
1910
Criação do SPI-Serviço de Proteção ao Índio

1952
Os Kanela do Tocantins chegaram a 
Araguaçu, as terras eram da União

1967 
• Demarcação da Terra Indígena Xerente
• Durante este ano a Funai fez a demarcação da 
Terra Krahô e a água não era poluída. Hoje, ao  
redor do território indígena, estão há lavoura de 
soja, cana-de-açúcar e criação de gado 
• Transferência das terras indígenas para a União
• Criação da Funai

Década de 70
• Primeiro curso de indigenismo 
• Inclusão de outras etnias, como Avá Canoeiro 
na Aldeia Canoanã

2008
• Primeiro concurso para professores indígenas na Educação 
• Ocupação da aldeia Tekohaw-Guajajara, em Brasília, Setor 
Noroeste. O povo pede para que seja reconhecido o território e 
que seja criado o Sistema de abastecimento de água
• Invasores da TI Urubu Branco continuam sob júri da Justiça e 
permanecem na região norte da área

2013
• 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena
• A Presidência do DCE- Diretório Central dos Estudantes da UFT é 
assumida por um indígena
• Criação do ambulatório indígena no hospital Universitário da UNB, 
no intuito de dar assistência aos indígenas que vêm da Casai-Casa de 
Apoio a Saúde do Índio
• Conquista do Centro de Convivência Multicultural dos Povos  
Indígenas – Maloca, na UNB
• Desmatamento da área reivindicada pelo povo Apinajé que ficou fora 
da 1ª demarcação
• Criação da bolsa permanência para estudantes indígenas
• Os Kanela do Tocantins conseguem saúde, educação e o reconheci-
mento da FUNAI, após ter sido feito um dossiê sobre eles
• Criação e Aprovação no Tocantins da Lei Estadual 2713/13, que  
permite desmatamento sem licenciamento ambiental

1984
Reconhecimento do povo Krahô-Kanela pela FUNAI

1985/1988 
Período da demarcação da TI Apinajé. Assim que 
entregam a Terra para o povo Apinajé um índio é 
preso e levado para a cidade. Para tirá-lo da prisão 
ocorre um conflito e matam um Apinajé

2005
• Primeiro e Único Jogos Indígenas do Estado do Tocantins
• Política de cotas para indígenas na UFT-Universidade Federal do Tocantins
• Criação da Organização Indígena do Tocantins no âmbito do PDPI
• Criação do Ensino médio nas aldeias Xerente
• Criação do Conselho Estadual de Educação indígena no Tocantins
• Primeira edição do Acampamento Terra Livre, na caminhada para o Congresso

2003/2004 
Criação da Coiat-Conselho das Organizações 
Indígenas da Bacia Araguaia Tocantins

2007
• Criação do curso de Licenciatura Intercultural da 
UFG-Universidade de Goiás
• Construção da barragem de estreito TO-MA, afetando 
os povos Krahô, Apinajé e Krikati
• Ministério da integração concede espaço para portal 
indígena do Parque do Xingu e Portal dos Ares-DF
• Revisão da demarcação da Terra Karajá Xambioá, 
feita sem ouvir os lideres indígenas, deixando uma  
parte do território tradicional (sitio arqueológico) fora 
da demarcação

2009
• Criação da Apoinkk-Associação do 
Povo Indígena Krahô-Kanela
• Realização do primeiro encontro  
nacional dos estudantes indígenas
• Criação da Organização Indígena  
Aldeia Ktepo-Xerente
• Criação da união das aldeias do povo 
Apinajé-Pempxá

Década de 2010
• Inserção de tecnologias nas Terras indígenas
• Brigada Prevfogo Indígena nos Xerente, Krahô, Javaé e Apinajé
• Reconhecimento das TI’s no noroeste e DF- 2012 e 2014
• Encontro de parteiras e cuidadores tradicionais 
• Reconhecimento do corpo escolar e suas comunidades na construção 
de seus currículos, parâmetros curriculares indígenas, respeitando as 
suas diferenças culturais 
• Reconhecimento de quase 7000 indígenas no DF

2015
• Entrega da documentação Krahô Kanela, incluindo nome 
indígena e do povo no documento civil
• Mobilização dos estudantes da UnB contra a discriminação
• Inauguração da primeira casa dos Estudantes indígenas 
em Palmas
• Aprovação do convênio da Prefeitura com associação  
indígena Karajá Xambioá TO
• Primeiro Jogos Mundiais Indígenas
• Convênio com a prefeitura de Tocantinópolis com a  
associação Pempxá Apinajé para festa cultural.
• Os Kanela do Tocantins aguardam o GT pra demarcação de 
suas terras
• 1ª Conferência de Cultura Indígena do Estado do Tocantins 
e criação do colegiado de cultura indígena 2015
• Mobilização dos estudantes indígenas da UNB, contra a 
discriminação

2014 
• Projeto da revitalização da língua e cultura dos 
Krahô-Kanela, Lankraré, incluindo intercâmbio com 
o povo Krahô
• Criação da Secretaria de Assuntos Indígenas no 
município de Formoso do Araguaia
• Convênio assinado pela Prefeitura de Tocantinópo-
lis com a Associação Indígena Apinayé Pyka Mex – 
Pelo ICMS-Ecológico oriunda da TI Apinajé
• Regulamentação da TI Bananal e Santuário dos  
Pajés ambos no DF
• Pós-graduação em sustentabilidade de territórios 
tradicionais com os CDS-Centro de Desenvolvimento 
Sustentável-UNB

2011 
• Reinvindicação de terra pelos Kanela do Tocantins. 
Com isso passaram a sofrer grandes perseguições
• Criação do GT- Grupo de Trabalho. Veio o técnico para 
fazer trabalho de demarcação da terra Taego Awa
• Encontro Nacional dos Povos Indígenas

2012   
• Inserção de disciplinas sobre cultura e história 
indígena nas escolas indígenas do Tocantins
• Contratação dos AIS-Agentes Indígenas de Saúde 
e Aisan-Agente Indígena de Saneamento

2010
• Reestruturação da Funai
• Criação da SESAI-Secretaria Especial de Saúde  
Indígena, pela reinvindicação do Movimento Indígena 
nacional no Acampamento Terra Livre
• Projeto de lei 12188/2010, que institui a Política 
Nacional de Assistência Técnica Rural incluindo os 
povos indígenas como beneficiários dessa política 
• Setorial de cultura indígena no Plano Nacional de 
Cultura do MINC-Ministério da Cultura 

2004
• Convênio MEC/Funai, primeira turma indígena 
na UNB-Universidade de Brasília
• Criação do convênio entre a FUB-Fundação 
Universidade de Brasília com a Funai
• Construção da Escola Indígena com a Funai e 
a Diocese de Rubiata-GO

Década de 1990 
• Início do avanço das escolas indígenas e contratação 
de professores indígenas
• Primeiro curso de licenciatura é realizado em Mato 
Grosso e forma professores pela Unemat-Universidade 
Estadual do Mato Grosso
• Revitalização da cultura no povo Karajá Xambioá
• Organização dos povos indígenas com autonomia 
• Visibilidade dos povos indígenas
• Diálogos entre as instituições e os povos indígenas

1988  
• Promulgação da Constituição Federal
• Direito ao voto
• Criação do Estado do Tocantins e da  
Capital Palmas influencia os povos Xerente
• Falta de mecanismos para monitorar a 
política indigenista 

1993
• Conquista da Terra Urubu Branco/Tapirapé
• Reocupação da área tradicional da TI Urubu Branco
• Primeiro vereador indígena Xerente é eleito

1994
Embargo da Rodovia Estadual TO-010 na área Xerente e Funil

1995
Criação do CEI/MT -Conselho de Educação Escolar 
Indígena do Estado de Mato Grosso

1996
Decreto No 1.775, de 8 de Janeiro de 1996 sobre 
as demarcações de TI’s

1991
Decreto 23, do Governo Collor, transfere 
as políticas públicas da FUNAI para os 
ministérios de Educação e Saúde

1990 
• Demarcação da gleba 1 da TI 
Carretão do Povo Tapuia, Goiás
• Revitalização da Cultura do 
Povo Karajá Xambioá

1992 
ECO 92, Movimento Indígena se une e 
alcança visibilidade mundial

2000
• Construção da barragem do Lajeado TO, que afetou o povo Xerente
• Instalação da rede de energia elétrica nas aldeias
• Criação do PDPI-Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas para sustentar 
a questão cultural dos povos indígenas
• Conciliação dos diferentes interesses e práticas de gestão ambiental
• Criação das Secretarias Estaduais de Assuntos Indigenistas

2002
• Criação do Conselho Distrital de Saúde Indígena
• Paralisação da estrada que corta a TI Krahô Kanela
• Novo Código Civil que tira os indígenas da categoria de 
relativamente incapazes

2003
Criação do Conselho de Saúde Indígena do Tocantins

1973 
• Promulgação do Estatuto do Índio
• Tutela do índio
• Criação da escola estadual indígena 
Tapirapé, com currículo, metodologia, 
calendário, merenda, regimento interno e 
conselho próprios

1976
Surgimento de organizações indígenas

1979
Demarcação da TI Funil-Xerente

Década de 80
Demarcação da TI Tapirapé e Karajá

1980
Revisão do Estatuto do Índio

1981
Educação e Saúde Indígena

Final da década de 40- 
Década de 50
Transferência do povo Tapirapé para o Posto Indígena Heloi-
za Alberto Torres, hoje TI Tapirapé e Karajá

1987
Pré- Constituinte, criação do memorial dos povos indígenas

1982
Entrada no cenário político nacional de Mario Juruna.  
A conquista de Juruna, que chega a ser deputado federal, 
deixa um legado para todos nós

1974 
Realização da 1° Assembleia Nacional de líderes indígenas

Século XVII 
Massacre do Povo Javaé por parte dos 
Bandeirantes

1970
• Criação da Escola Indígena Tapirapé
• Demarcação da TI Tapirapé Karajá
• Instalação da Fundação Bradesco obriga 
a criação da aldeia Canoanã

1919
Massacre em Aldeia Krahô 

Antes do século XX 
Os Krahô mais velhos contam que moravam no Maranhão, onde 
hoje é a cidade de Carolina (MA). Saíram do Maranhão através 
do Missionário Frei Rafael, pelo Rio Tocantins transportados 
de canoa até a cidade onde hoje é Pedro Afonso. Neste lugar 
se iniciou conflitos com fazendeiros criadores de gado

1940 
• Krahô de Aldeia Cachoeira são massacrados por 
fazendeiros
• Depois do massacre começa a demarcação da ter-
ra Krahô e a instalação do SPI na terra

1997
Demarcação das Terras Indígenas da Ilha do Bananal

1998
Homologação da TI Urubu Branco

1999
• Transferência da saúde indígena para Funasa
• Maior controle social das políticas de saúde
• Demarcação da TI do povo Tapuia

Década de 2000
• Década marcada pela luta dos Avá-Canoeiro pela  
demarcação da sua terra
• Presença dos povos indígenas nas Políticas partidárias
• Homologação da TI Xambioá
• I Fórum indígena em 2006, II Fórum indígena em 2007, 
III Fórum indígena em 2009 – Construção da carta dos 
povos indígenas do Tocantins 
• Avanços nas políticas públicas

2001
• Criação do Procambix-Programa de 
Compensação Ambiental Xerente
• O primeiro ingresso de indígenas  
Xerente na Universidade
• Criação da Uneit-União dos Estudantes 
Indígenas do Tocantins

2006
• Criação da CNPI-Comissão Nacional de Política Indigenista
• Luta pela Sesai- Secretária de Especial de Saúde Indígena
• Morte de dezessete crianças do povo Apinajé do TO de até três meses 
de vida. O índice de mortalidade infantil estava em 20%
• Conflito entre o munícipio de São Bento e Cachoeirinha e aldeia Apinajé 
(Aldeia Cocalinho)
• Primeiro concurso de professores indígenas do Tocantins
• Primeiro concurso específico para professor indígena do Mato Grosso
• Lei 11.645-2006- Sobre a inclusão da cultura indígena no PNE-Plano 
Nacional de Educação
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