
1997/2001 
Formação da primeira turma de auxiliares de enfermagem 
indígenas (processo estadual – projeto Xamã)

1997
• Criação da Sesai/MS
• Demarcação da TI Panará
• Instalação do instituto Instituto Socioambiental no PIX
• Acesso ao uso de tecnologias da informação pelos  
indígenas dentro das aldeias

1996 
• Criação e demarcação da Terra Indígena Panará
• Criação da escola indígena do Xingu
• Criação de projeto de professores indígenas 
Panará/Tapayuna/Mebengokre

1985
Primeiro indígena a ser nomeado Diretor do PIX- Megaron

1995
• Demarcação da terra indígena Batovi
• Criação da Administração Regional de Colíder

2010
• Criação da Secretária Especial de Saúde Indígena – Sesai, 
mas não atende as especificidades e não tem o conhecimento 
indigenista
• Transferência da CR Xingu para Canarana-MT
• Acesso à internet
• Avanços : cotas nas Universidades
• Reestruturação da Funai

2014
• Capacitação de Agricultores
• Encontros de Mulheres Indígenas

2008
Participação dos indígenas nas eleições municipais e estaduais

2007
Rede de Sementes

2015
• Intercambio Indígena Xingu e Norte do Mato Grosso
• Mobilização Indígena (Abril Indígena)
• Autocertificação orgânica da ATIX

1992/1999 
Formação dos primeiros professores (magistério) 

1989
Construção de Protocolo de consulta previa do Xingu

1992 
Demarcação da TI Capoto- Jarina

1991
• Demarcação das terras indígenas Mekragnotire
• Homologação da AI Capoto/Jarina
• Educação indígena sai da competência da Funai
• Homologação do PIX

1998
Demarcação da TI Wawi e TI Batovi

2001
• Criação do Instituto Raoni
• Educação-formação de professores indígena 
da Faculdade Unemat- Universidade do Estado 
de Mato Grosso
• Formação e contratação de equipe técnica de 
saúde indígena
• Certificação do mel do Xingu

2006
• Ingresso dos índios no mercado através do mel dos  
índios do Xingu
• Criação do Território Etnoeducacional
• Construção da barragem Paranatinga II em área de  
importância cultural para o índios do alto Xingu

2005
• Abertura de faculdades para índios na Região Terena
• Criação do Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu

2000
• Formação de Agente Indígena de Saúde

2004
• Primeira turma de formação de gestão em saúde
• Recebimento do PBA- Plano Básico Ambiental da 
BR163 do Governo Federal
• Movimento de jovens e mulheres

2003
• Criação da associação Yakio
• Clovis Nunes fala das terras Caiabi que foram demarcadas 
e estão sofrendo ameaça de fogo por branco
• Programa Luz para todos TI Capoto-Jarina
• Carteira Indígena

1999
• Criação dos - Dsei’s - Distritos Sanitários Especiais Indígenas
• Formação de indígenas como auxiliares técnicos de enfermagem
• Lei Arouca – criação do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas

2013
• Capacitação e formação de brigadistas indígenas para a prevenção de fogo
• Criação de secretarias de assuntos indígenas nos municípios
• Capacitação em Áudio Visual
• Programa Mais Médicos
• Construção de Plano de Gestão do Xingu

2012
• Poluição do rio Xingu
• Inclusão dos povos indígenas nos programas sociais do governo: 
bolsa família, salário maternidade, entre outros
• Criação/regularização de Pistas de Pouso 
• Formação de Gestores Territoriais dentro do PGTA- Plano de 
Gestão Territorial e Ambiental
• Selo da Arte Indígena 

2009
• Criação de organização das mulheres xinguanas- Associação Yamurikumã
• Implementação de Projeto de Pontos de Cultura Indígena
• Formação de Agente de Indígena de Saneamento

2011
• Formação Ais- Agente Indígena de Saúde e Aisan- 
Agente Indígena de Saneamento
• Criação do projeto para formação de magistério 
e agroecologia pela Seduc- Secretaria de Educação 
do Estado
• Desenvolvimento de alternativas econômicas  
sustentáveis nas Terras Indígenas para garantir a 
segurança alimentar e a geração de renda dentro 
das aldeias
• Instalação de Sistema de Abastecimento de Água

2002
• Garantia de acesso às universidades para os indígenas
• Construção de Postos de Saúde e UBS- Unidade Básica de Saúde
• Aumento da criação das associações indígenas levando ao  
fortalecimento das comunidades
• Convenção 169 da OIT- Organização Internacional do Trabalho é 
ratificada pelo Brasil

1991/1996 
Formação primeira turma de agente indígena de saúde

1937
Chegada de um grupo do povo Yudjá na região do 
atual PIX- Parque Indígena do Xingu

1965 
• Inicio da atuação da Escola Paulista de Medicina numa 
assistência diferenciada respeitando as diversidades dos 
povos indígenas do Xingu

1967
• Criação da Funai – Fundação Nacional do Índio
• O Parque Nacional do Xingu passa a se chamar PIX- Parque Indígena do Xingu
• Criação de postos de vigilâncias no PIX

1966
Transferências dos povos Kaiabi, Ikpeng, kalapalo, 
Tapayuna, Panará para o Parque Nacional do Xingu

1955
• Primeiro grupo Kawaiwete veio para a região do Parque
• Atendimento e controle de tuberculose por Dr. Noel e Miranda

1961 
• Demarcação do território do Parque Nacional do Xingu
• Criação do Parque Nacional do Xingu, pelo Decreto n° 
50.455, de 14/04/1961
• Segundo grupo Kawaiwete veio para o Parque

1952
Apresentações do anteprojeto do Parque 
Nacional do Xingu

1959
• Chegada de Claudio Villas Boas, contato com o povo 
Kisedje e transferência para a região do Parque

1984 
• Índios do Xingu assumem a Coordenação Regional da Funai
• Início da formação da primeira turma de monitores de saúde indígena
• Demarcação da Terra Indígena Kapot
• Os povos indígenas passam a administrar o PIX
• Aconteceu grande briga de fazendeiros com povos indígenas, que  
tiveram apoio da Funai na demarcação das terras indígenas. 

1988
• Direitos territoriais através da Constituição Federal
• Direitos Sociais e Previdenciário

Décadas de 50, 60 e 70 
Contatos e transferência dos povos Kayabi, Ikpeng e Panará

Década de 50 
Ressurgimento do povo Indígena Yawalapiti

1946
• Contato dos povos do Xingu com os irmãos Villas Boas 
que defenderam a criação do Parque Nacional do Xingu
• Contato com os Kalapalo

1973/1974 
Abertura da BR 080

1976
Demarcação da Terra Indígena Jarina

1979
Manejo de Tracajá

1977
Conflito para demarcação da BR 080 (antigo) mt322 (atual)

1987/1988 
Assembleia Nacional Constituinte e Constituição Federal 

1987 
Mobilização Nacional dos Povos Indígenas

1994/1996 
Retorno do povo Panará a terra de origem

1994 
• Primeira luta dos Kisedje com fazendeiros que ocupavam suas 
terras tradicionais
• Demarcação das terras indígenas Panará com apoio do ISA - 
Instituto Socioambiental
• Criação da ATIX- Associação Terra Indígena Xingu
• Aprovação dos projetos em defesa dos povos indígenas, com a 
criação da associação ATIX
• Grande briga de fazendeiros com povos indígenas que têm  
apoio da Funai na demarcação das terras indígenas 
• Reivindicação pela demarcação da TI Wawi
• Criação das escolas bilíngues nas aldeias com professores  
indígenas
• Criação das organizações indígenas
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