
1951 
• Criação do Posto Indígena Kariri no município 
de Porto Real do Colégio-AL
• Criação do Posto Indígena Xukuru-Kariri no 
município de Palmeira dos Índios-AL

1945
Criação do Posto Indígena Kariri-Xocó 

1973
Publicação do Estatuto do Índio

1976
Primeira retomada indígena Xukuru-Kariri 
(Mata da Cafuna), em Palmeira dos Índios-AL

1986
• Reconhecimento Nacional Kariri-Xocó e 
Xukuru-Kariri
• Reconhecimento da TI Wassú-Cocal
• Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
Indígena
• Primeiro encontro de lideranças indígenas 
do Nordeste, em Olinda 

2003 
• Estadualização das escolas indígenas
• Legalização da situação dos antigos proprietários da Terra Xocó
• Surge o primeiro cacique do ritual indígena do povo Xocó, cacique Bá 
• Os povos Kalankó, Katokin e Karuazu participam da primeira assembleia da Apoinme 
em Olinda – PE, com os demais povos do estado de Alagoas, na qual iniciam a luta 
como povos indígenas resistentes e são reconhecidos etnicamente

2007
Criação do Fórum permanente de Educação Escolar indígena 2009

Retomada oficial das terras pelos povos indígenas Kalankó

2010
• Portaria declaratória da Terra Indígena Xukuru-Kariri 
• Reestruturação da Funai
• Seleção de monitores para as escolas indígenas
• Criação da Sesai-Secretaria Especial de Saúde Indígena

2013
Finalização do prédio escolar Pajé Miguel 
Selestino, em Palmeira dos Índios 

2014
Acidente de carro que causou a morte de 
cincos indígenas Kariri-Xocó e Karapotó, 
entre eles o cacique Antônio Izidoro

2006
• No dia 10 de outubro morre Maninha Xukurú-Kariri
• Demarcação da Terra indígena Tingui Botó
• Retomada de uma área de 633 hectares por parte da comunidade 
Wassú-Cocal em Joaquim Gomes – AL
• Criação da CNPI-Comissão Nacional de Política Indigenista

2008
• Transposição do Rio São Francisco 
• Primeira assembleia das guerreiras mulheres indígenas do 
nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, realizado pela Apoinme
• Oficializado reconhecimento e demarcação da Terra Indígena 
Xucuru-Kariri

1998
• Ressurgimento do povo Karuazu
• Retomada de terras pela comunidade 
Karapotó Terra Nova com o apoio da Funai e 
outros órgãos, além de outras comunidades 
como os Kariri-Xocó

1992
• Retomada da terra indígena Karapotó com apoio de outras etnias 
• Educação é desligada da Funai
• Neste ano há uma grande omissão dos direitos territoriais indígenas.  
Ocorrem assassinatos, desaparecimentos e facciosismo de índios  
durante as lutas
• Aprovação dos Dsei’s- Distritos Sanitários Especiais Indígenas

1999
• Criada a primeira aldeia Karuazú, no povoado 
Campinhos município de Pariconha- AL
• Lei Arouca, que cria o Subsistema de Atenção 
a Saúde Indígena 
• Povos indígenas vão às ruas protestar pelos 
seus direitos na saúde e educação

Década de 2000
• Surgimento de várias organizações indígenas
• Desvinculação dos setores da Funai-Fundação Nacional do Índio
• Diálogo com as universidades
• Redução das terras Xukuru-Kariri
• Luta pela terra do povo Katokin
• No mês de abril ocorre a primeira mobilização dos povos indígenas  
e uma marcha marcando os 500 anos da invasão do Brasil. Há  
violência contra os indígenas participantes

2002
• Construção de seis escolas indígenas no estado de Alagoas e uma em Sergipe
• Ocupação da Funasa-Fundação Nacional de Saúde
• Solicitação da construção da escola indígena na TI Fazenda Canto 
• Ocupação da Funai para reivindicar os direitos 
• Surgimento do povo Waconá, que é desligado do povo Tingui Botó

1993
• Oficialização da demarcação e desintrusão da área Caiçara por parte da 
Funai na Terra Indígena Xocó
• 22 a 23 de maio- o povo Xocó reconquista a Terra Indígena Caiçara 
• Primeira festa de comemoração pela aquisição da Terra Indígena Xocó, 
como marco de conquista e vitória da identidade indígena

1995
Oficialização da criação da Apoinme

1990
• Criação da Apoinme-Articulação dos Povos e Organizações  
Indígenas do NE, MG e ES
• É criada a comissão leste nordeste que se estende até 1995 e 
só discute a questão da terra. Nessa comissão é oficializada a 
Apoinme. Maninha Xukurú-Kariri é a primeira mulher indígena 
que participa da criação da organização indígena

1991
• Reconhecimento pelo Presidente Fernando Collor da propriedade 
da Terra Caiçara/Ilha São Pedro-SE pelos povos indígenas Xocó
• Sequestro e morte do cacique Ibes Menino de Freitas, na aldeia 
Wassú-Cocal
• Descentralização da política indigenista e enfraquecimento  
institucional da Funai, no período do governo Collor
• Início da luta dos Karapotó Terra Nova pela retomada de terras 
com apoio da Funai e outros órgãos 1967

A extinção do SPI Índios e criação da 
Funai-Fundação Nacional do Índio

1997
Ato Público com 300 índios na Praça São Pedro 
contra o decreto Nª 1775

2012
Demarcação física do território Xukuru-Kariri

2015
• Em 25 de setembro ocorre a primeira 
formatura de professores indígenas em 
Palmeiras dos Índios
• Retomadas de terras pelos Kariri-Xocó

1996
Decreto No 1.775, de 8 de Janeiro de 1996 sobre as 
demarcações de TIs que burocratiza os processos 
demarcatórios de terras indígenas

1987
• Ocupação da Terra Caiçara Ilha de São Pedro pelo 
povo indígena Xocó
• Posse das terras Wassú-Cocal no dia 02 de outubro
• Construção da barragem Xingó

Década de 90 
• Surgimento das organizações indígenas
• Ressurgimento do povo Koiupanká e Kalankó

1988
Criação da Constituição Federal que garante 
diversos direito às comunidades indígenas

1859
• Visita de Dom Pedro II à aldeia Xokó
• Dom Pedro II doa uma légua quadrada de terra 
ao povo indígena Xocó da Ilha de São Pedro no 
Município de Porto da Folha, estado de Sergipe 

1979 
• Criação da UNI-União das Nações Indígenas
• Os indígenas Xocó organizam-se para a reconquista da Terra Caiçara/
Ilha de São Pedro-SE. De acordo com os líderes indígenas como  
Cacique Damião, dentre outros, foi a “Libertação do povo Xocó”
• No dia 09 de setembro o povo Xocó entra na Ilha de São Pedro e em 
08 de dezembro a mesma é desapropriada

1980 
Movimento de apoio e articulação junto ao povo 
Geripancó na luta pela reconquista de suas terras 

1983
Constituição de um grupo de estudos indigenistas no Estado de Alagoas 

1985
• Primeira administração regional da Funai Alagoas 
• Criação do primeiro grupo de trabalho do povo indígena Xocó

1984
• Primeira terra indígena demarcada em Alagoas 
(Terra Wassú-Cocal)
• Demarcação da TI- Terra Indígena Tingui Botó

1952 
Conquista da fazenda Canto pelos Xukuru-Kariri 

1937
Implantação do SPI-Serviço de Proteção dos Índios, 
em Alagoas, trazido do estado de Pernambuco 

1970
Inicio da organização indígena do povo Geripancó
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