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RESUMO: O intuito desta pesquisa é demonstrar fundamentadamente o genocídio de povos 
indígenas no Estado do Amazonas e analisar a responsabilidade estatal nesses casos, bem como 
explorar o conceito de decolonialidade durante a ocupação de áreas mais remotas da Amazônia. 
Para isso, escolherem-se dois momentos da história: a construção da BR-174 e a ocupação da 
região do Rio Juruá. Quando olhamos para o passado do Estado do Amazonas percebemos as 
inúmeras violações cometidas contra os povos indígenas que habitavam a região e vemos que 
essa prática não foi deixada para trás. Portanto, é nossa função como cidadãos amazonenses 
refletir sobre a impunidade estatal durante o processo de ocupação e expansão da região e exigir 
a reparação pelos danos causados. Academicamente, a presente pesquisa mostra-se relevante 
pois promove a reflexão sobre a realidade com a qual estamos acostumados e esforça nosso 
intelecto a aumentar as ferramentas de análise sobre os acontecimentos. Além disso, estimula 
o questionamento acerca de fatos permeados de ideias políticas e de concepções preformadas, 
fatores que afetam diretamente uma análise objetiva de um caso concreto. Junto disso, a análise 
da Carta de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, bem como dos regimentos 
internos brasileiros tanto civis quanto constitucionais é relevante para a produção científica 
jurídica, pois viabiliza a análise concatenada de instrumentos de trabalho de aplicadores do 
Direito promovendo, assim, contato com temas relevantes dentro da Ciência Jurídica. Nesse 
compasso, o objetivo final era averiguar a responsabilidade do estado brasileiro quanto ao 
genocídio indígena durante a construção da BR-174 e as características do processo de 
ocupação do Rio Juruá. Como ponto de partida, admitiu-se que o Estado Brasileiro era 
responsável pelo genocídio durante a construção da BR-174 e que a ocupação do Rio Juruá 
assemelhou-se à da época da colonização. A fim de alcançar isso, foi analisada vasta 
bibliografia histórica acerca do tema e coleta de relatos. Em adição, foi feita uma reflexão sobre 
os Direitos Humanos dos povos indígenas residentes nas áreas mencionadas através da 
reconstrução, por meio dos relatos e da análise histórico-bibliográfica, do processo de ocupação 
e integração do Estado do Amazonas. Como eixo de sustentação dos argumentos, foi estudado 
o conceito de decolonialidade e aplicado aos casos em tela. O procedimento metodológico 
adotado foi, sobretudo, o método indutivo de pesquisa, uma vez que parte da análise de um caso 
concreto junto do incremento bibliográfico acerca da matéria. Ao final da pesquisa obteve-se 
como resultados a responsabilidade do Exército Brasileiro durante o período da construção da 
BR-174, que, em uma ação genocida estatal, agiu de forma a violar os direitos das comunidades 
indígenas e, quanto à ocupação do Rio Juruá, percebeu-se que esta também teve características 
semelhantes, uma vez que resultou na extinção de grupos indígenas que ali habitavam bem 
como de sua língua e cultura. Ademais, é nítido que não há qualquer reparação pelos danos 
causados a estas comunidades que são tratadas com descaso pelo Estado Brasileiro. 
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