
1976
Indígenas Kiriri fundam associação de pequenos produtores na aldeia 

1967
Entrega do título da terra do Povo Pataxó 
Hã- Hã -Hãe na praça do município Itaju 
de Colônia para os fazendeiros

1970
Início da retirada de madeira

1872
Primeiro censo do Brasil considerando os 
indígenas caboclos

1964
O Parque Nacional de Monte Pascoal é transformado 
em unidade de conservação de uso restrito

1996
• Decreto 1775 sobre demarcação de terras indígenas

Década de 2000
• Construção do monumento no Parque Nacional do Monte Pascoal
• Massacre do Governo Federal contra os índios na Coroa Vermelha
• Movimento Brasil outros 500: resistência indígena, negra e popular 
• Movimento Indígena realiza a Marcha dos 500 anos
• A política de cotas alcança visibilidade a nível nacional
• Demarcação das terras Kaimbé
• Primeira Conferencia dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil 
(Brasil outros 500)
• Entre 2000 e 2006 ocorrem várias retomadas dos Pataxó Hã-Hã-Hãe
• Luta dos Tupinambás de Olivença
• Fortalecimento das populações indígenas no município do Prado, 
na luta pelo reconhecimento de seus direitos tradicionais e históricos

2001
• Tentativa de gestão compartilhada do Parque 
Monte Pascoal não dá certo
• Reconhecimento étnico do povo Tupinambá 
de Olivença pela Funai

2005
• Acampamento Terra Livre
• UFBA-Universidade Federal da Bahia abre o primeiro processo 
seletivo de cotas para candidatos indígenas
• Inicio de atendimento de saúde para os indígenas do sul da Bahia
• Educação diferenciada para os povos indígenas

2012
• Julgamento da ACO- Ação Cível Originária 312 sobre nulidade de 
títulos de terra localizados em área indígena
• Resolução Conjunta Nº 3 de 19/04/2012 do Conselho Nacional 
de Justiça, garante o direito de colocar o nome da etnia no registo 
civil de nascimento
• Retomada do território Pataxó Hã-Hã-Hãe  por decisão judicial
• Encontro da Juventude na Serra do Padeiro

2013
• Indicação e conquista de Jerry Matalawê como 
coordenador da Sesai-Bahia
• Criação do movimento indígena da Bahia
• Primeiro Encontro Nacional de Estudantes  
Indígenas na UFSCar - Universidade Federal de 
São Carlos, em São Carlos/SP

2011
Regulamentação funcional das equipes multidisciplinares de saúde indígena

1988
• Aquisição da Terra em Moquém São Francisco para o 
Povo Kiriri
• Promulgação da Constituição Federal de 1988
• Separação do povo Tuxá devido à implementação do 
lago artificial Luiz Gonzaga pela Chesf

1989
Início da luta Tuxa pela posse e demarcação 
de terras tradicionais

1993
Demarcação Terra Indígena Atikum 

2002
Luta dos Tupinambás de Belmonte 2003

Reconhecimentos das terras dos Tupinambás

2007
Julgamento do caso Raposa Serra do Sol

2006
• Criação da CNPI-Comissão Nacional de Política Indigenista
• 1ª Conferência Nacional dos Povos Indígenas
• Criação da CPPI-Coordenação de Políticas para os Povos  
Indígenas da Bahia 
• Projeto Carteira Indígena
• Construção da escola Tupinambá de Olivença dentro do  
território tradicional

2010 
• Criação da Sesai-Secretaria Especial de Saúde Indígena
• UEFS-Universidade Estadual de Feira de Santana inaugura a primeira 
residência no Brasil para estudantes indígenas
• Prisão de Tupinambás da Serra do Padeiro, no dia de corpos christi
• Criação dos comitês regionais
• Indígenas como segurado especial da Previdência Social
• Prisão do Cacique Babau Tupinambá e sua família

2014
• Ações da Força Nacional militar e civil com ameaças a toda 
a população Tupinambá de Olivença, inclui ateamento de fogo 
em casas e resulta em 22 mortes de indígenas. A mídia não 
divulga nada
• Concurso público para professores indígenas
• Indígenas Tupinambá assumem gestão escolar indígena
• Cumprimento de 19 reiterações de posse de forma truculenta 
no extremo sul da Bahia
• O povo Tuxi conquista seu reconhecimento étnico
• Demarcação física de território Pataxó 

2015
• 24/09/2015 – Assassinato de um casal de indígenas do povo Tupinambá de Olivença (decepam suas cabeças) por conflito 
fundiário com não índios. A mídia não divulga
• 26/09/2015 – UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da articulação da FAE/FIEI- Faculdade de Educação da 
UFMG/Curso de Licenciatura Intercultural Indígena – promove Seminário sobre Divulgação dos Direitos Indígenas na Comissão 
Nacional da Verdade, contando com a participação de estudantes e lideranças de diversos povos indígenas
• Aluno Pataxó impedidos de serem transportados para escolas indígenas pelo ICMBIO-Instituto Chico Mendes no Parque  
Nacional do Descobrimento
• Decreto de autorização da demarcação das terras tradicionais Tuxá-Aldeia Mãe é suspenso pelo ministro Gilmar Mendes
• Grupo de Trabalho de levantamento fundiário da TI Tupinambás de Olivença
• 07 de outubro- o STF-Supremo Tribunal Federal anula os embargos dedicatórias do ACO/312-Ação Civil Originária: Vitoria do 
povo Pataxó Hã-hã-Hãe
• Julgamento em favor dos Pataxó Hã-hã-hãe dos embargos de declarações impostos pelos fazendeiros
• Publicação do relatório de identificação e delimitação dos Pataxó Kahy- Pequi, TI Mexatibá
• Ainda não houve nenhum resultado concreto de mudanças qualitativas na educação escolar indígena após a criação dos TEE’S
• Levantamento territorial dos Pataxó Hã-hã-hãe

2009
• 1ª Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena
• Criação da categoria professor indígena
• Criação da Finpat - Federação Indígena das Nações Pataxó e  
Tupinambá do Extremo Sul da Bahia
• Criação do Conselho Estadual dos povos Indígenas
• Criação do Mupoiba-Movimento Unido dos Povos e Organizações 
Indígenas da Bahia
• Início das reivindicações dos Pankararu da comunidade Gueyah 
por terra, sem previsão de posse
• Aquisição da terra Tuxá Kionha, de Muquém do São Francisco
• Denúncias de tortura contra índios Tupinambá da Serra do  
Padeiro pela Polícia Federal
• Criação dos TEE’S-Território Etnoeducacionais 
• Restruturação da Funai e extinção dos postos indígenas

2008
Ataque da polícia Federal às comunidades Tupinambá de Olivença

1951
• Fogo de 51, ação do estado contra o povo Pataxó
• Massacre na aldeia Barra Velha, no município de 
Porto Seguro, extremo Sul da Bahia

1926
Demarcação Caramuru Catarina Paraguassu 
(Pataxó, Tupinambá, Aricobé)

1906
Participação dos Tuxá na guerra de Canudos

1981
Demarcação da TI Kiriri

1982
• Primeira retomada da fazenda Pico pelos Kiriri
• Primeira retomada dos Pataxó Hã-Hã-Hãe 1984

Início da organização dos movimentos 
sociais e de luta pela terra

1987 a 1988 
Finalização da construção da Barragem de Itaparica pela 
Chesf- Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco e 
inundação das terras dos Tuxás

Década de 1990
• Homologação TI Kiriri 
• Início da primeira turma de magistério 
indígena na Bahia
• Criação da Comissão de Articulação 
dos Povos Indígenas do Leste e Nordeste
• O governo decide decretar a área como 
Parque Nacional do Descobrimento 
afetando o povo Pataxó 

1992
Início da prestação de serviço de saúde pela Funasa-Fundação Nacional de Saúde

1991
• Homologação da TI Pataxó de Barra Velha
• Homologação da TI Massacará, povo Kaimbé

1984 a 2012 
Processo de ocupação do território pelo povo Pataxó Hã-Hã-Hãe 
com conflitos e muitos assassinatos de lideranças

Década de 1980
• Auto- demarcação da terra Kaimbé
• Início da construção da Barragem de Itaparica, por isso 
grande parte das famílias indígenas se divide em três locais: 
Rodelas, Ibotirama e Inajá
• Busca por ocupação tradicional da terra
• Início do processo de demarcação do território Pankararé 
que se concretiza em 1985 e 1986
• Exploração de madeira por empresa holandesa, autorizada 
pelo governo, causando a expulsão de indígenas
• Luta pela Serra do Padeiro traz massacres e perda de  
terras para o povo Tupinambá

1983/1987 
Mandato de Mário Juruna 1997 

• Demarcação da TI de Coroa Vermelha do 
Município de Santa Cruz e Porto Seguro 
• Assassinato do índio Galdino Pataxó em 
Brasília/DF
• Criação do conselho de caciques
• Retomada de três fazendas pelos Pataxó 
Hã-Hã-Hãe
• Retorno dos Pataxós ao Parque Nacional 
do Monte Pascoal

1999
• Transferência da saúde da Funai para Funasa
• Criação da Apoinme-Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do NE, MG e ES
• Retomada de dez fazendas pelos Pataxó Hã-Hã-Hãe. Policiais morrem em conflitos
• Retomada do Parque Nacional do Monte Pascoal pelos Pataxó e expulsão do IBAMA - 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
• Sobreposição do Parque Nacional do Descobrimento para o território Kahy- Pequi
• TI Comexatibá (Kahy- Pequi)- primeira ocupação do território tradicional Pataxó em 
área delimitada como Parque Nacional Monte Pascoal

2004
• Retomada de áreas pelos Tupinambá, seguida de repressão 
violenta da Policia Federal, Exército e Força Nacional
• Reconhecimento de Escola Indígena Tupinambá
• A polícia militar invade a aldeia indígena Patiburi dos  
Tupinambá de Belmonte

1998
• Criação do conselho de caciques dos Pataxó Hã-Hã-Hãe
• Conquista do território do povo Kiriri

1985
A chegada do povo Xucuru-Kariri no estado da Bahia

1500
Invasão Européia no Brasil. Início do 
extermínio dos povos indígenas

1624-1625
Invasão holandesa na aldeia do 
divino Espirito Santo

1933
• Conquista do povo Tuxá da Ilha da Vitória
• 1ª caminhada dos anciões Pataxó pelo direito a convivência 
no monte Pascoal – criação da comissão de 06 indígenas à 
procura dos direitos no SPI/ RJ

1945 
• Devido à expansão da monocultura do cacau, os Pataxós 
Hã- Hã- Hãe de Pau Brasil/BA, Itajú do Colônia/BA e Camacan/
BA foram expulsos de suas terras
• Reconhecimento oficial do povo Tuxá pelo SPI

1935
Massacre do rio Vermelho – Povo Tupinambá

1678
Guerra dos bárbaros – confronto com bandeirantes 
e massacre de diversos povos na região da Bahia

1675
Nomeação do capitão Francisco Rodelas

1552
Massacre do povo Tupinambá de Olivença, no rio 
Cururupe (hoje município de Ilhéus), comandado 
pelo rei de Portugual e executado por Mendes Sá

Século XVII-XIX
Impacto na população indígena Paiaiá pela exploração da 
terra com criação de gado e extração do ouro em Jacobina 

1549
Fundação governo geral em Salvador 

1558
Criação da aldeia do divino Espírito Santo, a maior da época 

1910
Criação do SPI- Serviço de Proteção aos Índios, para dar assistência aos índios

1531
Primeiro encontro dos colonizadores com os Paiaiá 

1509
Invasão de Diego Alves na comunidade Tupinambá 

1822
Aldeamento do povo Pataxó entre os rios Caraíva e Corumbau – Porto Seguro Bahia

Século XVIII
1º grande massacre Paiaiá

Século XVIII
2º grande massacre Paiaiá

Final do Séc XIX 
Desintegração do povo Paiaiá

1861
Criação de uma Aldeia Pataxó, as 
margens do rio Corumbau 

1961
Criação do Parque Nacional do Monte Pascoal 
em sobreposição a Terra Indígena Pataxó Barra 
Velha– Porto Seguro/BA

1951 à1988 
Os Pataxós se misturam com outros povos da região e vão 
trabalhar como escravos em fazendas. Outros vão morar 
em cidades da região, onde muitos desistem de ser índios

1929
Revolta de Marcelino – construção da ponte (Tupinambá)
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