
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS 
GABINETE DO DEPUTADO TONY MEDEIROS 

PROJETO DE LEI Nº 80/2022. 
AUTOR: DEPUTADO TONY MEDEIROS. 

Consigna Pedido Formal de Desculpas aos Povos 
Indígenas do Estado do Amazonas, pelos excessos 
cometidos durante o processo de colonização. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA: 

Art. 1°. A presente lei consigna o pedido formal de desculpas aos Povos Indígenas do Estado do 
Amazonas, pelos excessos cometidos durante o processo de colonização; 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de 
fevereiro de 2022. 

JOÃO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO 
Deputado Estadual - PSD 
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JUSTIFICATIVA 

 

Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América havia 
aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número 
chegava 5 milhões de nativos, aproximadamente. 

Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco 
linguístico ao qual pertenciam: tupi-guaranis (região do litoral), macro-jê ou tapuias (região do 
Planalto Central), aruaques ou aruak (Amazônia) e caraíbas ou karib (Amazônia). 

Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, 
principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 
etnias indígenas e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos 
portugueses.  

O primeiro contato entre índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza para 
ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente 
distintos. Sabemos muito sobre os índios que viviam naquela época, graças a Carta de Pero Vaz 
de Caminha (escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral) e também aos documentos deixados 
pelos padres jesuítas. 

Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que 
índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua 
sobrevivência. Desta madeira, construíam canoas, arcos e flechas e suas habitações (oca). A palha 
era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito 
utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais 
serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado 
para fazer pinturas no corpo. 

Na Amazônia, há cerca de dois mil anos antes da chegada dos europeus, os povos 
indígenas já manejavam a floresta de forma adaptada. Dela extraiam os recursos necessários 
para a sobrevivência e desenvolvimento. 

Infelizmente durante a conquista e a colonização portuguesa desse território, 
baseadas nas atividades de coleta de produtos naturais e agricultura, as populações indígenas 
foram reduzidas drasticamente. 

Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, 
principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 
etnias indígenas e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos 
portugueses.  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística passou a incluir os povos 
indígenas no censo demográfico. Segundo a Funai, a população indígena cresceu cerca de 150% 
na década de 90 devido ao aumento de pessoas autodeclaradas indígenas.  

A região Norte do país é a que possui maior contingente, com mais de 300.000 
indígenas. A região Sul é a que apresenta menor número de povos indígenas no país, 
concentrando um pouco mais de 70.000.  

O censo demográfico de 2010 divulgou a existência de 305 etnias diferentes no Brasil 
e 274 línguas indígenas (com exceção das línguas originárias de outros países). A etnia com o 
maior número de indígenas é a etnia Tikúna, com cerca de 46 mil índios. 

Após suscinta narrativa, pode-se concluir que durante o contexto histórico brasileiro 
(desde 1500 até a atualidade), os povos indígenas sofreram um processo de conquista, dizimação 
física (genocídio) e violência cultural (etnocídio) iniciado pelos portugueses. 

Dada a sua importância, como os primeiros habitantes do território brasileiro, bem 
antes dos portugueses, portanto, grandes influenciadores da cultura brasileira. 

Contribuíram ricamente para nossa cultura e para o progresso, desde a chegada das 
caravelas os índios ajudaram os lusitanos como sobreviver na floresta os guiando e lutando 
contra invasores e sendo usados como mão de obra. 

Sendo responsáveis pela criação das raças indígenas, branca e negra e influenciando 
suas culturas e religiões, além da culinária apesar de muitos não saberem existem muitos 
alimentos derivados deste povo, desde a mandioca, tapioca dentre outros, sem falar em seus 
conhecimentos medicinais através de plantas com poderes de cura de diversas doenças servindo 
apoio a medicina moderna podendo servir de auxílio para combater várias enfermidades, além 
dos anestésicos. 

Contribuem para a riqueza de nosso país e com a mega biodiversidade e com a 
preservação de nossas florestas servindo de exemplo para muitos que acabam desmatando. 
Possuindo uma diversidade colossal composta por 222 povos étnicos falando 180 línguas, do qual 
devemos olhar com mais atenção pois possuem uma história inspiradora com seus costumes e 
modo de viver que são estimulantes ajudaram a construir a história do Brasil e do mundo. 

Este povo que já foi ameaçado de extinção hoje aspira uma continuidade da sua 
identidade cultural, da qual não abre mão sendo necessário muita luta para que seus direitos 
sejam respeitados e assim garantir a existência do povo indígena, mesmo com toda diversidade 
lutam por direitos coletivos, respeitando a todos. 

Por todo o exposto, considerando o elevado espírito público de Vossas Excelências, 
seguramente convencidas da relevância da edição de leis que estabeleçam mecanismos eficazes 
de valoração dos Direitos Fundamentais, solicito apoio dos ilustres pares para aprovação deste 
projeto de lei que AUTORIZA o Poder Executivo Estadual Consignar Em preito de perene gratidão 
o pedido formal de desculpas aos Povos Indígenas do Estado do Amazonas, pelos excessos 
cometidos durante o processo de colonização. 
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PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de janeiro 
de 2022. 
 
 
 

JOÃO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO 
Deputado Estadual - PSD 
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