para ocultar a desonra própria”.  

  

Observa-se, que a penalidade do CP de 1.890, não teve barreiras para 

conceder vantagem de pena mais suave apenas à mãe que mata o filho para esconder 

a desonra, o caput do artigo 298, é plausível compreender que terceiro também 

poderia praticar o crime de infanticídio, e obter pena mais branda adotada a este.  

Em 1.940 entra em vigor o código penal que é o mesmo utilizado nos dias  

atuais, trazendo um texto sobre infanticídio em seu artigo 123, diferente dos demais.  

Na legislação vigente é possível notar que o legislador adotou como  

destaque ao crime de infanticídio o fato de a parturiente estar em estado puerperal, 

que qualifica o crime como privilegiado por causa da condição psicológica da 

puérpera.   

Segundo Vicente Maggio (2001, p): 



5  

  

 

                               [...] não quer significar que o puerpério acarrete sempre uma 

perturbação psíquica: é preciso que fique averiguado ter este 

realmente sobrevindo em consequência daquele, de modo a diminuir 

a capacidade de entendimento ou de autodeterminação da parturiente.  
                            Fora daí não há por que distinguir entre infanticídio e homicídio.                             

 

                             

                   Para Damásio Jesus (2001, p 107): 
      

 

                            O estado puerperal é o conjunto das perturbações psicológicas e 

físicas sofridas pela mulher em fase do fenômeno do parto. A 

influência do estado puerperal pode diminuir a capacidade de 

compreensão, discernimento e resistência da parturiente, pode 

também, dias após o parto, causar na mulher uma chamada psicose 

puerperal. 

  
Embora o crime de infanticídio é autônomo, podemos observar que se 

resume em crime privilegiado por ser feito pela genitora em oposição de seu filho, 

nascente ou recém-nascido, no momento do parto ou posteriormente, motivada pelo 

estado puerperal.  

  

 

1.3 - CONCEITO LEGAL E DOUTRINÁRIO  

  

A expressão infanticídio tem origem no termo latino infanticidium, que 

significa morte de criança, especialmente recém-nascida.  

Beatriz Pestilli, (2012, s/p) afirma que: 

 

Nos tempos antigos referia-se à matança indiscriminada de crianças 
pequenas; prática que ocorria em muitos lugares e que já foi punida 
de muitas maneiras, podendo-se perceber este fato por meio dos 
períodos evolutivos das penas relacionadas a este crime.  

 

Homicídio realizado pela parturiente contra a criança, no início do parto ou 

recém-nascido, estando a mesma em influência do estado puerperal. É uma forma de 

homicídio privilegiado, que por motivos particular e especial tem uma admissão 

branda a autora do crime. Sendo diminuída a linha de fixação da pena.  “O infanticídio 

é um crime doloso privilegiado onde necessita em virtude a influência do estado 

puerperal para que seja consumado o devido crime”. (CAPEZ, 2013, p.135).  
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 “O estado puerperal, por vezes, pode acarretar distúrbios psíquicos na 

genitora, os quais diminuem a sua capacidade de entendimento ou auto inibição, 

levando-a a eliminar a vida do infante”. (CAPEZ, 2013, p.135). Nesse sentido, para 

que seja praticado o crime de infanticídio e necessário que tenha os meios 

elementares para o cometimento do ato, como: matar o próprio filho; estado a 

infanticida em estado puerperal anteriormente ou posterior ao parto, para que crime 

não seja confundido com crime diferente como aborto ou homicídio.  

  

1.3.1- SUJEITOS DO CRIME  

 

O infanticídio se qualifica como crime próprio, pois impõe que o sujeito ativo 

seja parturiente ou o fato de ser ele cometido durante o estado puerperal pela própria 

mãe do nascituro.  

O código penal vastou o conceito de infanticídio trazendo em sua essência 

que o sujeito passivo é o recém-nascido. Nesse sentido, podemos observar que o 

código protege a vida fora do útero que é atestada pela frequência cardíaca ou 

qualquer outro meio admitido pela medicina.  

 

É significativo destacar, que com a execução do crime, a morte da criança 

tenha sido causada pela mãe, sozinha ou com contribuição de terceiro ou por terceiros 

com a assistência da mãe, isto é, não pode ter havido morte natural e nem nascimento 

sem vida, caso contrário, configura-se crime impossível.  

 Thyara Soares e Antenor Pavarina (2010, s/p): 

 

                     Ainda que seja provado, que o feto não possuía condições autônomas 

de sobreviver, considera-se consumado o infanticídio, pois a prova da 

vida biológica é o suficiente, uma vez que o meio do ordenamento 

jurídico é proteger a vida humana. Existirá, portanto, o infanticídio, 

ainda que o nascente ou neonato seja anormal, disforme ou 

excepcional.  
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Na primeira parte o nascente é considerado antes mesmo de ter respirado. 

Na segunda parte é logo após o parto, com a continuidade do estado puerperal, 

tornando assim esse método mais utilizado. (PATARO,1976, s/p). 

 

1.3.2- ELEMENTOS DO CRIME  

 

Os elementos circunstanciais são objeto material e os sujeitos ativos e 

passivos são tratados no artigo 30 do CP, situações que caracterizam o crime e 

pretendem compreender a explicação da ação. Na ausência de qualquer um desses 

elementos, não é possível a designação do crime de infanticídio.  

Só é viável a execução do crime de infanticídio se ocorrer a morte da 

criança, no decorrer do parto ou posteriormente, vindo ocorrer de diversas formas, 

tornando - se comuns a estrangulação, o afogamento, a asfixia e diferentes lesões. 

“Não contendo provas de que a progenitora quis de fato ou assumiu o risco de matar 

seu filho, fica impossível de comprovar o crime de infanticídio, sendo inexistente em 

qualquer situação a forma culposa”.  (RIBEIRO, 2004, p.88). 

Nesse sentido, a progenitora que comete o crime de infanticídio é 

compreendida como dolo direto, porem se a mesma assumir conscientemente a 

conduta que tenha risco por ela cometida onde teria por seguimento a morte do próprio 

filho, compreende -se dolo eventual. 

Posiciona-se Nelson Hungria (1981, p. 258): 

 

Durante o período do puerpério, sobrevém na mulher profunda 
irritação provocada pelos tremores convulsivos, as dores, os suores, 
a emoção e a fadiga do fenômeno obstétrico. Essas circunstâncias 
determinam-lhe um colapso do senso moral, uma desordem mental e 
uma super excitação frenética, que privam da sua capacidade de 
querer entender, nada recordando após o fato a respeito da sua 
conduta. 

 

Assim, o estado puerpério é entendido no momento que acontece a 

eliminação da criança do útero da mãe na hora do parto, causando confusões e 

alucinações agudas. 
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1.3.3- COAUTORIA  

 

Compreende -se como essencial para o infanticídio o estado puerperal, 

desse modo, na ausência desse elemento seria descaracterizado o crime de 

infanticídio do artigo 123 do CP e seria identificado como conduta ilícita inclusa no 

artigo 121 do CP, homicídio.  Não distanciando do crime de infanticídio a alternativa 

do concurso de agentes.   

O artigo 29 do CP, traz que: “quem, de qualquer modo, concorre para o 

crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 

(NUCCI,2014, s/p). 

Ainda nesse sentido o art. 30 do CP diz: “Não se comunicam as 

circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do 

crime”. (NUCCI,2014, s/p). 

O motivo do infanticídio ser crime próprio, que tão meramente a progenitora 

pode ser a causadora do delito sujeito ativo, tão unicamente o filho recentemente 

nascido pode ser o sujeito passivo dessa ação, porém, pode existir a cooperação 

criminosa.  

 

Claudio Fragoso (1983, s/p), afirma que:    

  
                                     Ser inadmissível o concurso de pessoas no crime de infanticídio, 

argumentando que o privilégio se funda numa diminuição da 

imputabilidade, que não é possível estender aos partícipes. Na 

hipótese de coautoria (realização de atos de execução por parte do 

terceiro), parece-nos evidente que o crime deste será o de homicídio. 

 

E conclui, ainda Edgard Noronha (1988, p. 200) que a não comunicação ao 

corréu só seria compreensível se o infanticídio fosse mero caso de atenuação do 

homicídio e não um tipo inteiramente à parte, completamente autônomo em nossa lei.  

  

https://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaAutor=Noronha%2C%20E.%20Magalh%E3es%20(Edgard%20Magalh%E3es)%2C%201906
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Nesse mesmo sentido, Rogerio Greco (2017, p.166) afirma que:  

  

                            O infanticídio, ao contrário do que afirma a doutrina, permissa vênia, 

não é modalidade de homicídio privilegiado. Seria se figurasse como 

um parágrafo do art. 121 do Código Penal. Cuida-se, portanto, de 

verdadeiro delito autônomo, razão pela qual tudo aquilo que estiver 

contido em seu tipo será considerado elementar, e não circunstância, 

devendo, pois, nos termos da determinação contida no art. 30 do 

Código Penal, ser comunicado ao coparticipante, desde que todos os 

elementos sejam de seu conhecimento.  

  

Assim, vejamos as hipóteses possíveis de coautoria, de acordo com 

Rogerio Greco (2017, p.164):   

  
a) A parturiente e o terceiro executam a conduta núcleo do tipo do 
art. 123 Código Penal, ou seja, ambos praticam comportamentos no 
sentido de causar a morte do recém-nascido;  
 
b) Somente a parturiente executa a conduta de matar o próprio 

filho, com a participação do terceiro;   

c) Somente o terceiro executa a conduta de matar o filho da 

parturiente, contando com o auxílio desta. Para que as hipóteses 

sejam resolvidas corretamente, mister se faz alertar para as 

determinações contidas nos arts. 29 e 30 do Código Penal.  

 

Nesse seguimento, enquanto a legislação penal não obtiver alterações em 

seu teor ao entendimento dessa questão, define-se que o coautor responsabilizará 

pelo crime de infanticídio.  

 

  

1.3.4- MOTIVO DE HONRA  

 

O motivo de honra era o considerado como valor virtuoso em meio a 

sociedade, também era associada com a virgindade e pureza das mulheres que 

deviam manter a sua castidade para manter sua honra.  

Nesse sentido, Francesco Antolisei (2008, p. 124) relata: 
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                                  Honra é um conjunto de dotes morais (como a honestidade e a 

lealdade), intelectuais (como a inteligência e a cultura) e físicos (como 

a sanidade mental e a força física), decorrendo assim para 

determinado valor social que cada indivíduo possuía perante si mesmo 

e da sociedade e diante dos indivíduos que o circulam. 

 

Em seguimento, Vicente Maggio (2001, p. 48) diz: 

 

                                     Com intuito de amenizar a pena, o motivo de honra foi usado pelos 

doutrinadores para caracterizar o crime à circunstância elementar 

constitutiva e integrante da figura típica do infanticídio, passando 

assim a considerar o infanticídio como homicídio privilegiado, quando 

praticado por motivo de honra, pela mãe ou parente próximo.   

 

As mulheres que criassem genuinamente seus filhos, porem fosse deixada 

pelo seu marido, sem condições financeiras na proximidade do parto, não poderia 

requerer a honoris causa, se seu recém-nascido fosse levado a morte, compelida pelo 

estado de desespero e por perturbações psicológicas em decorrência do estado 

puerperal. 

 

1.3.5- PENA E AÇÃO PENAL  

 

A pena imposta ao crime de infanticídio do artigo 123 do Código Penal é 

o de detenção de 2 (dois) a 6 (seis) anos, a ação penal ligada ao delito de infanticídio 

é de iniciativa pública e incondicionada em razão da ação.  

 

Nesse sentido, conforme o jurista Rogerio Greco (2017, p. 162), o crime de 

infanticídio admite:  

 

                            Proposta de suspensão condicional do processo, posição confirmada 

através da Lei nº 11.313, de 28 de junho de 2006, que, modificando a 

redação do art. 61 da Lei nº 9.099/95, ampliou para 2 (dois) anos a 

pena máxima cominada para efeito de reconhecimento da infração 

penal de menor potencial ofensivo, não sendo modificado o art. 89 da 

referida lei, quando podia tê-lo feito expressamente, se fosse intenção 

do legislador ampliar o limite para efeito de concessão de suspensão 

condicional do processo.  
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Nesse sentido, mesmo que haja a incapacidade do Ministério Público, a 

ação penal em relação ao infanticídio “ficará privativa subsidiariamente, no contexto 

do Código Processual Penal, e não havendo inércia, é válida a norma geral a ação 

penal pública incondicionada”. (TAURINO, 2015, s.p).  
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2– INDÍGENAS – CULTURA E DIREITOS  

 

Os direitos e culturas dos indígenas serão demostrados no decorrer do 

capitulo, analisando o infanticídio indígena em um aspecto geral e especificamente no 

Brasil, observando a noção de vida e dignidade que os índios têm, legislações 

protetivas a essas comunidades e casos reais de indígenas que sobreviveram ao 

infanticídio. 

  

2.1 - INFANTICÍDIO INDÍGENA   

  

O infanticídio indígena é realizado por diversos motivos, conforme a cultura 

indígena qualquer situação que a criança recém-nascida impossibilitar a progenitora 

de realizar suas tarefas na tribo, é um motivo para cometer infanticídio.  

A pratica do infanticídio indígena não é um problema atual, podendo ser 

evidenciado ao passar dos anos, essa conduta está frequentemente relacionada a 

cultura dessas tribos, que buscam sempre preservar suas crenças de forma rigorosa.  

De acordo com Pedro Cruz (2010, s.p): 

 

                          As circunstâncias temporais para a realização do sacrifício também 
são fatores determinantes como, por exemplo, nos casos de a 
gravidez ser resultado de uma relação familiar considerada anômala, 
como é o caso de futura mãe solteira, viúva ou da mesma família do 
pai, a morte deve ocorrer instantaneamente: a mãe, ao dar a luz, já 
consciente do seu dever social perante a comunidade, deve tirar a vida 
de seu filho logo após o nascimento, respeitando assim os valores 
morais do grupo. Evita-se, assim, que a convivência prolongada crie 
um inevitável laço afetivo entre a mãe e o bebê, de modo a inviabilizar 
a prática posterior do infanticídio.  

  
Ocorre que em algumas das aldeias que tem a práxis do infanticídio, existe 

índios que repudiam essa pratica o que é demostrando no trecho. 

 Aline Matsuura (2011, p.32) relata uma entrevista a seguir:  

 

                                  [...] Eu mesma não gosto que enterre, acho errado. Criança não é 

cachorro. Nós temos medo de nascer gêmeos, trigêmeos. Dizem que 
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quando um pajé faz feitiço, podem nascer até sete crianças. Por isso 

as mães têm medo. Mas eu acho errado matar. Eu já falei isso para 

as mulheres de lá. A criança fica chorando dentro do buraco, criança 

pequena custa muito a morrer. Se eu vejo no buraco eu tiro.  

 

É observável que nem todos os índios que são criados diante de seus 

hábitos e costumes, são favoráveis com a pratica do infanticídio, muitas das vezes, 

acabam sendo excluídos e expulsos de suas aldeias por não compactuarem com tal 

pratica. Sendo submetidos a deixarem seus lares e procurarem amparo em outras 

sociedades para que seja possível viver uma vida melhor.  

Na Idade Média os crimes graves eram severamente penalizados, as 

genitoras eram seriamente penalizadas se cometessem infanticídio, muitas das vezes 

pagam com a própria vida.  

O delito começou a ser tipificado nas normas jurídicas no Código Penal de 

1830 trazendo em seu contexto uma pena mais branda, constituindo o crime como 

homicídio privilegiado no instante que for executado pela genitora ou parentes.  

 

2.2 - O INFANTICÍDIO INDÍGENA NO BRASIL   

  

A práxis do infanticídio nas aldeias indígenas brasileira e uma pratica 

comum nessas comunidades, pois elas possuem um pensamento diferente das outras 

comunidades sobre a vida e a morte.  

Conforme os dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), no Brasil 

existem aproximadamente 426 terras indígenas tradicionalmente ocupadas, sendo 

assim 8 % registradas.  

O Infanticídio Indígena é uma expressão errada, dado que o infanticídio 

significa em acordo com a lei, a própria genitora em estado puerperal dar a morte a 

uma criança no momento do parto ou posterior.   

O termo é usado para nomear os inúmeros casos onde a vítima é criança, 

porem o nome correto seria homicídio nos casos onde as crianças não são recém-

nascidas e quando é praticado por terceiros e infanticídio nos casos onde a própria 

progenitora matar seu filho.  
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Viviane Taurino (2015, s/p) traz que: 

 

A jurisprudência e a doutrina refere-se o infanticídio como um delito a 

ser realizado pela mãe, motivada pelo estado puerperal, a matar o 

próprio filho durante ou logo após o parto, o que não acontece na 

maioria das vezes, já que há casos de outros membros do grupo que 

cometem tal prática contra crianças já crescidas e com discernimento 

avançado.  

 

“É importante ressaltar que não são apenas recém-nascidos as vítimas de 

infanticídio. Há registros de crianças de 3, 4, 11 e até 15 anos mortas pelas mais 

diversas causas”. (HAKANI, 2008, s/p).  

Existem casos que o infanticídio dessas crianças, não é cometido pela  

querer da própria mãe, mais sim pela interferência da tribo, diante do seguimento da 

cultura deles.  

Nesse sentido, no momento que a criança vem ao mundo com alguma 

imperfeição física ou mental ou que contrariam os regimentos culturais daquela 

comunidade, é visualizada como um fardo para o grupo e vergonha para seus 

progenitores, logo que, essa criança não será capaz de colaborar com a aldeia.  

 

Segundo Pedro Cruz (2010, p.23), no que se refere às crianças gêmeas, 

acredita-se que trazem uma possibilidade de amaldiçoar a tribo:  

  

                                     Por trás da morte intencional dessas crianças, há um espesso 
argumento antropológico que busca explicar a ação entre os nativos. 
Dar a luz a crianças gêmeas, por exemplo, significa amaldiçoar a tribo 
inteira provocando a ira de entes transcendentais, segundo as crenças 
indígenas.  

  

Diversas mortes por infanticídio são camufladas nos dados oficiais por 

diversas mortes, como por exemplo por “desnutrição ou por outras causas, ficando 

com isso, difícil de identificar quantas mortes aproximadamente acontece”. 

(TAURINO, 2015, s/p). 



15  

  

 

2.3 - A NOÇÃO DE VIDA E DIGNIDADE PARA OS POVOS INDÍGENAS   

 

Os índios têm uma forma própria de organizar suas vidas, diferentemente 

da nossa realidade, eles não são ligados ao nascimento, necessitando ser construída, 

de maneira basilar por fundamentos visíveis.  

Assim, para as sociedades indígenas, “são fundamentais devidas 

conjunções para o sujeito ser identificado como ser humano, de forma que alguns 

indivíduos nunca serão considerados humanos ou potencialmente humanos”. 

(TAURINO, 2015, s/p). “A sociedade ver a personalidade civil no começo do 

nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro”. (art. 2º, Código Civil).  

Porém, numerosa parcela dos povos indígenas tem essa sincronia, 

conforme Marianna Holanda (2008, p.16):  

                          Uma criança que “nasce” não é imediatamente feita humana e, 

portanto, a procriação não é garantia de parentesco. Isso porque, para 

eles, a consubstancialidade que nos faz consanguíneos e parentes 

não é fato, não é um dom, mas uma condição a ser continuamente 

produzida pelas trocas e relações  

 

Nesse sentido, a concepção no entendimento dos índios é considerada no 

nascer com vida, e sim na sequência gradativa de atributos humano que são 

agregadas na formação do ser humano e sua individualidade humana, por 

consequência de um método continuado de “descobrir a ser humano”.  

O requisito do fato de existir dos indivíduos que agrupam o meio das 

comunidades indígenas é a sua instabilidade e valência transformacional são 

resultância do convívio e do desenvolvimento das atividades que identificam os 

humanos. Nesse mesmo sentido para permanecer na “morada humana” é necessário 

um exercício diário obediência as regras sociais. 

Com o propósito de que as crianças indígenas consigam um nome, elas 

precisam atestar a viabilidade de ser sociável, desse modo, obriga-se completar 

quesitos como habilidades de caminhar, expressar e de alimentar-se 

independentemente.   
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Nesse segmento, aduz, que o infanticídio é cometido por percepção 

diversificada de existência humana, no qual a estrutura social da pessoa, não sendo 

basto o fato de nascer, é determinado algumas caraterísticas para que seja 

enquadrado nessa sociedade.  

  

2.4 – LEGISLAÇÕES PROTETIVAS AOS DIREITOS DOS INDÍGENAS  

  

As garantias dos índios estão resguardadas desde a origem da 

Constituição Federal de 1988, que primeiramente estabeleceu em sua redação 

constitucional o vínculo da nação com os índios.   

O artigo 231 atribuí o direito aos índios de ser diferenciado, ou seja, de 

continuarem sendo índios e mantendo sua cultura.  

Os índios têm o direito sobre o torrão onde são habitados 

independentemente de qual for reconhecimento judicial, pois refere- se ao direito 

original, sendo assim, a demarcação que o Estado faz é para declarar com precisão 

a extensão territorial da posse, permitindo desse modo a eficácia da Constituição.  

O Estatuto do Índio foi estabelecido com a publicação da Lei nº 6.001 de 

19 de dezembro de 1973, criada antes da CF/88, já resguardando as tradições dos 

mesmos. A referida lei assegura a condição jurídica dos indígenas e das sociedades, 

que determina normas a respeito das situações de deveres e direitos. “O Estatuto 

trouxe o propósito conservar os direitos dos índios, na realidade, instituiu normas de 

reconhecimento que distanciam os indígenas de sua perspectiva afinidade cultural”. 

(RIBEIRO, 1979, p. 47).  

Na atualidade esse mecanismo mais moderno e amplo no domínio 

internacional em aspecto às circunstâncias de vida e de atividade laboral dos índios, 

em conjunto várias prerrogativas específicas dessas coletividades, conforme o direito 

de conservar sua maneira de viver e fortificar suas afinidades no meio em que 

habitam.  

Desse sentido, na Convenção mostra a sua restrição expressa ao 

descumprimento dos direitos fundamentais desses povos, o que faz a práxis do 

infanticídio indígena um crime incontestável.  
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Para defender os direitos indígenas, foi constituído a Fundação Nacional 

do Índio pela Lei nº 5371/1967.  “A FUNAI, conectada ao Ministério da Justiça, é uma 

instituição federal é encarregado pela formação e realização da política indigenista 

brasileira, nas formas do desempenho ao que estabelece na Constituição Federal de 

1988”. (TAURINO, 2015, s/p).  

De acordo com Viviane Taurino (2015, s/p): 

 

                                    Tem como principais atribuições: promover a educação básica e 

políticas de desenvolvimento sustentável das populações indígenas, 

demarcar e proteger as terras indígenas, aliar a sustentabilidade 

econômica à sócio-ambiental, promover a conservação e a 

recuperação do meio ambiente, controlar e mitigar possíveis impactos 

ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas, 

coordenar e implementar as políticas de proteção aos grupos isolados 

e recém contatados e implementar medidas de vigilância, fiscalização 

e de prevenção de conflitos em terras indígenas.  

  

Entretanto, a FUNAI recebe críticas de forma geral por parte de grupos 

religiosos, ONGs entre outros, que indagam sua predisposição de respondem com 

precisão e eficiências as questões sob sua obrigação adversa do Estado diante das 

questões culturais. Por exemplo, não se tem um posicionamento em meio a pratica 

do infanticídio indígena nos grupos indígenas.  

Assim, pode-se perceber que a FUNAI negligencia o fato de estar frente as 

campanhas para que a sociedade se comova, em especial a indígena abrindo para a 

discussões em busca de soluções para o infanticídio. 

  

2.5 – CASOS REAIS   

 

Nesse tópico, será relatado alguns casos reais de vítimas da prática do 

infanticídio, analisando algumas das diversas formas de execuções nessas 

comunidades. 

 

 



18  

  

 

2.5.1- ÍNDIA HAKANI DA TRIBO SURUWAHA:   

 

“Hakani nasceu em 1995, filha de uma índia suruwaha. Seu nome significa 

sorriso e seu rosto estava sempre iluminado por um sorriso radiante e contagioso”. 

(ATINI, 2015, s/p).  

No decorrer de dois anos, Hakani não teve seus movimentos desenvolvidos 

como é comum entre as crianças, não aprendendo a se locomover e a se comunicar. 

A comunidade indígena diante dessa situação começou a obrigar os pais da criança 

para que a matassem. “Seus pais, incapazes de sacrificá-la, preferiram se suicidar, 

deixando Hakani e seus 4 irmãos órfãos”. (ATINI, 2015, s/p).  

A responsabilidade de sacrificar Hakani agora era de seu irmão mais velho. 

“Ele levou-a até a capoeira ao redor da maloca e a enterrou, ainda viva, numa cova 

rasa. O choro abafado de Hakani podia ser ouvido enquanto ela estava sufocada 

debaixo da terra”. (ATINI, 2015, s/p).  

Muitas das vezes é possível ouvir por horas a criança chorando até que ela 

morra, mas felizmente o destino de Hakani foi diferente, pois ao ouvirem seu choro, 

arrancaram – a do tumulo e entregou nos braços de seu avô que a levou para sua 

rede. Porem como membro antigo da aldeia, ele sabia o que a cultura esperava dele. 

“O avô de Hakani tomou seu arco e flecha e apontou para ela. A flechada errou o 

coração, mas perfurou seu ombro. Logo em seguida, tomado por culpa e remorso, ele 

atentou contra a própria vida, ingerindo uma porção do venenoso timbó”. (ATINI, 2015, 

s/p).  

 

Nesse sentido Atini (2015, s/p) relata: 

 

                                     Hakani, tinha apenas dois anos e meio de idade e passou a viver como 

se fosse uma amaldiçoada. Por três anos ela sobreviveu bebendo 

água de chuva, cascas de árvore, folhas, insetos, a ocasionalmente 

algum resto de comida que seu irmão conseguia para ela. Além do 

abandono, ela era física e emocionalmente agredida. Com o passar 

do tempo Hakani foi perdendo seu sorrido radiante e toda sua 

expressão facial. Mesmo assim o profundo silêncio não caiu sobre ela. 

Finalmente foi resgatada por um de seus irmãos, que a levou até a 
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casa de um casal de missionários que por mais de 20 anos trabalhava 

com povo suruwahá. 

 

 O casal percebendo que Hakani demostrava sinais de desnutrição e 

apresentando muito doente, pelo fato de ter cinco anos de idade, pesando 7 quilos e 

media apenas 69 centímetros. Eles optaram por cuidar dela como se fosse sua própria 

filha.  

Ficaram cuidando dela por algum período na mata, porém eles perceberam 

que sem auxilio médico seria impossível que ela sobrevivesse. Na tentatia de salvar 

sua vida, pediram permissão ao governo para leva- lá para a cidade. “Em apenas seis 

meses recebendo amor, cuidados e tratamento médico, Hakani começou a andar e 

falar. Aquele sorriso radiante voltou a iluminar seu rosto. Em um ano seu peso e sua 

altura simplesmente dobraram”. (ATINI, 2015, s/p).   

   

2.5.2 - ÍNDIO MAYUTÁ DA TRIBO KAMAIURÁ:   

  

O hábito de tirar a vida de crianças gêmeas vitimou um dos filhos de 

Aisanam Paltu Kamaiurá. 

Nesse seguimento Marcia Suzuki (2007, p.12) narra:  

 

                                     Esse meu filho era gêmeo, tinha dois. Eles enterraram o outro. A 

enfermeira não me avisou que ela tinha gêmeos. Só na hora que 

nasceram as crianças, às duas horas da madrugada. Eu estava na 

minha casa e a minha esposa estava na casa da mãe dela. Aí, depois 

que nasceu, a pessoa veio falar prá mim que eram duas crianças. Eu 

levei um susto, né? Eles me avisaram que iam enterrar as duas. Aí eu 

falei que não, que eu precisava pegar pelo menos uma delas. Mas a 

família não queria que eu pegasse nem uma das crianças. Eu insisti e 

aí meu pai foi lá para segurar uma das crianças. Eles pegaram uma e 

enterraram a outra. Hoje a criança está aqui comigo, já tem sete 

meses, tá gordinho. Quando eles enterram criança, o pai e a mãe 

sentem falta. Como é meu caso mesmo. Até hoje eu não esqueço 

ainda. Porque eu estou vendo o menino, o crescimento dele, aí eu 

penso no outro também, poxa! Se eu tivesse alguém que me ajudasse, 

eu poderia criar as duas crianças… eu falo isso. A mãe mesmo falou 

prá mim outro dia “Poxa! O pessoal enterrou nosso filho, agora nós só 

estamos com um.” É muito triste, a gente não consegue esquecer.  
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Nesse sentido, Mayutá, perdeu seu irmão gêmeo, sacrificado só teve sua vida 

poupada, pelo fato de seu progenitor intervir para que a vida de um dos seus filhos 

fosse resguardada. 

 

2.5.3- ÍNDIO NIWAI DA TRIBO SURUWAHA:  

 

Marcia Suzuki (2007, p. 08) relata o acontecimento de Niwai, uma criança 

de apenas 05 anos, que foi enterrado vivo:  

  
                                     O índio Niwai, da tribo suruwaha, aparentava ser um menino saudável, 

mas aos três anos, todos percebiam que havia algo errado, pois não 

se desenvolvia como um menino normal, pois não conseguia falar nem 

andar. Nessa situação, várias equipes médicas foram visitar o garoto, 

mas logo concluíram que não tinha muito a ser feito, uma vez que os 

suruwaha, por se tratar de uma tribo semi-isolada e deveria-se ao 

máximo evitar a interferência estatal. Ainda assim, retirá-lo da tribo 

seria considerado uma grave interferência cultural. A situação de 

pressão aumentava e o desgosto dos pais se tornou tão insuportável 

que eles acabaram se suicidando quando Niawi tinha 5 anos. Toda a 

comunidade chorou muito a perda do grande caçador e de sua 

esposa. Foram longos dias de luto e de canto ritual. Quando 

terminaram os rituais fúnebres, o irmão mais velho de Niawi lhe deu 

vários golpes na cabeça até que ele desmaiasse. Depois disso, 

segundo relatos dos familiares, Niawi foi enterrado ainda vivo numa 

cova rasa perto da maloca. Niawi não sobreviveu. 

  

Valido relembrar que para as sociedades indígenas, não é somente recém-

nascidos que são levadas a mortes, crianças de diferentes faixas etárias e 

adolescentes.  

 

2.5.4- ÍNDIO AMALÉ DA TRIBO KAMAIURÁ:  

  

Amalé, índio da comunidade kamaiurá de Mato Grosso consegue sobreviver a 

um habito tradicional dos kamaiurás, que enterram crianças vivas vinda de mães 

solteiras.  
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Segundo relata a Marcia Suzuki (2007, s/p): 

  

         Logo que nasceu, às 7 horas de 21 de novembro de 2003, ele foi 

enterrado vivo pela mãe, Kanui. Seguia-se, assim, um ritual 

determinado pelo código cultural dos kamaiurás, que manda enterrar 

vivos aqueles que são gerados por mães solteiras. Para assegurar que 

o destino de Amalé não fosse mudado, seus avós ainda pisotearam a 

cova. Ninguém ouviu sequer um choro. Duas horas depois da 

cerimônia, num gesto que desafiou toda a aldeia, sua tia Kamiru 

empenhou-se em desenterrar o bebê. Ela lembra que seus olhos e 

narinas sangravam muito e que o primeiro choro só aconteceu oito 

horas mais tarde. Os índios mais velhos acreditam que Amalé só 

escapou da morte porque naquele dia a terra da cova estava misturada 

a muitas folhas e gravetos, o que pode ter formado uma pequena bolha 

de ar. 

  

Segundo Camila Nascimento (2009), Amalé, “vive com sua tia Kamiru em 

Brasília / Distrito Federal, apresenta tipo raro de anemia, e depende de transfusões 

de sangue mensais, para tanto, é acompanhada pela equipe médica, onde realiza as 

transfusões sanguíneas”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



22  

  

 

3– DIREITOS HUMANOS E SUA APLICAÇÃO NA CULTURA INDÍGENA 

  

Esse capitulo traz uma abordagem histórica sobre os direitos humanos, 

mostrando sua aplicabilidade no meio da sociedade em especifico nas comunidades 

indígenas acerca da cultura desses povos. 

 

3.1 – HISTORICIDADE DOS DIREITOS HUMANOS  

 

Os direitos humanos resume-se em direitos naturais assegurados a 

qualquer indivíduo, povos e nações, sem levar em conta sua classe social, etnia, 

gênero, nacionalidade ou posição político. Os direitos humanos, teve evolução 

histórica com o decorrer dos anos moldando - se conforme as necessidades 

exclusivas de cada estágio dos anos.  

Nesse sentido, a maneira como aprendemos a respeito dos direitos 

humanos, foi com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

firmado em 1948, anteriormente os princípios de preservação aos direitos 

fundamentais da pessoa já manifestava em certos instantes ao prolongado da história.  

Segundo Isabela Souza (2017, s/p): 

 

                             A primeira forma de declaração dos direitos humanos na história é 

atribuída ao Cilindro de Ciro, uma peça de argila contendo os 

princípios de Ciro, rei da antiga Pérsia que ao conquistar a cidade da 

Babilônia, em 539 a.C. libertou todos os escravos da cidade, declarou 

que as pessoas poderiam escolher a sua própria religião e 

estabeleceu a igualdade racial.   
  

  

O pensamento de direitos humanos correu brevemente em direção de 

outras localidades. Nesse período, apareceu novos relevantes registros de declaração 

dos direitos restritos, tal como Petição de Direito, um escrito feito pelo congresso 

Inglês em 1628 e em seguida emitido a Carlos I como um certificado de autonomias 

civis. A Petição embasou – se em  escritos e regulamentos precedente e tinha como 

proposito fundamental prévios parecer sem permissão do congresso.  

 Isabela Souza (2017, s/p) relata: 
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                                  Já em 1776, foi deflagrado o processo de independência dos Estados 

Unidos, contexto em que foi publicada uma declaração que acentuava 

os direitos individuais (direito à vida, à liberdade e à busca pela 

felicidade) e o direito de revolução. Essas ideias não só foram 

amplamente apoiadas pelos cidadãos estadunidenses, como 

influenciaram outros fenômenos similares no mundo, em particular a 

Revolução Francesa, em 1789.  
  

  

Os notáveis feitos da Revolução Francesa ocasionaram na preparação de 

um importante papel, mas conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Foi lhe certificado principalmente os indivíduos franceses teriam que ter os 

direitos basilares como: à liberdade, propriedade, segurança e etc. “Esses 

documentos são considerados importantes precursores escritos para muitos dos 

documentos de direitos humanos atuais, entre eles a Declaração Universal de 1948, 

que completou 70 anos em 2018”. (SOUZA, 2017, s/p).  

Conforme, Isabela Souza (2017, s/p): 

 

                                  A Segunda Guerra Mundial resultou na perda de um grande número 

de pessoas, sobretudo com as muitas violações a direitos individuais 

cometidas por governos fascistas durante o período. Logo após o fim 

do conflito, formou-se a Organização das Nações Unidas (ONU),  cujo 

objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo.  
  

Além de que, resultou -se na criação de um comitê, liderado por Eleanor 

Roosevelt, com o intuito de elaborar um documento no qual iriam conter os direitos 

que os indivíduos do mundo precisariam possuir. Esse escrito é a Declaração 

Universal, que estabelece 30 artigos que tratam a respeito dos direitos intransferíveis 

que tem obrigação de assegurar a liberdade, paz mundial e a justiça.  

Acerca dos variados direitos assegurados pela Declaração Universal, 

encontram-se o direito de não ser submetido a escravidão, de ter igualdade diante das 

leis, direito a demonstração de opinião política e religiosa, à liberdade de pensar e na 

atividade política.  “O lazer, a educação, a cultura e o trabalho livre e remunerado 

também são garantidos como direitos humanos fundamentais”. (SOUZA, 2017, s/p).  

Atualmente, “a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que 

compõem as Nações Unidas e, ainda que não tenha força de lei, o documento serve 
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como base para constituições e tratados internacionais”. (SOUZA, 2017, s/p). O 

regulamento dos direitos humanos é regulado por cada nação por intermédio de 

transações com associações como a ONU e em compromissos e convenções 

internacionais. Muitos países ainda estabelecem  por meio de   tratados das  Nações 

 Unidas, sobre as mais distintos ramo, como direitos econômicos, discriminação 

racial, direitos da criança, entre outros.   

Sendo assim, existe para um desses tratados uma comissão de auditores 

que analisam como os Estados membros estão seguindo os preceitos que adotaram 

ao participar do tratado. Aliás, outras organizações da ONU, por exemplo a 

Assembléia Geral das Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos e o  Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos frequentemente se manifestam em razão de 

casos de violações de direitos humanos no mundo todo.  

Outro mecanismo para a defesa desses direitos é o efeito de revisão da 

paz, feitas pela ONU e que supervisionam a efetivação dos direitos humanos em 

diferentes locais do mundo. Além disso, já sucede três fóruns de direitos humanos, 

sendo um posicionado na Europa, um na África e também no continente americano.  

A ponto nacional, cada nação é incumbida de assegurar os direitos 

humanos entre sua extensão territorial. Mas na verificação desses direitos fazem 

também fundações de direitos humanos, instituições profissionais, entidades 

acadêmicas, comunidades religiosas, organizações não governamentais, entre 

outros.  

 Isabela Souza (2017, s/p) diz que: 

 

                                     Embora existam diversos documentos e instrumentos para garantir os 

direitos humanos, na prática ainda há uma grande dificuldade em tirar 

esses planos do papel. Segundo o doutor em Filosofia do Direito 

Bernardo Guerra, o desafio para a eficácia dos direitos humanos está 

relacionado principalmente à falta de vontade política, muitas vezes 

sob a justificativa dos altos custos dos investimentos sociais.  

  

Nesse sentido, observa -se que os direitos humanos são transgredidos em 

diversas localidades do mundo. Um evento muito eminente é, no entanto, o da Síria 

que depois da guerra civil, ainda enfrentam uma crucial crise de expatriados, entre 
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eles, crianças sem alcance de ensinos escolares, sem documentação e que inúmeras 

das vezes são encarregados do ganha pão de seus familiares  

  

3.2 – O RELATIVISMO E UNIVERSALISMO DOS DIREITOS HUMANOS  

  

A prática do infanticídio pode ser notada em diversas comunidades pelo  

mundo inteiro, como a China, Índia, Indonésia e na África e em países como Gana, 

no qual a prática está conexa com a sobrevivência.   

O infanticídio estabelece um conhecimento que é vivenciado na atualidade, 

não é um acontecimento isolado, dá-se através de variadas causas, e dependendo 

do fato, quer ele social, cultural ou étnica, é examinado de forma costumeira, não 

ocorrendo crime.   

Nesse segmento, nasce duas teorias sendo elas o Relativismo Cultural e o 

Universalismo Jurídico, que tem a finalidade de esclarecer o fato de haver diferentes 

ideias de explicar e verificar as mais diferentes tradições culturais de uma determinada 

sociedade.  

Essas duas teorias surgiram posteriormente a vinda da Segunda Guerra 

Mundial, um acontecimento da história onde a humanidade e o ordenamento jurídico 

estavam tentando encarar as violações sobrevindas de um governo tirano no decorrer 

da guerra.   

No processo de divulgação de mecanismos que certificaram os direitos, 

sendo o principal o direito da honradez humana, projetaram -se bastantes 

contestações o âmbito da universalidade dos direitos humanos e diferentes impasses 

referentes às diferenças culturais, religiosas e éticas viventes no mundo.  

A cultura vai se tornar a linha divisória do debate sobre a liberdade e os 

direitos humanos. Todos nós estamos familiarizados com o argumento cultural. Ele 

rejeita a noção de direitos humanos inalienáveis com base no fato de que essa noção 

apenas reflete uma perspectiva ocidental bastante provinciana. 

Para os defensores relativistas o direito que se encontra vinculado 

meramente aos normas política, econômica, cultural, social e moral, validos em meio 

a certa comunidade. Cada grupo tem seu próprio discurso diferente com relação aos 
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direitos fundamentais, vinculando-se as condições das propriedades culturais e 

históricas.  

Desse modo, podemos entender a cultura de uma comunidade através do 

relativismo, não como normas que devem ser seguidas pelas demais, mais sim 

respeitadas pelas outras sociedades que tem culturas diversas.  

De acordo com Elis Ferreira (2016, s/p):  

 

Observa-se então que, assim como os indígenas tem o direito de ter a 
sua cultura resguardada e até mesmo valorizada, a Declaração 
Universal de Direitos Humanos e a Constituição Federal brasileira 
asseguram a todos o direito à vida, por ser um direito natural do ser 
humano, que a princípio, deve ser tutelado de forma incondicionada.  

 

Nesse sentido, em decorrência desse radical relativismo, os costumes 

brasileiros não transparecem maior interesse acerca das culturas indígenas no qual o 

Estado diante de sua postura de garante, não interferindo.   

Porém Vicente Barreto (1998, p.378): 

Compreende ainda que os desempenhos culturais são diversos, 
apresentam certas necessidades coletivas a humanidade. Essas 
necessidades, pertinentes à vida humana, é possível observar em 
qualquer momento e local, mesmo com as variáveis citadas no 

multiculturalismo.   

 

Desse modo, admite-se necessidades comuns, para Barreto (1998, p. 378) 

compreende que também tenham haveres em comum na procura por contentamento 

dessas necessidades.  

 Assim, Vicente Barreto (1998):  

                                  Afirma que uma tradição ou prática cultural pode sofrer interpretações 

distintas, pois toda cultura é plural em si mesma e passível de “crítica 

interna”, ou seja, aquela promovida pelos seus próprios praticantes, 

podendo esconder internamente, relações de poder, na qual um 

determinado grupo seja excluído e oprimido pela prática cultural.   

  

Seguindo essa analise inerente bem como pode ser percebida no convívio 

de certas comunidades indígenas brasileiras, como: da índia Muwaji Suruwahá, do 

grupo Suruwahá, que não concordou com o sacrifício da filha, Iganani, nascida com 
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paralisia cerebral.  “No entanto, a recusa significou abandonar a aldeia com seus filhos 

e uma sobrinha que, por ser órfã, também seria vitimada pelo infanticídio”. (MUNDIM, 

2009, s/p). 

Portanto, o posicionamento relativista impõe o perigo de perder 

autenticidade para agir a frente de definidas maneiras de agressividade que têm como 

resposta a motivação de costumes culturais próprios, tal como a ação do infanticídio 

indígena no Brasil.   

O universalismo cultural privilegia o ser humano, observando sua 

autonomia e guardando sua liberdade, para que consiga ser respeitado em meio da 

comunidade que vive. Auxilia no idealismo de que, cada indivíduo tem sua própria 

identidade cultural como ser, pois, todos são possuidores dos mesmos direitos. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, constitui normas que são 

mundiais, que estão sobre todas características. “Os instrumentos internacionais que 

reconhecem os direitos humanos são visivelmente universalistas, pois buscam 

assegurar a proteção universal dos direitos e liberdades fundamentais que qualquer 

pessoa, independentemente do local onde esteja”. (ESTEVES, 2012, s/p).  

A teoria da universalidade dos direitos humanos foi primeiro aprovada pela 

ONU por intermédio da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e 

tornando -se aceita pela Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, que 

defendeu a universalidade moral e se privou no referente relativismo radical.  

De acordo com Mônica Esteves (2012, s/p):  

 

                                     As particularidades de cada Nação e região devem ser levadas em 
consideração, bem como os diversos contextos históricos, culturais e 
religiosos, mas é dever do Estado promover e proteger todas as 
liberdades e direitos fundamentais, quaisquer que sejam seus 
sistemas culturais e políticos. Com isso, o relativismo radical é 
somente mais uma teoria, a qual não vem sendo adotado no âmbito 
normativo, pois verifica-se que na esfera do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos a cultura não é tida como verdade absoluta, 
admitindo-se, assim, relações e contatos entre as diversas culturas 
existentes. 
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“Os direitos universais pressupõem uma doutrina filosófica de um 

universalismo ético, filosofia ocidental que constitui a base da religião cristã e, por 

isso, poderia acarretar no imperialismo cultural”. (FREEMAN, 2001, p. 91).  

Sobre as discordâncias entre o universalismo dos direitos humanos e o 

relativismo cultural, relata Esteves (2012, s/p):  

 

                                     O infanticídio indígena no Brasil é um dos casos onde se pode 

encontrar o confronto entre o relativismo cultural e o universalismo dos 

direitos humanos. Os motivos que levam a essa prática por alguns 

povos indígenas brasileiros são variados, mas estão associados à 

questão das crenças e do poder que os mitos exercem nessas tribos, 

que possuem suas próprias leis que são regidas a partir de conceitos 

particulares e que priorizam a coletividade, não o indivíduo.  

  

“Afirma, nesse sentido, que o universalismo dos direitos humanos pode ser 

compatível com a disparidade cultural, visto que seus autores celebram a pluralidade 

cultural”. (FREEMAN, 2001, s/p).  

O início dessa sistemática abriu o consenso entre as tradições no que 

correspondem as diferenciações feita com base no entendimento dos direitos e na 

dignidade dos indivíduos, com a finalidade de chegar ao conhecimento dos direitos 

humanos e para que haja o mínimo de ética.  

  

3.3 – PROJETO DE LEI 

 

Foram criados projetos de Lei na investidura de solucionar essa série de 

casos de infanticídio nos grupos indígenas. 

 

3.3.1- PROJETO DE LEI MUWAJI 1.057/2007   

  

O deputado federal Henrique Afonso, do Partido Verde (PV) do Acre, 

anunciou, o Projeto de Lei 1057/2007, no dia 11 de maio de 2007, mas conhecido 

como “Lei Muwaji” em consideração a uma progenitora do grupo dos Suruwahás ao 



29  

  

 

qual provocou as tradições do grupo onde vivia para proteger a filha, que teria a vida 

ceifada por conter desde de o nascimento paralisia cerebral.   

Essa história obteve repercussão nacional no instante ao qual o programa 

da rede Globo Fantástico do ano de 2005, convidou a genitora para uma entrevista, 

onde a mesma afirmou que resolveu abandonar seu grupo a fim de sua filha pudesse 

fazer acompanhamento médico e pudesse sobreviver, desse modo, o caso teve 

grande emoção nacional.  

Depois dessa repercussão, essa história fez com que os olhares de 

políticos, antropológicos e outros, voltassem para as comunidades indígenas em 

questão de suas tradições.  

O Projeto predispõe a modo da proibição dos costumes dos índios 

tradicionais e nocivas, visto que, são opostos aos direitos fundamentais, prenunciado 

no ordenamento jurídico brasileiro, e aos direitos humanos, certificado 

internacionalmente, a preservação dos direitos primordiais das crianças indígenas ou 

qualquer outra referentes a essas comunidades não habitual.  

 “Pode-se referir que o Projeto de Lei n° 1.057/2007 é, de certo modo 

relativizador, pois compreende que essas práticas "nocivas" são tradicionais (e não 

crimes), sendo analisadas de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal 

Brasileira”. (FANTON, 2012, p.44).  

O projeto além do mais, tem por finalidade validar o apreço por práxis 

tradicionais indígenas, da qual esteja em compatibilidade com as normas 

fundamentais validados pela CF e pelos registros internacionais de que o Brasil assim 

seja subscritor.   

Bem como, no artigo 2º da referida lei, são declaradas práticas tradicionais, 

que certificam em oposição a vida ou a integridade física de crianças ou recém-

nascidos 

O Projeto determina que a informação de acontecimentos em que houver 

hipótese ou certeza de gestação que seja notável de risco, ou de crianças em perigo 

de morte ou maus-tratos, devem ser obrigatoriamente informados à FUNASA, à 

FUNAI, ao Conselho Tutelar do local da ocorrência, não sendo possível, comunicar 

autoridades judiciais.  
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Aquele que não comunicar as organizações praticando o crime de omissão 

de socorro. Nesse mesmo sentido, a autoridade pública ou qualquer órgão 

responsável que não exercer as precauções necessária também será 

responsabilizado pelo crime de omissão de socorro.   

A Lei Muwaji possibilita a autoridade judicial dispor a remoção 

provisoriamente da criança toda vez que for constatado a intenção dos pais ou do 

povo em insistir na prática tradicional nociva, conduzindo-a para instituto de proteção 

institucional ou família hospitaleira. 

Contudo, o projeto determina ainda, a efetivação de planejamentos 

educacionais em direitos humanos nos grupos indígenas no artigo 7º. 

 

3.3.2- PROJETO DE LEI DO SENADO N° 295, DE 2009  

  

O Projeto foi mostrado em maio de 2007, depois de ser progressivamente 

tirado da pauta foi divulgado parecer da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 

de autoria da Deputada Janete Rocha Pietá, de São Paulo.  

Um novo Projeto de Lei de nº 295/2009, de autoria do Senador Aloísio 

Mercadante (PT/SP), que apresenta buscar aumentar um capítulo especifico para a 

averiguação de direitos da criança e do adolescente indígenas, ao texto do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

Se bem que o Projeto de Lei dispõe a perspectivas tradições culturais dos 

grupos  indígenas e a urgência de serem resguardados, o novo texto tem a finalidade 

de proteger integralmente à vida das crianças e adolescentes em combate as práxis 

que trespassar os direitos e garantias elementares, encarregando ao Ministério 

Público e a FUNAI a responsabilidade legal de providenciar respostas que certifiquem 

a segurança completa dessas crianças e adolescentes indígenas que são vítimas de 

ameaças de maneira contínua, conforme os artigos 69-D e 69-M. 

O Projeto de Lei nº 295/2009 foi protocolizado em 30 de junho de 2009 e 

em seguida levado à Comissão de Assuntos Sociais. Em outubro de 2010, enfim, a 

Senadora Lúcia Vânia, concorda com o contexto, passando pela pauta do comitê. 
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Entretanto, em janeiro de 2011, o Projeto foi armazenado por meio do 

Regulamento Interno do Senado. Enfim sobrevém o Projeto de Emenda Constitucional 

nº 303/2008, proposta pelo deputado Pompeo de Matos do PDT.   

Preconiza que o pensamento a respeito dos direitos dos índios de cultura, 

linguajar e religiosidade estejam em conformidade com a garantia de vida e tem por 

finalidade complicar a execução de abortos e do infanticídio dentro dos grupos 

indígenas.   

 

Conforme Vania Alves (2009, s/p) em entrevista à Câmara Notícias, o 

deputado afirma:  

                            Fazer respeitar o direito à vida humana entre os indígenas não 

constitui desrespeito ou afronta a sua cultura, mas, pelo contrário, 

configura respeito a sua particularidade cultural no âmbito da 

sociedade brasileira, a qual, por meio da Carta Constitucional de 1988, 

considera inviolável o direito à vida de todos os brasileiros, inclusive 

os indígenas, e estrangeiros. 

  

Pelo Projeto de Emenda Constitucional, o deputado argumenta sobre a 

mudança do artigo 231 da Constituição Federal. 

Para o parlamentar, o desleixo sobre o direito à vida no artigo 231 do 

regramento constitucional que menciona as prerrogativas dos índios, deixa a 

compreensão de que são legitimadas as práxis de infanticídio pela constituição 

federal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em virtudes dos fatos mencionados, concluímos que nossos meios de 

comunicações não abordam devidamente o tema, com isso, não se tem um enfoque 

sobre o conteúdo, ficassem no esquecimento um assunto de grande relevância, uma 

vez que inúmeras vidas de crianças e recém-nascidos que são ceifadas por terem em 

sua sociedade, essa tradição que permite a morte dessas pessoas que nascem com 

algum problema.  

Percebe - se que o infanticídio indígena ainda não é um tema muito 

conhecido em nosso meio, mesmo diante de incontáveis casos de mortes de crianças 

e recém-nascidos que veem ao mundo com alguma deficiência ou algo que seja 

considerado como azar para essas tribos indígenas, que considera o infanticídio como 

uma prática cultural e religiosa.  

Ressalta-se que o tema infanticídio indígena tem relação com o direito à 

vida ao qual está descrito na Constituição Federal, de grande relevância por tratar-se 

de um bem jurídico inviolável, diante disso o infanticídio é de interesse social.   

Entendemos que os casos de infanticídio indígena muitas das vezes 

passam despercebidos, pois a maioria dos cálculos de mortalidades, incluem outras 

causas, restando assim difícil identificação das razões das mortes, podendo assim se 

fazer apenas uma estimativa das porcentagens de vítimas que morrem de forma 

anormal.  

Desse modo, o propósito essencial da realização do presente trabalho, foi 

apresentar informações sobre o tema mencionando com a devida finalidade de 

pesquisar sobre essa pratica cultural perante nosso ordenamento jurídico brasileiro, 

mostrando, contudo, o posicionamento dos direitos humanos de frente a cultura 

dessas sociedades indígenas brasileiras.  
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