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PROJETO DE LEI Nº 81/2022. 
AUTOR: DEPUTADO TONY MEDEIROS. 

Consigna pedido formal de desculpas ao povo Mura 
pela guerra do extermínio declarada pelo governo 
colonial e pelos excessos cometidos contra tão 
valorosa nação indígena. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA: 

Art. 1°. A presente lei consigna pedido formal de desculpas ao povo mura pela guerra do 
extermínio declarada pelo governo colonial e pelos excessos cometidos contra tão valorosa 
nação indígena; 

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 

 
 

Os Mura ocupam vastas áreas no complexo hídrico dos rios Madeira, Amazonas e 

Purus. Vivem tanto em Terras Indígenas, quanto nos centros urbanos regionais, como Manaus, 

Autazes e Borba. Desde as primeiras notícias do século XVII são descritos como um povo 

navegante, de ampla mobilidade territorial e exímio conhecimento dos caminhos por entre 

igarapés, furos, ilhas e lagos. Em seu longo histórico de contato, sofreram diversos estigmas, 

massacres e perdas demográficas, linguísticas e culturais. 

Atualmente, os Mura continuam a ocupar largas porções territoriais nestas mesmas 

regiões hídricas. Encontram-se dispersos em mais de 40 Terras Indígenas, em diferentes estágios 

de regularização fundiária, distribuídas pelos municípios de Alvarães, Anori/Beruri, Autazes, 

Borba, Carceiro da Várzea, Novo Aripuanã, Itacoatiara, Manaquiri, Manicoré e Uarini; todos 

situados no Estado do Amazonas, sobretudo nas regiões de interflúvio dos rios Madeira e Purus.  

Os Mura acumulam uma longa história de contato com a sociedade envolvente. 

Desde tempos remotos, colonos e missionários católicos construíram e disseminaram fortes 

estigmas contra tal povo, a ponto de recusar-lhes até mesmo a condição de seres humanos. Em 

meados de 1714 foram realizadas as primeiras e totalmente frustradas tentativas de redução dos 

Mura aos aldeamentos da Companhia de Jesus na região do Madeira. Desde então, foram vistos 

como ameaças aos estabelecimentos implantados na região junto a outros povos, devido aos 

frequentes ataques contra tais núcleos, bem como contra as embarcações comerciais que 

atuavam nos cacauais nativos do rio Madeira.  

Tais situações e visões passaram a fundamentar tanto a práxis da violência quanto as 

leis de exceção para com os Mura. As primeiras denúncias contra tais povos se deram na fase de 

hegemonia da Junta das Missões, entidade com atribuições jurídicas, formada pelas ordens 

religiosas católicas atuantes no Grão-Pará até 1755. Algumas dessas ordens tinham comprovado 

interesse mercantil no rio Madeira. Os jesuítas, por exemplo, exploravam os seus cacauais 

nativos (Azevedo, 1919) e de tal indústria extrativa efetuavam um volume significativo de 

exportações. Para esses empreendimentos, a presença mura às margens do rio Madeira 

representava uma ameaça que deveria ser combatida. Este é o cenário no qual se germinou a 

criação dos Autos da Devassa contra os Índios Mura do rio Madeira (1738-1739), que consistia 

em uma ação judicial movida pelas ordens religiosas que atuavam na região do Madeira. A partir 

de então, os Mura passaram a figurar como inimigos oficiais da Igreja e da Coroa portuguesa, 

passíveis de serem mortos e escravizados. Durante todo o século XVIII, os documentos sobre os 

Mura posteriores à Devassa repetiam e reforçavam imagens fortemente pejorativas. Os registros 

históricos dão conta de “populações selvagens, tratáveis apenas através da guerra e do 

extermínio”. 

Tais documentos, entretanto, quando investigados criticamente, apresentam 

inconsistências e contradições flagrantes. O caso da “Memória do Gentio Mura”, compilada por 

Alexandre Rodrigues Ferreira, é notável. Este texto, que serviu de base para a declaração de 
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guerra da Coroa Portuguesa contra os Mura, foi escrito em Belém, sem ter o autor sequer iniciado 

sua famosa jornada pela Amazônia, descrita na Viagem Filosófica. A base da denúncia contra os 

Mura e da descrição das suas técnicas de guerra era literária; o autor atribui aos Mura 

características guerreiras dos Tupi da costa, que conhecera através da leitura de crônicas e 

relatos de viagens. Em 1757, quando da fundação do Diretório Pombalino que garantia liberdade 

formal aos índios, os Mura continuaram a ser uma exceção, uma vez que considerados inimigos 

oficiais da Coroa. A Carta Régia de 1798 também excluiu os Mura dos benefícios da Lei. 

Juntamente com os Karajá e os Munduruku, figuravam como “exceções de liberdade”. Uma vez 

que inimigos irreconciliáveis da Coroa, a escravidão imputada contra essas populações sempre 

foi uma empresa aceita e oficializada. 

A retomada pelos Mura – e o reconhecimento oficial – de seus territórios tradicionais 

é um fenômeno recente em sua história. Este processo de reocupação e reorganização das 

aldeias se iniciou em meados dos anos 1970 e foi respaldado na década seguinte pelas 

mobilizações das organizações indígenas da Amazônia em torno da questão da terra. Os Mura 

participaram desde os primeiros anos de formação da COIAB (Coordenação das Organizações 

Indígenas Brasileiras), por meio de lideranças que fundaram o CIM (Conselho Indígena Mura). 

A pesquisa de petróleo teve efeitos notáveis. Mobilizou mais uma vez os Mura na 

defesa de seus territórios e lançou os líderes que participaram das negociações em outra esfera 

política, que articulava a dinâmica da vida local diretamente com Brasília. 

Como já relatado, a expansão europeia pelo Madeira é caracterizada pelos conflitos 

com os Mura a partir da primeira metade do século XVIII. Os governadores do Estado do Grão-

Pará e até do Mato Grosso consideravam os Mura como um obstáculo aos objetivos 

expansionistas no Madeira. 

É provável que o primeiro contato dos Mura com o expansionismo empreendido 

pelos lusos tenha sido realizado através das expedições que navegavam pelo o rio Madeira com 

a finalidade de coletar gêneros florestais, as chamadas “drogas do sertão”, como o cacau. 

Uma das consequências do avanço desse expansionismo lusitano foram as guerras 

realizadas contra os indígenas situadas em áreas de expansão dos estados imperiais, como o rio 

Madeira. As guerras justas eram mecanismos legais de escravização indígena e estavam 

relacionadas à “ideologia da expansão”. 

Apesar de terem sidos lançados a diferentes tipos de violências, os Muras 

mantiveram a tradição histórica de lutas para manutenção de seu território e costumes. A 

colonização ainda que tenha tentado, não foi capaz de sufocar e inviabilizar a mobilização 

coletiva como aspecto da resistência Mura.  

Por todo o exposto, considerando o elevado espírito publico 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 
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esta lei consigna o pedido formal de desculpas ao povo mura pelo guerra do extermínio declarada 
pelo governo colonial e pelos excessos cometidos contra tão valorosa nação indígena. 
 
 
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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