
1990 
• Jogos Indígenas
• Criação do Conselho Intertribal do Mato do Grosso Sul
• Construção do gasoduto Bolívia/Brasil

1988
• Com a nova Constituição Federal, ocorre o fim da tutela 
indígena. Antes os parentes precisavam de uma Guia de 
Trânsito para poder viajar e a  Funai proibia mulheres de 
fazer a ligadura
• Prazo de 5 anos, estabelecido pela Constituição Federal 
do Brasil, para demarcação das terras indígenas
• Eleito o primeiro Vereador Indígena da TI Buriti

1989 
Chegada do antropólogo Gilberto Azanha na Terra Indígena  Taunay Ipegue

1984
• Chegada de energia elétrica na aldeia terra indígena Nioaque 
• Homologação da TI Kadiweu (demarcada em 1900)

1973
Estatuto do Índio

1983
Assassinato de Marçal de Souza ou Marçal Tupã’ i, 
líder indígena Guarani

2014
• 1° Assembleia e criação do concelho do povo Kinikinau
• Construção de projeto do curso superior em agroecologia - Terena
• Lindomar Terena denuncia no Fórum Permanente sobre questões indígenas 
na ONU- Organização das Nações Unidas a situação do seu povo e dos povos 
indígenas do Brasil
• Retomada da fazenda Maria do Carmo pelos Terenas de Taunay 

2015
• Morte do Simião Vilhalva – Guarani-Kaiowá
• Aprovação das diretrizes da educação escolar 
indígena na região
• Criação do selo indígena
• Colocação de marcos físicos na Terra Indígena 
Kadiweú
• Retomada da fazenda Cristalina Ouro Preto e 
Mangava pelos Terena de Taunay Ipegue 
• 1° Conferência Nacional de Politica Indigenista

2004
• Reconhecimento étnico do povo Kinikinau pela Funai
• 19 de abril – Brasil se torna signatário da Convenção 169 da OIT
• Formam-se professores no ensino superior em diversas áreas na aldeia Córrego do Meio
• Publicação do relatório de identificação e delimitação de TI Taunay Ipegue

2003
• Criação do projeto Pantanal
• Entrada dos primeiros indígenas pela Lei de  
Cotas na Universidade Estadual do Mato Grosso 
do Sul e Projeto Saberes
• Publicação do relatório de identificação e  
delimitação da TI Cachoeirinha- 36. 200 hectares

1980
• Criação do Comitê Terena - União das nações 
indígenas em Aquidauana. É feito documento 
para acompanhar votação em Brasília
• Início das mortes de lideranças indígenas nos 
processos de retomada 
• Instalação de água encanada na escola da  
aldeia água Branca

1976
Surgimento de Associações Indígenas

1977
Primeiras assembleias indígenas a nível nacional

1991
Descentralização de competências 
para estados e municípios

1995
Criação da aldeia urbana Marçal de Souza Campo Grande - MS 

2002
A resolução 169 da OIT- Organização Internacional do Trabalho é ratificada pelo Brasil

2001
Primeira reunião do Povo Nioaque sobre regularização fundiária (08/09/01)

1994
Chegada de energia elétrica (inicio dos avanços) 
na aldeia Córrego do Meio 

1996
Decreto 1775/96, Dispõe sobre procedimento  
administrativo de demarcação de terras indígenas

1998
Problemas operacionais dificultam a presença dos alunos: 
falta de transportes e condições de permanência

2000
• Criação do projeto carteira indígena
• PEC 215
• Criação do Acampamento Terra Livre
• Instalação do posto de saúde na aldeia Imbirussú 

1999
• Transferência da responsabilidade da execução das 
ações da saúde indígena para a Funasa - Fundação 
Nacional de Saúde
• 17 de abril -1° retomada da Terra Indígena Buriti - 
aldeia Córrego do Meio
• Primeiro estudo antropológico de Pilad Rebua 

2008
• Retomada da aldeia Mãe terra
• Realização do primeiro seminário das lideranças 
Terena sobre território, na aldeia Mãe Terra 

2010
• Criação da SESAI- Secretaria Especial de 
Saúde Indígena: avanço parcial dos serviços 
de saúde
• Extinção dos postos indígenas da FUNAI 
nas aldeias
• Implantação do programa aldeia produtiva
• Reestruturação da Funai
• Comunidade é despejada violentamente 
da aldeia Petrópolis e vários indígenas são 
presos
• Expedição da portaria declaratória da terra 
indígena Buriti

2011
• Criação do conselho Terena
• Atentado terrorista contra um ônibus esco-
lar indígena resulta na morte de uma aluna 
Terena e vários feridos da TI Cachoeirinha
• Realização da primeira audiência pública 
sobre educação superior indígena na Assem-
bleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
• Retomada da charqueada pelo povo terena

2012
• Movimento para a criação do INSI – Instituto Nacional de Saúde Indígena e  
extinção da Sesai, que não ocorre
• Realização da Assembleia do povo Terena
• Criação da PNGATI - Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas 
• Demarcação das Terras Indígenas no MS
• Retomada da Fazenda Esperança (30 de maio)
• Entrada dos povos indígenas no Congresso Nacional
• Resolução CNJ – Conselho Nacional de Justiça sobre Registro Civil de Nascimento
• Constituição do Conselho do povo Terena na grande assembleia da aldeia  
Imbirussú – Terra Indígena Taunay Ipegue

2007 
Portaria Declaratória dos limites da 
terra indígena Cachoeirinha 

2005
• Início das retomadas dos territórios tradicionais Terena
• Ampliação da TI Cachoeirinha, Terena
• Retomada da fazenda Santa Vitória, atual aldeia Mãe Terra, Terra Indígena Cachoeirinha 
• 05 de novembro - Criação da APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
• Implantado o Projeto GATI – Gestão Ambiental e Territorial Indígena na região de Miranda
• Construção da rádio comunitária FM Terena na aldeia Agua Branca Nioaque 
• Construção do posto de saúde nas aldeias da TI Nioaque

2013
• Criação da grande assembleia da juventude do conselho Terena
• Morte do Oziel na aldeia Buriti, liderança indígena da região
• Retomada da terra Buriti, com repercussão nacional e internacional 
• Avanço e demarcação da T.I Cachoeirinha
• 1° movimento de retomada do Pilad Rebua na aldeia Moreira
• Livro escrito por antropólogo da Funai sobre os Atikum de Nioaque
• Instituição da mesa de diálogo do Ministério da Justiça com o conselho Terena
• Lideranças Terena ocupam todo território da Terra Indígena Buriti
• Retomada da fazenda Esperança pelos Terenas de Taunay 
• Retomada da fazenda Paratudal, em Miranda - MS
• Conselho Terena e Aty Guasu- Guarani Kaiowá ingressam com ação judicial 
para barrar leilão da resistência da Acrissul e Famasul 

2006
• Criação da CNPI - Comissão Nacional de Política Indigenista
• Criação de uma escola estadual de ensino médio na aldeia Córrego do Meio

1997
• Municipalização da Educação Indígena
• Criada uma escola indígena no Polo Aldeia Córrego do 
Meio, denominada escola municipal indígena Cacique 
Armando Gabriel (1°a 5° série)

1500
Invasão do Brasil pelos colonizadores

1920
SPI classifica outros povos Kadiweu, Kinikinau como Terena

1932
Início do processo de alfabetização na aldeia 
Córrego do Meio, na Terra Indígena Buriti

1931
Criação da escola indígena na aldeia Cachoeirinha1900

Início do processo de demarcação de Terras e Reservas indígenas no MS 

1918
O SPILTN passa a se chamar SPI (Serviço de Proteção aos Índios)

1878
Saída de alguns Terenas das terras indígenas para a cidade, após a guerra do Paraguai

1910 
Criação do SPILTN- Serviço de Proteção aos Índios 
e Localização de trabalhadores nacionais

1967
• Criação da Funai- Fundação 
Nacional do Índio
• Instalação de escola na aldeia 
Água Branca, na Terra Indígena 
Taunay-Ipegue

1948 
Demarcação da Terra Indígena Cachoeirinha, com 2600 hectares

1975
Abertura da aldeia Barro Preto na Terra Indígena Kadiweú 

Meados de 1800  
• Guerra do Paraguai: parentes indígenas não recebem nenhuma gratificação por 
lutarem na guerra. Mulheres saem de suas casas com a bandeira de São Sebastião 
pedindo sua proteção e na volta dos guerreiros, confraternizam entre si.
• Guerra da tríplice aliança contra o Paraguai
• Ocupação do Pantanal Sul Mato-grossense pelos Terenas 

1570 
Criação da Primeira Lei contra o cativeiro indígena

1934
Publicada primeira Constituição Federal trazendo artigo sobre os índios

1940 
Revolução Verde

1950
SPI proíbe, por toda a década, a falar na língua indígena

1939/1945
Participação de todas as etnias 
indígenas na segunda Guerra 
Mundial

1974
Assassinato de duas lideranças Terena na fazenda 
Anhuma município de Aquidauana - MS

1972
Criação do CIMI – Conselho Indigenista Missionário

1982
Funai inicia processo de ampliação 
da TI Cachoeirinha

1981
Um professor é contratado pela prefeitura 
para lecionar na aldeia Córrego do Meio

Marcos históricos    ETAPA REGIONAL Campo Grande
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