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Projetos de Educação Escolar Indígena do ISA 
Parque do Xingu (MT) e Rio Negro (AM) 

Contexto e Recomendações ao Ministério da Educação 
 

Preparado pelo Instituto Socioambiental – março de 2003 
para a Reunião Extraordinária sobre Educação Escola r Indígena 

CNE - MEC 
 
 
 
 
 
Números do Parque Indígena do Xingu 
 
14 povos indígenas, falando 14 línguas diferentes; 
38 professores indígenas formados no magistério; 
34 professores indígenas em processo de formação; 
1258 alunos (crianças e adolescentes majoritariamente) 
28 escolas sob jurisdição do Estado do Mato Grosso 
7 escolas sob jurisdição municipal (Feliz Natal / 3 escolas, Gaúcha do Norte / 3 
escolas e Nova Ubiratã / 1 escola) 
19 professores indígenas freqüentando a formação de terceiro grau da Unemat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números do Alto Rio Negro 
 
22 povos indígenas, falando 22 línguas diferentes; 
750 comunidades 
200 professores indígenas formados no magistério 
5.000 alunos aprox. (crianças e adolescentes majoritariamente) 
13 escolas sob jurisdição do Estado do Amazonas 
183 escolas sob jurisdição do município de S. Gabriel da Cachoeira 
04 professores indígenas freqüentando a formação de terceiro grau da Unemat. 
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Contexto e Recomendações 
 
 
1. Leis e diretrizes 

Recomendação: 
No Mato Grosso falta regulamentar a Resolução nº 3, para permitir a criação de 
escolas indígenas. 

 
2. Programas educacionais específicos: 
2.1. Programas de formação inicial e continuada de professores indígenas. 
Recomendações: 

- Assumir financiamento de longa duração do Projeto de Formação de 
Professores no PIX, já em andamento (34 professores se formam em 2005). 
Isto significa assumir o pagamento dos consultores (passagens aéreas, fretes 
de avião, pró-labore, diárias) 

- Assumir financiamento de longa duração da formação continuada de 38 
professores indígenas do PIX, já formados no magistério. Isto significa assumir 
o pagamento dos consultores (passagens aéreas, fretes de avião, pró-labore, 
diárias) 

- Manter o financiamento para oficinas pedagógicas e lingüísticas no Rio Negro. 
- Em parceria com SEDUC-AM e SEMEC S. Gabriel da Cachoeira implementar um 

novo curso de formação de professores indígenas em nível de magistério. 
 
2.2. Acompanhamento escolar no Rio Negro e no Xingu: 

- Repassar recursos para o ISA fazer o trabalho de acompanhamento no Xingu. Sem 
este acompanhamento o trabalho de formação fica comprometido. 

- No caso do Xingu o MEC deve fazer gestões junto à SEDUC-MT para a contratação 
de educadores para atuar exclusivamente no acompanhamento às escolas do 
Xingu. 

- No caso do Rio Negro, o MEC deve fazer gestões junto às SEMECS e SEDUC-AM 
para adotarem práticas de acompanhamento das escolas indígenas, com 
qualidade, incluindo financiamento da viagem de consultores externos para fazer 
este trabalho em caso de omissão do poder público. 

 
2.3. Estruturação das unidades executoras: as escolas indígenas demandam autonomia 
pedagógica e administrativa para gerirem processos educacionais que são específicos. 
Para se transformarem em unidades executoras é preciso: 

- Gestões do MEC no sentido de estadualizar todas as escolas do Parque do Xingu. 
- Rever procedimentos sobre a institucionalidade imposta às escolas indígenas que 

são obrigadas a arcar com taxas administrativas, sem que haja fundos para isto 
nas SEMECs e SEDUCs. 

- Assessorar as escolas indígenas com técnicos alocados em locais próximos a essas 
escolas, para que possam ajudar as comunidades neste processo de administração 
das escolas. 

- Alterar os formulários de prestação de contas, as formas de contrato de 
professores indígenas. 
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- Adotar novos modelos de diários de classe, livros de freqüência escolar e avaliação. 
2.4. Programa de publicação de materiais didáticos específicos: 
Recomendação: 

- Ampliar alcance e montante de fundos para a linha de publicação de materiais 
didáticos específicos em português e em língua indígena. 

- Agilizar o processo de publicação dos materiais didáticos aprovados pelo MEC. 
 
Contrapartida do ISA – manutenção de equipe especializada para planejamento, 
organização e realização do trabalho, coordenação da elaboração de material didático; 
identificar e contactar consultores externos; apoio logístico em campo. 
 
3. Participação da sociedade civil nas políticas públicas 
Recomendações:  

- No caso do Rio Negro, MEC deve participar do Conselho Estadual de Educação 
Indígena e fazer gestões junto ao município para viabilizar a participação dos 
professores indígenas das comunidades no Conselho Municipal de Educação 
(custos de combustível, hospedagem e diária). 

- No caso do Xingu, MEC deve viabilizar a participação de representantes do Xingu 
em reuniões do Conselho Estadual de Educação e da Comissão Nacional de 
Professores. 

-  
4. Ensino superior: 
Recomendações: que os cursos de licenciatura dos professores indígenas sejam integrados 
aos processos de formação inicial e continuada.  
 
5. Ensino médio, tecnológico e profissionalizante: 
7.1. Escolas de 5ª à 8ª série: 
Recomendações: 

- No caso do Rio Negro, onde estão se estruturando experiências de ensino 
fundamental profissionalizante, o MEC deve ajudar a estruturar essas 
experiências como projetos piloto, facilitando um diálogo com a SEMTEC. 

 
7.2. Formação dos agentes agro-florestais e agentes indígenas de manejo ambiental: 
Recomendações: 

- No caso do Xingu, MEC deve fazer gestões junto à SEMTEC e SEDUC para 
regularizar os cursos de formação que já estão em andamento. 

- No caso do Rio Negro, MEC (SEF e SEMTEC) deve empenhar-se no processo de 
extinção da Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira/AM), 
incentivando sua re-fundação como Escola Indígena Agro-florestal Federal  

 
Recomendação geral quanto ao censo escolar indígena: tanto no Rio Negro quanto 
no Xingu as informações captadas anualmente pelo Censo Escolar ficam comprometidas 
tanto pelo formato do questionário, quanto pela dificuldade que os professores e diretores 
de escolas indígenas têm em responde-lo. Recomendamos enfaticamente que se faça 
nessas duas regiões uma experiência piloto de censo adequado à realidade das escolas 
indígenas. 
O ISA se prontifica a assessorar todo o processo, desde a elaboração do questionário, até 
a captação das informações por meio de um treinamento especial aos índios. 
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SOBRE A INSERÇÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO INDÍGENA  
 
 
Tendo em vista que: 
 

1) a educação indígena está sob a chancela do Ensino Fundamental, mas 
apresenta demandas no âmbito do Ensino Médio e Superior; 

2) o Ensino Fundamental está a cargo dos estados e/ou municípios; 
3) Terras Indígenas podem estar localizadas em um ou mais Estados da 

federação, bem como em um ou mais municípios, o que acarreta que as 
escolas indígenas fiquem submetidas a múltiplas jurisdições 
administrativas;  

4) os orçamentos para as escolas indígenas se submetem à vontade política 
dessas múltiplas instâncias administrativas; 

5) os professores e lideranças indígenas não conseguem participar da gestão 
de suas escolas; 

6) a burocracia administrativa mantém-se inadequada às especificidades da 
educação indígena; 

 
Propomos: 
 
1) A criação, dentro do MEC, sob coordenação da CGAEI, de um GT composto 
por um representante da SEF, da SEMTEC e da SESU, FUNAI, representantes da 
Comissão Nacional de Professores Indígenas e da sociedade civil (ongs indígenas 
e não indígenas e universidades) com a função de integrar todos os programas 
educaionais voltados para os povos indígenas. Esse GT se reuniria duas vezes ao 
ano, convidando sempre para essas reuniões representantes indígenas das 
regiões onde estão sendo apoiados projetos específicos.  
 
2) A instauração, em caráter experimental, de duas Coordenações Regionais de 
Educação Indígena: 
 
A) Coordenação Regional de Educação Indígena Parque do  Xingu:  
coordenada pela SEDUC; 
 
Constituída por :  

- lideranças e professores do PIX; 
- ATIX e demais associações indígenas do PIX; 
- Representantes de SEMECs responsáveis por escolas do PIX; 
- Representante da Funai BSB e da Administração Regional Funai / Xingu 
- Unemat 
- ISA; 
- Unifesp (ex Escola Paulista de Medicina); 

A composição desta coordenação deve ser paritária: 50% de representantes 
indígenas e 50% de representantes não índios. 
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Função : ouve demandas, recebe projetos das escolas, formula programas, 
executa e fiscaliza (controle social) as ações de educação escolar (instituindo um 
conselho de fiscalização ou uma comissão executiva).  
 
Recursos  – captados pelo MEC e transferidos para a Coordenação. A CGAEI 
deve criar mecanismos de alocar recursos do Orçamento da União além das 
linhas de financiamento enumeradas em documento anexo (Anexo 1).  
 
B) Coordenação Regional de Educação Indígena Rio Ne gro:  coordenada pela 
SEDUC-AM 
 
Constituída por :  
 

- Representante da SEMEC-AM; 
- Representantes de professores das 5 calhas de rios (Içana, Alto Uaupés e 

Papuri, Alto Rio Negro e Xié; Médio e Baixo Rio Negro; Médio e Baixo 
Uaupés e Tiquié) 

- FOIRN e demais associações indígenas; 
- ISA; 
- Universidade do Amazonas; 
- Universidade Estadual do Amazonas 
- Diocese de S. Gabriel da Cachoeira. 

 
A composição desta coordenação deve ser paritária: 50% de representantes 
indígenas e 50% de representantes não índios. 
 
Função : ouve demandas, recebe projetos das escolas, formula programas, 
executa e fiscaliza (controle social) as ações de educação escolar (instituindo um 
conselho de fiscalização ou uma comissão executiva).  
 
Recursos  – captados pelo MEC e transferidos para a Coordenação. A CGAEI 
deve criar mecanismos de alocar recursos do Orçamento da União além das 
linhas de financiamento acima enumeradas. 
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ANEXOS 
 
 

1- Situação da educação escolar no Parque Indígena do Xingu (PIX) – MT 

 

0 ISA é responsável por um trabalho de formação de professores indígenas do 
Parque do Xingu, em nível de magistério, desde 1994. Em 2002, 77,5% deste 
trabalho recebeu recursos da cooperação internacional, sendo os 23,5% restantes 
oriundos de fundos públicos nacionais (MEC, SEDUC-MT e Funai). 

Em 1997, por iniciativa da SEDUC-MT, todas as escolas indígenas instaladas no 
Parque foram municipalizadas. Ocorre que o território do PIX está fragmentado em 
11 municípios. 

Em função disto, é fácil compreender o grau de dificuldade encontrado para se 
manter a interlocução com os técnicos de cada secretaria municipal, agravado 
pelo desconhecimento que cada uma tinha sobre as especificidades da educação 
escolar indígena. Isto se traduziu em serviços inadequados oferecidos pela 
maioria dos municípios. 

A fragmentação do território indígena em torno dessas várias instâncias 
administrativas vinculadas às escolas poderia vir provocar, além disto, outro tipo 
de fragmentação do PIX, a da própria unidade política do Parque, na medida em 
que todos os povos estão articulados através de um conselho que reúne as 
lideranças de cada povo. 

Em função disso, e atendendo a reivindicação das lideranças e professores 
indígenas, a SEDUC-MT aceitou estadualizar as escolas do PIX. Isto ocorreu a 
partir de 1998, seguindo o modelo proposto pela SEDUC de escolas centrais e as 
demais escolas anexadas a essas. No entanto, três escolas , por desejo de suas 
lideranças e professores, permaneceram vinculadas a municípios: três a Feliz 
Natal, três a Gaúcha do Norte e uma escola a Nova Ubiratã. 

Sob a jurisdição da Secretaria de Estado do Mato Grosso são 4 escolas centrais, 
às quais estão ligadas mais 24 escolas, totalizando 28 escolas indígenas. 

Os cursos de formação de professores implementados pelo ISA abarca ainda a 
Terra Indígena Panará (com uma escola vinculada ao município de Guarantã 1 
MT) e a Terra Indígena Kaiabi (com uma escola vinculada ao município de 
Jacareacanga 1 PA). 

No PIX há 35 escolas. 0 trabalho de formação contempla atualmente 38 
professores formados em Magistério é 34 em processo de formação, que lecionam 
para 1.258 alunos, a maioria crianças e adolescentes. A Formação para o 
Magistério segue a proposta curricular aprovada e a formação continuada tem o 
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objetivo de desenvolver com os professores formados, oficinas de elaboração de 
materiais didáticos para suprir a ausência de materiais específicos. A formação 
continuada ainda se compromete a trabalhar com alguns temas estratégicos que 
dizem respeito à situação do PIX, como: formação política, nutrição e prevenção 
de doenças, manejo de recursos naturais, legislação, vigilância territorial e 
monitoramento da situação ambiental do entorno do Parque. 

Em 1998 a Proposta Curricular do Curso de Formação para o Magistério foi 
aprovada pelo Conselho Estadual de Educação 1 MT. 

Em 2002 o Projeto Político Pedagógico de 1° a 4° etapas (1° a 4° séries) redigido 
pelos próprios professores foi aprovado pelo mesmo CEE 1 MT. 

No Mato Grosso, os professores do PIX, bem como os professores Tapirapé são 
os únicos nomeados como diretores, cuja função é gerir os recursos repassados 
para as escolas (comprar e distribuir material escolar e prestar contas à SEDUC-
MT). Recebem e distribuem recursos para a compra de merenda nas 
comunidades indígenas, conforme reivindicação das lideranças. A SEDUC-MT 
aceitou um modelo simplificado de prestação de contas. 

A situação das escolas municipais não é satisfatória, sobretudo diante de sua 
indisponibilidade em ajustar suas políticas à realidade indígena. O material escolar 
enviado é insuficiente, não há nenhum investimento em infra-estrutura e não 
existe espaço para um planejamento com professores e lideranças sobre o uso 
dos recursos do FUNDEF e PDDE, não sendo feita uma prestação de contas do 
uso desses recursos pelo município. Apesar de receberem convites do ISA, os 
técnicos das secretariais municipais não participam do processo de formação de 
professores e não demonstram interesse em fazê-lo. Isso está se refletindo em 
procedimentos convencionais em relação à educação indígena, contrariando os 
princípios constitucionais. 

 



 1

Projeto Formação de Professores Indígenas do PIX 
Recursos captados pelo ISA em 2002 

 

 

 

Expectativas do Projeto Formação de Professores do Parque Indígena do 
Xingu / ISA em relação à parceria com o MEC/Coorden ação de Apoio às 
Escolas Indígenas: 

 

1- Acompanhamento pedagógico às escolas: 
Financiar três viagens ao Parque de 3 educadoras da equipe em junho, julho e 
setembro (passagens aéreas e rodoviárias e diárias). 

 
2- 18° Curso de Formação de Professores do PIX (05/ 05 a 05/06/03)  
Financiar passagens aéreas e diárias para os consultores e fretes de aeronave. 
 19° Curso de Formação de Professores do PIX (05/10  a 05/11/03) 
Financiar passagens aéreas e diárias para os consultores e fretes de aeronave. 

 

3- Impressão de livros didáticos: 

• Wauja  – livro de alfabetização na língua Waurá  
Pagamento de consultoria para a editoração gráfica + fotolitos e impressão 

• Livro das Transformações  – textos nas línguas indígenas do PIX e língua 
portuguesa sobre procedimentos de preparação de alimentos e objetos da cultura 
material que envolvem alfísica e a química. 

Pagamento de consultoria para a editoração gráfica + fotolitos e impressão 
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• Mitos na língua lkpeng 
Pagamento de editoração gráfica + fotolitos e impressão 

 
Orçamento (para 2003) 

 
18° Curso de Formação de Professores do PIX (05/05 a 05/06/03) 
1 passagem aérea Rio Branco/Brasília ou Goiânia/Rio Branco (1.200,00) 
3 passagens aéreas SP/Brasília/SP — (3 x 650,00 = 1.950,00) 
Diárias para 4 consultores (4 x 300,00 = 1.200,00) 
Remuneração de dois consultores: 
Consultor de geografia: 10 dias (180,00 x 10= R$1.800,00) 
Consultor de matemática: 10 dias (1.800,00) 
3 fretes de aeronave Canarana/Diauarum/Canarana ( 1 frete R$2.130,00 x 3= 
6.390,00) 
1 frete de aeronave aldeia Cururuzinho(TI Kaiabi)/Aldeia Nãsepotiti (TI 
Panara)/Diauarum (PIX) — 5.609,00 
1 frete de aeronave Diauarum/aldeia Cururuzinho/aldeia Nãsepotiti — 5.609,00 
Total: 25.558,00 
 
19° Curso de Formação de Professores do PIX (05/10 a 05/11/03) 
4 passagens aéreas SP/Cuiabá/SP (4 x 650,00 = 2.600,00) 
Diárias para 4 consultores (4 x 300,00 = 1.200,00) 
2 fretes de aeronave Canarana/Diauarum/Canarana (1 frete R$2.130,00 x 2= 
4.260,00) 
2 fretes de aeronave Cuiabá/Diauarum/Cuiabá (1 frete 5.538,00 x 2 = 11.076,00) 
1 frete de aeronave aldeia Cururuzinho(TI Kaiabi)/Aldeia Nãsepotiti (TI 
Panara)/Diauarum (PIX) — 5.609,00 
1 frete de aeronave Diauarum/aldeia Cururuzinho/aldeia Nãsepotiti — 5.609,00 
Consultor de artes plásticas: 10 dias (1.800,00) 
Consultor de legislação: 10 dias (1.800,00) 
Total: 33.954,00 
 
Acompanhamento Pedagógico às Escolas 
Junho 2003 
3 passagens aéreas Brasília/SP (3 x 350,00 = 1.050,00 estimado) 
2 passagens rodoviárias — Canarana/Brasília (3 x 75,00 = 225,00) 
Diárias para 3 educadoras para pagamento de hospedagem e alimentação no 
retorno do PIX (3 x 150,00 = 450,00) 
Total: R$1.725,00 
 
Julho/Agosto 2003 
3 passagens aéreas SP/ Brasília/SP (3 x 650,00 = 1.950,00) 
3 passagens rodoviárias Brasília/Canarana/Brasília (3 x 150,00 = 450,00) 
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Diárias para 3 educadoras para pagamento de hospedagem e alimentação no 
trajeto para o PIX e na volta (3 x 300,00 = 900,00) 
Total: R$3.300,00 
 
Setembro/2003 
2 passagens aéreas SP/Brasília/SP (2 x 700,00 = 1.400,00) 
2 passagens rodoviárias Brasília/Canarana/Brasília (2 x 150,00 = 300,00) 
Diárias para 2 educadoras (2 x 300,00 = 600,00)  
Total: R$2.300,00 
 
Impressão de livros didáticos: 
 
Wauja  — livro de alfabetização na língua Waurá (500 exemplares)  
Pagamento de Editoração gráfica (2.800,00) 
Fotolitos e impressão — 10.000,00 
Total: R$12.800,00 
 
Livro das Transformações  — textos nas línguas indígenas do PIX e língua 
portuguesa sobre procedimentos de preparação de alimentos e objetos da cultura 
material que envolvem a física e a química. (1.200 exemplares) 
Pagamento de editoração gráfica (2.800,00) 
Fotolitos e impressão — R$13.000,00 
Total: R$15.800,00 
 
Mitos na língua lkpeng  (500 exemplares)  
Pagamento de editoração gráfica (2.800,00)  
Fotolitos e impressão — R$7.000,00 
Total: R$9.800,00 
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2 - Educação Escolar Indígena na região do Alto Rio  Negro/AM 
 
O município de São Gabriel da Cachoeira possui atualmente 183 escolas 
indígenas municipais e 13 escolas indígenas estaduais. As escolas municipais 
existentes foram criadas há cerca de 15 anos atrás, como escolinhas rurais, sem 
especificidade alguma e com ensino exclusivamente em português. Essas escolas 
possuem decreto de criação como escolas indígenas, mas não possuem projetos 
políticos pedagógicos ou currículos específicos. Os professores que lecionam 
atualmente nessas escolas, todos índios desta região, possuem uma formação 
precária, tendo cursado o magistério através de um projeto da prefeitura que teve 
início em 1997 e fim em 2002. Não possuem qualquer apoio de supervisão ou 
acompanhamento pedagógico por parte da prefeitura. As 13 escolas estaduais 
são escolas originalmente missionárias, salesianas, que eram internatos e foram 
transformadas em escolas estaduais conveniadas com a congregação Filhas de 
Maria Auxiliadora, as irmãs salesianas, que ainda dirigem todas estas escolas. Os 
professores que lecionam nestas escolas são em sua maioria indígenas mas com 
métodos e currículos elaborados pelas irmãs diretoras.  
 
O Projeto de Educação Indígena no Alto Rio Negro - Instituto Socioambiental 
ISA 
 
Em 1999 teve início o projeto de educação indígena, implementado pela parceria 
entre FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) e ISA. 
 
Os objetivos desse projeto são a realização de experiências piloto de escolas de 
ensino fundamental profissionalizantes, em duas regiões do alto rio Negro – alto 
Içana e alto Tiquié. Essas duas escolas já foram criadas enquanto escolas de 
ensino fundamental completo e já possuem uma primeira versão dos seus projetos 
políticos pedagógicos. Os mesmos ainda não foram analisados pelos Conselhos 
Municipais ou Estadual de educação. Essas escolas contam com apoio da 
prefeitura através da contratação de professores e funcionam em regime de 
alternância, ou seja, com alguns períodos letivos intensivos e outros períodos 
onde os alunos ficam em suas comunidades pesquisando e os professores estão 
em cursos de formação continuada. Além das experiências escolares 
mencionadas, o projeto desenvolve ainda uma série de oficinas pedagógicas e de 
lingüística para outras etnias da região que demandam um redirecionamento de 
suas escolas. Essas oficinas são realizadas com apoio de lingüistas e por isso 
mesmo, dependem desse tipo de assessoria para serem realizadas. No ano 
passado foram aprovados alguns projetos pelo Mec, que não puderam ser 
realizados por falta de recursos, são relativos à realização da II Oficina de 
lingüística Desana, IV Oficina pedagógica e de políticas lingüísticas Tukano, e VI 
Oficina de formação continuada Baniwa. Essas  oficinas acabam gerando outras 
experiências escolares que por enquanto não têm tido apoio algum.  
 
Expectativas do ISA em relação à parceria com o MEC- Coordenação de Apoio às 
Escolas Indígenas do MEC: 
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Espera-se para este ano de 2003 que o Mec possa liberar os recursos para 
executarmos os projetos já aprovados pela CGAEI :  

1. Projeto de Oficina Desana (Associação dos Professores Indígenas do Alto 
Rio Negro, APIARN – proponente) 

2. Projeto de Oficina Tukano (ISA – proponente) 
3. Projeto de Oficina Baniwa (Associação do Conselho da Escola Pamáali 

(Baniwa), ACEP – proponente) 
4. Projeto de Curso de Antropologia e Pedagogia de Iauareté (Associação dos 

Educadores Indígenas do Distrito de Iauareté – proponente) 
 
Gostaríamos ainda de contar com o apoio do MEC no que tange às articulações 
com a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas – para a estadualização e 
re-direcionamento das escolas das irmãs salesianas e para o novo curso de 
magistério indígena que está sendo montado – e, especialmente, com a Secretaria 
Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira – para a regularização da 
situação contratual dos professores indígenas municipais, para maior apoio da 
prefeitura na realização das oficinas de formação continuada, seja a liberação dos 
professores para fazerem as oficinas sem terem seu salário cortado.  

 
 

Educação Indígena no Alto Rio Negro
Recursos captados pe lo ISA em 2002

MEC 7,0%

Cooperação 
Internacional 

93,0%
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3 - Contexto e Recomendações para Educação Escolar Indígena no Brasil 
 

Documento preparado pelo Instituto Socioambiental para a  
Rede de Cooperação Alternativa (CCPY, CPI-AC, CTI, FOIRN, Iepé, ISA) – 

fevereiro de 2003 
 
 
 
Alguns números 
 
218 povos indígenas, falando 180 línguas diferentes; 
93.037 alunos indígenas 
1.392 escolas indígenas nas quais lecionam 3.059 professores indígenas e 939 professores 
não índios (estes são maioria no sul e sudeste);  
 
Dos 3.039 professores indígenas - que representam 76,5% do total dos professores que 
lecionam em escolas indígenas: 

- 28,2% tem o ensino fundamental incompleto,  
- 24,8% tem o ensino fundamental completo apenas;  
- 4,5% tem o ensino médio completo,  
- 17,6% tem o ensino médio com magistério completo, e  
- 1,5% tem o ensino superior completo.  

 
Do total de alunos indígenas: 

- 81% estão cursando o ensino fundamental; 
- 15% estão na educação infantil; 
- 3% estudam em classes de educação de jovens e adultos;  
- 1% está no ensino médio.  

 
De todos os alunos que estão no ensino fundamental: 

- 82% estão cursando de 1ª à 4ª série, sendo que 44% estão na 1a. série.  
 
Portanto a grande imensa maioria dos alunos indígenas ainda está nas primeiras séries do 
ensino fundamental, fazendo com que as (três) grandes prioridades para a educação 
escolar indígena sejam: 

a) alfabetização (incluindo a alfabetização matemática) nas línguas indígenas, com 
produção de materiais didáticos específicos, concomitantemente com ensino do 
português como segunda língua; 

b) formação inicial e continuada dos professores indígenas; 
c) acesso ao ensino superior 
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Contexto e Recomendações 
 
 
1. Leis e diretrizes 

1.1. Constituição – artigos 231, 210 e 215 
1.2. LDB – 1996, parte de educação indígena 
1.3. Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação (CNE), 1999 - diz respeito à 

estadualização das escolas indígenas, resguardados os casos especiais para 
municipalização. Significa que cabe aos estados contratar professores, construir 
escolas, reconhecer currículos, distribuir material escolar, elaborar e distribuir 
material didático, responsabilizar-se pela merenda escolar. 

1.4. Apenas alguns estados criaram leis estaduais (SC, MT, AM, PA, CE) e já criaram 
as escolas como escolas indígenas (por exemplo, os estados de SC e CE). 

Recomendações: 
- Ampliar a regulamentação da LDB e Resolução nº 3 pelos estados, implementando 

a discussão com a participação dos povos indígenas (lideranças, professores, 
organizações indígenas, pais e mães dos alunos das escolas etc...) 

 
1.5. Referenciais Curriculares Nacionais para as Escolas Indígenas, 1998, 

distribuídos - através da infraestrutura das Secretarias Estaduais de Educação 
(Seducs) e Secretarias Municipais de Educação (Semecs), que não possuem 
comunicação constante com as Terras Indígenas. 

Recomendação: 
- Utilizar a logística das ongs de apoio, universidades e organizações indígenas 

para ampliar a eficácia da distribuição. 
 

1.6. Parâmetros Curriculares Nacionais Indígenas em Ação, 2001, distribuídos – 
mesmo problema e recomendação acima. 

1.7. Referenciais para Formação de Professores Indígenas – publicado no final de 
2002. 

Recomendação: 
- implementar os programas de formação inicial e continuada de professores 

indígenas através das Seducs, Semecs, ongs, universidades, organizações 
indígenas, utilizando essa publicação, com ampla divulgação e distribuição, 
para que cada professor indígena possua um exemplar. 

 
 

2. Programas educacionais específicos: 
 
2.1. Programas de formação inicial e continuada de professores indígenas (por exemplo, 
Xingu, Tikuna, Kayapó, Timbira, índios do Acre e outros): 

- realizam-se através de ongs, universidades ou organizações indígenas com 
recursos próprios captados na cooperação internacional e 
parcialmente complementados com verbas do PNUD e UNESCO, por 
intermédio do MEC.  

Recomendações: 
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- direcionar as linhas de financiamento anuais para programas de longa 
duração, com acompanhamento e avaliação continuada; 

- aumentar o orçamento do MEC para este fim diante da diminuição da 
cooperação internacional para ongs quando se trata de educação 
escolar. 

- fazer um diagnóstico da formação dos professores indígenas, para 
priorização das regiões mais necessitadas; 

- incentivar os estados a criarem setores específicos e exclusivos para 
educação indígena com recursos próprios e equipe qualificada; 

- que os programas de formação inicial e continuada a serem financiados 
sejam feitos de maneira articulada e integrada entre as ongs, 
universidades, organizações indígenas e Seducs; 

- estabelecer mecanismos de contrapartida, como por exemplo, retorno 
do beneficiário para a servir sua comunidade de origem. 

 
2.2. Programa de formação de técnicos das Seducs e Semecs, implementado no ano de 
2002. 
Recomendações:  

- deve ser ampliado e ser executado periodicamente pelo MEC, oferecido 
para as Seducs e Semecs.  
- MEC deve incorporar neste programa as iniciativas das Seducs, como é o 
caso de SC, AM, MG, entre outras.  
 

2.3. Programa de publicação de materiais didáticos específicos – ocorre através da linha 
de financiamento para ongs, universidades e organizações indígenas: 
Recomendação: 

- Ampliar a publicação de materiais didáticos específicos voltados para os povos 
indígenas em português e nas línguas indígenas; 

 
3.  Programas educacionais universais que existem no MEC: 

- programa biblioteca na escola; 
- programa tv escola; 
- merenda escolar; 
- DDE 
- Transporte escolar 
- Livro didático 
- Saúde escolar 

Recomendação:  
- Implementar esses programas nas escolas indígenas, de forma adaptada, 

anteriormente discutida com as comunidades. Por exemplo, o programa Saúde 
escolar pode ser implementado através de um estudo da medicina tradicional e 
pequenos tratamentos junto com os Agentes Indígenas de Saúde.  

 
4. Participação da sociedade civil nas políticas públicas: 

- criação do Comitê de Educação Escolar Indígena – 1992 (interinstitucional, e 
com representação indígena)  

- transformação do Comitê em Comissão Nacional de Professores Indígenas - 
2001; 
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- presença de uma representante indígena na Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação 

- apenas em dois estados criaram-se os conselhos estaduais de educação 
indígena (MT, AM) 

Recomendações: 
- Ampliar a Comissão Nacional dos Professores Indígenas e criar mecanismos 

específicos para facilitar sua participação (comunicação, viagens, etc), além de 
adotar critérios étnicos e não regionais para a constituição da Comissão. 

- Elaborar em conjunto com esses professores, um informativo sobre as reuniões 
que seja distribuido para todas as escolas indígenas; 

- Criar um novo espaço de discussão e participação das demais instituições que 
estão atuando com educação escolar indígena no MEC, ou seja, criar um 
comitê, ou conselho, com a participação das universidades, ongs, e associações 
como ABA, ABRALIN e outras. 

 
5. Recursos financeiros: 
 
5.1. Orçamento da união - MEC não conseguiu acessar recursos e Funai sim; 
 
5.2 FNDE (recursos que vêm do salário educação, transferências do tesouro nacional e 
outras receitas, é para ensino fundamental e infantil e EJA e educação indígena.) - os 
Planos de Trabalho Anuais (PTAs) têm uma rubrica específica para educação indígena, 
mas a maioria dos estados e municípios não conseguiram receber esses recursos nos 
últimos anos, alegação de que eram escassos e de que havia outras prioridades; 
Recomendação: 

- ampliar a divulgação dessa rubrica do PTA do FNDE junto às organizações não 
governamentais e indígenas, e ampliar a disponibilização de recursos para essa 
rubrica específica (após o diagnóstico que já se tem da situação da educação 
indígena nos estados – ver avaliação externa feita por encomenda do MEC no 
ano passado). 

 
5.3. FUNDEF  
Recomendação: 

- Criação dos conselhos de fiscalização do Fundef, com participação 
indígena; 
- Verificar como está sendo encaminhada a demanda da Comissão Nacional 
dos Professores Indígenas pela criação de uma lei do FUNDEF indígena; 

5.4. Programa Dinheiro Direto na Escola (DDE) + Bolsa Escola - recursos vêm do FNDE, 
junto com programas ditos universais.  

 
Recomendação: 

- Universalização desses programas para as escolas indígenas de maneira 
adaptada e anteriormente discutida com as comunidades; 

 
5.5. PNUD e UNESCO - duas grandes linhas financeiras para o MEC que suprem 
a CGAEI na realização de projetos de apoio a iniciativas de educação indígena. 
 
Recomendação: 
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- continuidade e ampliação dessas linhas de financiamento para ongs, 
universidades e organizações indígenas, sendo que com critérios de 
prioridades informados pelo diagnóstico da situação da educação escolar 
indígena nos estados; 
- avaliação e acompanhamento dos programas apoiados pelo MEC. 

 
6. Ensino superior: 
6.1. Programa de cotas para alunos indígenas em universidades Recomendações: 

- Seleção dos alunos candidatos às cotas sendo feita junto com as organizações 
e comunidades indígenas; 

- Acompanhamento pelas organizações indígenas dos alunos que já estão 
cursando; 

- Criação de um programa de bolsas de estudo, integrado com o programa da 
Funai (complementar) para a manutenção dos estudantes nas cidades. 

 
6.2. Ensino superior indígena ou universidades indígenas; licenciatura para os 

professores indígenas: 
Recomendações: 

- diferenciar os cursos superiores voltados para os povos indígenas dos cursos de 
licenciatura para os professores indígenas; 

- apoiar as iniciativas de ongs, universidades, Seducs e outras instituições na 
criação dos cursos de licenciatura; 

- iniciar um processo de discussão sobre os cursos superiores específicos 
voltados para os povos indígenas; 

 
7. Ensino médio, tecnológico e profissionalizante: 
7.3. Escolas de 5ª à 8ª série: 
Recomendações: 

- Necessidade de rever o critério da “defasagem” da idade com relação à série 
cursada (alunos com mais de 18 anos têm sido afastados para Educação de 
Jovens e Adultos); 

- Estruturar o ensino técnico e profissional voltado para as necessidades locais 
de cada TI, com a participação das comunidades interessadas. 

7.4. Formação dos agentes agro-florestais e agentes indígenas de manejo ambiental: 
Recomendações: 

- Realizar um seminário para divulgação das poucas experiências que já estão 
acontecendo (AC, Parque do Xingu/MT) 

- Abrir processo de apoio a cursos profissionalizantes, com currículos próprios. 
 
8. Recomendações finais: 
8.1. criação da secretaria nacional de educação indígena, ou GT composto dos 

coordenadores da SEF, SEMTEC e SESU, com participação de representantes da 
Comissão Nacional de Professores Indígenas e da sociedade civil, coordenados pela 
CGAEI. Esse GT se reuniria duas vezes ao ano, convidando sempre para essas 
reuniões representantes indígenas das regiões onde estão sendo apoiados projetos 
específicos.  

8.2. e/ou criação de um comitê de assessores ad hoc. 
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8.3. Rever a forma de coleta de informações do Censo Escolar Anual para as escolas 
indígenas (inadequação do questionário às leis de educação escolar indígena). 

 


