
1616 - 1884  
União entre Potiguara e Tabajara para lutar contra os portugueses 

1614
Carta da Rainha delimitando para os  
Índios Tabajara, as sesmarias de Jacoca 
e Aratagui. (Conde, Alhandra e Pitimbu)

1859
Dom Pedro II recebe uma comitiva de índios potiguara e 
reconhece o direito do índio à Sesmaria

1866 
Demarcação da Sesmaria de Jacóca em 57 lotes pelo engenheiro 
Antônio Justa Araújo

1945
Primeiras prisões de Indígenas Potiguara

1940 
Expulsão dos Indígenas Tabajara das suas terras pela família Lundgren

2000  
• Criação do GGI - Grupo de Gestão Indígena, 
responsável pelo controle social de aplicação 
dos recursos da FUNAI
• PEC/215

2001-2002
• Criação do projeto “Tupi renasce onde nasce”. Ensino 
da língua Tupi nas escolas indígenas nos municípios de 
Baia da Traição, Marcação e Rio Tinto
• Aldeia São Francisco e Aldeia Tramataia foram as  
primeiras a receberem um ensino diferenciado, com 
construções de escolas

2003
• Retomada da Aldeia Três Rios na cidade de Marcação (Potiguara)
• Criação da categoria Escola Indígena na Paraíba
• Retomada da Terra Indígena de Monte Mor
• Realização de duas oficinas de educação escolar indígena
• Início das discussões referente à educação escolar indígena Po-
tiguara
• Foram desapropriados cerca de 5 mil hectares de cana-de-açú-
car arrendados irregularmente (até 2004)

2004
• Criação da OPIP/PB - Organização dos Professores 
Indígenas Potiguara da Paraíba
• Participação efetiva de indígenas no Conselho  
Estadual de Educação da Paraíba
• Realização da terceira oficina de educação  
escolar indígena
• Construção do projeto politico pedagógico do  
magistério indígena Potiguara
• O Brasil se torna signatário da Convenção 169 da 
OIT- Organização Internacional do Trabalho
• Implantação do posto de saúde na Aldeia Alto do 
Tambá e em outras aldeias (até 2005)

2007
• Demarcação da T.I de Monte Mor, no 
município de Rio Tinto / Marcação
• Surge a aldeia Mãe Barra de Gramame, 
no município do Conde
• Criação da OJIP/PB - Organização dos 
Jovens Indígenas da Paraíba 

2011
• Primeiros Jogos indígenas Potiguara da Paraíba
• Início da retomada dos territórios e luta pelas demarcações. 
A briga com a fábrica de cimento Elizabeth serviu como vit-
rine internacional dos Tabajaras (até 2012)

2008
• Inaugurado o primeiro e único CRAS- Centro de Referência da Assistência 
Social Indígena no Estado da Paraíba, localizado na Aldeia Forte
• Junção do povo Tabajara. Reagrupamento. O encontro dos Caciques Taba-
jara e Potiguara (Caboquinho e Ednaldo) marcou a união dos dois povos

2010
• Criação da Sesai- Secretaria Especial de Saúde Indígena
• Começa-se a dar visão midiática aos Tabajara, com inserções 
nos diferentes meios. Divulgação da existência
• Dinamização da prática de pintura corporal indígena Potiguara
• Demarcação da Terra Indígena de Monte Mor
• Conclusão do relatório do GT de reconhecimento étnico- 
territorial dos Tabajara

2009
• Participação dos Potiguara na criação dos TEEs – Territórios Etnoeducacionais e SESAI – 
Secretaria Especial da Saúde Indígena, bem como no processo de formulação do PNGATI – 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (entre 2009 e 2012)
• A Funai realiza o primeiro estudo antropológico dos Tabajara
• Incentivo à produção artesanal das mulheres indígenas Potiguara
• Início da primeira turma da licenciatura intercultural indígena (PROLIND)
• Implantação da 1ª escola indígena da aldeia Akajutibiro
• Instaurado um GT- Grupo de Trabalho de reconhecimento étnico e territorial dos Tabajara
• Reestruturação da FUNAI com a transformação da regional de João Pessoa em Coordenação 
Técnica Local e transferência da Coordenação Regional para Fortaleza
• Atentado ao Cacique Aníbal Cordeiro

2001
A posse do cacique-geral Caboquinho 
no território Potiguara

2002
• Criação do Conselho do Direito da Mulher e Diversidade, 
que abre espaço para atividade de mulheres indígenas na 
sociedade, como Cacique
• Publicação do Decreto Presidencial Nº 4412/02, que dispõe 
sobre a atuação das forças armadas e da Polícia Federal nas 
terras indígenas

1994 
Caboquinho (liderança Potiguara) assume a 
coordenação geral do CAPOIB 

1982
O exército brasileiro demarca pela primeira 
vez o território Potiguara

1983
A antiga Sesmaria de São Miguel, localizada nos municípios da 
Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, é demarcada como Terra 
Indígena Potiguara

1995
Criação da APOINME – Articulação dos Povos e Organizações 
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo

1996
Caboquinho faz uma denúncia na Alemanha e na Comissão 
Europeia sobre a política indigenista brasileira. Denuncia o 
pagamento de ingresso para uma peça de teatro na caravela 
holandesa que foi usada para invadir o Brasil. No mesmo ano 
participou da Conferência Internacional Abyaiala, Conferência 
das três Américas e Caribe na Dinamarca

1997
Publicado o relatório de delimitação da Terra Indígena 
Potiguara de Monte Mor, tendo sido anulado em 1999 
pelo Ministério da Justiça, na gestão de Renan Calheiros

1986
Criação da Administração Regional da FUNAI em João Pessoa 

1987- 1988 
Participação Potiguara na Assembleia Constituinte 

1990
Retomada da Terra Indígena Jacaré de São Domingos (Potiguara)

1988 
• Promulgação da Constituição Federal da República brasileira
• A primeira mulher Potiguara da Paraíba entra na política  
partidária, no município de Baía da Traição

1978 - 1979 
O RCMEC- Regimento de Cavalaria Mecanizada cria 
uma manipulação da história indígena Tabajara com 
a homenagem ao índio Piragibe

1979 - 1980  
Os Potiguara autodemarcam o próprio território. Nesta mesma 
década se inicia o movimento indígena regional

1701
Início do novenário e festejo em honra a São Miguel Arcanjo,  
padroeiro dos Potiguara

1993
• Demarcação da terra indígena Jacaré de São 
Domingos (Sesmaria de Monte Mor)
• Primeira mulher indígena a ser eleita prefeita 
no Brasil, município de Baía da Traição, Iraci 
Cassiano Potiguara (Nancy)

1999
• Criado o Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 
transferindo-se definitivamente a responsabilidade da saúde  
indígena, da FUNAI, para o Ministério da Saúde, FUNASA - 
Fundação Nacional de Saúde
• Resolução CEB n° 3 responsabiliza o Estado pela oferta e  
execução da educação escolar indígena

2005
• Início da primeira turma do magistério indígena Potiguara contando 
com 120 professores indígenas Potiguaras, o qual não foi concluído
• Luta pela demarcação de terras Tabajara
• A Funai coordena o primeiro censo indígena Potiguara (até 2006)

2006
• O povo Tabajara começa a renascer, confirmando uma profecia de Antônio Piaba, de 
que um dia iria aparecer um jovem capacitado, que mesmo se a terra estivesse cheia 
de prédios, ela voltaria para o mesmo dono. Neste ano, os Tabajara recuperam sua 
documentação histórica
• Retomada das casas nas terras de Coqueirinho
• Os Tabajara reivindicam, junto à FUNAI, seu reconhecimento étnico e fundiário
• Criada a CNPI – Comissão Nacional de Política Indigenista, com participação dos 
Potiguaras
• O povo Tabajara volta a reivindicar seus territórios, buscando parcerias com a  
Universidade Federal da Paraíba, FUNAI, Direitos Humanos, entre outros (entre  
2006 e 2007)
•  Inicio das discussões para o Prolind - Projeto de Licenciatura Intercultural Indígena
• Povo Tabajara ainda não tem educação escolar indígena
• Os Tabajara iniciam, junto aos Potiguaras, atuação nas políticas indigenistas

2012
• Etnomapeamento das Terras Potiguara, e a publicação 
do livro “Etnomapeamento dos Potiguara da Paraíba”
• Instalação da fábrica de cimento Elizabeth dentro de  
terras Tabajara
• Retomada de parte do território Tabajara e nascimento 
da Aldeia Vitória
• Atentado e posterior morte do cacique Geusivã, aldeia 
Brejinho, Terra Indígena Potiguara
• Construção, entre 2012 e 2015, de 225 casas pelo PNHR 
- Plano Nacional de Habitação Rural e a CEF  - Caixa 
Econômica Federal, na Terra Indígena Potiguara

2013
• Consolida-se a 2ª aldeia indígena Tabajara da Paraíba, com o 
nome de aldeia Vitória (11/05/2013). A partir de então aumenta 
o fortalecimento político e a sua reorganização interna
• Foram eleitos vereadores indígenas nos municípios de Rio 
Tinto, Marcação e Baía da Traição e os prefeitos dos municípios 
de Baía da Traição e Marcação

2015
• Funai constitui um grupo de trabalho para identificação e delimitação da Terra 
Indígena Tabajara
• União das mulheres Potiguara e Tabajara, na oficina sobre mulheres indígenas 
no Estado do Ceará, em Fortaleza
• Fortalecimento e reconhecimento da medicina tradicional do Povo Tabajara
• Em nove anos de luta dos Tabajara, ocorre a afirmação e  reconhecimento da 
existência dos mesmos como povo indígena, a construção de três livros e três 
Cds da sua história e a instituição de um GT de identificação e delimitação da 
área (2006 a 2015).

1991
• Decreto nº 23 transfere a responsabilidade de 
coordenação da saúde indígena da FUNAI para o 
Ministério da Saúde
• Descentralização da Educação da FUNAI para o 
MEC, Estados e Municípios
• Participação dos Potiguara na criação do novo 
Estatuto do Índio 
• Criação da Comissão Leste Nordeste 
• Criação do CAPOIB - Conselho de Articulação dos 
Povos e Organizações Indígenas do Brasil
• Homologação da Terra Indígena Potiguara

1960
As parteiras tradicionais que atendiam a 
domicilio nas aldeias passam a atender 
no posto de saúde da aldeia Forte

1976
O movimento indígena não tem muita repercussão 
na Paraíba, ainda é muito fraco na região

1973-1974
• Criação do Estatuto do Índio
• Unificação e fortalecimento do movimento indígena em nível nacional
• É implantado pela FUNAI- Fundação Nacional do Índio um curso de  
formação de monitores bilíngue, para lecionar nas escolas indígenas 
nos municípios de Baía da Traição e Rio Tinto 

1577
Primeiro contato dos Tabajara com 
os portugueses, no rio São Francisco

1886 - 2006 
Um longo silêncio Tabajara, com rumores de desaparecimento

1885
Conflito entre os Potiguara e Tabajara, culminando na fundação 
da Paraíba (Nossa Senhora das Neves, Philipéia)

1868
Articulação indígena Potiguara na região de Mamanguape. O Imperador Pedro II 
doa os títulos de posse aos indígenas. Os lotes doados fortalecem a mobilização 
deles. Todos os lotes doados são tomados pelos senhores de engenhos da época. 
Matam muitos índios que resistem à invasão dos senhores de engenho. A partir de 
então há uma migração forçada das populações indígenas para outras regiões do 
país, principalmente para as terras pouco habitadas do sertão nordestino

1917 - 1930 
Alemães chegam às terras Indígenas Potiguara constroem a cidade de Rio 
Tinto, sendo os índios Potiguara massacrados e expulsos de suas aldeias

1923
Publicado o censo pelo SPI - Serviço de Proteção ao Índio 

1939
O posto foi transferido 
para Aldeia Forte, onde 
está até hoje

1930
Criação do primeiro posto indígena da Paraíba e segundo do Nordeste, 
denominado Nísia brasileira, na terra indígena Potiguara

1685 
Sesmaria da Jacóca, território tradicional reivindicado pelos 
Tabajara atualmente

1577 - 1616 
Os Tabajara fogem dos portugueses para a Paraíba. 
O conflito com os Potiguara não impede que os dois 
povos lutem contra os portugueses

1816
Os Tabajara conseguem a primeira Sesmaria nesta região. O que antes foi 
uma delimitação, a partir de então passa a ser uma apropriação Sesmaria
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