
1728
Doação do território indígena Xakriabá por Matias 
Cardoso, 200 mil hectares

Época da coroa
Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio do Prado - o governo 
da Alemanha, levou para este país um indígena para ser 
observado e estudado. A Alemanha trouxe o crânio desse 
índio há pouco tempo. A violência continua acontecendo até 
hoje contra o índio

1904
Abertura da Linha Férrea

1910
Criação do SPI - Serviço de Proteção ao Índio

1940
Instalação da Cofave que é uma 
companhia para demarcação da 
terra. Ela destrói a mata atlân-
tica para carvão (para alimentar 
siderúrgicas)

2004
• Eleito o Primeiro Prefeito indígena Xacriabá em São João das Missões/MG
• Pedem a ampliação da sua terra e não obtêm resposta – Xucuru-Kariri/MG.
• Participação indígena na construção da Sesai - Secretaria Especial de Saúde Indígena
• Ratificação da Convenção 169 / OIT
• Primeiro prefeito indígena eleito no Xakriabá, São João das Missões/MG
• Ações afirmativas para indígenas no ensino superior 

2014 
• A Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais - CEPCT-MG é 
criada pelo Decreto nº 46.671, de 16 de dezembro de 2014, com a finalidade  
de coordenar e implementar a Política Estadual para o Desenvolvimento  
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, de que trata a Lei  
Estadual nº 21.147, de 13 de janeiro de 2014
• Publicação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade 
• Proposta de criação do INSI- Instituto Nacional de Saúde Indígena
• Descumprimento do TAC/ARCEM FUNAI/ Tupiniquim Guarani
• Grande movimento

2012
• Ações afirmativas no ensino superior dentro da universidade federal
• Começam os Jogos Indígenas de Minas Gerais
• Cinema e prêmios -povo Maxacali
• Abertura do diálogo entre indígenas e Funai CR- MG/ES
• Acesso ao DAP- Declaração de Aptião ao Pronaf - Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
• Criação do PGTA – Plano de Gestão Territorial e Ambiental Xacriabá

2008
• Funai faz a demarcação da terra indígena Guarani/Tupinikim
• Criação do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social Indígena
• Homologação da Lei 11.645, de 2008, que garante a inclusão da verdadeira história 
indígena no currículo escolar
• Os Maxakali começaram a fazer cinema. O filme circula pelo Brasil e ganha prêmio
• Autonomia dos indígenas com a VALE S.A. via associação – Krenak 

2006
• Polícia federal entra na aldeia indígena Olho D’água, do povo Guarani, 
e realiza massacre, mas conseguem demarcar
• Criação do curso superior indígena no estado de Minas Gerais.
• Demarcação das terras indígenas Tupinikim e Guarani de Aracruz/ES 
• Retomada do território da aldeia de Morro Vermelho – Xakriabá
• Conflitos dos Tupinikim/Guarani com a empresa Aracruz Celulose
• Atendimento pelos funcionários da Funai Povo Mukuriñ

2007
Decreto nº. 6040  que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sus-
tentável dos Povos e Comunidades Tradicionais

2007/8 
Início de vários GT’s- Grupos de Trabalhos nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo

2005
• Os índios rompem o ajustamento de conduta porque querem a 
terra deles demarcada. Vão para a terceira autodemarcação
• Saída de dois grupos Maxakali do território tradicional

2004/2005 
Mutirão Xakriabá 

2010
• Pajé Anelice, esposo e familiares, resolvem retornar a luta pela 
aquisição de terra e direitos junto a Funai de Governador Valadares 
• Criação da Sesai- Secretaria Especial de Saúde Indígena
• Primeira equipe de Técnicos em Enfermagem da Sesai, Xakriabá
• Implementação das ações de reestruturação da Funai
• A responsabilidade pelas ações de saúde indígena passa da  
Funasa  para a Sesai 
• Desilusão com a Sesai
• Reconhecimento dos Tuxá de MG por parte da Funai através da 
Apoinme 
• Homologação da terra indígena Tupiniquim de Comboios/ES 
• Retomada do povo Xacriabá no Morro Vermelho/MG
• Homologação da Terra Indígena Tupiniquim-Guarani 
• Chegada dos indígenas Pataxó na cidade de Guanhães/MG

2009
• Votação do STF- Supremo Tribunal Federal para a  
demarcação da TI da Raposa da Serra do Sol que gera 
as 19 condicionantes
• Reestruturação da Funai – Luta pelo fortalecimento 
da Funai – Busca pelo protagonismo indígena por meios 
dos Comitês Regionais – Novos  quadros técnicos

1973
• Estatuto do Índio 
• Alguns índios Tupiniquim e Guarani 
foram levados para fazenda guarani/MG

1991
• Enfraquecimento da Funai 
pelos Decretos presidenciais
• Avanço da educação com os 
decretos presidenciais

2013
• Moradora da aldeia Pataxó Hã-Hã-Hãe tem sua casa invadida por um sargento 
na localidade rural do Córrego do Sibrão, na cidade de Campanario/MG, que se 
apodera da terra doada e de cerca de 10 casas. Nada é feito
• Retomada de Vargem Grande - Xakriabá
• Equipe de saúde indígena Krenak
• Primeira audiência pública durante o Abril Indígena na assembleia legislativa 
de Minas Gerais 
• Encontro de Saberes incluindo povos tradicionais como mestres nas Universi-
dades Federais, destaque à Arquitetura Xakriabá
• Publicação do reconhecimento da Terra Indígena Caxixó no Diário Oficial
• Os indígenas ocupam o Congresso Nacional através de mobilização 
• É criado um grupo de trabalho para avaliar a PEC 215 e as demais propostas 
de emenda à constituição e projetos de lei, com base na visão indígena, no  
Acampamento terra livre
• Criação do Consepi -Conselho Comunitário de Segurança Pública Indígena) que 
deveria ser estendido como proposta para as outras etnias
• Fortalecimento do Condisi- Conselho Distrital da Saúde Indígena 

1998
• Início da segunda autodemarcação com reivindicação 
dos hectares de terras a que tem direito
• O governo chama os caciques para Brasília e lá eles 
são forçados a assinarem o TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta), que institui que o governo daria terra e eles 
deveriam ficar 20 anos sem brigar por terra de novo
• O costume de trabalhar por mutirão é abalado porque 
as pessoas eram pagas para trabalharem com o café, di-
ficultando a continuidade dos usos tradicionais da terra
• Homologação das terras Tupinikim e Guarani
• Criação de associação indígena Tupinikin Guarani 

2015
• Indígena assume educação escolar indígena da SEE-Secretaria Estadual de Educação MG
• Primeiro magistério indígena Xakriabá
• 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista 
• Jogos Mundiais Indígenas 
• Registro das Terras Indígenas Tupiniquim de Comboios/ES e Tupiniquim e Guarani
• Primeira vez que indígenas ocupam os cargos dentro do estado de Minas- diretoria de povos 
e comunidades tradicionais e diretorias temáticas especiais 
• Lei Nº 13.123, de 20 de maio de 2015 dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a 
proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios 
para conservação e uso sustentável da biodiversidade
• Criação do Conselho Distrital de Saúde Indígena (MG e ES)
• O estado tem dado recurso para a saúde no Estado de MG por meio de uma coordenação 
estadual de saúde indígena
• Técnicos Indígenas na saúde
• Projeto ‘Guerreiros do Kaxixó’

2010/2015 
Reconhecimento (2010) e documentação (2015) da terra Tupiniquim

2011
Registro das Terras Indígenas Krenak

2003
• Morte do cacique Rodrigão Xakriabá
• Começa a luta mediante a presença de uma estrada 
próxima à aldeia – batalha para tomar providências – 
Xukuru – Kariri/MG

2012/2013
Projeto GATI- Gestão Territorial e Ambiental – Xakriabá

Década de 2000 
• Criação da APIB- Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
que congrega todas as organizações Indígenas
• PEC 215
• Começa intercâmbio entre os povos indígenas de Minas Gerais, 
organizado pelos próprios indígenas
• Lei SNUC em 2000 que institui o Sistema Nacional de  
Unidades de Conservação da Natureza
• Conferência Indígena, Negra e Popular. Contestação das  
celebrações dos 500 anos em Porto Seguro
• Demarcação da T.I. Rancharia Xakriabá/MG
• Criação do Conselho estadual de educação escolar indígena
•  Criação de professores de cultura e recuperação das línguas 
indígenas em Minas Gerais

1997
• Falecimento do Pajé Roque Moisés da Silva, grande mestre da 
sabedoria espiritual do povo Tuxá
• Funai faz um último estudo para demarcação da TI Tupinikim
• Criação do  FIEI- Formação Intercultural de Educadores Indígenas 
• Os Pankararu chegam à aldeia Apukaré – Coronel Murta/MG 
• Contratação de professores indígenas
• Demarcação de parte do território Krenak
• Unificação das terras Maxakali

1979
• Perda da Terra Indígena Pataxó, em Monte Pascoal (BA), 
causando êxodo para as outras regiões
• Demarcação das terras Xakriabá. 46.414 hectares de terra
• Nova retirada dos Krenak para a Fazenda Guarani
• Demarcação de uma parte (53 mil hectares) do território 
Xakriabá, em 1979, antes da constituição de 1988
• Demarcação das terras Xakriabá. 46.414 hectares de terra

1988
• Participação dos povos de Minas Gerais e Espírito 
Santo na Constituinte
• Organização e articulação dos povos indígenas para 
garantir seus direitos na constituição federal 
• Promulgação da Constituição em 1988

Década de 1990
• São criadas as dez associações indígenas dos 
Xakriabá e avanços são conquistados com o  
Estado de Minas Gerais
• Demarcação da Fazenda Guarani 
• Participação indígena no poder legislativo do  
município de Itacarambi/MG
• Criação da Apoinme- Articulação dos Povos e  
Organizações Indígenas do NE, MG e ES
• Criação da União das Nações Indígenas,  
organizações e associações Indígenas
• Afirmação étnica de povos indígenas anteriormente 
invisibilizados
•  Educação deixa de ser atribuição da Funai  
(primeira metade da década)
• Criação do COPIMG- Conselho dos Povos Indígenas 
de Minas Gerais 

1981
Primeira portaria demarcando a terra Tupiniquim, 
que sai como área doada pela Aracruz celulose e 
não como território tradicional

1982
Homologação das Terras Indígenas Krenak

1993
Decisão Judicial a favor dos Krenak

1987
• Assassinato de lideranças Xacriabá, entre eles, Rosalino Xakriabá
• Chacina dos povos Xakriabá
• Início do processo de homologação das terras Xakriabá

1983
• Eleição de Juruna– Xavante
• Primeira demarcação das terras Tupinikim e Guarani

1984 
• Contato dos Pataxós com o CIMI- Conselho 
Indigenista Missionário em Carmésia 
• Perda do território tradicional do povo Tuxá

1995 
Criação do curso de Magistério Indígena em MG

1997 a 1999 
Retirada dos fazendeiros do território Krenak

1973/1975 
Chegada dos Pataxós em Minas Gerais 

1980 
Luta pela terra de Carmesia 

1970/1973 
Chegada da Funai em Minas Gerais, em Belo Horizonte e Governador Valadares. 
Reconhecimento por parte do governo da presença de indígenas no estado 

A partir da década de 70/80
Recuperação dos antigos botocudos gerando identidade cultural – Krenak

1975 
Governo Militar- os indígenas não podem se manifestar, com risco 
de serem presos. Começa a articulação com a Pastoral da Terra e 
partidos favoráveis para discutir a questão territorial

1951
• Massacre no Sul da Bahia quase acaba com o povo Pataxó. Os 
Pataxó ficam migrando pelo território e vão para MG. Desgostosos 
com o que viveram nesse massacre ficam na busca por território e 
estão migrando até hoje
• Fogo nas Terras Pataxó em Porto Seguro/Barra Velha/BA

Década de 60 
• Criação do Parque de Monte Pascoal/BA
• Governo do ES compra as terras da Cofave e 
doa para a Aracruz florestal
• Chegada da Aracruz em Florestal/ES
• Retirada do povo Krenak para as terras  
indígenas Maxakali, culminando no retorno 
em caminhada dos Krenak

1965
• Aracruz celulose derruba a floresta e expulsa os indígenas das suas 
aldeias, começa a prevalecer a cultura do eucalipto. Eles vão para a 
periferia. De 40 comunidades indígenas restaram apenas as aldeias 
Caieiras Velha, Pau-brasil e Comboios.
• Chegam os Guaranis no estado do ES. Aliam-se aos Tupinikim

1978
Os povos Tupinikim e Guarani parti-
ram da autodemarcação de terras

1967
• O Povo Guarani chega ao ES
• Criação da Funai - Tutela e interferência na aldeia 
com os Postos Indígenas
• A Funai consegue demarcar terras mesmo frente à 
violência dos fazendeiros, após sua criação
• Com a criação da Funai a produção fica dentro do 
próprio povo que a produziu, diferente do SPI
• A Funai proporciona autonomia aos povos para agir. 
Ação participativa com as aldeias

1970
• Realização de assembleia unindo os povos Tupini-
kim e Guarani para discutirem a garantia e retomada 
do território. Até então eles eram reconhecidos como 
caboclos
• Criação da Coiab - Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira
• Retirada do povo Krenak para a Fazenda Guarani/MG

1950
Chegada dos Tuxá em Minas Gerais

1910/1911 
Criação da ferrovia que corta a terra Krenak 

1930
Expansão agrícola no Estado do ES. O governo cede terras 
para grandes empresas que pertenciam aos índios

1932
Lutas por território pelos Xakriabá no Curral de Varas

Década de 1930 
Ocorre o massacre / genocídio dos Guarani em Pancas –ES

1806
Início da Guerra Justa

1808
Declaração de guerra contra os Botocudos 

1810
• Repasse das sesmarias de terras para o povo Tupinikim do Espírito Santo
• Criação da carta régia que declara guerra aos povos do Rio Doce

1996
• Começa a haver tempo integral nas escolas indígenas
• PL 1610/1996 de mineração em TI em escala industrial
• Início da primeira turma do magistério para professores 
indígenas do Estado de Minas Gerais
• Primeira participação indígena no poder executivo. 
Eleição do cacique Rodrigão Xakriabá como vice-prefeito 

2002
• Educação especializada para os povos indígenas
• Ações afirmativas para indígenas no ensino superior 
• Educação Escolar Indígena

1996/1999 
Mandato do primeiro vice-prefeito indígena em Xakriabá
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