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1910 Criação SPILTN (do Serviço de 
Proteção aos Índios e Localização de 
Trabalhadores Nacionais 

a primeira agência indigenista laica do 
Brasil.  

1918 O SPILTN passa a se chamar SPI 
(Serviço de Proteção aos índios) 

Seu primeiro diretor foi Cândido 
Rondon. As principais ações da agência 
eram atração, pacificação, civilização e 
integração dos índios. Buscava junto aos 
governos estaduais “reservar terras” 
para a sua sobrevivência física.  

1934 Constituição da República  Estabeleceu que “será respeitada a 
posse de terras de silvícolas que nelas 
se achem permanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, 
vedado aliená-las.” 

1967 Constituição da República  As terras ocupadas pelos índios foram 
transferidas para a União, tirando 
qualquer intervenção de governos 
estaduais dessa definição   

1967 Criação da FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio) 

Substituiu o SPI na administração das 
questões indígenas. Mesmo 
reconhecendo a diversidade cultural 
entre as muitas sociedades indígenas, 
foi criada com o papel de integrá-las, de 
maneira harmoniosa, na sociedade 
nacional.  

1969 Criação da União das Nações 
Indígenas 

Primeira tentativa de defesa da cultura 
indígena, importante para a 
consagração dos direitos dos índios na 
Constituição de 1988   

1973 Estatuto do Índio  Segue o conceito do Código Civil 
Brasileiro de 1916, considerando os 
povos indígenas como “relativamente 
incapazes”, submetendo-os a tutela por 
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um órgão estatal Seu objetivo é ‘integrar 
os índios à sociedade brasileira, 
assimilando-os de forma harmoniosa e 
progressiva’  

1974 Primeira Assembleia Nacional de 
Líderes Indígenas (Missão Anchieta, 
em Diamantino/MT) 

Entre 1974 e 1983, o CIMI (Conselho 
Indigenista Missionário) apoiou a 
realização de 16 assembleias nacionais 
de povos indígenas. 

Segunda metade da década de 
setenta  

Surgimento de organizações indígenas. 
O movimento indígena começa a se 
constituir, ganhar força e visibilidade  

A partir dos 80 Início do processo de 
Revisão do Estatuto do Índio 

Vem se estendendo por décadas. A 
última revisão tornou-se Projeto de Lei 
na primeira década dos anos 2000, mas 
permanece paralisado no Congresso até 
o presente. 

1988 Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 

A partir da influência do movimento 
indígena e sua rede de apoio na 
sociedade civil, esta constituição 
promulga:- o afastamento da noção de 
que os povos indígenas se acabariam, - 
o reconhecimento a estes, - o respeito e 
o direito às suas formas próprias de 
organização social, e o direito originário 
às terras que tradicionalmente habitam, 
entendidas como indispensáveis à sua 
reprodução física e cultural, - o 
reconhecimento de que os índios (sejam 
indivíduos, comunidades, povos ou 
associações) se façam representar dos 
seus modos próprios. –a retirada do 
Estado o papel de agente tutelar, 
cabendo a ele zelar pelo 
reconhecimento desses direitos por 
parte da sociedade.  

   


