




I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena - CONEEI

�
Sumário

Cronograma.....................................................................................................................03

Portaria 1.062 ..................................................................................................................05

Portaria 1.063 ..................................................................................................................06

Documento Orientador ....................................................................................................07

Documento Base .............................................................................................................13

Regimento Interno ...........................................................................................................32



SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E  DIVERSIDADE  / MEC

�

A Conferência de Educação Escolar Indígena deve, antes de tudo, ter um 
papel de indicar mudanças e influenciar positivamente o Estado na oferta 
de Educação Escolar Indígena. As conferências regionais devem apontar 
inovações, a partir do contexto local, para serem incorporadas nas leis e 
diretrizes dessa modalidade de educação. É necessária a criação de uma 
política própria de Educação Escolar Indígena que respeite a diversidade 
de cada contexto local. A política atual de educação escolar indígena 
não respeita a territorialidade e divide os povos indígenas de forma 
equivocada. Deve-se pensar na participação comunitária na gestão da 
educação, a partir da criação de novos mecanismos administrativos e 
burocráticos para essa gestão. (Joaquim Maná Kaxinawá – professor e 
presidente da OPIAC)    
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CRONOGRAMA 

�008

Data Evento 

02/12	 Lançamento	oficial	da	I	CONEEI	no	MEC	–	Brasília-DF

15 a 18/12 Conferência Regional do Rio Negro-São Gabriel da Cachoeira/AM

�009

Data Evento

14/01 Reunião sobre Educação Técnica no TEARN e Consulta ao Fundo Amazônia

20 e 21/01 Reuniões organizativas na FUNAI e na CGEEI-SECAD em Brasília 

26 a 27/01 Reunião preparatória NE I-Salvador/BA

02 e 03/02 Reuniões preparatórias: MG/ES(BH), NE II(Fortaleza) e MS(C.Grande) 

05 e 06/02 Reuniões preparatórias: MS(Dourados) e Sul Curitiba

10 e 11/02 Reuniões organizativas CONSED(10-DF) UNDIME(10 E 11-DF)

26 e 27/02 Reunião preparatória MT-Cuiabá(Cuiabá)

26 e 27/03 Reunião da Comissão Organizadora da I CNEEI-DF

01 a 05/03 Firmatura do Plano Territorial do Alto Rio Negro-S.G. Cachoeira/AM

04 a 06/03 Remessa de Carta Consulta do TEARN para gestores do Fundo Amazônia

10 a 13/03 Conferência Regional do Nordeste I (BA, AL, SE)

24 a 27/03 Conferência Regional do Nordeste II (CE, PB, PE)

05 a 08/04 Conferência Regional do MS (Campo Grande)

07 a 10/04 Conferência Regional do MS (Dourados)

13	e	14/04	 Reunião	preparatória:	Alto	Solimões	e	Javari	–	Benjamim	Constant-AM

15 e 16/04 Reunião preparatória: Manaus-AM 

16 e 17/04 Reunião preparatória: Rondônia-Porto Velho-RO

22 e 23/04 Reunião preparatória: RR-Boa Vista-RR

22 a 25/04 Conferência Regional do Sul (Curitiba)RS,SC,PR,SP,RJ
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�009

Data Evento

23 e 24/04 Reunião preparatória: AP-Macapá-AP

27 e 28/04 Reuniões preparatórias: TO/MA/GO-Palmas-TO e PA Sul-Santarém-PA

29 e 30/04 Reunião preparatória: PA Norte - Belém-PA

04 a 07/05 Conferência Regional do Mato Grosso (Cuiabá)

11	a	14/05	 Conferência	Regional	do	Alto	Solimões	e	Javari(Benjamim	Constant-AM)

18 a 21/05 Conferência Regional da Região de Manaus(Manaus)

20 a 23/05 Conferência Regional da região de RO (Porto Velho)

01 a 04/06 Conferência Regional da região de RR (Boa Vista)

02 a 05/06 Conferência Regional de EEI de MG e Espírito Santo 

02 a 05/06 Conferência Regional do Mato Grosso (Xingu)

15 a 18/06 Conferência Regional da região do Amapá (Macapá)

17 a 20/06 Conferência Regional do MA, GO e TO (Palmas)

01	e	02/07	 Reunião	preparatória:	AC	–	Rio	Branco-AC

08 a 11/07 Conferência Regional do Pará (Santarém)

13 a 16/07 Conferência Regional do Pará (Belém)

11 a 14/08 Conferência Regional do Acre (Rio Branco)

20 e 21/08 Reunião da Comissão Organizadora da I CNEEI-DF

21 a 25/09 Etapa nacional da I CONEEI em Brasília

01	a	30/10	 Sistematização	e	documentação	final	da	I	CONEEI
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PORTARIA No- �.06�, DE �6 DE AGOSTO DE �008

Convoca a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena e dá outras providências

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o De-
creto n° 26, de 04 de fevereiro de 1991 e Considerando o princípio do respeito à diversidade étnica e cultural 
que decorre do disposto no art. 231 da Constituição Federal de 1988; 

Considerando o Decreto No- 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção No- 169 
da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, o qual determina a consulta 
aos	povos	interessados,	mediante	procedimentos	apropriados	e	de	boa-fé,	para	que	haja	acordos	e	consenti-
mentos acerca de medidas propostas que os afetem e para que determinem suas prioridades; 

Considerando a legislação e as diretrizes da política de educação escolar indígena, como política 
democrática,	a	ser	amplamente	debatida	em	conjunto	com	os	povos	indígenas,	órgãos	gestores	da	educa-
ção	nos	estados	e	municípios,	instituições	indigenistas,	universidades,	instituições	científicas	relacionadas	à	
temática indígena e todas as outras instituições comprometidas com as garantias plenas de direitos indíge-
nas, resolve:

Art. 1o Fica convocada a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, a realizar-se em 
outubro	de	2009,	sob	a	coordenação	do	Ministério	da	Educação,	com	o	objetivo	de	analisar	em	profundidade	
a oferta da educação escolar indígena e propor diretrizes que possibilitem o seu avanço em qualidade e 
efetividade.

Parágrafo	único.	A	Conferência	Nacional	será	realizada	pelo	Ministério	da	Educação	em	conjunto	
com os representantes dos povos indígenas, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educa-
ção - CONSED, com a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME e com as demais instituições 
governamentais	e	não	governamentais	que	atuam	diretamente	na	oferta	de	educação	escolar	junto	aos	povos	
indígenas.

Art. 2o A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena terá como tema central a política 
de educação escolar indígena do Estado brasileiro, considerando o texto-base a ser produzido e os temas 
específicos	definidos	pelos	membros	da	Comissão	Nacional	de	Educação	Escolar	Indígena.

Art. 3o A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena será presidida pelo Secretário de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD e, na sua ausência ou impedimento eventual, 
pelo Diretor de Educação para Diversidade da SECAD. 

Art. 4o A Conferência Nacional será antecedida de Conferências Locais e Regionais, as quais 
terão início no segundo semestre de 2008. 

Parágrafo único. Caberá a uma Comissão Organizadora, a ser designada pelo Ministro da Educa-
ção, a coordenação, promoção e monitoramento do desenvolvimento da Conferência Nacional de Educação 
Escolar Indígena, bem como a expedição de orientações, acompanhamento e supervisão para a realização 
das Conferências Locais e Regionais.

Art. 5o O Ministro de Estado da Educação expedirá ato aprovando o regimento interno da Confer-
ência Nacional, a ser elaborado pela Comissão Organizadora referida no art. 4º desta Portaria, que disporá 
sobre a organização e o funcionamento da Conferência, inclusive sobre o processo democrático de escolha 
dos representantes indígenas e representantes de todos os demais setores envolvidos. 

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HADDAD
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PORTARIA No- �.06�, DE �6 DE AGOSTO DE �008

Constitui a Comissão Organizadora para a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o 
Decreto n° 26, de 04 de fevereiro de 1991 e a Portaria no 1062, de 26 de agosto de 2008, e Considerando 
o princípio do respeito à diversidade étnica e cultural que decorre do disposto no art. 231 da Constituição 
Federal de 1988;

Considerando o Decreto No- 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção No- 169 
da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, o qual determina a consulta 
aos	povos	interessados,	mediante	procedimentos	apropriados	e	de	boa-fé,	para	que	haja	acordos	e	consenti-
mentos acerca de medidas propostas que os afetem e para que  determinem suas prioridades;

Considerando a legislação e as diretrizes da política de educação escolar indígena, como política 
democrática,	a	ser	amplamente	debatida	em	conjunto	com	os	povos	indígenas,	órgãos	gestores	da	educa-
ção	nos	estados	e	municípios,	instituições	indigenistas,	universidades,	instituições	científicas	relacionadas	à	
temática indígena e todas as outras instituições comprometidas com as garantias plenas de direitos indíge-
nas, resolve:

Art. 1o Constituir a Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação Escolar Indí-
gena que se realizará no mês de outubro de 2009, na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

Art 2o Compete à Comissão Organizadora: 

I - a coordenação, a promoção e o monitoramento do desenvolvimento da Conferência Nacional 
de Educação Escolar Indígena;

II - o acompanhamento, supervisão e prestação de auxílio técnico para a realização de Conferên-
cias Locais e Regionais;

III	-	a	definição	de	metodologia	e	procedimentos	a	serem	empregados	nas	Conferências	Locais,	
Regionais e na Conferência Nacional, ouvindo a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena e os 
representantes indígenas;

IV - a elaboração de regimento interno para a Conferência Nacional de Educação Escolar Indí-
gena.

Art. 3o A Comissão Organizadora será composta por: 

I - Cinco representantes titulares e cinco suplentes da Comissão Nacional de Educação Escolar 
Indígena;

II - Um representante titular e um suplente do Conselho Nacional de Educação - CNE;

III - Um representante titular e um suplente da Comissão Nacional de Política Indigenista - CNPI;

IV - Dois representantes titulares e dois suplentes do Ministério da Educação, sendo um titular e 
um suplente da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade -SECAD e outro titular e 
suplente da Secretaria Executiva;

V - Um representante titular e um suplente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação - UNDIME;

VI - Um representante titular e um suplente do Conselho Nacional de Secretários de Educação 
- CONSED;

VII - Um representante titular e um suplente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

VIII - Um representante titular e um suplente de Organizações não-Governamentais.

§ 1o Em 10 (dez) dias a contar da data de publicação desta Portaria os órgãos e entidades relacio-
nadas nos incisos I a VII deverão indicar o nome de seus representantes e o representante referido no inciso 
VIII deverá ser eleito por seus pares.

FERNANDO HADDAD
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DOCUMENTO ORIENTADOR 

�. Entendendo a I Conferência de Educação Escolar Indígena 

O que é uma Conferência de Educação?
Conferência de Educação é um espaço de diálogo e participação onde representantes da 
sociedade e dos órgãos responsáveis se reúnem para discutir a educação escolar, expondo 
seus pontos de vista, as necessidades educacionais, os problemas vividos pelas escolas e 
seus atores, analisando como a escola está servindo, ou não, à comunidade e o que deve 
melhorar, discutindo as questões principais coletivamente e escolhendo as idéias com que 
todos concordam. A partir dos debates, são indicados os representantes que levam adiante 
as idéias com que todos concordaram. 

Conferência de Educação Escolar Indígena para quê?
• Para criar e fortalecer os espaços de participação comunitária nas políticas públicas de 
educação escolar indígena;

•	Para	promover	uma	educação	escolar	intercultural	que	contribua	com	os	projetos	de	futuro	
e de cidadania dos povos indígenas;

•	Para	debater	os	objetivos,	 avanços	e	desafios	da	educação	escolar	 indígena	no	Brasil,	
estabelecendo prioridades para as políticas públicas em desenvolvimento.     

Como será a Conferência
A I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena será realizada em três momentos de 
encontros e debates:

1. Conferências nas Comunidades Educativas 

2. Conferências Regionais

3. Conferência Nacional 

Primeiro Momento - Conferências nas Comunidades Educativas 
Neste momento todas as pessoas da comunidade, envolvidas e interessadas na educação, 
vão	 refletir,	 na	 escola,	 sobre	 três	 questões	 orientadoras,	 registrando	 este	 debate	 em	 um	
cartaz, texto,  desenho, depoimento, vídeo ou outro material que a comunidade educativa 
considerar representativo das discussões. Este material será considerado o Documento 
Final da Conferência daquela comunidade escolar e deverá ser enviado para a Comissão 
Organizadora da Conferência Regional.

Todas as escolas indígenas podem e devem realizar a conferência. Cada escola compõe, 
em	conjunto	com	a	comunidade	indígena	da	qual	faz	parte,	uma	Comunidade Educativa. 
As escolas podem sediar a Conferência, convidando para o debate todas as pessoas que 
colaboram com a educação escolar, como as lideranças, os sábios, as pessoas mais velhas, 
os	xamãs,	curandeiros,	pajés,	os	pais	e	as	mães,	os	alunos	e	alunas,	a	equipe	que	trabalha	
na escola - professor, professora, coordenador pedagógico, merendeira, motorista, faxineira, 
o vigia - conforme a realidade de cada povo ou escola. 
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Segundo Momento - Conferências Regionais
Nas Conferências Regionais, os participantes, indígenas e não-indígenas, vão debater as 
prioridades das comunidades e de sua região para a melhoria da educação escolar indígena, 
a partir do Documento-Base elaborado pela Comissão Organizadora e dos documentos 
produzidos nas Conferências das Comunidades Educativas. Nesta etapa serão eleitos os 
Delegados e votadas as propostas prioritárias para a Conferência Nacional.

Terceiro Momento - Conferência Nacional
Na I Conferência Nacional, em Brasília, participarão 600 Delegados (indígenas e não-
indígenas) eleitos nas Conferências Regionais, que vão debater as prioridades discutidas 
nas etapas anteriores, escolhendo coletivamente as prioridades para a melhoria da educação 
escolar indígena. Essas deliberações serão consideradas pelo Ministério da Educação, 
pelas Secretarias Estaduais de Educação, pelas Secretarias Municipais de Educação, 
pelos Conselhos Estaduais de Educação, pelas Universidades e pelas Escolas da Rede de 
Educação	Técnica	e	Profissional	para	a	definição	das	políticas	públicas	que	promovam	a	
educação escolar indígena. 

�. Conferência nas Comunidades Educativas

Antes da Conferência

Conhecendo a proposta 
A comunidade educativa é formada por todas as pessoas que trabalham e colaboram para 
a construção de uma educação de qualidade na comunidade, como as lideranças, os sábios/
velhos,	os	xamãs,	curandeiros,	pajés,	os	pais	e	as	mães,	os	alunos	e	alunas,	a	equipe	que	
trabalha na escola - o professor, a professora, o coordenador pedagógico, a merendeira, o 
motorista, a faxineira, o vigia - entre outros envolvidos com a educação, conforme a realidade 
de cada povo ou escola. 

O primeiro passo para a realização da Conferência na Comunidade Educativa é fazer 
uma reunião para conhecer a proposta e organizar o evento. Nessa reunião é importante 
escolher uma ou mais pessoas para assumir o papel de mobilizador da conferência. Os 
mobilizadores	 devem	 conhecer	 bem	 os	 objetivos	 e	 etapas	 da	 Conferência,	 as	 questões	
orientadoras propostas, os resultados esperados, antes de organizar e realizar a Conferência 
na	Comunidade	Educativa	 e	 enviar	 o	 documento	 final	 para	 a	Comissão	Organizadora	 da	
Conferência Regional.

Preparando o evento
Nesta etapa, os mobilizadores vão divulgar e organizar a conferência para a sua comunidade 
educativa, buscando a participação de todos os envolvidos. 

Os mobilizadores devem propor um prazo para realização e uma data, quando serão 
realizados os debates e atividades da Conferencia na Comunidade Educativa. Para tanto, 
devem combinar com a comunidade um local para a realização da Conferência, que pode ser 
a escola, e providenciar os materiais que serão utilizados, como folhas de cartolina e canetas 
hidrocor coloridas para confecção de cartazes,  e outros materiais que a comunidade possa 
utilizar no registro dos debates.  
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Divulgando para outras comunidades educativas
A Comissão Organizadora enviará cartazes de divulgação das Conferências nas Comunidades 
Educativas,	os	objetivos,	questões	orientadoras	e	regras	de	participação.	A	divulgação	por	
parte das próprias comunidades e organizações indígenas, assim como a realização da etapa 
nas comunidades educativas, são passos imprescindíveis para o sucesso e qualidade da I 
Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. 

Todos os meios de comunicação aos quais a comunidade tiver acesso (como rádio, radiofonia, 
telefone), visitas e reuniões devem ser usados para divulgação. 

Os mobilizadores das Conferências nas Comunidades Educativas devem procurar as 
Secretarias	Municipais	e	Estaduais	de	Educação	para	a	entrega	dos	documentos	finais.		

As Secretarias Municipais e Estaduais de Educação irão apoiar as Conferências nas 
Comunidades Educativas, divulgando, orientando e facilitando a comunicação entre os 
envolvidos e a distribuição dos materiais de divulgação. 

A FUNAI, as Organizações Indígenas e Indigenistas também apoiarão a divulgação, a 
organização e a realização das Conferências nas Comunidades Educativas. 

Realizando a Conferência nas Comunidades Educativas

�. Três Questões Orientadoras para a Conferência nas Comunidades 
Educativas 

Para orientar os debates nas Conferências que serão realizadas nas Comunidades Educativas, 
a equipe organizadora da I CONEEI elaborou três questões. São elas:

1. Por que queremos a escola?

2.	O	que	já	conquistamos?	O	que	temos	hoje?

3. O que fazer para avançar na educação escolar que queremos? 

Por que queremos escola?
Nessa primeira questão, a Comunidade Educativa deve debater e registrar as opiniões de 
todos sobre por que a comunidade precisa da escola? Como a escola pode contribuir no 
enfrentamento	dos	muitos	problemas	que	afetam	a	comunidade	nos	dias	de	hoje.	Muitos	
desses problemas são comuns a diferentes comunidades e muitos problemas são próprios  
de algumas comunidades. Quais são eles?

Como	a	educação	escolar	pode	contribuir	para	a	construção	dos	projetos	comunitários	de	
futuro e no fortalecimento da cidadania indígena?

Qual	papel	dos	professores	e	professoras?	Como	deve	ser	o	projeto	pedagógico?	

Esse	é	o	momento	de	definir	os	objetivos	que	cada	comunidade	educativa	atribui	à	educação	
escolar intercultural.
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O que já conquistamos? O que temos hoje? 
O	que	 já	conquistamos	até	agora?	Como	era	antigamente?	Quais	os	avanços	concretos?	
Que	caminhos	já	percorremos	na	direção	da	educação	escolar	que	desejamos?	

Este é o momento de considerar os avanços conquistados pela sua comunidade educativa 
nas políticas de educação.

O que fazer para avançar na educação escolar que queremos?
O que precisa ser feito para melhorar a educação escolar indígena? Como fazer ? 

Essa é a hora de propor e apontar o que fazer e como fazer para a melhoria do ensino escolar 
indígena em qualidade e efetividade.  

Orientações Gerais

É	 chegada	 a	 hora	 de	 realizar	 o	 evento,	 promovendo	 a	 reflexão	 sobre	 as	 três	 questões	
orientadoras	e	registrando	as	discussões	em	um	documento	final.	

Será	considerado	o	documento	final	de	cada	Conferência	na	Comunidade	Educativa	o	registro	
do	debate	realizado,	seja	em	um	cartaz,	texto,	desenho,	depoimento	em	áudio,	vídeo	ou	outro	
material que a comunidade educativa considerar representativo e adequado. Este documento 
final	representará	a	reflexão,	as	demandas	e	as	orientações	daquela	Comunidade	Educativa	
para as etapas seguintes da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena.

Para	que	as	 reflexões	possam	ser	 organizadas	e	 enviadas	para	a	Conferência	Regional,	
será obrigatório o preenchimento da Ficha de Registro, conforme modelo constante no anexo 
1. Para remeter o documento será interessante buscar apoio nos telecentros públicos das 
Escolas Técnicas Federais e demais parceiros da região.

Depois da Conferência nas Comunidades Educativas
Os mobilizadores devem entregar o Documento Final produzido pela Comunidade Educativa 
e a Ficha de Registro para a Comissão Organizadora, nos seguintes endereços:

Comissão Organizadora  da I Conferência Nacional de Educação  Escolar Indígena

SGAS	607,	Lote	50,	Edifício	CNE,	CGEEI	-	Sala	209	–	Brasília-DF	CEP	70200-670	

coneei@mec.gov.br

Esclarecimentos:	(61)2104-6232	-	0800616161–	www.mec.gov.br/coneei

Publicação dos debates da Conferência
O	 produto	 final	 da	 I	 Conferência	 Nacional	 de	 Educação	 Escolar	 Indígena	 será	 um	
Documento, contendo as deliberações para as políticas públicas de educação escolar 
indígena consensuadas pelos delegados e delegadas na etapa nacional. Serão selecionados 
pela Comissão Organizadora os materiais produzidos na Conferências das Comunidades 
Educativas	(textos,	desenhos,	depoimentos,	filmes	etc.)	para	integrar	e	ilustrar	a	publicação.	
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Distribuição da publicação
O Documento Final da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena será distribuído 
para Escolas, Secretarias de Educação de Estados e Municípios, Universidades, Rede das 
Escolas	de	Educação	Técnica	e	Profissional,	Organizações	Indígenas	e	Indigenistas,	FUNAI,	
CNPI, SECAD-MEC e outros parceiros importantes para o desenvolvimento das políticas 
públicas de educação escolar indígena deliberadas na Conferência. 
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ANEXO I

I CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

ETAPA LOCAL - CONFERÊNCIA NA COMUNIDADE EDUCATIVA NAS  
ESCOLAS INDÍGENAS

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL

Nome da Comunidade Educativa (escola, aldeia, comunidade, Terra Indígena, município, 
estado etc.): ___________________________________________________

Dados da escola e do coordenador da Conferência(nome, e-mail, telefone, endereço, 
frequência de rádio): _____________________________________________________

Data de realização da Conferência: ___/___/____________

Nome do(s) povo (s) que participaram da conferência e a quantidades de pessoas por etnia: 
_________________________________________________________________

Nível	de	ensino	(fundamental/anos	iniciais,	fundamental/anos	finais,	médio,	profissionalizante	
e superior) e quantidade de pessoas por nível de ensino: ___________

Breve resumo do debate e indicações da comunidade para cada questão orientadora:
(se necessário use o verso da folha para completar a resposta.)

1-Porque queremos a escola?

2-O	que	já	conquistamos?	O	que	temos	hoje?

3-O que fazer para avançar na educação escolar que queremos? 

Remeter	a	ficha	pela	internet	e	o	material	produzido	para:

Comissão Organizadora  da I Conferência Nacional de Educação  Escolar  Indígena

 SGAS 60�, Lote �0, Edifício CNE, CGEEI - Sala �09 – Brasília-DF CEP �0�00-6�0 

coneei@mec.gov.br 

Informações: (6�)��0�-6��� - 08006�6�6� – www.mec.gov.br/coneei

Buscar apoio de um telecentro público regional para enviar a ficha acima.
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DOCUMENTO BASE 

APRESENTAÇÃO 

A realização da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI) é 
demandada	 por	 lideranças	 e	 professores	 indígenas,	 há	 algum	 tempo,	 com	 o	 objetivo	 de	
proporcionar um espaço de análise em profundidade da oferta da Educação Escolar Indígena 
e propor diretrizes para seu avanço em qualidade e efetividade, revelando o interesse 
estratégico dos povos indígenas pela escola no contexto das relações  interétnicas. 

As políticas públicas para Educação Escolar Indígena, nos últimos 20 anos,  foram formuladas 
a partir da promulgação da Constituição Federal que legitimou novos paradigmas para as 
relações entre Estado brasileiro e povos indígenas, pautados pelo reconhecimento, valorização 
e manutenção da sociodiversidade indígena. Os Sistemas de Ensino ao implementarem 
essas	políticas	se	referenciam	em	um	conjunto	de	princípios,	 idéias	e	práticas	educativas,	
discutidos e experienciados pela articulação entre o movimento social indígena e indigenista, 
emergente em meados da década de 1970. 

Desse importante movimento, origina-se o conceito de educação escolar indígena como 
direito,	 caracterizada	 pela	 afirmação	 das	 identidades	 étnicas,	 pela	 recuperação	 das	
memórias históricas, pela valorização das línguas e conhecimentos dos povos indígenas, 
pela	vital	associação	entre	escola	/	sociedade	/	identidade,	e	em	consonância	com	os	projetos	
societários	definidos	autonomamente	por	cada	povo	indígena.		

O	exercício,	no	dia-a-dia,	de	professores,	lideranças	e	seus	aliados,	para	a	ressignificação	da	
instituição escola, modelada historicamente pela negação da diversidade sociocultural, em um 
espaço de construção de relações interétnicas orientadas para a manutenção da pluralidade 
cultural,	 pelo	 reconhecimento	 de	 diferentes	 concepções	 pedagógicas	 e	 pela	 afirmação	
dos	 povos	 indígenas	 como	 sujeitos	 de	 direitos,	 sugeriu	 as	 diretrizes	 político-pedagógicas	
da	 interculturalidade,	 do	 bilingüismo/multilingüismo,	 da	 diferenciação,	 da	 especificidade	 e	
da participação comunitária, formando consensos sobre como seria uma educação escolar 
protagonizada	pelos	povos	indígenas	e	associada	a	seus	próprios	projetos		societários.						

No âmbito da democratização do Estado brasileiro, esses marcos defendidos pelo movimento 
social tornaram-se balizas para as políticas públicas e importantes textos legais incorporaram 
esses princípios, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de 
Educação, além das normatizações do Conselho Nacional de Educação. 

Muitos avanços ocorreram a partir dessas mudanças, mas a extensão e efetividade dos 
direitos educacionais dos povos indígenas encontram inúmeros impasses e obstáculos no 
âmbito do Regime de Colaboração e da organização dos Sistemas de Ensino no Brasil.

Nesse sentido, o Ministério da Educação pretende que a I Conferência Nacional de Educação 
Escolar Indígena oportunize espaços em que representantes indígenas e gestores públicos 
discutam ampla e profundamente políticas e programas para assegurar que os direitos a 
uma	educação	básica	e	superior	 intercultural,	para	apoiar	os	projetos	societários	de	cada	
comunidade,	 sejam	 efetivados,	 com	 instrumentos	 legais	 e	 gerenciais	 compatíveis	 com	 o	
reconhecimento da pluralidade cultural e da auto-determinação dos povos indígenas. 
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O	Ministério	da	Educação,	no	âmbito	do	Plano	de	Desenvolvimento	da	Educação	–	PDE,	
entende que os povos indígenas têm constitucionalmente garantido o direito a uma educação 
própria, referenciada em suas territorialidades e no respeito às diferenças culturais. Dessa 
forma, esperamos que a I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena construa 
compromissos institucionais para assegurarmos a qualidade da educação intercultural e 
comunitária de acordo com os direitos dos povos indígenas.

TEMA CENTRAL

	 -	Educação	escolar	indígena:	gestão	territorial	e	afirmação	cultural

 - Construindo a gestão etnoterritorializada da educação escoalr indígena

EIXOS TEMÁTICOS

 - Educação Escolar, Territorialidade e Autonomia dos Povos Indígenas 

 - Práticas Pedagógicas Indígenas 

 - Políticas, Gestão e Financiamento da Educação Escolar Indígena 

 - Participação e Controle Social

 - Diretrizes para a Educação Escolar Indígena

O atual arranjo legal no país é insuficiente para responder às necessidades da 
Educação Escolar Indígena. Por conta disso, é importante se discutir um subsistema 
de educação escolar indígena, com diretrizes capazes de suprir as demandas 
encontradas em todos os estados. No modelo atual, onde os recursos não chegam 
na ponta, é necessário aos gestores públicos fazerem opções, já que é impossível 
atender a demanda reprimida por décadas de atuação ineficiente do Estado junto 
a esses povos. Assim, é necessário se pensar em uma estrutura institucional com 
recursos específicos para as escolas indígenas,  tentando assegurar que cada 
escola indígena receba os recursos assegurados pelas leis. A partir disso, deve-se 
pensar em um Subsistema Indígena que parta do direito universal para os direitos 
específicos de cada grupo étnico. (Gersem	dos	Santos	Luciano	–	Baniwa,	Gestor	e	
Assessor Técnico da COIAB)

É consenso entre os povos indígenas a necessidade de um Subsistema de 
Educação Escolar Indígena. Assim, o papel da Conferência seria repensar o 
regime de colaboração e mecanismos institucionais que regulem a relação entre 
União, Estados e Municípios. Além disso, as leis da Educação Escolar Indígena 
devem respeitar a territorialidade dos povos. Deve-se contemplar a diversidade e 
as realidades nesse sistema. A Conferência deve criar esse espaço de decisão. 
(Weibe Tapeba, Professor e Presidente da OPRINCE)
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INTRODUÇÃO 

O Ministério da Educação, em parceria com o CONSED e a FUNAI, realiza a I Conferência 
de Educação Escolar Indígena, reunindo lideranças políticas e espirituais, pais e mães, 
estudantes, professores e representações comunitárias dos povos indígenas, Conselho 
Nacional de Educação, Sistemas de Ensino, União dos Dirigentes Municipais da Educação-
UNDIME, Universidades, Rede de Formação Técnica e Tecnológica e sociedade civil 
organizada, para discutir amplamente as condições de oferta da educação intercultural 
indígena, buscando aperfeiçoar as bases das políticas e a gestão de programas e ações para 
o	tratamento	qualificado	e	efetivo	da	sociodiversidade	indígena,	com	participação	social.

A	I	CONEEI	está	organizada	em	três	momentos	–	Conferências	nas	Comunidades	Educativas,	
Conferências Regionais e  Conferência Nacional. 

As Conferências nas Comunidades Educativas, realizadas nas escolas indígenas, pretendem 
dar voz a diferentes atores locais para que expressem seus consensos com relação ao 
papel que a educação escolar deve assumir para o fortalecimento cultural e a construção 
da	 cidadania	 indígena,	 discutam	 os	 avanços	 	 conquistados	 e	 os	 desafios	 que	 precisam	
ser	 enfrentados	 para	 a	 efetividade	 de	 uma	 educação	 escolar	 associada	 a	 seus	 projetos	
societários.        

As Conferências Regionais serão 
espaços para que representantes 
dos povos indígenas, dirigentes 
e gestores dos Sistemas de 
Ensino, Universidades, FUNAI 
, entidades da sociedade civil 
e	 demais	 instituições	 reflitam	 e	
debatam a situação atual da oferta 
da educação escolar indígena e 
proponham encaminhamentos 
para a superação de inúmeros 
desafios.			

A Conferência Nacional será o 
momento em que, a partir das 
reflexões	e	discussões	das	etapas	
locais e regionais, os Delegados 
e	 Delegadas	 elejam	 um	 conjunto	
de compromissos compartilhados 
para orientar a ação institucional 
visando ao desenvolvimento da 
Educação Escolar Indígena.   

O presente texto contém avaliações 
e	reflexões	para	a	discussão	nas	
Conferências Regionais e, a partir 
das contribuições nesses espaços, 
formará a base para os debates 
na Conferência Nacional.
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EIXOS TEMÁTICOS

EDUCAÇÃO ESCOLAR, TERRITORIALIDADE E  
AUTONOMIA DOS POVOS INDÍGENAS 

1. A educação escolar faz parte das lutas dos povos indígenas pela garantia e proteção 
territorial e pelo reconhecimento da diversidade sociocultural, relacionados à construção da 
cidadania indígena no país.

2. A educação escolar indígena é enfaticamente reivindicada por lideranças, representantes 
das	 comunidades	 e	 professores	 indígenas,	 no	 seu	 papel	 de	 contribuir	 com	seus	 projetos	
societários	e	de	continuidade	cultural,	 definidos	com	autonomia	a	partir	 de	seus	saberes,	
valores e práticas socioculturais.

3.	Nos	últimos	anos,	avanços	foram	verificados	no	campo	das	políticas	públicas	de	Educação	
Escolar Indígena, sendo importante destacar: 

-	a	criação	da	Secretaria	de	Educação	Continuada,	Alfabetização	e	Diversidade	–	SECAD	
para superar as desigualdades educacionais originadas na desvalorização e desconsideração 
da diversidade sociocultural;

- a articulação do Ministério da Educação com o Conselho Nacional de Secretários de Educação 
- CONSED na construção de uma agenda compartilhada para consolidar a institucionalização 
da educação escolar indígena no Sistema de Ensino Estadual; 

-	a	criação	do	Programa	de	Apoio	à	Formação	Superior	e	Licenciaturas	Indígenas	–	PROLIND,	
em 2005, para a formação de professores indígenas em nível superior, referenciada na 
interculturalidade. Atualmente estão em formação mais de 1.200 professores indígenas 
nesses cursos e, em 2008, outras instituições serão apoiadas; 

- a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAEI/FNDE, em 
2003, com valores diferenciados para a merenda das escolas indígenas e orientado para 
a valorização dos padrões alimentares próprios às tradições das comunidades e para a 
aquisição dos alimentos da produção comunitária; 

-	o	esforço	conjunto	entre	MEC,	INEP	e	Secretarias	de	Educação	para	correta	inserção	das	
escolas indígenas no Censo Escolar;

- a criação da CAPEMA-Comissão Nacional de Apoio à Produção de Material Didático 
Indígena,	 em	 2005,	 para	 garantir	 a	 participação	 social	 e	 a	 qualificação	 da	 produção	 de	
materiais didáticos e paradidáticos indígenas com relevância sociocultural e valorizando a 
oralidade, na produção e reprodução dos valores que conformam as identidades e diferenças 
culturais; no período de 2004-2008 foram publicados mais de 84 títulos, incluindo livros, CDs 
e DVDs; 

- a realização de 9 Seminários Regionais (2004-2005) e 2 Nacionais (2003 e 2006) para 
avaliar as políticas de Educação Escolar Indígena com expressiva participação indígena; 

-	a	definição	de	coeficiente	específico	para	estudantes	indígenas	e	quilombolas	no	FUNDEB,	
em 2006; 
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- a instituição e o fortalecimento de instâncias de participação e controle social indígena no 
Ministério da Educação e em algumas Secretarias de Educação;

- a mobilização do Ministério da Educação, das Instituições de Ensino Superior e da FUNAI 
para	 	criar	mecanismos	 (sistema	de	cotas,	vagas	especiais,	cursos	específicos,	PROUNI)	
para o acesso de estudantes indígenas na formação superior, reconhecendo e valorizando a 
diversidade sociocultural;          

-	investimentos	significativos	na	estruturação	da	rede	física	das	escolas	indígenas,	no	período	
2005–2007,	 para	 superar	 indicadores	 de	 que	 46%	 das	 escolas	 indígenas	 funcionam	 em	
situação precária; 

- a ampliação crescente do orçamento do Ministério da Educação para atendimento 
das demandas da educação escolar indígena, que passaram de R$ 400 mil/2003 para  
R$	 13.000.000,00/2008.	 Em	 2007,	 no	 âmbito	 do	 PDE	 –	 Plano	 de	 Desenvolvimento	 da	
Educação, o MEC investiu 116 milhões de reais na educação escolar indígena para execução 
dos estados; 

-	a	habilitação	de	mais	de	5	mil	professores	indígenas	em	programas	específicos	de		formação	
inicial no Magistério Intercultural, com recursos do MEC, recursos próprios das Secretarias 
Estaduais de Educação e da FUNAI;            

4.	Por	conta	desse	conjunto	de	políticas	e	programas,	verificou-se,	no	período	de	2003-2007,	
um aumento substantivo no número de matrículas e de escolas indígenas, de professores 
qualificados	em	sala	de	aula	e	de	materiais	didáticos	específicos.	No	período,	757	novas	
escolas indígenas passaram a funcionar e mais de 60 mil estudantes indígenas tiveram 
acesso à educação escolar. A educação intercultural indígena se institucionalizou na estrutura 
do MEC e nos Sistemas de Ensino como uma inovadora proposta de ensino que considera a 
diversidade sociocultural. 

5. No entanto, em que pesem as políticas desenvolvidas e avanços apontados, existem 
inúmeros	impasses	que	dificultam	a	efetividade	dos	direitos	indígenas	no	campo	educacional	
e afetam a qualidade da educação escolar indígena oferecida. Entre os principais impasses, 
destacam-se:

- O Regime de Colaboração está organizado em autonomias e individualidades dos entes 
federados. No entanto, muitos Territórios Indígenas se sobrepõem a vários municípios e 
estados da federação. A gestão pública, neste desenho, segmenta Territórios que passam 
conviver com desigualdades de acesso à educação, com diferentes orientações burocrático-
administrativas para a estruturação e funcionamento das escolas indígenas, com disparidades 
nas	condições	de	participação	democrática	no	planejamento	e	na	avaliação	da	gestão	da	
educação escolar indígena. Em função desse cenário, existe uma grande expectativa da parte 
de lideranças e professores indígenas de que o MEC e os Sistemas de Ensino apresentem 
propostas para um novo desenho do Regime de Colaboração a partir da territorialidade dos 
povos indígenas e, assim, se garanta a qualidade e a efetividade da educação intercultural 
indígena;

-	As	políticas	educacionais	de	caráter	universalizante	devem	considerar	as	especificidades	
socioculturais dos povos indígenas na sua implementação. Em que pese seu valor político 
e educacional, as políticas traçadas não podem ser transplantadas diretamente para a 
realidade	sociocultural	dos	povos	indígenas,	em	função	dos	objetivos	e	sentidos	diferenciados	
que os povos indígenas atribuem à educação escolar. Desse modo, políticas de Educação 
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Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental de 9 Anos, Ensino Médio 
Integrado	à	Educação	Profissional	e	Técnica	e	Ensino	Superior	devem	ser	discutidas	com	os	
representantes indígenas para sua contextualização às realidades culturais das comunidades 
e	a	seus	objetivos	educacionais;

- Não está efetivada a autonomia pedagógica, curricular e organizacional das escolas 
indígenas, garantida nos textos legais. Com isso, o exercício da prática educativa referenciada 
nas	 pedagogias	 próprias	 aos	 povos	 indígenas	 e	 na	 interculturalidade	 fica	 dificultada	 por	
modelos pedagógicos pré-existentes às realidades socioculturais com impacto na qualidade 
da organização da ação educativa nas suas várias dimensões. É necessário que os Sistemas 
de	Ensino,	no	âmbito	dos	Territórios	Indígenas,	definam	normas	específicas	que	legitimem	e	
garantam a autonomia pedagógica e gerencial das escolas indígenas;

- A legislação educacional brasileira e a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, 
da Organização Internacional do Trabalho, prevêem a participação dos povos indígenas no 
planejamento	e	no	acompanhamento	da	gestão	da	educação	escolar	indígena.	No	entanto,	
ainda	são	insuficientes	os	espaços	públicos	institucionalizados	de	interlocução	intercultural 
(Conselhos, Comissões, Fóruns etc.) com representantes dos povos indígenas para 
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas, programas e ações referentes à 
Educação Escolar Indígena. A criação dessas instâncias poderá estabelecer um canal de 
comunicação entre comunidades indígenas e gestores, possibilitando o conhecimento das 
demandas,	o	planejamento	gerencial	ajustado	às	especificidades	indígenas,	proporcionando	
condições favoráveis para atendimento dos interesses e necessidades das comunidades 
com qualidade social. É necessário que os Sistemas de Ensino criem essas instâncias para 
promover	a	participação	dos	povos	indígenas	na	discussão,	planejamento	e	gerenciamento	
da	educação	escolar	indígena,	oferecendo	condições	para	a	qualificação	da	participação	e	
respeitando-a em suas decisões; 

- Os indicadores do Educacenso (MEC/INEP) demonstram a permanência de grandes 
desigualdades	no	acesso	à	escolarização	de	crianças,	jovens	e	adultos	indígenas.	Em	2007,	
60,6%	dos	estudantes	 indígenas	estavam	nos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	17,8%	
nos	anos	finais	e	somente	4,7%	no	ensino	médio.	Ou	seja,	de	cada	3	(três)	estudantes	nos	
anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	somente	1	(um)		chega	nos	anos	finais.	No	ensino	médio	
a situação é mais crítica: de cada 16 (dezesseis) alunos no ensino fundamental, somente 1 
(um) tem acesso ao ensino médio na escola indígena. Parte dos estudantes indígenas não 
atendidos migra para as cidades mais próximas com suas famílias, vivenciando processos 
de discriminação e negação de sua identidade com conseqüente perda de auto-estima com 
relação ao pertencimento étnico e insucesso no desempenho escolar. Os povos indígenas 
reivindicam a oferta da educação básica em seus Territórios buscando com isso que a escola 
forme	crianças,	jovens	e	adultos	comprometidos	com	os	projetos	comunitários	de	melhoria	
das	 condições	 de	 vida,	 com	 afirmação	 das	 identidades	 étnicas.	A	 atual	 desigualdade	 no	
acesso à escolarização subtrai os direitos de autodeterminação dos povos indígenas.  

- As normas administrativas vigentes nos Sistemas de Ensino devem ser avaliadas, levando-se 
em	consideração	as	especificidades	das	educação	escolar	indígena,	no	sentido	de	possibilitar	
novas práticas gerenciais para implementação de políticas e ações inovadoras, na área da 
aplicação dos recursos, na organização, funcionamento, gestão e regularização das escolas 
indígenas e na autonomia pedagógica das escolas indígenas. A implementação dos direitos 
educacionais dos povos indígenas não foi acompanhada da produção de novos referenciais 
legais	e	normativos.	Nesse	caso,	muitas	especificidades	pedagógicas	e	organizacionais	das	
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escolas indígenas precisam ser normatizadas pelos Sistemas de Ensino para assegurar sua 
autonomia pedagógica e de gestão.  

- Os recursos públicos disponíveis para a educação escolar indígena não são aplicados na 
melhoria do funcionamento das escolas indígenas. Programas como a Merenda Escolar, com 
valores	próprios	e	normatização	diferenciada,	e	coeficientes	específicos	no	FUNDEB,	não	têm	
garantido o desenvolvimento a educação escolar indígena. É necessário criar mecanismos 
que	assegurem	a	eficácia,	transparência	e	o	controle	social	na	aplicação	dos	recursos.

6.	 A	 legislação	 brasileira	 assegura	 que	 as	 especificidades	 socioculturais	 dos	 povos	
indígenas	sejam	consideradas	nas	políticas,	programas	e	ações	desenvolvidas	pelos	órgãos	
públicos	 e	 na	 sua	 gestão,	 orientados	 pela	 diferenciação	 e	 tratamento	 específico.	 Dentre	
as	 especificidades	 socioculturais,	 a	 territorialidade	 dos	 povos	 indígenas	 relaciona-se	 com	
sua organização social, com as articulações interétnicas, com valores atribuídos ao espaço 
sociogeográfico,	ao	sistema	ecológico,	com	sua	história	de	contato	com	a	sociedade	nacional,	
com suas concepções e perspectivas cosmológicas manifestadas na elaboração mitológica 
e	nas	práticas	rituais,	que	são	transmitidas	às	gerações	mais	jovens,	e	com	seus	projetos	de	
futuro. 

7. Os Territórios Indígenas não correspondem às divisões político-administrativas do estado 
nacional. Dessa forma, as atuais bases do Regime de Colaboração que orientam a atuação 
dos	Sistemas	 de	Ensino	 não	 possibilitam	 que	 a	 territorialidade	 dos	 povos	 indígenas	 seja	
considerada na gestão das políticas públicas de educação, tendo como conseqüência a não 
efetividade dos dispositivos constitucionais.  

8. Para aprofundar o reconhecimento da sociodiversidade indígena nas políticas públicas, o 
Ministério da Educação está discutindo com representantes dos povos indígenas e com os 
Sistemas de Ensino a implementação dos Territórios Etnoeducacionais como mecanismo 
institucional e gerencial para o desenvolvimento da educação básica e superior intercultural 
indígena de acordo com os direitos dos povos indígenas, considerando os contextos 
socioculturais	e	as	perspectivas	próprias	a	cada	povo,	seus	projetos	de	futuro	e	de	continuidade	
cultural. 

9. É necessário rever o desenho do Regime de Colaboração, referenciando nos Territórios 
Indígenas os compromissos e as responsabilidades interinstitucionais com a oferta da 
educação básica e superior intercultural indigena. 

10. Os Territórios Etnoeducacionais propõem uma gestão compartilhada entre os Sistemas 
de Ensino, Universidades, Rede Federal e Estadual das Escolas de Formação Técnica e 
Tecnológica, Organizações Indígenas e Indigenistas e outros órgãos com interface com a 
educação escolar, como os setores da saúde, proteção e gestão ambiental, desenvolvimento 
sustentável e cultura. 

11. Os Territórios Etnoeducacionais supõem a criação de novos marcos legais e normativos 
para efetivar a autonomia pedagógica das escolas indígenas na formulação, desenvolvimento 
e	avaliação	dos	projetos	pedagógicos	interculturais,	contemplando	todas	as	dimensões	das	
práticas escolares, desde as propostas curriculares, a organização e gestão das escolas, 
a	 avaliação	 institucional	 e	 da	 aprendizagem,	 a	 definição	 dos	 calendários	 escolares	 e	 a	
regulamentação das escolas indígenas pelos órgãos competentes, enquanto escolas com 
normas	e	procedimentos	jurídicos	próprios.											
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12. A gestão compartilhada e democrática nos Territórios Etnoeducacionais será construída 
em Planos de Trabalho pactuados entre os Sistemas de Ensino e demais órgãos, com a 
participação de representantes dos povos indígenas e a partir de diagnósticos sobre as 
realidades e necessidades educacionais. 

13. O MEC, em articulação com a CAPES e o INEP, apoiará as Instituições de Ensino 
Superior para a implementação do Observatório da Educação Escolar Indígena, constituindo 
grupos de pesquisa acadêmica que farão os diagnósticos da educação escolar indígena e 
das	suas	demandas,	para	qualificar	os	Planos	de	Trabalho	consensuados	em	cada	Território 
Etnoeducacional.

14. Relações interétnicas, baseadas em princípios democráticos de respeito às diferenças 
socioculturais e de dialogia, pressupõem a autonomia e o protagonismo dos povos indígenas 
na	 formulação	 dos	 projetos	 político-pedagógicos	 que	 serão	 apoiados	 pelos	 Sistemas	 de	
Ensino no âmbito dos Territórios Etnoeducacionais. Face a isso é fundamental se constituirem 
espaços de participação e controle social indígena tendo como princípio a gestão democrática 
e intercultural do ensino. 

15. O Ministério da Educação, com a participação de representantes indígenas, e em parceria 
com as Universidades e o Ministério da Cultura deve promover a avaliação da abordagem 
das línguas indígenas na formação docente, nas práticas pedagógicas e nos materiais 
didáticos	e	para-didáticos	com	o	objetivo	de	se	formular	uma	Política	Lingüística	que	favoreça	
a manutenção e o desenvolvimento das línguas indígenas, a maioria delas em grave risco 
de extinção, em todas as dimensões sociais e nas relações interétnicas e não apenas nas 
políticas educacionais, promovendo mecanismos de acesso aos meios de comunicação. 

16. O MEC e os Sistemas de Ensino deve desenvolver ações permanentes para implementação 
da Lei 11.645/2008 visando com isso combater o racismo e a discriminação contra os povos 
indígenas e disseminar o conhecimento da sociodiversidade indígena no país, ouvindo o 
Movimento Indígena sobre o assunto. 

17. É necessário que o Ministério da Educação, com a participação de representantes indígenas, 
e	em	colaboração	com	o	CONSED	e	a	UNDIME,	defina	diretrizes	para	o	reconhecimento	das	
especificidades	das	escolas	indígenas	situadas	em	espaços	urbanos,	não	se	restringindo	os	
direitos educacionais dos povos e cidadãos indígenas somente aos seus Territórios.    

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INDÍGENAS 

18. O fortalecimento e a autonomia pedagógica das escolas indígenas é resultado, antes de 
tudo, do compromisso político dos professores e professoras e de toda equipe pedagógica 
com os anseios, interesses e necessidades de cada povo em relação a sua continuidade 
sociocultural e à garantia de seus direitos.  

19. Os professores e professoras indígenas devem estar comprometidos com as perspectivas 
políticas e socioculturais de suas comunidades, manifestando em suas práticas pedagógicas 
responsabilidade e empenho para a melhoria das condições de vida de suas comunidades.

20. A escola intercultural faz parte das estratégias de autonomia política dos povos indígenas. 
Desse	modo	a	escola	é	um	projeto	comunitário	e	o	professor,	a	professora	e	toda	a	equipe	
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pedagógica	devem	dialogar	com	as	 lideranças,	sábios,	pais,	mães	e	alunos	para	planejar	
uma prática educativa coerente com as expectativas de sua comunidade. 

21.	Os	professores,	professoras	e	a	toda	a	equipe	pedagógica	devem	refletir	permanentemente	
sobre	o	papel	da	escola,	buscando	sua	ressignificação	em	função	das	demandas,	necessidades	
e interesses das comunidades  indígenas.

22. A educação escolar intercultural deve se articular com as pedagogias indígenas atuantes 
na formação das novas gerações e na transmissão de saberes, valores e tradições que 
dinamizam a produção e reprodução das diferenças culturais. Os processos próprios de 
aprendizagem	devem	orientar	e	influenciar	as	práticas	pedagógicas	dos	docentes	indígenas,	
gerando novas dinâmicas didáticas que deverão se tornar conteúdos das pesquisas e estudos 
nos programas de formação de professores indígenas.

23. Os modelos de atuação pedagógica escolar devem ser analisados criticamente pelos 
professores e professoras indígenas, buscando aproximar sua prática docente das concepções 
e mecanismos dos processos próprios de aprendizagem. 

24.	A	 relação	 entre	 educação	 indígena	 e	 educação	 escolar	 deve	 ser	 objeto	 de	 reflexão	
permanente	entre	os	professores	indígenas	para	não	originar	conflitos	com	impacto	para	o	
sentido	dos	processos	escolares	para	crianças,	jovens	e	adultos	indígenas,	seu	sucesso	na	
aprendizagem	e	a	afirmação	das	identidades	étnicas.	

25. Os professores e professoras indígenas devem se mobilizar para discutir com suas 
comunidades estratégias para valorização, fortalecimento, revitalização das línguas indígenas 
nas práticas pedagógicas.

26.  Os professores, professoras e a equipe pedagógica da escola indígena, a partir do 
conhecimento da realidade de uso das (s) língua (s), devem analisar criticamente o (s) 
modelo	(s)	de	bilingüismo	e/ou	multilingüismo	adotado	(s)	verificando	sua	eficiência	para	a	
manutenção e desenvolvimento das línguas indígenas. 

27.	É	preciso	estimular	a	reflexão	sobre	a	ação	pedagógica	em	bases	coletivas	e	colaborativas	
entre professores e professoras indígenas, visando promover seu compromisso com a 
transformação das práticas pedagógicas tendo como referência interesses e perspectivas 
culturais e políticas de seus povos e o sucesso na aprendizagem dos estudantes. 

28.	Os	materiais	didáticos	e	para-didáticos	específicos	às	realidades	socioculturais	dos	povos	
indígenas têm o importante valor social da autoria, fundamentados em pesquisas feitas com 
os	sábios	das	comunidades	durante	os	cursos	de	formação	docente.	É	necessário	que	sejam	
ampliados os recursos no MEC e os Sistemas de Ensino para a produção desses materiais, 
priorizando-se	os	anos	finais	do	ensino	fundamental	e	ensino	médio.	É	necessário	também	
que o Ministério da Educação e os Sistemas de Ensino criem mecanismos que garantam a 
qualidade desses materiais de modo que as comunidades disponham de obras relevantes 
que atendam tanto a suas necessidades de suporte pedagógico quanto de produção literária 
para	a	afirmação	dos	saberes	e	valores	culturais.

29.	Os	projetos	político-pedagógicos,	construídos	com	autonomia	pela	equipe	pedagógica	
da escola indígena com participação comunitária, devem se articular com outras demandas 
sociais como saúde, proteção, recuperação e gestão ambiental, fortalecimento da cidadania 
indígena, para colaborar com a melhoria das condições sanitárias e de saúde integral das 
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comunidades,	 gerando	 dinâmicas	 de	 trabalho	 conjunto	 entre	 atores	 indígenas	 que	 atuam	
nessas áreas.

30. É necessário que o Ministério da Educação reformule o Referencial Curricular Nacional 
das Escolas Indígenas (MEC, 1998) como instrumento importante para orientar professores 
e Sistemas de Ensino para as práticas pedagógicas e curriculares interculturais. A revisão do 
RCNEI deve contar com a participação de professores e gestores indígenas. 

POLÍTICAS, GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA

Políticas de Educação Intercultural Indígena

31.	A	consideração	da	interculturalidade,	do	bilingüismo	/	multilingüismo,	das	especificidades	
dos contextos socioculturais e das demandas educacionais e da participação comunitária 
deve orientar a oferta de educação básica e a formação superior de modo a assegurar os 
direitos educacionais e culturais dos povos indígenas de maneira sistêmica. 

32. Dessa forma, todas as etapas, níveis e modalidades da educação básica devem estar 
referenciadas nas peculiaridades pedagógicas do ensino intercultural, para fortalecer as 
perspectivas societárias, culturais e lingüísticas de cada comunidade.    

33. A oferta de educação infantil nas comunidades indígenas deve ser antecedida por 
discussões	 qualificadas	 e	 participativas	 sobre	 seu	 sentido	 e	 função,	 tendo	 em	 vista	 que	
processos escolares não podem substituir as instituições e as práticas comunitárias da 
educação indígena que atuam para a manutenção dos valores culturais e identitários.

34. Os recortes etários que balizam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de 9 Anos 
devem ser discutidos com lideranças e professores indígenas à luz das referências culturais 
de cada povo, pois implicam em concepções diferenciadas sobre infância em cada contexto 
sociocultural e o papel das instituições próprias da educação indígena. 

35. Assim, as políticas educacionais de caráter universalizante devem ser avaliadas em seus 
objetivos	e	concepções,	levando-se	em	conta	as	especificidades	socioculturais	de	cada	povo	
indígena	 e	 seus	 projetos	 societários.	 Os	 Sistemas	 de	 Ensino,	 na	 implementação	 dessas	
políticas, devem mobilizar mecanismos de discussão e gestão democrática da Educação 
Escolar	 Indígena,	 viabilizando	 reflexões	 profundas	 sobre	 os	 impactos	 das	 políticas	 e	
programas em relação aos contextos socioculturais e às necessidades educacionais. 

36. A Educação de Jovens e Adultos ao ser implementada nas escolas indígenas deve 
considerar	 as	 realidades	 sociolingüísticas	 no	 planejamento	 pedagógico,	 formando	
professores	para	essa	compreensão.	Analisar	a	realidade	dos	usos	lingüísticos	e	planejar	as	
ações pedagógicas referenciadas nesse conhecimento é imprescindível para o sucesso da 
aprendizagem	de	jovens	e	adultos	indígenas	de	EJA	com	relevância	e	qualidade	social.

37.	 O	 planejamento	 pedagógico	 e	 curricular	 de	 EJA	 deve	 ter	 como	 referência	 a	
interculturalidade,	 as	 experiências	 subjetivas	 e	 comunitárias,	 as	 identidades	 étnicas	 e	 os	
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contextos socioculturais como ponto de partida para um processo de ensino-aprendizagem 
relevante, priorizando abordagens multi e interdisciplinares. 

38. A aprendizagem em EJA deve priorizar o registro de produções textuais e outras dos 
estudantes	 para	 formulação	 de	 materiais	 didáticos	 específicos	 para	 essa	 modalidade	 de	
educação. 

39.	A	educação	profissional	deve	considerar	as	perspectivas	de	desenvolvimento	sustentável	
e	de	proteção	dos	Territórios	Indígenas,	possibilitando	a	inserção	dos	jovens	na	execução	de	
projetos	de	acordo	com	os	necessidades	e	interesses	dos	povos	indígenas.	As	modalidades	
de	 PROEJA	 e	 Ensino	 Médio	 Integrado	 devem	 ser	 planejadas	 com	 a	 participação	 de	
representantes das comunidades interessadas e de professores indígenas, construindo uma 
proposta que articule conhecimentos e práticas tradicionais com as ciências e tecnologias 
não-indígenas	que	possam	contribuir	para	os	projetos	socioambientais	das	comunidades.

40. A associação que os povos indígenas defendem entre a educação escolar e a 
sustentabilidade de seus Territórios supõe a oferta de formação técnica e tecnológica que 
forneça	subsídios	para	apoiar	os	projetos	de	auto-sustentação	baseados	na	interculturalidade,	
ou	seja,	 nas	ciências	dos	povos	 indígenas	e	em	conhecimentos	científicos	e	 tecnologias.	
Para	 tanto	 é	 necessário	 implementar	 programas	 de	 formação	 profissional	 adequados	
às	necessidades	 socioambientais	 	 e	 às	especificidades	dos	povos	 indígenas	nas	escolas	
localizadas em seus Territórios e em parceria com a Rede das Escolas Agrotécnicas e 
Técnicas Federais, Estaduais e CEFETs. 

41. Em função da vulnerabilidade socioambiental de muitas das comunidades indígenas é 
necessário	 implantar	cursos	de	ensino	médio	 integrado	à	 formação	profissional	de	acordo	
com	os	interesses	e	anseios	de	comunidades	específicas.	Os	povos	indígenas	têm	o	usufruto	
de	mais	de	12%	do	território	nacional.	É	preciso	atender	à	formação	técnica	de	jovens	para	
formular	e	desenvolver	projetos	de	desenvolvimento	sustentável,	gestão	e	proteção	territorial,	
formação para atendimento à saúde e para a educação escolar, formação para acesso a 
tecnologias de informação para fortalecimento das línguas e das práticas socioculturais e 
outras.

42. A formação inicial de professores indígenas para o magistério e nas licenciaturas 
interculturais tem-se revelado uma ação importante para as inovações pedagógicas 
desenvolvidas nas escolas indígenas. Nos últimos 10 anos mais de 5 mil professores foram 
habilitados no Magistério Intercultural, o que está possibilitando a apropriação e a discussão 
permanente sobre o ensino diferenciado e maior autonomia de professores e professoras 
indígenas	na	formulação	dos	projetos	pedagógicos.	

43. É necessário que os professores indígenas tenham acesso à formação especializada para 
a	docência	em	cursos	de	profissionalizantes,	envolvendo-se	na	formulação	e	execução	dos	
projetos	político-pedagógicos	de	formação	profissional	e	técnica	elaborados	com	participação	
comunitária. 

44. Os formadores de professores indígenas devem participar de programas de formação 
continuada sobre os direitos educacionais dos povos indígenas, princípios e diretrizes 
da	 educação	 intercultural	 para	 o	 planejamento	 de	 atividades	 e	 reflexões	 relevantes	 que	
fortaleçam a prática pedagógica intercultural. 

45. Os professores e professoras indígenas devem atuar como formadores em cursos de 
formação de docentes indígenas.
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46. É necessário que os Sistemas de Ensino trabalhem com o princípio da educação 
escolar laica. Em muitos Territórios Indígenas houve atuação de missões religiosas para a 
conversão a credos religiosos de diferentes origens. Nessa perspectiva, a educação escolar 
funcionou	 como	 instituição	 auxiliar	 na	 desqualificação	 das	 crenças	 e	 práticas	 religiosas	
das comunidades para muitas gerações. É fundamental que o Estado brasileiro controle 
a atuação das missões religiosas protegendo os direitos culturais dos povos indígenas e 
afirmando	o	princípio	laico	da	educação	pública.

47. Os povos indígenas demandam a oferta de toda educação básica nos seus Territórios.  
Em muitas situações, no entanto, os estudantes se deslocam de sua comunidade para uma 
escola	situada	em	outra	localidade.	Para	isso,	se	faz	necessário	criar	condições	específicas	
de atendimento com Transporte Escolar tanto internamente aos Territórios Indígenas quanto 
para acesso às escolas não indígenas mais próximas, pactuando com lideranças e as famílias 
a organização desse transporte, considerando as normas do programa.

48. O Ministério da Educação deve criar um Programa Nacional das Bibliotecas nas Escolas 
Indígenas, constituindo um acervo multicultural de consulta das comunidades, professores 
e estudantes indígenas. Por outro lado, torna-se importante inserir no PNBE obras em 
diferentes linguagens sobre a realidade dos povos indígenas para divulgação e valorização 
da pluralidade sociocultural no país.   

49.	Para	garantir	o	planejamento	e	a	gestão	da	educação	intercultural	indígena	de	acordo	
com os direitos dos povos indígenas é necessário que o Ministério da Educação, com a 
colaboração dos Sistemas de Ensino e das Universidades, construa um programa de 
formação permanente de gestores e técnicos dos sobre pluralidade cultural nas políticas 
públicas de educação.

50. As organizações indigenistas tiveram 
um importante papel na proposição de 
novas bases para a ação indigenista 
que	 originou	 um	 conjunto	 de	 idéias	 e	
práticas referenciais para as políticas 
governamentais implementadas a 
partir dos direitos dos povos indígenas 
consagrados na Constituição Federal. Na 
educação escolar indígena, o diálogo e as 
experiências dessas organizações com 
lideranças, professores e comunidades 
indígenas, a partir da década de 1970, 
possibilitaram que a escola fosse 
ressignificada		a	partir	do	reconhecimento	
e	afirmação	da	diversidade	sociocultural	e	
da autonomia política das comunidades. 
Portanto, o conhecimento gerado 
por essas experiências de diálogo 
intercultural e de protagonismo indígena 
devem	continuar	 influenciando	a	gestão	
pública	pelo	caráter	qualificado,	inovador	
e democrático de suas práticas, em um 
contexto de ações coordenadas entre os 
Sistemas de Ensino e essas entidades.
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51. A gestão e avaliação da educação escolar indígena devem contar com a participação da 
FUNAI para potencialização de seus resultados em acordo com os interesses e necessidades 
educacionais dos povos indígenas.

Reconhecimento e Regularização da Carreira de Professor Indígena

52. A inovação que representa a educação escolar indígena no quadro da educação 
brasileira	supõe	o	avanço	no	reconhecimento	das	especificidades	do	magistério	intercultural,	
considerando a categoria professor indígena e sua carreira merecedora de tratamento 
diferenciado	no	magistério	público	–	da	mesma	forma	para	outros	profissionais	da	educação	
escolar intercultural.

53.	Hoje	existem	mais	de	10.000	professores	atuantes	nas	escolas	indígenas,	dos	quais	90%	
são indígenas. O movimento indígena e, especialmente, o das organizações de professores 
indígenas, têm demandado enfaticamente a regularização da carreira do magistério indígena 
com	a	realização	de	concursos	públicos	específicos	para	o	ingresso.

54. A legislação para a educação escolar indígena atribuiu às Secretarias Estaduais de 
Educação	 a	 instituição	 e	 regulamentação	 da	 profissionalização	 e	 reconhecimento	 público	
do magistério indígena, por meio da criação da categoria professor indígena, como carreira 
específica	 do	 magistério.	 No	 entanto,	 muitos	 são	 os	 entraves	 para	 a	 regulamentação	 e	
reconhecimento	das	especificidades	da	docência	intercultural	indígena,	com	impacto	sobre	a	
regularização funcional dos professores indígenas. 

55. Muitos professores indígenas são remunerados por meio de contratos provisórios que 
trazem	inúmeras	dificuldades,	desde	não	garantir	os	direitos	trabalhistas,	gerar	rotatividade,	
prejudicar	o	andamento	das	atividades	escolares,	desestimular	os	professores	com	atrasos	
no início das aulas e nos pagamentos de salários. Além disso, os estados têm limitações para 
continuar mantendo esse tipo de contrato por mais de um período determinado de duração. 

56. Já houve iniciativas de realizar concursos pelos Sistemas de Ensino, para provimento 
de cargos de professor indígena,	observando	o	caráter	específico	nos	critérios	de	seleção	
em função das peculiaridades da educação escolar indígena quanto à interculturalidade, 
consideração das realidades sociolingüísticas das comunidades  e das pedagogias indígenas 
na prática pedagógica.

57. Em alguns Estados e Municípios há questionamentos quanto à constitucionalidade de 
concursos	 específicos	 para	 professores	 indígenas,	 outros	 entes	 federativos	 dispõem	 de	
legislações que normatizam o exercício dessa função pública na rede das escolas, dentro de 
um	quadro	que	possibilita	continuidade,	outros	criaram	cargos	de	confiança	para	diferentes	
categorias	de	profissionais	da	educação.	Trata-se	de	diferentes	procedimentos	e	soluções	
que afetam muitas vezes um mesmo povo indígena. Ocorrem também situações em que 
a	forma	de	definição	dos	critérios	para	o	concurso	específico	pode	resultar	no	ingresso	de	
não-índios que não são falantes das línguas maternas nem compartilham práticas e valores 
socioculturais das comunidades.

58.	Por	outro	lado,	a	regularização	funcional	dos	profissionais	indígenas	implica	na	reflexão	
sobre seu impacto no exercício do controle social que a comunidade tem o direito de exercer 
sobre	processos	educacionais	escolarizados	e	o	desempenho	de	seus	atores.	Vários	desafios	
se colocam: como compatibilizar a participação e controle social das comunidades com os 
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vínculos funcionais e administrativos de seus professores com as estruturas estatais? Como 
compatibilizar direitos coletivos comunitários com direitos trabalhistas individuais e vínculos 
administrativos? Como respeitar o dinamismo sociocultural e político da organização social 
de cada comunidade, com sua autonomia e autodeterminação em conduzir suas decisões, 
tendo em mente práticas e ordenamentos gerenciais e administrativos válidos para o sistema 
escolar como um todo?

59. Desse modo, a questão da regularização funcional de professores, e de outras categorias 
de	profissionais	das	escolas	 indígenas,	deve	ser	enfrentada	nos	Planos	de	Trabalhos	dos	
Territórios Etnoeducacionais, com orientação do Ministério Público Federal, para uma solução 
que compatibilize eqüidade, controle social da comunidade, direitos trabalhistas e carreira 
profissional.

Regularização das Escolas Indígenas  

60. As escolas indígenas foram normatizadas pelo Conselho Nacional de Educação, 
integrando	 uma	 categoria	 específica	 com	 normas	 e	 procedimentos	 jurídicos	 próprios,	 em	
razão das peculiaridades pedagógicas da interculturalidade, do bilingüismo / multilingüismo, 
do ensino diferenciado e da participarão comunitária. É preciso que as escolas indígenas 
sejam	regularizadas	de	acordo	com	essas	características	de	modo	a	se	garantir	sua	autonomia	
pedagógica. A regulamentação das escolas indígenas, pelos Sistemas de Ensino, deve ser 
referenciada em critérios próprios ao modelo da escola indígena, de acordo com as diretrizes 
do Parecer 14 e da Resolução 03, de 1999, do Conselho Nacional de Educação, e não em 
critérios	definidos	para	outros	modelos	de	escolas.

61. A maioria das escolas indígenas, na sua estruturação, organização e gestão, teve de 
adotar modelos pré-existentes nos Sistemas de Ensino, em detrimento das perspectivas de 
cada comunidade e das diretrizes do Conselho Nacional de Educação que orientam para 
uma organização escolar própria, baseada nas estruturas sociais das comunidades e em sua 
participação	nessa	definição.	As	comunidades	indígenas	e	a	equipe	pedagógica	da	escola	
devem	 discutir	 e	 decidir	 sobre	 o	modelo	 de	 organização	 e	 gestão	 que	 esteja	 de	 acordo	
com as formas organizativas e políticas de cada povo e os Sistemas de Ensino precisam 
produzir orientações e normas para a estrutura e gestão das escolas indígenas, garantindo 
oportunidades de a Comunidade Educativa propor, experimentar e criar modelos colegiados 
e participativos, de acordo com formas próprias de organização social.

62. Os Sistemas de Ensino, na organização e gestão das escolas indígenas, devem 
legitimar os diferentes modelos de gestão que podem ser propostos, de acordo com cada 
contexto sociocultural. Os Conselhos Estaduais de Educação devem normatizar as diretrizes 
específicas	para	a	estrutura	e	organização	das	Escolas	Indígenas,	em	diálogo	com	lideranças	
e professores indígenas.  

63.	É	preciso	que	os	Sistemas	de	Ensino	qualifiquem	as	discussões	e	as	práticas	para	o	
funcionamento e estrutura das escolas indígenas, oferecendo programas de formação 
continuada	para	professores	 indígenas,	 técnicos	e	gestores	com	a	finalidade	de	promover	
processos	de	gestão	próprios	e	adequados	às	especificidades	das	escolas	indígenas.
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Ensino Bilíngue 

64. O ensino bilíngue no Brasil foi implantado sob a perspectiva do bilinguismo de transição 
que pretendia a substituição do uso das línguas indígenas pela língua portuguesa. Essa 
orientação	ainda	influencia	a	gestão	dos	usos	linguísticos	nas	práticas	pedagógicas,	servindo	
muitas vezes para subalternizar as línguas indígenas, promovendo seu enfraquecimento e 
desuso. 

65. É preciso que os professores indígenas tenham acesso a metodologias de pesquisa 
sociolinguística	para	refletir	sobre	as	realidades	comunitárias	e	escolares	dos	usos	linguísticos,	
associadas	ao	grau	de	 transmissão	das	 línguas	para	as	novas	gerações,	para	planejar	a	
atuação pedagógica que favoreça a manutenção e o desenvolvimento das línguas indígenas 
e a existência de um bilinguismo / multilinguismo estável.

66. A expectativa das comunidades indígenas de que as escolas ofereçam a aprendizagem 
da	língua	portuguesa	supõe	que	os	professores	indígenas	sejam	formados	em	metodologias	
de ensino desta língua como primeira ou segunda língua, de acordo com a realidade 
sociolinguística de cada comunidade. Para propiciar a aprendizagem da língua portuguesa é 
necessária a análise da situação de uso dessa língua na comunidade e o domínio de práticas 
de ensino coerentes com essa análise e com as necessidades de aprendizagem. 

Formação superior indígena

67. O Ministério da Educação deve priorizar a formulação de uma política de acesso e 
permanência de estudantes indígenas em cursos de formação superior, em diferentes áreas 
de conhecimento, tanto em instituições de ensino superior públicas quanto em privadas. 
Existem mais de 4 mil estudantes universitários indígenas com convivem cotidianamente com 
o risco de não concluir os cursos por falta de apoio que assegure permanência e sucesso na 
aprendizagem. Parte desses estudantes indígenas é atendida pelo PROUNI, por bolsas da 
FUNAI, da FUNASA e por programas do governo de alguns estados. No entanto, a ausência 
de	mecanismos,	tanto	de	acompanhamento	pedagógico,	quanto	de	auxílio	financeiro,	dificulta	
e, em muitos casos, impede sua  permanência e sucesso nos estudos. 

68. As necessidades de formação superior muitas vezes exigem a criação de cursos 
específicos,	dadas	as	realidades	e	as	demandas	das	comunidades	em	diferentes	áreas	de	
conhecimento. 

69.	Cursos	específicos	e	 /	ou	as	diferentes	 formas	de	acesso	à	 formação	superior	devem	
prever estratégias acompanhamento pedagógico que garantam sucesso na aprendizagem 
dos universitários indígenas e a manutenção dos vínculos com as perspectivas de suas 
comunidades.

70. A inserção de estudantes indígenas na formação superior aponta para constituição de 
processos de interculturalidade institucional. Para que esses estudantes garantam sucesso 
em seu percurso formativo, é necessário que o Ministério da Educação em articulação com a 
CAPES e as Universidades ofereça programas de formação de gestores universitários para 
a formulação, execução e avaliação de ações de acesso, permanência e acompanhamento 
integral dos estudantes indígenas, fortalecendo a interculturalidade institucional.
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71. É necessário discutir com lideranças e representantes indígenas critérios de indicação de 
candidatos aos cursos de formação superior para fortalecer os vínculos entre essa formação 
e as necessidades comunitárias, assim como mecanismos de acompanhamento do processo 
formativo do estudante pela sua comunidade.

Infra-estrutura das Escolas Indígenas   

72.	Indicadores	do	Censo	Escolar	do	INEP,	de	2006,	apontam	que	48%	das	escolas	indígenas	
funcionam em condições improvisadas. Torna-se urgente melhorar a infra-estrutura das 
escolas indígenas, dotando-as de equipamento e tecnologia para assegurar a qualidade da 
educação (bibliotecas, laboratórios de ciências e de informática). 

73.	As	especificidades	socioculturais	dos	povos	indígenas	se	expressam	também	nos	padrões	
de	 edificação,	 associados	 a	 conhecimentos	 ecológicos	 de	 aproveitamento	 de	 recursos	
naturais. Em face disso, é necessário que programas de melhoria das escolas indígenas 
levem	em	consideração	o	tipo	de	projeto	arquitetônico	da	escola	e	sua	localização,	por	meio	
de processos de consulta às comunidades.       

Merenda escolar

74.	A	criação	do	Programa	Nacional	de	Alimentação	Escolar	–	Indígena	foi	muito	importante	
para a melhoria dos alimentos ofertados nas escolas indígenas, respeitando os padrões 
alimentares das comunidades. No entanto, em muitas escolas, os recursos não são geridos de 
acordo com as normas do PNAE - I e as crianças continuam a receber alimentos inapropriados 
para sua nutrição e em descontinuidade com o calendário escolar. O FNDE deve fazer uma 
avaliação da execução do programa com vistas a superar impasses na gestão dos recursos 
da	merenda	e	na	aquisição	dos	alimentos	produzidos	pelas	comunidades,	com	o	objetivo	de	
possibilitar incentivo à produção e geração de renda.

75. É necessário associar a oferta da merenda nas escolas com a situação nutricional das 
crianças nas comunidades afetadas por processos de insegurança alimentar, articulando 
ações de saúde com educação escolar.

Financiamento

76. Os recursos públicos para o desenvolvimento da educação escolar indígena foram 
ampliados, com destaque para o FUNDEB e PNAE - Indígena, para as linhas orçamentárias 
no Ministério da Educação e para os investimentos próprios dos Sistemas de Ensino em 
alguns	estados	e	municípios.	No	entanto,	são	 insuficientes	os	mecanismos	que	garantam	
transparência e controle social na aplicação desses recursos. 

77.	 Nesse	 sentido	 é	 necessário	 que	 os	 mecanismos	 de	 financiamento	 e	 de	 gestão	 dos	
recursos	públicos	sejam	organizados	e	operacionalizados	de	modo	a	garantir	sua	aplicação	
nas escolas indígenas com controle social, de acordo com os princípios da educação escolar 
indígena e a legislação vigente. 
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78. É necessário que o Ministério da Educação, no âmbito dos Territórios Etnoeducacionais, 
crie mecanismos de equalização dos valores do FUNDEB, nos estados que integram os 
territórios para que os Sistemas de Ensino possam cumprir com suas responsabilidades 
institucionais	dispondo	dos	mesmos	parâmetros	de	financiamento.	

79.	 	 É	 preciso	 que	 as	 regras	 de	 financiamento	 da	 educação	 pública	 tratem	 a	 educação	
básica intercultural indígena de maneira sistêmica. Pelas regras vigentes, os Sistemas  
Estaduais de Ensino, que têm as escolas indígenas vinculadas a sua rede, não dispõem 
de	financiamento	para	a	oferta	de	educação	 infantil	nessas	escolas	que,	assim,	convivem	
com		práticas	educativas	dos	sistemas	municipais	muitas	vezes	dissonantes	ao	seu	projeto	
político-pedagógico. 

80. Do mesmo modo, municípios que estão se organizando para a oferta do ensino médio, 
em diálogo com os representantes indígenas, não dispõem de recursos do FUNDEB para 
financiar	os	projetos	pedagógicos.

81.	Projetos	voltados	para	o	desenvolvimento	da	educação	escolar	indígena,	apresentados	
pelas associações indígenas e/ou organizações indigenistas, com comprovada com 
experiência	 na	área,	 devem	ser	 financiados	pelos	Sistemas	de	Ensino,	 proporcionando	o	
fortalecimento do processo de participação e autonomia nas iniciativas comunitárias.

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

82. O reconhecimento e o respeito à sociodiversidade indígena implicam na constituição de 
mecanismos institucionalizados de diálogo e consulta prévia e informada dos representantes 
indígenas para a formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas, 
programas e ações de seu interesse. 

83. A criação de instâncias de participação social possibilita o diálogo intercultural necessário 
para	a	proposição	de	políticas	que	partam	do	reconhecimento	e	da	afirmação	da	diversidade	
sociocultural, o que deve regular seu formato e sua gestão. 

84. O diálogo intercultural que busca aproximações compreensivas e propositivas entre 
perspectivas	culturais	e	projetos	societários	diferenciados	é	o	ponto	de	partida	e	de	chegada	
nas discussões das políticas públicas educacionais. O diálogo participativo com as instituições 
governamentais	 é	 condição	 imprescindível	 para	 promover	 o	 conhecimento,	 reflexão	 e	
sensibilização com vistas à compreensão e tratamento das concepções e perspectivas plurais 
nas ações públicas que intentam efetivar os direitos constitucionais dos povos indígenas.

85. A interculturalidade possibilita importantes inovações no campo educacional ao sugerir 
políticas	e	ações	gerenciais	fundamentadas	nas	especificidades	culturais	e	organizativas,	nos	
valores, tradições e ciências indígenas, fomentando princípios gerenciais fundamentados nas 
necessidades e interesses de desenvolvimento socioambiental das comunidades indígenas. 

86. Em 20031, o Ministério da Educação, atendendo à reivindicação do movimento indígena, 
instituiu a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena – CNEEI, composta por quinze 

1 Em 2001, foi criada aEm 2001, foi criada a Comissão Nacional de Professores Indígenas, com 13 membros titulares e seus suplentes, 
em substituição ao Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena, interinstitucional e com reduzida representa-
ção de professores indígenas, que funcional no período 1993-2000.    
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membros titulares, representantes de três organizações indígenas2 que militam no âmbito 
geral dos interesses de suas comunidades, 11 organizações de professores indígenas3 e a 
representação indígena no Conselho Nacional de Educação.

87.	Atualmente	a	CNEEI	está	reestruturando	seu	perfil	de	representatividade,	sua	composição	
e seu papel para se fortalecer como instância de participação social no Ministério da Educação, 
pretendendo se constituir como um Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena, de 
natureza	majoritária	e	deliberativa.4 

88. O Ministério da Educação tem orientado as Secretarias de Educação para criarem 
instâncias	 de	 participação	 social	 para	 representações	 indígenas,	 de	 caráter	majoritário	 e	
deliberativo. Desse modo, alguns Conselhos Estaduais de Educação Escolar Indígena foram 
instalados, além da ampliação da participação indígena em Conselhos Estaduais e Municipais 
do FUNDEB, em Conselhos de Alimentação Escolar e Conselhos Estaduais de Educação. No 
entanto, a atuação competente nesses espaços de controle social depende de programas de 
formação continuada desses conselheiros. 

89. Cabe ao MEC e às Secretarias de Educação o desenvolvimento de programas de 
formação continuada desses conselheiros para o exercício informado do controle social e 
para a atuação política e cidadã.

90. É necessário que o MEC e as Secretarias de Educação disponham de recursos em seus 
programas orçamentários para o funcionamento das instâncias de Controle Social Indígena 
com regularidade e legitimação institucional.

91. É importante promover a articulação e intercâmbio entre as instâncias de controle social 
indígena no âmbito da educação com os Conselhos Distritais e Locais de Saúde, com a 
CNPI - Comissão Nacional de Política Indigenista e outras instâncias para o fortalecimento da 
cordenação intersetorial das políticas públicas de interesse dos povos indígenas.

92.		É	necessário	que	seja	garantido	assento	para	representantes	indígenas	nos	Conselhos	
de Fiscalização e Acompanhamento do FUNDEB nos estados e municípios,para acompanhar 
a aplicação dos recursos.       

2	São organizações indígenas titulares: COIAB – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasilei-São	organizações	indígenas	titulares:	COIAB	–	Coordenação	das	Organizações	Indígenas	da	Amazônia	Brasilei-
ra,	APOINME	–	Articulação	dos	Povos	Indígenas	do	Nordeste,	Minas	e	Espírito	Santo,	COAPIRS	–	Coordenação	
de Articulação dos Povos Indígenas das Regiões Sul e Sudeste do Brasil.
3	São organizações titulares: APIARN - Associação dos Professores Indígenas do Rio Negro, COPIAM – ComissãoSão	organizações	titulares:	APIARN	-	Associação	dos	Professores	Indígenas	do	Rio	Negro,	COPIAM	–	Comissão	
de	Professores	Indígenas	da	Amazônia,	OPIAC	–	Organização	dos	Professores	Indígenas	do	Acre,	OPRIMT	–	Or-
ganização	dos	Professores	Indígenas	de	Mato	Grosso,	OIX	–	Organização	Indígena	Xacriabá,	Fórum	de	Educação	
Escolar	Indígena	da	Bahia,	Movimento	dos	Professores	Indígenas	de	Mato	Grosso	do	Sul,	COPIPE	–	Comissão	de	
Professores Indígenas de Pernambuco, OPIR - Organização dos Professores Indígenas de Roraima, Associação 
dos	Professores	Guarani	e	Kaiowá.
4 Da nova composição da CNEEI constam as organizações indígenas e o representante no CNE, o MEC e suasDa nova composição da CNEEI constam as organizações indígenas e o representante no CNE, o MEC e suas 
Secretarias, CONSED, UNDIME, ABA, ABRALIN, ANDIFES, FUNAI, RCA e CIMI. 
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DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

93.	No	sentido	de	avançar	no	tratamento	das	especificidades	dos	povos	indígenas	e	suas	
demandas educacionais de maneira sistêmica é necessário ampliar as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Escolar Indígena, do Conselho Nacional de Educação, de 1999, para 
contemplar a Educação Infantil e o Ensino Médio, com a participação de representantes das 
lideranças e professores indígenas e dos Sistemas de Ensino. 

94. A ampliação recente da oferta de educação infantil nas escolas indígenas, sem estudos 
prévios sobre seu impacto nas instituições indígenas de socialização das crianças, aponta 
a	necessidade	premente	de	definição	de	diretrizes	para	normatizar	a	oferta	dessa	etapa	de	
ensino,	garantindo	que	os	princípios	da	educação	escolar	intercultural	sejam	considerados.	

95. Muitas comunidades indígenas estão demandando a implantação do ensino médio 
integrado	nas	escolas	indígenas	para	formação	de	jovens	e	adultos	nas	áreas	da	proteção	
e	gestão	ambiental,	da	saúde	e	da	formulação	de	projetos	de	desenvolvimento	sustentável.	
É necessário orientar as Secretarias de Educação para a oferta dessa etapa de ensino de 
acordo com os anseios e necessidades das comunidades, com diretrizes pedagógicas e 
curriculares.

96. É necessário avaliar e analisar os cursos de formação de docentes indígenas e seu impacto 
na aprendizagem dos estudantes e formular as Diretrizes para a Formação de Professores 
Indígenas, tanto no Ensino Médio - Magistério quanto nas Licenciaturas Interculturais, com a 
finalidade	de	consolidar	um	conjunto	de	referências	conceituais	e	pedagógicas	que	vem	se	
firmando	como	consenso	entre	os	povos	 indígenas	e	as	 instituições	formadoras	e	orientar	
novas experiências.
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-  REGIMENTO INTERNO DA CONEEI - 

CAPÍTULO I - DA REALIZAÇÃO E DO CARÁTER DA CONFERÊNCIA 
Art. �º.  A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade-SECAD/MEC, 
sob delegação do Ministro de Estado da Educação, em conformidade com a Portaria/MEC Nº 
1.062,	de	26	de	agosto	de	2008,	realizará,	no	mês	de	setembro	de	2.009,	em	conjunto	com	
os representantes dos povos indígenas, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais 
de	Educação	–	CONSED,	com	a	União	dos	Dirigentes	Municipais	de	Educação	–	UNDIME,	
com a Fundação Nacional do Índio - FUNAI e com outras instituições governamentais e 
não	governamentais	que	atuam	diretamente	na	oferta	de	educação	escolar	junto	aos	povos	
indígenas	 a	 I	Conferência	Nacional	 de	Educação	Escolar	 Indígena	 –	CONEEI,	 precedida	
de Conferências Locais nas comunidades escolares e Regionais nos recortes territoriais 
definidos	pela	Comissão	Nacional	de	Educação	Escolar	Indígena	-	CNEEI.	

Parágrafo único – A	I	Conferência	Nacional	de	Educação	Escolar	Indígena-CONEEI	–	com	
caráter	consultivo	–	considerando	o	Decreto	nº	5.051,	de	19	de	abril	de	2.004,	que	promulga	a	
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho-OIT, sobre os Povos Indígenas 
e	Tribais,	apresentará,	a	partir	da	consulta	aos	povos	indígenas,	um	conjunto	de	propostas	
que orientarão programas e políticas educacionais no âmbito da Educação Escolar Indígena, 
em todos os níveis de governo. 

Art. �º - A I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena-CONEEI será realizada em 
três etapas:

I	–	Local	–	a	ser	desenvolvida	com	as	Comunidades	Educativas	nas	Escolas	Indígenas;

II	–	Regional	–	a	ser	desenvolvida	em	18	Territórios	Etnoeducacionais;	e

III	–	Nacional	–	em	Brasília-DF	com	delegados	dos	18	Territórios	Etnoeducacionais.

§ �º – Entende-se por Comunidade Educativa na Escola Indígena o coletivo formado pelas 
lideranças locais e tradicionais, pais, mães, alunos e equipes pedagógicas ligadas à escola 
que oferece a modalidade de educação escolar indígena.

§ �º – Entende-se por Território Etnoeducacional a base territorial reconhecida pelo Estado 
brasileiro	onde	deverão	ser	pactuados	múltiplos	e	diferenciados	arranjos	para	orientar	novos	
modelos de gestão pública e possibilitar articulações institucionais visando ao desenvolvimento 
da	educação	escolar	indígena,	respeitados	os	critérios	das	relações	interétnicas,	das	filiações	
lingüísticas e da territorialidade dos povos indígenas.  

§ �º - Os participantes da I CONEEI serão organizados em três categorias:

I	–	Delegados	–	indicados	nas	Conferências	Regionais,	terão	direito	a	voz	e	voto	e	o	ônus	
para a participação destes será de responsabilidade do Ministério da Educação - MEC;

II	–	Convidados	–	com	direito	a	voz	e	sem	direito	a	voto	e	sem	ônus	para	o	MEC;	e

III	–	Observadores	–	sem	direito	a	voz	e	voto	e	sem	ônus	para	o	MEC.
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CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

Art. �º. A I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena - CONEEI tem por 
objetivos:	

I – consultar os representantes dos Povos Indígenas e das organizações governamentais e da 
sociedade civil, indígenas e indigenistas, sobre as realidades e as necessidades educacionais 
para o futuro das políticas de educação escolar indígena; 

lI – discutir propostas de aperfeiçoamento da oferta de educação escolar indígena, na 
perspectiva da implementação dos Territórios Etnoeducacionais; 

III –	propor	diretrizes	que	possibilitem	o	avanço	da	educação	escolar	indígena	em	qualidade	
e efetividade; e 

IV – pactuar entre os representantes dos Povos Indígenas, dos entes federados e das 
organizações a construção coletiva de compromissos para a prática da interculturalidade na 
educação escolar indígena. 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

Seção I

Da Comissão Organizadora 
Art. �º. A I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena-CONEEI será presidida pelo 
titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC 
e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo titular da Diretoria de Educação para a 
Diversidade da SECAD/MEC. 

Art. �º. A I CONEEI será coordenada, promovida e monitorada pela Comissão Organizadora 
instituída pela Portaria/MEC Nº 1.063, de 26 de agosto de 2008,  nomeada pela Portaria/MEC 
Nº 1.453, de 28 de novembro de 2.008.

Art. 6º. A Comissão Organizadora da I CONEEI será composta pelos seguintes membros:

I	 –	 cinco	 representantes	 titulares	 e	 cinco	 suplentes	 da	 Comissão	 Nacional	 de	 Educação	
Escolar Indígena - CNEEI;

II	–	um	representante	titular	e	um	suplente	do	Conselho	Nacional	de	Educação	–	CNE;

III	–	um	 representante	 titular	e	um	suplente	da	Comissão	Nacional	de	Política	 Indigenista	
–	CNPI;

IV	 –	 dois	 representantes	 titulares	 e	 dois	 suplentes	 do	Ministério	 da	Educação,	 sendo	um	
titular e um suplente da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
- SECAD e outros titular e suplente da Secretaria Executiva;

V	–	um	representante	titular	e	um	suplente	da	União	Nacional	dos	Dirigentes	Municipais	de	
Educação	–	UNDIME;

VI	–	um	representante	titular	e	um	suplente	do	Conselho	Nacional	de	Secretários	de	Educação	
–	CONSED;
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VII	–	um	representante	titular	e	um	suplente	da	Fundação	Nacional	do	Índio	–	FUNAI;	e

VIII	–	um	representante	titular	e	um	suplente	de	Organizações	Não-Governamentais	–	ONG	
dentre as entidades de direito público com reconhecida atuação no campo da educação 
escolar indígena por indicação dos componentes da Comissão Nacional de Educação Escolar 
Indígena-CNEEI

Art. �º. São competências da Comissão Organizadora, além das previstas no art. 5°, as 
seguintes:

a) expedição de orientações, acompanhamento e supervisão para a realização das 
conferências locais e regionais;

b) redação e aprovação do Regimento Interno da I CONEEI;

c) confecção dos documentos orientador e base da I CONEEI; 

d) resolução dos casos omissos quanto aos diversos documentos relativos à I CONEEI.

Seção II

Das Conferências Locais (Comunidades Educativas)
Art 8º - As etapas locais da I CONEEI de que trata o inciso I do art. 2º, serão realizadas 
pelas Comunidades Educativas entre dezembro de 2.008 e abril de 2.009, convocadas pela 
Comissão	Organizadora,	em	3(três)	chamadas,	e	visarão	ao	alcance	dos	objetivos	da	I	CONEEI	
relacionados no art. 3º deste Regimento Interno, observados os seguintes procedimentos:

I - o material de divulgação, os documentos orientadores e os formulários para registro das 
reflexões	e	discussões	serão	distribuídos	pela	Comissão	Organizadora	da	I	CONEEI;

II-	 após	 a	 realização	 da	 etapa	 local	 –	 na	 comunidade	 educativa	 da	 escola	 indígena	 –	 o	
Documento Final será remetido para a Comissão Organizadora, com apoio das Secretarias 
Municipais ou Estaduais de Educação e demais parceiros locais, para os seguintes endereços:  
coneei@mec.gov.br ou Av. L-2 Sul, Quadra 607, Lote 50, Edifício CNE, sala 209, CEP 
70.200-670	–	Coordenação	Geral	de	Educação	Escolar	Indígena	–	Comissão	Organizadora	
da CONEEI. 

Seção III

Das Conferências Regionais

Art 9º - As Conferências Regionais de que trata o inciso II do art. 2º serão executadas 
pelas Comissões Organizadoras Regionais, constituídas pela Comissão Organizadora da I 
CONEEI,	respeitando-se	as	parcerias	no	Território	Etnoeducacional,	até	o	fim	de	agosto	de	
2.009, com a participação de 200 (duzentos) delegados assim distribuídos:

I	–	140	(cento	e	quarenta)	indígenas	sendo:	
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a) 90 (noventa) integrantes da equipe pedagógica das escolas indígenas respeitados os 
limites de: 1) 45 (quarenta e cinco) professores; 2) 23 (vinte e três) alunos; e 3) 22 (vinte e 
dois) representantes das equipes de apoio pedagógico e administrativo; e 

b) 50 (cinquenta) lideranças indígenas respeitados os limites de: 1) 20 (vinte) comunitárias 
(Caciques,	Tuxauas,	Pajés,	Xamãs,	Curandeiros,	Rezadores,	Agentes	de	Saúde,	Animadores,	
Agentes Ambientais e/ou Agro-Florestais, Vereadores, Prefeitos e outros); 2) 10 (dez) pais; 
3) 10 (dez) mães; e 4) 10 (dez) representantes de Organizações Indígenas, garantindo-se 
a	 indicação	de	pelo	menos	1	 (um)	 representante	 de	 cada	povo	e	os	 critérios	 específicos	
de	proporcionalidade	 territorial	 definidos	pela	Comissão	Organizadora,	 após	mapeamento	
situacional	 realizado	com	apoio	da	CGEEI	–	constante	no	Anexo	 I	deste	Regimento,	para	
cada território; 

II	 –	 60	 (sessenta)	 representantes	 das	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 com	 reconhecida	
atuação no campo da educação escolar indígena, indicados pela Comissão Organizadora, 
respeitando-se o número de vagas por setor com os seguintes quantitativos: 

a) 30 (trinta) para os representantes dos sistemas de ensino municipais e estaduais; 

b) 05 (cinco) para as instituições governamentais federais, estaduais ou municipais que 
desenvolvem trabalhos com os indígenas; 

c) 10 (dez) para os representantes das Instituições de Ensino Superior - IES; 

d)	05	(cinco)	para	as	redes	de	formação	técnica	e	profissional;	

e)	 10	 (dez)	 para	 Organizações	 Não	 Governamentais	 de	 protagonismo	 junto	 aos	 Povos	
Indígenas; e em acordo com o cronograma e número de delegados propostos pela Comissão 
Organizadora:

§ �º. Serão membros natos nas Conferências Regionais e Nacional os integrantes da 
Comissão Organizadora e da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena.

§ �º. A indicação de delegados indígenas para a etapa Nacional da I CONEEI terá como 
orientação a escolha de pelo menos um representante de cada povo e, para as instituições 
ligadas	à	educação	escolar	indígena,	60%	destinam-se	aos	sistemas	educacionais	e	os	demais	
40%	para	as	outras	entidades;	e	dar-se-á	em	acordo	com	o	cronograma	e	os	quantitativos	
propostos pela Comissão Organizadora, assim distribuídos:

Região ........Data ................ Etapa ....................................................................................... Indígenas  .....Instituições

I- ............ 15 a 18/12 ............ Conferência Regional do Rio Negro .............................................. 38 ..........................09

II- ........... 10 a 13/03 ............ Conferência Regional do Nordeste I (BA, AL, SE) ........................ 18  .........................09

III- .......... 17 a 20/03 ............ Conferência Regional de EEI de MG e E.S ................................... 16 ..........................06

IV- .......... 24 a 27/03 ............ Conferência Regional do Nordeste II (CE, PB, PE) ...................... 38 ..........................10

V- ........... 08 a 11/06 ............ Conferência Regional do Mato Grosso (Xingu) ............................. 16 ..........................07

VI- .......... 07 a 10/04 ............ Conferência Regional do MS (Campo Grande) ............................. 16 ..........................09

VII- ......... 01 a 04/04 ............ Conferência Regional do MS (Dourados) ...................................... 27 ..........................09

VIII- ........ 22 a 25/04 ............ Conferência Regional  Sul (Curitiba) ............................................. 31 ..........................09
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IX- .......... 04 a 07/05 ............ Conferência Regional do Mato Grosso (Cuiabá) ........................... 27 ..........................11

X- ........... 11 a 14/05 ............ Conferência Regional do Alto Solimões e Javari ........................... 38 ..........................11

XI- .......... 18 a 21/05 ............ Conferência Regional de Manaus ................................................. 31 ..........................09

XII- ......... 20 a 23/05 ............ Conferência Regional de RO (Porto Velho) ................................... 16 ..........................06

XIII- ........ 01 a 04/06 ............ Conferência Regional de RR (Boa Vista) ...................................... 31 ..........................08

XIV- ........ 15 a 18/06 ............ Conferência Regional do Amapá (Macapá) ................................... 16 ..........................06

XV- ......... 17 a 20/06 ............ Conferência Regional do MA, GO e TO (Palmas). ........................ 38 ..........................08

XVI-........ 08 a 11/07 ............ Conferência Regional do Pará (Santarém) ................................... 20 ..........................09

XVII-....... 13 a 16/07 ............ Conferência Regional do Pará (Belém) ......................................... 17 ..........................08

XVIII-...... 11 a 14/08 ............ Conferência Regional do Acre ....................................................... 16 ..........................06

§ �º.	Os	nomes	e	os	dados	de	identificação	dos	delegados	escolhidos	em	cada	Conferência	
Regional serão encaminhados para a Comissão Organizadora, até o 20º dia corrido após 
a realização da mesma, considerando-se o acréscimo na lista de suplentes em número 
correspondente	a	10%	do	total	de	delegados	indicados.

§ �º. Caso ocorra a não representação de Povos Indígenas no grupo de delegados escolhidos 
nas	Conferências	Regionais,	 fica	 garantida	 a	 participação	 de	 um	 representante	 por	Povo	
Indígena, na qualidade de convidado, com ônus para os organizadores da I CONEEI, 
conforme datas previstas no § �º.

Seção I V

Da Conferência Nacional
Art. �0. A etapa nacional da I CONEEI, de que trata o inciso III do art. 2º, será coordenada pela 
Comissão Organizadora e realizada entre 21 e 25 de setembro de 2.009, com a participação 
de 600 (seiscentos) delegados, sendo: 

I	 –	 450	 (quatrocentos	 e	 cinquenta)	 indígenas	 indicados	 nas	 Conferências	 Regionais,	
conforme	quantitativos	definidos	no	art.	9º,	garantindo-se	a	indicação	de	pelo	menos	1	(um)	
representante	de	cada	povo	e	os	critérios	específicos	de	proporcionalidade	territorial	definidos	
pela Comissão Organizadora; 

II	 –	 150	 (cento	 e	 cinquenta)	 representantes	 das	 instituições	 indicados	 nas	 Conferências	
Regionais. 
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CAPÍTULO IV - DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO 

Art. ��. A I CONEEI, em suas etapas Regionais e Nacional, terá como tema central: Educação 
Escolar Indígena: gestão territorial e afirmação cultural, que será discutido a partir dos 
seguintes eixos temáticos: 

I	–	Educação	escolar	e	territorialidade	dos	Povos	Indígenas;

II	–	Práticas	pedagógicas	indígenas;	

III	-	Políticas,	gestão	e	financiamento	da	educação	escolar	indígena;

IV	–	Participação	e	controle	social;	e

V	–	Diretrizes	para	educação	escolar	indígena.

§ 1º As discussões serão feitas em Plenárias Temáticas, precedidas de Mesas-Redondas.

I	 –	Os	 cinco	Eixos	Temáticos	 e	 o	 respectivo	Documento-Base,	 acrescidos	 das	 propostas	
aprovadas nas regionais, serão aprofundados em Plenárias Temáticas

II	–	A	Comissão	Organizadora	indicará	a	composição,	o	coordenador	e	o	relator	da	Mesa	de	
cada Plenária Temática.

III - A Comissão Organizadora indicará os relatores para cada Plenária Temática.

IV	 –	 As	 propostas	 votadas	 nas	 Plenárias	 Temáticas,	 segundo	 cada	 eixo	 temático,	 que	
obtiverem	 pelo	 menos	 70%	 de	 aprovação,	 serão	 consideradas	 aprovadas	 e	 não	 serão	
submetidas à Plenária Final.

V	-	Na	Plenária	Final	serão	votadas	as	propostas	que	não	obtiveram,	pelo	menos,	70%	de	
aprovação nas Plenárias Temáticas.

VI	 –	 O	 Documento-Base	 será	 elaborado	 pela	 Comissão	 Organizadora	 de	 acordo	 com	 o	
temário relacionado neste Regimento, levando em consideração as diretrizes e princípios da 
educação	escolar	 indígena,	a	legislação	atinente,	além	de	aspectos	conjunturais	atuais	do	
seu funcionamento.

VII	 –	 Os	 registros	 finais	 das	 etapas	 regionais	 deverão	 ser	 apresentados	 em	 formulários	
específicos	 fornecidos	 pela	 Comissão	 Organizadora,	 podendo	 ser	 registrados	 em	 outras	
mídias.

VIII	–	O	Documento	Final	da	I	Conferência	Nacional	de	Educação	Escolar	Indígena	deverá	
contemplar	o	conjunto	das	propostas	e	moções	aprovadas	nas	Plenárias	Temáticas	e	Final	
da etapa nacional.
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CAPÍTULO V - DO CREDENCIAMENTO 

Art. ��. O	credenciamento	 de	 delegados	 da	 I	CONEEI	 deverá	 ser	 feito	 junto	 à	 estrutura	
instalada	no	local	do	evento	até	o	final	do	segundo	dia	da	Conferência.	

§ �º – A substituição de delegados por suplentes no período determinado para o credenciamento 
obedecerá os critérios estabelecidos no § �º do art. 9º. 

§ �º – Qualquer substituição de delegados inscritos deverá ocorrer até o 20º dia útil após o 
término	da	respectiva	Conferência	Regional,	junto	à	Coordenação	da	Comissão	Organizadora	
da Conferência. 

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS 

Art. ��. As despesas com a organização e a realização da I Conferência Nacional de Educação 
Escolar Indígena - CONEEI correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao 
Ministério da Educação e/ou por recursos disponibilizados pelos parceiros. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. ��. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena - CONEEI. 
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ANEXO I – DO REGIMENTO INTERNO

Proposta de distribuição de delegados a serem eleitos nas Etapas Regionais da I Conferência 
Nacional de Educação Escolar Indígena, tomando por base o número de matrículas efetuadas 
nas escolas que oferecem a Educação Escolar Indígena e o recorte territorial etnoeducacional 
brasileiro. 

Território  
Etnoeducacional para a 
realização das etapas 

Regionais - 
1ª CONEEI

Nº de alunos matriculados 
em Escolas de Educação 

Indígena em 2.007 - 
Educacenso do INEP

Percentual de 
alunos do território 

em relação ao 
total matriculado = 

178.345 alunos

Nº estimado 
de delegados 

indígenas para 
Etapa Nacional 

nas Etapas 
Regionais

Nº 
proposto 

de 
delegados 
indígenas

Rio Negro 18.728 10% 45 38

NE I (BA, AL, SE) 7.943 4% 18 18

Minas Gerais e E.Santo 3.781 2% 9 16

NE II (CE, PB, PE) 17.491 10% 45 38

Mato Grosso (Xingu) 2.545 1,4% 8 16

MS (Campo Grande 6.190 3,5% 15 16

MS (Dourados) 10.691 6% 27 27

Região Sul (Curitiba) 12.258 7% 31 31

Mato Grosso (Cuiabá) 11.366 6% 27 27

Alto Solimões/Javari 26.285 15% 67 38

Manaus 12.181 7% 31 31

RO (Porto Velho) 2.744 1,5% 8 16

Roraima (Boa Vista) 12.796 7% 31 31

Amapá 3.115 1,7% 8 16

Maranhão, Goiás e TO 15.378 8,7% 39 38

Pará (Santarém) 8.193 4,5% 20 20

Pará (Belém) 2.167 1,2% 7 17

Acre 5.417 3% 14 16

Fonte:	EDUCACENSO	2.007	–	INEP/MEC
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Promotores:

Fundação Nacional do Índio - Funai

Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed

União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação - Undime

Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena - CNEEI

Realização:

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade

Departamento de Educação para a Diversidade

Coordenação-Geral de Educação Escolar Indígena








