
Década de 90 
• Demarcação das TI’s Ewari 01 e 02
• Epidemia da cólera mata muitos Ticuna na 
comunidade de Belém do Solimões 

1988
• Promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil
• “A elaboração da constituição de 1988 não foi somente do branco mas pela 
luta do índio (Tikuna)”
• Ocupação da Câmara Federal e Senado- Art. 231 e 232 pelos povos indígenas
• Conquista da Educação Escolar Indígena 
• Reconhecimento da População Kambeba como povo indígena pela Funai 
• Participação do povo Tikuna na Política Partidária 
• Massacre do povo Tikuna no Capacete. O massacre ocorre por luta pela  
garantia da terra 

1988 -2002
Grande trabalho de demarcação de terra. Há  
terras que deveriam ser demarcadas em até 5 
anos, mas já estão 20 anos sem demarcação

1977
• Reunião com irmão José da Cruz sobre a permanência da Ordem 
da Cruzada nas Terras Ticuna 
• Primeira Mobilização dos povos indígenas do Alto Solimões 
• Surgimento do movimento dos povos Kokama de Jutaí
• Realização da 1º assembleia geral da tribo Ticuna em Campo Alegre

1987
Conquista de espaço político nas câmaras municipais

2002
• Diminuição no ritmo dos trabalhos de 
demarcação de terras indígenas 

2004
Demarcação de terras indígenas Kokama

2005
• Demarcação das terras indígenas no município de Maraã 
• Reconhecimento das terras indígenas do povo Witoto em Amaturá
• Dificuldade de contratação de professores indígenas no município de Tefé
• Enfraquecimento da Funai na região do Amazonas 

2003
• Reconhecimento das terras indígenas da TI Lauro Sodré
• Conquista da saúde indígena Kokama em São Paulo de Olivença

2006
• Criação da ACIK- Associação das Comunidades Indígenas Kokama em São Paulo de Olivença
• Criação da Associação Indígena Kaixana município de São Paulo de Olivença 
• Criação da LIERB- Liga Esportiva Indígena e Rural Benjaminense
• Convênio da OGPTB com a Universidade Estadual do Amazonas para graduação dos professores 
indígenas pelo Curso de Licenciatura Intercultural
• Enfraquecimento das organizações indígenas
• Criação da CNPI- Comissão Nacional de Política Indigenista

1996
• Criação da frente de contato Vale do Javari 
com a sede administrativa em Tabatinga 
• O governo brasileiro reconhece 21 das 62 
comunidades Kokamas 

2001
• Criação do movimento do povo Kokama em São Paulo de Olivença
• Criação do Núcleo de Educação Escolar Indígena na SEMED- Secretária Municipal de 
Educação, do município de Jutaí 
• Criação do COPIJU- Conselho dos Povos Indígenas do município de Jutaí
• Realização do curso de agente indígena ambiental voluntário no município de Jutaí 
• Formação de técnicos em enfermagem indígenas no município de Jutaí 
• Parceria da organização Indígena com os órgãos governamentais do município de Jutaí 

2010
• Criação da Sesai- Secretaria Especial de Saúde Indígena e extinção da Funasa 
• Mulheres Kokama são inseridas na SEIND, formadas como técnicas de enfermagem, em  
pedagogia, participam do Projeto Pirayawara e de Curso de técnicos indígenas florestais na UEA
• Ismael Adércio é nomeado como Administrador da Funai 
• Concurso de servidores indígenas para Funai- nível superior, nível médio e nível auxiliar
• Extinção dos Postos Indígenas e criação das Coordenações Técnicas Locais 
• Criação da AMIKCT - Associação de Moradores Indígenas Kocama de Tabatinga

2009
• Criação da PIASOL - Policia Indígena do Alto Solimões
• Criação da educação escolar indígena Kokama em São Paulo de Olivença 
• Criação dos TEE’s - Territórios Etnoeducacionais 
• Os Kokama conquistam vagas para coordenar as partes pedagógicas de suas escolas 
• Formada a 1° turma de Educação Intercultural Pró- Índio nos municípios de São Paulo de 
Olivença e Amaturá 

1998
• Demarcação das TI’s Tupã Supé e Porto Praia no Médio Solimões 
• Criação do grupo de educação escolar indígena em Jutaí
• Criação da Ogccipk- Organização Geral dos Caciques das Comuni-
dades Indígenas do Povo Cocama, em Benjamin Constant
• Criação da FEPI- Fundação Estadual dos Povos Indígenas
• Criação da APPIAS- Associação Parlamentar dos Povos Indígenas 
do Alto Solimões

2006/2008 
Criação do Serviço de Policiamento indígena na 
região do Alto Solimões 

2006/2015 
“Acredita-se que já se aprendeu muita coisa, principalmente 
a ter uma reflexão sobre o gerenciamento das organizações 
indígenas e projetos”

2015
• Bolsas universitárias para indígenas 
• 1º Conferencia Nacional de Política Indigenista
• Demarcação das TI’s Rio Biá e Estação
• Lançamento de material- Mapeamento social- Alto Solimões, projeto Nova Cartografia Social da Amazônia
• A língua Kokama torna-se uma disciplina reprovativa, nas escolas municipais indígenas Kokama
• Na Sesai discutem a criação de instituto para facilitar o acesso a esta secretaria 
• 1º Copa mundial indígena 
• PEE- Plano Estadual de Educação/AM- Meta 21- Especifica a Educação Escolar Indígena 
• Conquista de contratação de professores indígenas e professores bilíngues para cada etnia
• Conflito pela posse de terra na comunidade Porto Lutador e em várias outras comunidades da região 
• Maior abertura para a conquista do direito de obtenção de documentação 
• Reitora da UFAM- Universidade Federal do Amazonas visita Feijoal 
• “O tratamento de antigamente era totalmente diferente do que se vive hoje. Hoje as demandas partem dos  
movimentos indígenas. Nós que estamos construindo o marco histórico hoje, aprendendo com os mais velhos.”

2014
• 1º mulher indígena Tikuna, Mislene Mendes, assume o cargo de 
coordenadora da CR- Coordenação Regional Alto Solimões, Funai 
• Conquista da Bolsa Permanência para os indígenas universitários 
do Alto Solimões 
• Conquista de material didático para escola Kokama 

2013
• Cadastro das parteiras no sistema de saúde indígena
• Criação do movimento de desenvolvimento sustentável de 
extrativismo vegetal do Brasil
• 5º- Conferência Nacional da Saúde Indígena

2008
• Identificação e registro das terras indígenas Kambeba de São 
Paulo de Olivença
• Criação da SEIND- Secretaria Estadual dos Povos Indígenas

2011
• Os Kokama conquistam o reconhecimento de 11 escolas indígenas pelo 
MEC- Ministério da Educação, como a escola indígena Kokama 
• Professores indígenas Ticuna são formados em diversas áreas científicas
• Garantia do direito a escola Indígena para o povo Kambeba nas comuni-
dades e no município de São Paulo de Olivença 

2012
• Promulgação da PNGATI- Politica Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental em Terras Indígenas
• Indígenas do alto Solimões ganham bolsas de estudos 
para ingressarem na Universidade de Brasília 
• Os Kokama conquistam espaço para levar a língua  
Kokama para ser ensinada nas escolas 
• Criação da Organização de Jovens indígenas comuni-
cadores do Alto Solimões pela Unicef- Fundo das Nações 
Unidas para Infância

2007
• Criação da AMTIA - Associação de Mototaxistas Indígenas do Alto Solimões 
• Davi Félix torna-se administrador da Funai de Tabatinga 
• Conquista de um espaço para indígena na coordenação da Funai 

1983
• Realização da Assembleia Geral dos professores 
• Elaboração de cartilha Tikuna
• Criação da Organização de Saúde Indígena 
• Demarcação da Terra indígena Macarrão em Jutaí
• Criação e instalação da Funai em Tabatinga
• Demarcação das Terras Indígenas Jaquiri e Marajaí, 
no Médio Solimões 
• Fundação da Comunidade Indígena Monte Sinai 
• A comunidade Monte Sinai conquista uma escola 
pelo Projeto Calha Norte 
• Demarcação de terras indígenas Ticuna 

1982
• Demarcação da Terra Indígena Estrela da Paz  
em Jutaí
• Criação do CGTT- Conselho Geral da Tribo Ticuna 
• Início dos processos de conquista da demarcação 
territorial indígena 
• Os Kaixana iniciam seu processo de luta pela  
terra e assistência do Estado
• Início das atividades de segurança indígena 

1990
• Demarcação da TI Santa Cruz da Nova Aliança
• Criação da Conplei- Conselho Nacional de Pastores e 
Líderes Evangélicos Indígenas
• Criação da Ogmitas- Organização Geral das Mulheres 
Indígenas Ticuna do Alto Solimões

Década de 2000
• Criação da OMT- Organização Torü Ma’ü
• Implantação de Assistência à Saúde dos indígenas do município de Jutaí 
• Enfraquecimento do movimento indígena no Alto Solimões
• Criação do Projeto Pirayawara- magistério indígena 

1993
• Instalação da UNIP- Universidade Paulista em Tefé 
• Os povos Tikuna conseguem a demarcação de suas terras
• Educação indígena sai da Funai e passa para os municípios 
• Reconhecimento de três comunidades Kokama no  
município de Tabatinga (Sapotal, Jutimã e Barreirinha),  
pela antropóloga Ana Suelly de Arruda 
• Início do Movimento Indígena Kokama 

1995
• Fundação da Organização Coiama – Coordenação de Apoio 
aos Índios Cocama, no município de Tabatinga, liderada por 
Francisco Guerra Samias 
• Criação da Foccitt- Federação das Organizações dos Caciques 
e Comunidades Indígenas da Tribo Ticuna 

1997
Os povos Tikuna conseguem a demarcação de suas terras 

1999
• 1º contratação dos agentes de saúde indígena pelo convênio com a 
Funasa- Fundação Nacional de Saúde e Diocese
• Formação de Professores Indígenas – Magistério Indígena (a luta se 
iniciou no ano de 1986) 
• Fundação do OKAS- Organização dos Kambebas do Alto Solimões. 
Através do Okas o povo Kambeba é reconhecido pelo governo federal 
• Conquista do espaço de gerenciamento da saúde indígena 
• Implantação do Distrito Especial de Saúde Indígena do Alto Solimões 
• Formação de Professores indígenas do município de Jutaí 

1992
• Eleição do 1º Vice -prefeito indígena em Benjamin Constant 
• Reconhecimento dos Títulos Cidadão Indígenas, criada a  
Osptas- Organização de Saúde do Povo Ticuna do Alto Solimões 
• Demarcação da Terra Indígena Tikuna Umariaçú
• Criação da AMIT- Associação das Mulheres Indígenas Tikuna
• Criação da CIJA- Comissão Indígena do Japurá
• Acontece no Brasil o Eco-92

1991
• Publicação dos Decretos Presidenciais 
nº23, 24,25 de 26 de abril de 1991
• Criação da Organização dos Kambebas 
do Alto Solimões

1994
• Criação da Associação de Moto-Taxistas Indígenas 
do município de Benjamin Constant 
• Criação do Movimento de Mulheres, AMISA em Tefé 

Há 500 anos
• “Manaus era Manauara, Tefé era Terra Indígena. Os portugueses 
pegaram as riquezas do Amazonas e levaram para Portugal, índios 
foram escravizados, naquela época não tinham para onde correr e 
a quem pedir apoio”
• “Os Omágua viviam na terra várzea e os Ticuna na terra firme”

Década de 1960
• “Nessa época adoravam a “Deus” e nossos ancestrais eram 
considerados feiticeiros. As palavras que hoje se usam tipo 
farinha, não conheciam, os pajés, não conheciam. Recuamos 
por não ter armas para nos defender” (Witoto)

1952
Compra das fazendas para formar 
as comunidades indígenas

1963
Até esta data os povos indígenas não participam 
de nada, tudo é decidido pelos brancos 

1961
Saída de alguns povos indígenas das comunidades fundadas 
pelas missões e fundação de novas comunidades 

1918
Criação do Serviço de Proteção ao Índio- SPI

1950
Formação da comunidade Tikuna 

1910
Início do trabalho escravo de indígenas

1942
• Chegada do SPI 
• Fundação da primeira comunidade Tikuna 

1980
• Início dos trabalhos do CIMI- Centro Indigenista Missionário na região do 
Alto Solimões
• Demarcações nas áreas de Jutaí, Capuri de Cima e Espírito Santo
• Fortalecimento do movimento indígena e criação das organizações indígenas 
• “Naquela época não conhecíamos nossos direitos” (Witoto)
• Saída do Cacique Kaixana da Cidade de Tonantins para São Paulo de Olivença 
• Lideranças se reúnem para discutir identificação de outras etnias em Tefé
• Apoiadores não indígenas são amigos dos índios – CIMI, OPAN- Operação 
Amazônia Nativa e estudantes universitários 
• Criação da UNI- União das Nações Indígenas 

1900  
Catequização dos Kambeba

Últimas décadas 
do século XIX
Área de construção de patrões. Os Ticuna 
são punidos pelos seringalistas

1972-1982
Criação dos conselhos indígenas 

1973
• Publicação do Estatuto do Índio
• Primeiras reuniões e assembleias do movimento indígena

1972/1982
Início da organização do Movimento Indígena

1972
• Chegada do Irmão Jose Francisco da Cruz (Igreja Santa Cruz)  
vindo do Peru e a implantação da comunidade
• Ocorre o movimento de Santa Cruz
• Passagem do José Francisco da Cruz constitui as comunidades 
das regiões médios do Alto Solimões
• Formação da comunidade Monte Santo pelo irmão Francisco da 
Cruz que marca as comunidades com uma cruz 
• “Através das nossas lutas e movimentos conseguimos alcançar 
nossos objetivos. Os Kokama tiveram a língua extinta, mas ainda 
temos nossos ancestrais que preservam nossos idiomas para que 
não sejam extintos”

1967
• Epidemias de gripe defasando o povo Bitota
• O SPI foi substituído pela Funai-Fundação Nacional do Índio 
• Primeira reunião em Vendaval para conquista: Saúde e Educação 

1978
1º Encontro dos Magüta com Miranha em Tefé

1976/1988
• Surgimento de associações indígenas 
• Contratação dos professores bilíngues 
• Criação da Assembleia dos Povos Indígenas do Médio Solimões 
• Demarcação das terras indígenas 
• Criação da COIAB- Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
• Morte de vários indígenas e defensores dos direitos indígenas 
• Criação da OGPTB- Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngue 
• Indígenas sofrem muito preconceito. “O índio vive de raiz e comia gente”- relatos sobre o povo Tikuna
• “Os Kokama e os Ticuna não eram reconhecidos como índios. Isso muda com passar do tempo, quando 
veem que podem ser índios sempre em qualquer lugar do mundo.” 

1986
• Indígenas lançam deputado estadual que obtém 1600 votos 
• Criação da OGPTB - Organização Geral dos Professores Tikunas Bilíngues 
• Criação da Administração Executiva Regional da Funai em Tabatinga
• Administração da Funai por Valmir Torres (até 2007) 

1984
Criação da OMSPT- Organização de Monitores de 
Saúde dos Povos Tikuna
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