
Século XVIII 
Povo Nambiquara faz primeiro contato 
com povo não indígena 

1716
Extermínio dos Bororo no território (região de Cuiabá)

1908
Ferrovia e construção de Linha Telegráfica por 
Marechal Rondon. Povo Paresí é levado para 
próximo da linha. Rondon começa a construção 
de escolas

1902
Primeiro contato dos Bororo com os salesianos

Década de 1900 
• Bororo é dividido em dois grupos. Uma parte do povo 
Bororo faz o primeiro contato com povos não indígenas. 
O grupo da aldeia dos Tachos (Meruri) é encontrado pelos 
missionários salesianos 
• Presidente Afonso Pena cria uma banda de música do 
povo indígena Bororo

1906
Passagem do Marechal Candido 
Rondon através de Mato Grosso

1945
• Povo Rikbaktsa faz primeiro contato com povos não indígenas 
proporcionado pela vinda dos seringueiros
• Povo Xavante faz contato pacífico com povos não indígenas 
• Contato pacífico dos Xavante de Sangradouro com não indígenas
• Instalação da Missão Jesuítica de Utiriati, território Paresí, que 
recebe indígenas de vários grupos (até 1970) que são proibidos de 
falarem suas línguas 

2008
• Estatuto dos Povos Indígenas – Reelaborado em conjunto com 
os povos indígenas
• Instituição da Lei 11645/2008 inclui no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura  
Afro-Brasileira e Indígena”
• Zoneamento do Polo Regional de Vila Rica (Código Florestal)

Década 2000/2010
• Participação das Mulheres Indígenas nos espaços políticos 
• Apiaká conquista primeira mulher cacique. Avanços com relação à 
diminuição de conflitos na TI 
• Apiaká deixam de recorrer a Funai e pastoral da criança e passam 
a plantar o próprio roçado. Obtém como resultado a diminuição de 
crianças com baixo nível de desnutrição
• Autonomia das mulheres com relação à família. Passam a plantar 
para cuidar dos filhos
• Maioria ou quase todos os professores nas aldeias são indígenas
• Criação dos Conselhos de saúde do povo Rikbaktsa
• Ensino médio na aldeia Nambiquara
• Projeto Político Pedagógico – PPP do povo Rikbaktsa

2012
• A cultura indígena é muito boa, para preservar a nossa terra, 
cuidar da nossa floresta e fazer o não índio respeitar o ambiente
• Bloqueio das BRs- 070 e 158 pelo povo Xavante
• PNGATI–Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas, com participação de indígenas, governo e  
organizações não governamentais na sua construção  
• Resolução Nº 05/2012 – dispõe sobre as diretrizes curriculares 
nacionais para a educação escolar indígena na educação básica
• Definição dos TEEs
•  PBP-Programa Bolsa Permanência (também para os indígenas)

2011 
• Aumentos das ofensivas aos direitos indígenas pela bancada ruralista
• Criação da aldeia tradicional para o fortalecimento cultural e desenvolvimento de etnoturismo
• Projeto Político Pedagógico – PPP do povo Rikbaktsa

2010
• Criação da Sesai-Secretaria Especial de Saúde Indígena
• Dificuldade na formação de profissionais indígenas
• É preciso rever como estão sendo aplicados os recursos públicos
• Falta de reconhecimento do profissional indígena principalmente nas comunidades 
• Ausência do saneamento básico, falta de médicos nas comunidades
• Governo Lula - Mobilização em Manaus e quebra de pacto com o governo Lula

Década de 1970 
• Força da ditadura militar sobre os povos indígenas 
• Operações para extinção dos povos indígenas no Brasil (Infor-
mações da Comissão da Verdade)
• Massacre do paralelo 14 (Informações da Comissão da Verdade)
• Pela primeira vez órgãos internacionais visavam o Brasil 
• Inicia entre os Paresí o posicionamento de lideranças por conta 
do massacre e a proibição de exercer sua cultura e língua 
• Fortalecimento das lideranças Paresí que passam a ter noção de 
território
• Os Bakairi sofrem interferência da missão religiosa Estadun-
idense Summer Institute of Linguistics que cria um internato para 
aprisioná-los 
• O maior marco de resistência de 23 Umutina órfãos sendo os 
únicos sobreviventes do povo na época
• Os Xavante sofrem forte intensificação da interferência da missão 
nas relações de casamentos tradicionais entre os Xavantes
• Inicio das demarcações das Terras Indígenas

2000
• Abril/2000 Mobilização Indígena “Brasil Outros 500”
• Início do 3º Grau indígena da UNEMAT de Barra do Bugres

2004
• Criação da associação Chiquitano para o fortaleci-
mento cultural e de educação diferenciada (estudos 
das línguas Chiquitano, português e espanhol)
• Decreto 5051 – implementa e torna Lei com força 
constitucional a Convenção Nº 169 da OIT-Organização 
Internacional do Trabalho
• Após 8 meses na beira da estrada os Xavante retomam 
uma pequena parte do território Maraiwatsede 

2006
• Conferência Nacional dos Povos Indígenas
• Criação formal da MOPIC-Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado
• Criação da CNPI- Comissão Nacional de Política Indigenista, com eleição 
e indicação de representantes indígenas para compor a comissão durante a 
Conferência Nacional dos Povos Indígenas
• Conferência Nacional de Saúde Indígena. É apresentada a proposta de 
criação do Sesai-Secretaria Especial de Saúde Indígena
• Criação do Seminário Anual do Nordeste /MT (10 Etnias da Região)
• Concurso diferenciado para professores indígenas

2005
• Criação do Instituto Maiwu de Estudos e Pesquisas de 
Mato Grosso
• Criação do Magistério Intercultural-Projeto Haiyô 
• Criação do CNPC-Conselho Nacional de Política Cultural

2003
• Perfuração de poços artesianos e caixas d’água nas 
aldeias Maraiwtsede na entrada da Reserva
• Associação Haritnã assume o controle das ações da 
saúde indígena (até 2010)
• Criação da OPRINT-Organização dos Profissionais da 
Educação Escolar Indígena de Mato Grosso
• Criação da carteira indígena para o povo Rikbaktsa

2009
• Publicação do Decreto de reestruturação da Funai
• TEE’s- Territórios Etnoeducacionais. “Em alguns lugares quem 
comanda é o conselho de educação e não mais o Cacique, será 
que não se perde com essa situação? Foi tirada a responsabili-
dade da família e transferida para o Estado, temos que separar 
o que é bom e o que é ruim”
• Criação da Takiná - Organização de mulheres indígenas do MT 

Década de 2010
• Encontro Nacional de Estudantes indígenas

2002
• Ratificação pelo Brasil da Convenção 169 da OIT- Organização 
Internacional do Trabalho
• Plenos poderes aos índios para exercerem qualquer profissão

2007
• Criação do Proindi- Programa de Inclusão indígena para 
atender 120 vagas na UFMT para a população indígena
• Encontro Nacional dos Povos Indígenas em Brasília
Indígena Xavante assume a direção da Escola Indígena  
Estadual que antes era ocupada por Padres

1976
• Criação da BR 070 no percurso 
Cuiabá/Barra do Garças
• Demarcação da Terra Indígena 
Merure, do povo Bororo 

1987
• Criação da Coordenação de Assuntos 
Indígenas em Mato Grosso
• Conquista do 3º grau indígena UNEMAT 
- Universidade Estadual do Mato Grosso, 
no período em que Dante de Oliveira foi 
prefeito de Cuiabá

1988
• Nova Constituição Federal garante direitos para os 
povos indígenas do Brasil inteiro 
• A constituição demarca o rompimento da tutela  
sobre os povos indígenas
• A constituição é um marco histórico do bem estar e 
de convívio entre os povos
• Garantia dos direitos da educação escolar indígena 
• Constituição Federal amplia a participação política 
indígena e reconhece a diversidade cultural
• Política diferenciada para a população indígena. 
O desafio agora é a continuidade. A instabilidade 
politica põe em risco os diretos conquistados 
• Projeto Inajá uma experiência com professores 
leigos no Médio Araguaia-MT (1987-1990), apesar de 
não ser destinado especificamente para indígenas, 
forma três professores indígenas 

1992
Conferência da ONU - Organização 
das Nações Unidas no RJ, a ECO 92

1993
1ª Conferência Nacional de Saúde dos Povos Indígenas. Reitera-se a 
defesa do modelo do Dsei-Distrito Sanitário Especial Indígena, como 
base operacional no âmbito do SUS para a política de atenção à saúde 
das populações indígenas 

1995 a 2000 
Projeto Tucum, dedicado a formação de professores 
indígenas no Estado do Mato Grosso

1973
Criação do Estatuto do Índio Lei n° 6001, política de 
integração e garantia da demarcação territorial 

1972
1ª Assembleia dos chefes indígenas 
em Diamantina-MT

1991
• Decreto 26/91 – O MEC-Ministério da Educação passa a ser o executor de 
políticas públicas na área da educação
• Começa a fragmentação e pulverização da política indígena brasileira 
• Início do curso superior indígena
• Parecer 14, Resolução 03 do ano de 1991, regulamenta a escola indígena. 
Até então a escola indígena era conhecida como escola rural 
• Portaria Interministerial 559/91 garante a educação escolar específica e 
diferenciada, mediante pactuação entre o MJ- Ministério da Justiça e MEC- 
Ministério da Educação

1991-1992 
Contato dos Cinta Larga com a religião evangélica

1990
Curso de Formação de Auxiliar de Enfermagem- Projeto Xamã 

Década de 1990
• Criação do SUS-Sistema Único de Saúde
• Projeto de revisão do Estatuto das sociedades indígenas 
enviado ao Congresso Nacional
• Criação da Associação das mulheres indígenas no Brasil
• Cuidado dos povos indígenas pelo SUS nas próprias aldeias 
(atenção básica) 

1980
Demarcação da TI Xavante

1982
Mario Juruna é eleito deputado Federal 
pelo Estado do Rio de Janeiro

1984
Apoio do Deputado William Dias ao 
movimento indígena do Mato Grosso

Década de 2000
• Autonomia dos Dsei‘s na gestão da saúde indígena. A 
saúde indígena é elevada a um outro tipo de tratamento 
pelo Estado brasileiro 
• A proibição da venda de arte plumária incentiva outras 
atividades econômicas

2013
• Movimento Indígena bloqueia a rodovia Federal da BR 364 em 
protesto contra a Portaria 303 da Advocacia Geral da União 
• Abril/13 Mobilização Nacional Indígena- ocupação do Congresso 
nacional pela paralização da PEC215
• Conferência de Saúde Indígena e SUS debatendo direito, acesso, 
diversidade e atenção diferenciada

2015
• Proposta de criação do INSI-Instituto de Saúde Indígena pelo  
governo federal
• Altos índices de Diabetes e Hipertensão, problemas que estão  
diretamente ligados à alimentação
• Pesquisa do potencial energético na região do povo Rikbaktsa e a co-
munidade se sente enganada
• Resgate da memória cultural do povo Chiquitano
• Curso Básico de Formação em PNGATI da Funai e MMA-Ministério do 
Meio Ambiente 
• Mais de 5000 estudantes indígenas inscritos no Enem 2015
• Proposta para criação do Sistema de Educação Escolar Indígena 
• 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista- avaliação e ação in-
digenista do Estado Brasileiro com objetivo de reafirmar e garantir  
o reconhecimento de nós povos indígenas no país e propor a  
construção e a consolidação da política nacional indigenista com  
intensa participação indígena e o diálogo
• Direito à consulta é o ponto primordial para discussão na Eixo temáti-
co 2. Apresenta uma série de decisões que impactam diretamente sobre 
territórios e outras questões como as perigosas PEC’S e empreendimen-
tos que não consideram a consulta aos povos envolvidas

2014
Associação do povo Chiquitano - Vila Bela

2001 
• 3ª Conferencia Nacional de Saúde Indígena
• Educação diferenciada 

1960
• Contato com os Myky 
• Criação do Parque Nacional do Xingu pelos Irmãos Villas Boas
• A introdução das missões cristãs nas terras indígenas Xavantes introduz o ensinamento 
escolar e na área da saúde traz medicamentos para a população indígena

1967 
• Demarcação da Terra Indígena do Parque do Xingu. Muitas etnias são alocados compul-
soriamente como os Panará e os Kaiabi
• Mudança de SPI-Serviço de Proteção aos Índios para Funai-Fundação Nacional do Índio
• Com a criação da Funai, os serviços de educação e saúde começam a melhorar

1930-40 
Chegada de famílias Paresi e Nambikuara na aldeia Umutina. Sofrem 
com choque cultural, são forçados a instituir a língua portuguesa como 
primeira língua para conviver com a presença das outras etnias levadas 
para TI Umutina

1924
Apiaká do Rio Juruema faz contato com missionários 

1911
• Com a comissão Rondon, o contato com povo Umutina segue 
sem interrupção. Os Umutina sofrem com o extrativismo e doenças

Década de 1980
• Conquista do povo Rikbaktsa da terra em Juína-MT
• Criação da 1ª organização do movimento indígena, a UNI-União 
das Nações Indígenas
• Programas de investimento nas terras indígenas envolvendo 
sustentabilidade e desenvolvimento, por exemplo, Polonoroeste- 
Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil
• Implantação das escolas indígenas nas aldeias
• Criação de Postos Indígenas da Funai

1986
Conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena 

1940
• Demarcação da aldeia Xavante Pimenta Barbosa. 
A resistência à religião por parte dos Xavante leva a 
morte de um padre na aldeia Wededze

1897
Povo Umutina tem o primeiro contato 
feito por Ricardo Franco 

1947
Padre Jesuíta João Evangelista Dornstauder 
faz contato com os Rikbaktsa

Década de 50 
• Interferências religiosas cristãs nas áreas da comunidade Xavante
• Intervenção religiosa cristã (igreja católica) nos Rikbaktsá 
• Invasão territorial e fragilidade cultural do povo Rikbaktsá

1960
• Povo Paresí sofre um massacre 

Décadas de 
60/70/80
• Os povos indígenas do Mato Grosso 
sofrem com a ditadura militar

Século XVII  
• Povo Chiquitano faz primeiro contato com povos 
não indígenas (espanhóis, jesuítas e portugueses)
• Povo Arara tem seu primeiro contato na parte 
superior do Rio Branco

1864/1870  
Guerra do Paraguai conta com uma grande 
participação dos povos indígenas

1910
Criação do SPI–Serviço de Proteção ao Índios

1996 
Criação do Conselho Estadual de 
Educação Indígena do MT

1997
Conferência Ameríndia para professores 
indígenas sobre 3° Grau Indígena 

1998
• Demarcação das terras Marãiwatsede

1999
• Lei Federal 9.836/99- Sérgio Arouca – cria o Subsistema 
de Atenção à saúde dos Povos Indígenas
• Povo Kaiabi barra a usina elétrica na TI Apiaka/Caiabi
• Reconhecimento do povo Chiquitano como povo indígena
• Reponsabilidade sobre as ações de saúde indígena passa 
da Funai para a Funasa
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