
1915
Chegada dos missionários na região das Serras

1917
Visita de Rondon à comunidade Barro

década de 60
Muita gente morreu de malária e 
sarampo na terra Indígena Yanomami

1964
Chegada dos missionários MEVA – 
Missão Evangélica da Amazônia

1972
Chegada da primeira antropóloga em Awaris – Sanumã

2006-08 
Comemoração da TI Trombetas Mapuera

2013 
• Construção do auditório do Caracaranã (10 de março)
• Julgamento e absolvição do autor da morte da liderança Aldo Mota
• Criação da Kurikama – Associação Yanomami
• Conferência territorial e de desenvolvimento sustentável
• Programa Mais Médicos na TI S. Marcos (até 2014)
• Iniciação do programa bolsa permanência para indígenas das  
universidades federais
• Elaboração do PGTA- Plano de Gestão Territorial e Ambiental de 
Aningal, Santa Cruz e Vida Nova
• 1º Encontro binacional Brasil – Venezuela

2010
• Eletronorte assina convênio de R$ 8 milhões com  
indígenas da TI São Marcos
• Visita do presidente Lula à comunidade indígena 
Maturuca
• Criação da frente de proteção Yanomami em 2010. 
Retirada dos garimpeiros, fazendeiros
• Fim da implementação do PPTAL – Projeto Integrado de 
Proteção às Populações e Terras Indígenas daAmazônia 
legal, na região (desde 1996)
• Condicionantes do Supremo Tribunal Federal  
acabam com a gestão compartilhada do Parque  
Nacional do Monte Roraima, deixando o ICMBio  como 
único responsável
• Criação da associação dos professores Yanomami, 
Missão Catrimani Yano théã
• Criação da SESAI- Secretaria Especial de Saúde  
Indígena
• Ingresso de assessores indígenas na SESAI

2007 
• Construção de cerca na Linha Seca na Terra Indígena Ra-
posa Serra do Sol
• Reconhecimento das escolas Yanomami e Ye’kwana
• Formação de Agentes Indígenas de Saúde - AIS (276 foram 
certificados pelo SUS)
• Contagem de 36.236 cabeças de gado na TI Raposa Serra 
do Sol

2008 
• Paulo César Quartieiro, o maior arrozeiro da TIRSS, atualmente 
deputado federal por Roraima, foi multado pelo IBAMA.
• Reocupação do Caracaranã
• 194 comunidades e 19.025 indígenas registrados na TI Raposa 
Serra do Sol
• (05 de maio) 10 irmãos baleados no Surumu em defesa da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol
• Implantação do projeto Tamî´kan – magistério específico indígena
• Desintrusão da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (até 2010)
• Criação da APIW – Associação do Povo Indígena Wai Wai, APIWXI 
- Associação do Povo Indígena Wai Wai Xaary

1981-1982 
Demarcação das terras em ilhas

2011 
• Acesso dos Wai Wai ao PAA- Programa de Aquisição de Produtos 
da Agricultura Familiar - formação de estoque
• Apoio na produção de castanha do Brasil do povo Wai Wai

2014 
• Visita do rei da Noruega a TI Yanomami
• Elaboração do PGTA das Terras Indígenas  
Serra da Moça e Boqueirão
• Elaboração do PGTA da Terra Indígena 
Manoá-Pium
• Devolução do sangue coletado dos Yanomami
• Saída dos invasores da Terra Indígena  
Yanomami
• Realização de oficina de elaboração de  
projetos em parceria com a UFRR -Universidade 
Federal de Roraima e a OMIR-Organização das 
Mulheres Indígenas de Roraima 
• Em 16 de dezembro foi realizado protesto  
contra a PEC 215
• Criação da TEXOLI - Associação Ninam do  
Estado de Roraima

2001 
• Retirada dos posseiros da Terra Indígena São Marcos
• Retirada dos garimpeiros do rio Maú (até 2002)
• Criação do Núcleo Insikiran/UFRR
• Início das feiras regionais
• Convênio com Eletronorte, T.I São Marcos

2015 
• Presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Ricardo Lewandowisk na comunidade Maturuca
• Aprovação do Plano Estadual de Educação
• 1ª paralisação em defesa da educação escolar indígena 
(10 de agosto)
• Inicio da elaboração do PGTA da terra indígena  
Yanomami
• Desde 2008 os prefeitos não ajudam as comunidades  
indígenas do município de Normandia na educação, 
saúde, produção agrícola 
• Participação dos Wai Wai e Uapixana na primeira  
feira nacional da agricultura tradicional indígena no  
âmbito dos jogos mundiais indígenas
• Projeto PAA Conab com o CIR (desde 2010)
• Reconhecimento da organização da OMIR – com a 
emissão do seu CNPJ (19.04.2015)
• Comemoração dos 15 anos da demarcação da TI  
Trombetas Mapuera
• Mobilização para fazer quebra-molas na BR 174 na TI 
São Marcos (5 de maio)
• Reconhecimento da OMIR no Surumu
• Criação do primeiro polo de mediadores indíge-
nas na comunidade Maturuca com a capacitação de 16  
indígenas da T.I Raposa Serra do Sol
• Aprovado o PPP- Projeto Político Pedagógico da Escola 
Yekuana (03 de outubro)
• Implementação de 45 projetos sustentáveis na Terra  
Indígena São Marcos (desde 2010)
• Licenciatura indígena Yanomami na aldeia
• Lançamento do livro “ A queda do Céu de Davi  
Kopenawa Yanomami”

2009 
• Invasão e destruição da comunidade Lago da Praia 
pelos posseiros retirados da terra indígena Raposa  
Serra do Sol
• O Supremo Tribunal Federal criou 19 condicionantes 
para ocupação de terras indígenas a partir da decisão 
sobre a demarcação e homologação da TI Raposa Serra 
do Sol
• Foi elaborada proposta de criação de 3 unidades de 
produção e multiplicação de sementes em comunidades 
da região para ser financiada pelo PROINF - Programa 
de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos 
Territórios Rurais, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA
• Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena
• O PDPI – Projeto Demonstrativo de Povos Indígenas 
patrocinou o lançamento dos CDs do “Caxiri na cuia” e 
“Nativos do forró”

2005 
• Criação da Associação dos Povos Indígenas da Terra 
Indígena São Marcos
• Criação da APYB – Associação do Povo Ye’kwana do 
Brasil, passou muitos anos em inatividade e voltou a 
funcionar em 2012
• (17 de setembro) Invasão do Centro Indígena de  
Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (a escola foi 
queimada e destruída)
• Homologação e registro da TI Raposa Serra do Sol
• Luto do governo de Roraima contra os povos indígenas

2012 
• Criação e reconhecimento da região Ingarikó  - Wêi Têpê
• Na Conferência de assistência técnica e extensão rural foi 
encaminhada proposta de se contratar os técnicos indígenas 
do CIFCRSS - Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa 
Serra do Sol
• Elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental de 
Maturuca e Jacamim
• Integração dos estudantes Yanomami na UFRR
• Formatura dos professores Wai Wai
• Vinte anos da homologação da TI Yanomami
• Início da elaboração dos Planos de Gestão Ambiental de 
oito terras indígenas de Roraima
• Criação da PNGATI- Política Nacional de Gestão Territorial 
e ambiental das Terras Indígenas

2002 
• Primeira turma de ensino superior indígena (INSIKIRAN)
• Criação da escola Yekuana pelo governo do estado
• Criação do movimento de mulheres da TI São Marcos
• Primeiro vestibular para professores indígenas
• Construção do “Malocão” de São Marcos, “Centro Macunaíma”, 
que levou 2 anos para ser finalizado
• Projeto de fiscalização da TISM (até 2010)
• Concurso específico e diferenciado para os professores indígenas

2000 
• Inicio da tramitação da PEC 215 pelo deputado 
federal Almir Sá, na Câmara Federal 
• Criação da APITSM – Associação dos Povos  
Indígenas da Terra de São Marcos e prisão de 
lideranças indígenas da TI São Marcos e TI  
Raposa Serra do Sol
• Ampliação do acesso ao ensino superior pelos  
indígenas
• Criação e reconhecimento das escolas Yanomami
• Marcha dos Povos Indígenas em Porto Seguro/BA, 
os indígenas são recebidos a bala pelos policiais
• Início das discussões sobre a proposta de gestão 
compartilhada entre FUNAI, IBAMA, Povo Ingarikó 
e CIR
• 1ª Assembleia do Conselho do Povo Indígena  
Ingarikó – COPING

1988 
• Participação de lideranças indíge-
nas na Assembleia Constituinte, para 
discutir os dispositivos da Lei Mãe, no 
que se refere aos seus direitos
• Criação do Pelotão de Fronteiras-PEF 
de Uiramutã na terra indígena Raposa 
Serra do Sol
• Fundação do CIR - Conselho  
Indígena de Roraima
• Assassinato do indígena Ovelário 
Tames

1993 
• Massacre de Haximu na Terra Indígena 
Yanomami
• (21 de maio) Identificação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol
• (1993-95) Barreira no Machado, retirada de 
fazendeiros
• 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena
• Criação do magistério parcelado indígena

1994
• Exército Brasileiro invade a  
comunidade Maturuca, quebrando 
casa familiar
• (1994-96) discussão sobre o 
RANI X - Registro Administrativo de  
Nascimento Indígena
• Primeira turma de magistério 
Tamîkan
• Retirada de garimpeiros, barreira 
na Pedra Branca, com isso tiveram  
muitas vitorias. No banco teve seques-
tro do Gonçalo pela PM

1989 
Davi Kopenawa recebe o prêmio  
“Global 500” da Organização das 
Nações Unidas-ONU

1990 
• Criação da Organização dos Profes-
sores Indígenas de Roraima – OPIR
• Mataram o Tuxaua Lourenço e seu 
filho na comunidade Ulanai
• Construção da hidrelétrica no rio 
Jatapu

1995
• Invasão do Projeto Calha Norte na 
área indígena Ingarikó
• Plebiscito sobre a criação dos  
municípios de Pacaraima e Uiramutã
• O governo Neudo Campos man-
dou prender os povos indígenas que  
queriam construir comunidade no  
Tamanduá, foram baleados alguns 
parentes
• Suspensão da construção da  
hidrelétrica do Rio Cotingo –  
Cachoeira do Tamanduá
• Início do plantio de acácia manguim 
na região Serra da Lua, prejudicando 
as comunidades indígenas

1991 
• 1991 a 2005 Avanço das mono-
culturas de arroz na região: fazenda  
Depósito e outras
• (29 de outubro) Homologação da 
Terra Indígena São Marcos

1992 
• Reconhecimento das escolas Yekuanas pelo  
governo do Estado
• Homologação das Terras Indígenas Yanomami
• Criação do Distrito Sanitário Indígena - DSEI 
Yanomami
• Implantado o PEF TI Yanomami em Awaris

1996 
• Criação dos municípios de Uiramutã e Pacaraima
• Criação de escola no Catrimani
• Criação do CIFCRSS- Centro Indígena de Formação 
e Cultura Raposa Serra do Sol/ IBAMA proíbe roça, 
caça e pesca na área indígena Ingarikó
• Princípio do processo educativo na terra indígena 
Yanomami
• Organização do movimento das mulheres  
indígenas
• Convênio CIR / FUNASA em que este Conselho 
asume a responsabilidade pela maioria das ações  
complementares de atenção básica à saúde  
indígena no DSEI Leste de Roraima, atenden-
do ao convite do governo federal no contexto da  
construção de uma política pública de atenção à  
saúde indígena baseda no modelo dos Distritos  
Sanitários Especiais Indígenas

1983 
Implantação de escola na comunidade 
indígena Awaris, com apoio da MEVA

1985 
Início do projeto “Uma vaca para o  
índio no Baixo Cotingo”

1986 
• Prisão de lideranças indígenas em Laimã
• Dia “D” da educação: que escola temos, que 
escola queremos
• 1ª Assembleia na terra indígena Yanomami
• Aprovada bolsa para AIS – Agentes Indígenas de 
Saúde
• Acesso aos benefícios da previdência 
social com o fornecimento de documentação  
básica de registro civil aos indígenas
• Criação de 3 escolas indígenas

1974
Assembleia geral dos tuxauas e inicio do movimento organizado

1976
Invasão de garimpeiros na TI Yanomami

1977
• 26 de abril dia da decisão do “Vai 
ou racha” na comunidade Maturuca
• O exército dividiu os povos  
indígenas ao demarcar as fronteiras 
na TI São Marcos

1987
• Fundação do CINTER - Conselho Indigenista 
do Território de Roraima
• Início da “corrida ao ouro” que implicou na 
invasão da TI Yanomami
• Implantação pelo exército dos marcos  
divisórios da TI São Marcos
• As comunidades fundaram as escolas de  
ensino fundamental: Serra da Lua, Maturuca e 
Canta Galo
• Prisão de lideranças indígenas na comu-
nidade Santa Cruz pelo exército brasileiro,  
polícia militar e polícia civil; com a morte de 
2 indígenas, mulheres grávidas espancadas e  
estupradas pelos jagunços
• Retomada da comunidade Santa Cruz – Região 
Raposa Serra do Sol

1978
Criação da comissão de demarcação da terra Yanomami

1980
• Projeto “Uma vaca para o índio”
• Nos anos da década de 80 morreram 
muitos Yanomami por sarampo
• Projeto de criação de gado na região 
Maturuca

1973
• Lei 6001 Estatuto do Índio.
• Criação do 3º Pelotão de Fronteiras no marco BV-8
• A construção da BR 210 - Perimetral Norte, nas 
regiões do Ajarani e Maturuca, dizimou famílias, 
introduzindo nessas comunidades doenças e  
problemas mentais
• Rodovia Boa Vista – Pacaraima

1965
Chegada dos missionários no Catrimani

1967
Criação da FUNAI

1970
• Início da criação de escolas nas comunidades. Discussão 
do dia D da educação escolar indígena, sobre que escola  
temos e que escola queremos
• Princípio da formação da Comunidade Jatapuzinho

1971
Assembleia dos tuxauas no Surumu

1942
Comissão Brasileira Demarcadora de Limites (fronteiras)

1947-1966 
 • Vigência do SPI – Serviço de 
Proteção aos Índios
 • Na década de 50 o governo 
Getúlio Vargas começou a construção 
de estrada para atravessar a Amazônia 
até o Macapá

1958 
Chegada na região das “Asas do  
socorro” (catequese dos indígenas, 
atuação em saúde)

1998
• Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol
• Criação da Ayrca - Associação Yanomami do Rio  
Cauburis e afluentes
• Criação de escola de formação agropecuária

2003
• Assassinato do indígena Aldo Mota
• Primeira turma de professores do Insikiran
• Inclusão do povo Yekuana no Insikiran
• Execução de projetos vinculados ao programa 
Fome Zero do Governo Federal (até 2008)
• Criação da associação da etnia Ingarikó
• Homologação da Terra Indígena Murirú, região 
Serra da Lua
• Homologação da Terra Indígena Moscou, região 
Serra da Lua

1999
• Criação da OMIR – Organização das Mulheres Indí-
genas de Roraima
• Desintrusão de 101 fazendeiros da TI São Marcos
• Avanço do SUS – Sistema Único de Saúde - Lei 
9836/99 institui o Sub-sistema de Atenção à Saúde  
Indígena
• Valorização dos pajés e parteiras tradicionais na 
saúde indígena
• Criação de 34 polos base de saúde em Roraima
• Abertura da primeira escola Sanumã em Awaris – 
Urihi - saúde Yanomami
• IBAMA elaborou o Plano de Manejo do Parque 
Nacional Monte Roraima sem consultar o povo  
Ingarikó
• Foi fechada a negociação do Linhão de Guri pelas 
lideranças da Terra Indígena São Marcos

2004
• Desintrusão dos posseiros da região 
da TIRSS- TI Raposa Serra do Sol 
• Reconhecimento de professores  
indígenas de língua materna que foram 
contemplados para dar aula
• Criação da Hutukara - Associação 
Yanomami (HAY)
• Conferência dos jovens

Marcos históricos    ETAPA REGIONAL RORAIMA
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