
2012
• Primeira ocupação do canteiro Belo Monte
• Criação da Aldeia Furo Seco/Juruna TI Paquiçamba
• Intervenções de ação direta e ocupações dos canteiros de obras, para a garantia de direitos
• Criação da associação Awaeté dos Parakanã 
• Criação PNGATI-Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
• Divisão das aldeias do povo Arara do Laranjal, Arombi e Mangarapi
• Escola indígena é reconhecida na TI Arara da Volta Grande
• Índios Xikrin participam da abertura do projeto PNGATI em Macapá
• Criação da associação Inkuri- Associação Indígena Nativa Kuruaya de Altamira
• Aumento das associações indígenas

2009 a 2010 
Seminários e Fóruns no estado do Pará para a construção 
de políticas públicas indígenas com participação indígena

2008
• Criação da associação dos Arara do laranjal
• Assinatura do decreto de homologação da 
Terra Indígena Apyterewa

2009
• Ocupação da sede da Funai, UFPA-Universidade Federal do Pará e recriação da CR Altamira e CTL’s- 
Coordenações Técnicas Locais
• Criação da CTL na Funai Altamira para questões dos índios citadinos
• Criação dos Territórios Etnoeducacionais
• Implantação do Curso de Formação de Professores Indígenas- Magistério Indígena
• 1ºConferência de Educação Escolar Indígena
• Negociação com as lideranças sobre a questão Belo Monte
• Produção de material didático específico dentro do PBA-Projeto Básico Ambiental da UHE Belo Monte

2007
Apresentação da Proposta de Belo Monte

2006
• Criação da Norte Energia S A (NESA) 
• Elaboração do EIA – Rima - Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental- da UHE 
- Usina Hidrelétrica de Belo Monte
• Participação da Comunidade Jericoá no Conselho 
de Saúde Indígena

2010
• Administração do Fabio
• Carlos Benigno da Funai vai às aldeias e diz que Belo Monte será bom
• Licença de instalação da Belo Monte
• Com a chegada do Consórcio Construtor de Belo Monte há a distinção 
entre aldeados, citadinos e ribeirinhos
• Estruturação da Aldeia Boa Vista
• Plano emergencial de Belo Monte
• Instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte
• Aumento do número de aldeias
• Aumento da invasão de terras indígenas 
• Ocupação da Funai em Altamira devido a restruturação da Funai
• Viagem a Brasília para construir esqueleto do PBA
• Garantia da permanência da CR Funai em Altamira a partir da mobili-
zação dos povos indígenas
• Conquista das mulheres indígenas como protagonistas nos espaços de 
liderança e representantes do seu coletivo
• Discussão sobre o processo seletivo e negociação sobre a divisão das 
vagas do curso de etnodesenvolvimento entre os povos indígenas e comu-
nidades tradicionais da região do médio Xingu
• Avanço e homologação das T.I. Xipaias

Década 60 
Povo Tupi mora em ilhas e percorre o rio Xingu. Com a 
invasão dos brancos, os índios se evadem subindo o rio 
e habitam os rios Curuá e Iriri. Em 1990 conquistam a 
Terra Indígena Xipaia da aldeia Tukamã

1991 á 1993
Segunda demarcação Xikrin 

Década de 80 
• Início da autoafirmação e busca pelo reconhecimento dos 
órgãos indigenistas ao povo indígena Juruna do Km 17
• Aparecimento de antropólogos para contar histórias dos índios

2011/2015 
• Fundação e fortalecimento de associações indígenas
• Participação das associações indígenas nas discussões e construção 
das políticas públicas e de fortalecimento institucional

2002
• Criação da Ariam- Associação de Resistencia 
Indígena Arara do Maia
• A Semed-Secretaria Municipal de Educação 
assume a educação escolar dos Xipaia
• Publicação da portaria da segunda ampliação 
da T.I. Kuruaia

2015
• Oficina de artesanato dentro do PBA- Parakanã
• Oficina de audiovisual nas aldeias Parakanã
• Criação do PPP nas aldeias
• Intercâmbio com os povos Pankararu e Baniwa para saber sobre a organização 
da politica educacional
• Início das construções do PBA e algumas casas, escolas e casas de farinha
• Pacto para construção da nova sede da Funai e do Museu do Índio de Altamira
• Seminário de Avaliação do PBA promovido pela Funai
• Primeira Feira de Povos Indígenas do Xingu e Ribeirinhos
• Intercâmbio cultural dos Xikrin com povos indígenas do Norte/ Amapá
• Articulação para criação de uma cooperativa para o povo Xikrin
• Comissão do CGI- Comitê Gestor Indígena para tratar com Prefeitura de Altami-
ra sobre royalties, atracadouro e local no mercado de peixes 
• Criação da Associação Assinauxi
• Ação para que os indígenas possam inserir o nome Juruna nos documentos
• Os Juruna da Volta Grande receberam na TI Paquiçamba os indígenas Yudja do 
Parque Indígena do Xingu
• 2ª Canoada
• Efetivação do atendimento à Comunidade Jericoá pelo Dsei
• Construção de postos de saúde e chegada de energia elétrica, através do Luz 
para Todos, na TI Paquiçamba
• Criação do Condisi -Conselho de Saúde Indígena 
• 1ªConferência Nacional de Política Indigenista
• Legalização da APIJU - Associação dos Povos Indígenas do Juruna
• Juruna do Km 17 ganham uma área da Norte Energia para aumentar a comuni-
dade indígena, em frente à cidade de Senador José Porfírio
• Construção de escola para os Juruna do Km 17
• Inauguração da Casai, com novas estruturas
• Elaboração do PGTA na TI Apyterewa
• Elaboração do PGTA pelos povos Parakanã e Xikrin

2014 /2015
• Reuniões- subcomitê acompanha PBA/CI-Plano 
Básico Ambiental/ Componente Indígena 
• Contratação de professores e técnicos indígenas 
para os órgãos de educação

2014
• Os indígenas assumem as escolas das aldeias a partir da  
formação da turma de magistério
• Criação da associação Tubiá dos povos Juruna de Altamira
• Conclusão das bases de operação de vigilância e fiscalização
• Implantação do Comitê Regional da Funai
• Homologação da TI do grupo Arara da Volta Grande
• Documentário Bye, Bye Xingu com a 1ª Canoada 
• Construção e melhoria da Casa do Índio
• Legalização da Associação Awaeté
• Regularização das escolas indígenas municipais
• Construção do PPP- Projeto político diferenciado nas aldeias 
do médio Xingu com exceção dos Kuruaia

2012 a 2015 
Desapropriação de terras, violação de direitos e perda de territórios 
indígenas (pesca, caça e flora), por conta do empreendimento da 
barragem de Belo Monte exceção dos Kuruaia

2013
• Inicia a elaboração do PGTA- Plano de Gestão Territorial e 
Ambiental da TI Trincheira/Bakajá
• Formação de 50 professores indígenas no Magistério
• Começa a construção- LIP -Licença de Instalação Parcial e 
Unidades de Proteção Territorial
• Espaço coletivo e reforma da Casa do Índio
• Intercâmbio cultural com os Timbira, Arara e Juruna no  
Maranhão
• Implantação do Projeto Saberes da EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) a todos os povos do médio Xingu
• Atendimento pelo município de Jurisdição -Vitória do Xingu- 
e melhoria do atendimento escolar da Aldeia Müratú
• Construção da escola e implantação da EJA na Aldeia Müratú
• Apoio do Instituto Socioambiental na Aldeia Müratu
• Criação da Associação Tyoporemô dos Povos Indígenas  
Nativos Ribeirinhos do Médio Xingu

2005 - 2006
Demarcação da TI Arara da Volta Grande 

2004
Criação da associação Karirar que hoje se 
chama Associação indígena Kirinapam
 

2010 a 2015 
Acesso e inserção de indígenas no Ensino Superior, 
através das políticas de ação afirmativa

2011
• Estudos complementares de Belo Monte na TI Trincheira/ Bakajá
• Criação da Aldeia Müratú/Juruna TI Paquiçamba
• Contato com Yudjã/MT
• Movimento Xingu Vivo
• Os Xikrin solicitam o Projeto GATI- Gestão Territorial e Ambiental Indígena
• Início do Curso de Etnodesenvolvimento na UFPA
• 1ºIntercâmbio Intercultural do Povo Juruna

2001
• Reconhecimento da TI Arara da Volta Grande
• Criação da AIMA –Associação dos Índios Moradores 
de Altamira

1981
As Terras indígenas dos Araweté foram 
invadidas por madeireiros

1976 a 1980 
Epidemias devido ao contato dos indígenas Araweté com 
não indígenas e inclusive com a Funai

1989
• Direito de ser consultado de acordo com a convenção 169
• Primeira grande reunião, Barramento Kararaô e Kayapó

1990
Reconhecimento dos Xipaias pela Funai

1994 
Ampliação da T.I. Kuruaia, desintrusão da TI (garimpo)

1985 a 1986  
Conflitos com empresa mineradora Brasil 
Norte, ataque da aldeia Cajueiro (Curuá), morte 
da liderança Kuruaia

1992
Eco92 no Rio de Janeiro

1987
Contato dos Arara de Cachoeira Seca 

1988
• Constituição Federal 
• A Constituição Federal não assegurou a TI dos Arara de 
Cachoeira Seca, Parakanã Apyterewa
• Início das lutas por reconhecimento de demarcação de 
territórios, saúde e educação para indígenas
• Reconhecimento da área indígena Kuruaia pela Funai

1998
• Demarcação da TI Paquiçamba e criação da primeira aldeia Juruna
• Criação do movimento de mulheres indígenas
• A primeira escola foi implantada na aldeia Xipaia. A Funai fornece 
apoio pedagógico 

1970
• Abertura da BR-230 (Transamazônica)
• Chegada da Transamazônica e dizimação 
de muitos Xipaias. Por um certo tempo estes 
são dados como extintos pela Funai

1985
• Primeiro contato dos Arara do Laranjal
• Demarcação das Terras Indígenas dos Arawete
• Fortalecimento do povo Kuruaia1973

Criação do Estatuto do Índio

1984
Intensificação do contato com os Parakanã 1976

• Terra indígena Paquiçamba é assegurada
• Alguns povos têm o primeiro contato com a Funai,  
entre os quais os Araweté

1952
Rubens, Lólóteu e Kamirã, são os primeiros funcionários da SPI 
a fazer contato com o indígena Beprere, da aldeia Bau Kaiapó

1960
Com os conflitos étnicos os povos Araweté mantém 
contato com ribeirinhos por conta da migração do rio  
Tocantins para o rio Xingu

1961
Chico Meirelles, funcionário da SPI faz pacificação 
com os indígenas Xikrin da margem do Rio Bakajá, 
Afonso e Raimundo estão presentes no ato

1910
Criação do SPI-Serviço de Proteção ao Índio

Década de 40 e 50 
Primeiro ciclo da borracha, com a invasão dos territórios 
e o processo de dissolução dos povos indígenas trazidos 
pelos seringalistas para trabalhar 

1967 
Criação da Funai é uma conquista 
para não haver a extinção dos índios

1963
Na época do SPI ocorre conflito étnico entre 
Kayapo/ Kuruaia no rio Curuá

1909
Bem antes da criação da Funai-Fundação Nacional do Índio ocorre 
a migração dos povos Xipaias do Rio Iriri para o Rio Xingu 

1960 a 1970 
• Contato dos indígenas com seringueiros que usam 
mão- de –obra indígena (Xipaia)
• Contato do povo Araweté com população ribeirinha 
não indígena

1967 a 1978 
Xipaia não tem contato com a Funai

1960 a 1963  
Primeiro contato com não indígenas 
(Seringueiros)

Década de 50 
O sobrenome do indígena é o sobrenome do seu patrão

Século XVIII 
Missão Taraguara, Curuaia, Xipaia, Juruna, uma 
aldeia no Igarapé dos Panelas, onde os índios 
eram escravizados 2000 

Criação da Associação Bebo Xikrin do Bakajá
 

1990 e 2002 
Aproximações das aldeias Araweté no rio Ipixuna com as 
políticas públicas, haja vista que estes tinham dificuldades 
de acesso a certos serviços como saúde e educação
 

1997
Projeto Farmácia Verde para todos os 
povos do Médio Xingu

1996
600 Famílias não indígenas de Tucumã invadem a 
Terras Indígena Trincheira/ Bakajá

1995
Primeiro professor na aldeia Terra Wangã 

2005
Jogos Tradicionais Indígenas do Pará em Altamira

Década de 2000 
• Formação de AIS - Agentes Indígenas de Saúde e de Aisan - 
Agentes de Saneamento 
• Formação de indígenas como técnicos de enfermagem pelo 
Dsei-Distrito Sanitário Especial Indígena
• Garantia de uma cadeira na Conferência Nacional de Saúde
• Criação do Conselho Distrital de Saúde Indígena
• Primeiro prédio escolar na aldeia
• União e fortalecimento dos povos Xipaia
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