
1960
Valorização dos costumes e rituais na aldeia Novo Recreio, Alto Purus

1961
Criação do Parque Nacional do Xingu, em 14 de Abril 
de 1961, por meio do Decreto nº.50.455 

1973
• Organizações indígenas começam a se articular no 
Acre ainda no período da Ditadura Militar
• Compra do Seringal Nova Fronteira, Alto Purus
• Presença da Funai na região do Jordão
• Chegada da Funai no Purus
• Promulgação do Estatuto do Índio pela Lei 6.001/73

1970
• Famílias Manchineri saem dos seringais Petrópolis, 
Guanabara, Fazenda Brasil e se estabelecem em seu 
território tradicional, a aldeia Extrema
• Nessa década as ações nas comunidades indígenas 
eram realizadas em sua maioria pelas ONG’s que se 
preocupavam com os povos indígenas

1972 a 1991
Regularização das TIs Mâncio Lima e 
Marechal Thaumaturgo

2014 
Formação dos AIS em Feijó, promovido pela Sesai

1985 
Regularização da TI Katukina/Kaxinawá, primeira 
TI ser demarcada na região de Feijó 

2007
Transformação da Secretaria de Estado dos Povos  
Indígenas em Assessoria Especial dos Povos Indígenas

2008
Olimpíadas Indígenas e troca de conhecimentos

2009
• Criação dos Territórios Etnoeducacionais
• Implementação da educação diferenciada: criação 
da escola bilíngüe na TI Kaxinawa/Ashaninka

2006 
• I curso de licenciatura indígena promovido pela UFAC-Universidade Federal do 
Acre, no campus Floresta
• Instalação da base da Frente de Proteção Etnoambiental na TI Alto Tarauacá
• Jaminawa começam a valorizar a cultura através do artesanato -flecha e cerâmi-
ca- e estabelecem parceria com governo
• Início dos PGTI’s- Planos de Gestão das Terras Indígenas 
• Fim da UNI e formação das associações indígenas
• Criação da CNPI - Comissão Nacional de Politica Indigenista
• Auto-valorização cultural do povo Jaminawa e apoio do governo do Estado 2013 

Início da luta contra as PEC’s -Propostas de 
Emenda à Constituição, PL’s- Projetos de Lei 
e Portarias anti-indígenas

2010 
Criação da Sesai- Secretaria Especial da Saúde Indígena, 
a partir da mobilização dos povos indígenas

2011
Criação da organização Jaminawa

1989
• Surgem organizações de apoio aos índios no Acre
• Em fevereiro é oficialmente lançada a Aliança dos 
Povos da Floresta no Primeiro Encontro Nacional dos 
Povos da Floresta e Segundo Encontro Nacional dos 
Seringueiros
• É instituída oficialmente a UNI - União das Nações 
Indígenas do Acre e Sul do Amazonas
• Início do atendimento de saúde e da educação  
através da Funai na região do Alto Purus

1990
• Estabelecimento do convênio com a ONG Saúde Sem Limites para formar 
os AIS- Agentes Indígenas de Saúde na região de Feijó 
• Início da formação de professores indígenas e AIS na região do Alto Purus
• Início de parcerias com representantes da sociedade civil organizada e 
governo do Estado no Alto Purus
• Lei nº 8.028, de 12.04.1990, extingue o Ministério do Interior e  
descentraliza as ações de assistência indígena, transferidas para  
outros ministérios como o da saúde, educação e justiça
• PMACI -Projeto de Proteção do Meio Ambiente das Comunidades Indíge-
nas garantiu a demarcação de maior parte das TIs no Acre

1988
• Antes da promulgação da Constituição, as políticas 
públicas eram de total integração dos povos indígenas à 
sociedade nacional
• 3 mil índios no Congresso Nacional pressionam os 
congressistas pela aprovação de seus direitos
• Promulgação da Constituição Federal, com a colabo-
ração de lideranças indígenas, inclusive do Acre
• A Constituição Federal garante o direito dos índios a 
terra, valorização do uso das suas línguas maternas e 
modos próprios de organização social
• Com a promulgação da Constituição Federal, há uma 
atuação mais clara do Ministério Público Federal na  
defesa dos direitos indígenas
• Com a promulgação da Constituição Federal o Estado  
Brasileiro passou a ter a obrigação de demarcar as  
terras indígenas em 5 anos
• Com o reconhecimento das organizações indígenas 
pelo estado através da Constituição Federal, surgem 
muitas organizações no Acre e em todo o país
• Criação da ASKARJ -Associação dos Seringueiros  
Kaxinawá do Rio Jordão  
• Início da presença do Cimi na região de Feijó
• Criada a OPIRE - Organização dos Povos Indígenas do 
Rio Envira, com sede na cidade de Feijó 
• Demarcação da TI Kaxarari
• Demarcação da TI Alto Rio Purus
• Reconhecimento da TI Kaxinawá Baixo Jordão
• Criação da TI Katukina-Kaxinawá 
• Formação da Aliança dos Povos da Floresta

1987
Início da implementação da educação bilíngue na região 
de Marechal Thaumaturgo

1996
• Lei nº 9.324 de 20 de dezembro, institui a Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB
• Povo Kaxinawá entra na política com eleição de vereador

1999 
• Terceira demarcação de terra do povo Kaxinawá, 
TI Seringal Independência Alto Rio Tarauacá
• Reconhecimento da TI Seringal Independência

2000
• É formada a primeira turma de professores indígenas 
no Acre e no Brasil pela CPI
• Criação da OPIAC - Organização dos Professores  
Indígenas do Acre
• Primeira assembleia geral Jaminawa na TI  
Mamoadate, aldeia Betel
• Eleição de vice-prefeito no Alto Purus e primeiro  
vereador eleito no Jordão
• Início da formação dos AAFI’s- Agentes Agroflorestais 
Indígenas na região de Marechal Thaumaturgo
• Demarcação da TI Kaxinawá/Ashaninka
• Reconhecimento dos povos indígenas em Feijó pelo 
governo do Estado
• Formação dos professores pelo Estado em Feijó
• Inicio do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas- 
PDPI, com financiamento específico para os povos  
indígenas e apoio a iniciativas comunitárias

1994
• Fim da extração da borracha no Jordão e criação 
do município de Jordão
• Data limite definida pela Constituição Federal 
de 1988 para o Estado demarcar todas as terras 
indígenas. Isso não aconteceu

1998 
• Segunda demarcação de terra do 
povo Kaxinawá, TI Baixo Jordão
• Demarcação da TI Igarapé Preto

1992
• Migrações de várias comunidades Jaminawa para rio Caeté
• Início da participação Huni Kui na política partidária no  
município de Jordão e eleição do primeiro vereador Huni Kui 
no Alto Purus
• Implantação de escolas na aldeia Kaxarari
• Início das associações indígenas das comunidades

2005
I Encontro de Culturas Indígenas no Acre, que deu 
visibilidade aos povos indígenas no Estado

1984
Criação da UNI - União das Nações Indígenas, 
nome fantasia do NCI - Núcleo de Cultura Indígena

1978
• Levantamento dos limites da TI Kaxarari pela Funai
• Início das autodemarcações das terras indígenas no Purus

1977
Primeira visita da Funai em Feijó e realização de 
diagnóstico sobre situação indígena no município

1976 
• Funai chega no Acre
• Criação das “Cooperativas” Indígenas 

1991
• Descentralização dos serviços/políticas (saúde, educação, 
gestão territorial e ambiental) aos povos indígenas, que eram 
de responsabilidade exclusiva da Funai
• Demarcação da TI Jaminawa Arara

1986/1987 
Ocorrerem as primeiras Assembleias indígenas 
no Estado do Acre

1986 
• Regularização da TI Alto Rio Jordão
• Demarcação da TI Kaxinawá do Rio Jordão
• Criação da Saúde indígena no Acre 
• Primeiras Assembleias Indígenas levam a 
criação da UNI-Norte, UNI-Acre, Sul do Amazonas 
e Noroeste de Rondônia1979

• A Funai inicia o processo de demarcação de terras  
indígenas no Acre
• Criação da Comissão Pró-Índio no Acre
• Instalação do Cimi-Conselho Indigenista Missionário
• Ações indígenas com apoio do Cimi, CPI e outros órgãos 
no cenário nacional, fazem surgir várias comissões

1967
• Lei nº. 5.371 de 05 de dezembro de 1967 institui a Funai- 
Fundação Nacional do Índio criada para falar pelo índio, 
como se os índios não fossem capazes disso
• O Parque Nacional do Xingu passa a se chamar PIX- Parque 
Indígena do Xingu

1975
Reconhecimento da presença Huni Kui pela 
Funai na região do Alto Purus

1979/80 
Criação do Grupo de Cultura Indígena no Acre

1980
Surgimento dos movimentos indígenas

1983
• Surge a educação escolar indígena no Acre 
através da Comissão Pró-Índio
• Início da luta contra ações das correrias en-
tre indígenas e seringalistas
• Primeira formação de professores, realiza-
da pela CPI, em Feijó
• Início da formação de professores e agen-
tes de saúde entre o povo Kaxinawá
• Criação da educação indígena no Acre
• Formação dos monitores indígenas na CPI
• Início da formação de professores e AIS – 
Agentes Indígenas de Saúde, Jordão

1952 
Primeiras ideias sobre a criação do 
Parque Nacional do Xingu 

1964 a 1985  
Morte dos povos indígenas durante a ditadura 
militar. Sofrimento com retrocesso de direitos

1974
• Chegada do José Carlos dos Reis Meirelles Jr.  no 
Mamoadate com a fundação da aldeia Extrema
• Início das viagens das lideranças para reivindicar 
a demarcação das terras indígenas 

2003
• Fragmentação do movimento indígena
• É instituída a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas no Estado do Acre
• Encontro Jaminawa na TI Kaiapucá, aldeia Kaiapucá
• Criação da APIKANF- Associação dos Produtores Indígenas Kaxinawa da Aldeia Nova Fron-
teira, no Alto Rio Purus
• Segunda assembleia geral Jaminawa na TI Caeté
• Criação da OCAEJ- Organização das Comunidades Indígenas Agroextrativistas Jaminawa
• Criação do GMI- Grupo de Mulheres Indígenas, que se tornou Sitoakore em 2006
• Criação da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas no Acre
• Kaxarari: Programa Luz para Todos, melhoria das escolas e criação dos pólos de saúde

2004
Criação da AJE -Associação Jaminawa 

2004 a 2010  
PPTAL- Projeto de Proteção às Populações e Terras Indígenas 
da Amazônia Legal deu continuidade a demarcação de TIs

2012
• Decreto nº. 7.747 de 5 de junho de 2012,  
institui a PNGATI - Politica Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, 
após processo efetivamente participativo dos 
povos indígenas
• Ações de Gestão Ambiental e Territorial em 
terras indígenas - etnomapeamento, etno- 
zoneamento, elaboração e implementação 
dos Planos de Gestão, autonomia dos povos  
indígenas na gestão de suas terras
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