
CARTA DO DIAUARUM 
 

Aos 24 dias do mês de junho de dois mil e cinco, nesta Terra Indígena Xingu, a 
União, por intermédio do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, neste ato representado 
pelo Diretor de Educação para a Diversidade e Cidadania, Professor Armênio 
Schmidt, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO, 
neste ato representada pela Secretária de Estado, Dra. Ana Carla Luz Borges Leal 
Muniz, o CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, representado pela professora 
Francisca Novantino, a ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA XINGU – ATIX, neste 
ato representada pelo seu Presidente Sr. Makupá Kayabi, a FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, neste ato representada pela professora Maria 
Helena Fialho e as PREFEITURAS MUNICIPAIS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
e SÃO JOSÉ DO XINGU, representadas respectivamente pelos senhores João 
Abreu Luz e Adelino Ribeiro da Costa, firmam o presente instrumento, visando 
alcançar os objetivos abaixo indicados. 
 
DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Instrumento, a conjugação de esforços com o objetivo de 
construir Políticas Públicas para garantir a educação escolar de qualidade para os 
povos indígenas na Terra Indígena Xingu. 
 
DOS COMPROMISSOS DO MEC 
 
Para viabilizar o objeto do presente instrumento, caberá ao MEC o 
desenvolvimento das seguintes ações: 
 
I – Prestar apoio técnico e político-pedagógico às secretarias municipais de 
educação e à Secretaria Estadual de Educação para a oferta de uma educação 
escolar indígena específica, diferenciada, intercultural, bilíngüe/multilingüe e de 
qualidade aos povos indígenas na Terra Indígena Xingu. 

 
II – Acompanhar, avaliar e prestar apoio político-pedagógico aos projetos 
educacionais para povos indígenas desenvolvidos pela Secretaria de Estado de 
Educação e pelas secretarias municipais de educação junto aos povos da na 
Terra Indígena Xingu. 

 
III – Garantir à Secretaria de Estado de Educação e às secretarias municipais de 
educação do Mato Grosso a possibilidade de apresentarem ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação projetos de construção de duas escolas indígenas 
na Terra Indígena Xingu  e aquisição de equipamento para estas escolas. 

 
IV – Colaborar com o Conselho de Educação Escolar  Indígena do Baixo e Médio 
Xingu no acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das ações previstas 
nesse instrumento. 

 
 



 
 

V – Apoiar a formação de representantes indígenas membros do Conselho de 
Educação Escolar Indígena do Médio/Baixo Xingu, bem como do Conselho 
Estadual de Educação Escolar Indígena do Mato Grosso.  

 
VI – Apoiar técnica, pedagogicamente e financeiramente a Secretaria de Estado 
de Educação na implementação de novas turmas de Magistério Indígena em Nível 
Médio – Projeto Haiyô na Terra Indígena Xingu. 
 
VII - Garantir à Associação Terra Indígena do Xingu e/ou ao Instituto 
Socioambiental a possibilidade de apresentar ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação projeto para realização de curso de formação de 
professores indígenas a ser realizado em outubro de 2005.  
 
VIII – Prestar apoio técnico a Secretaria Estadual de Educação na construção de 
um Edital para Concurso Público Específico para Professores Indígenas. 
 
 
DOS COMPROMISSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 
Caberá a SECRETARIA as seguintes ações: 

 
I - Continuar apoiando técnica e financeiramente o funcionamento do Conselho 
Estadual de Educação Escolar Indígena do Mato Grosso. 
 
II - Reconhecer e garantir apoio técnico e financeiro para o funcionamento do 
Conselho de Educação Escolar Indígena do Médio e Baixo Xingu. 

 
III – Implementar duas novas turmas do Magistério Indígena – Projeto Haiyô, uma 
no Alto Xingu e outra no Médio/Baixo Xingu com total aproveitamento da carga 
horária já cursada pelos professores indígenas que participam do Projeto Urucum 
– Pedra Brilhante. 
 
IV – Possibilitar a participação, na coordenação pedagógica da formação de 
professores do Médio/Baixo Xingu de professores indígenas já formados e da 
coordenação pedagógica do Projeto Urucum – Pedra Brilhante. 
 
VI – Apoiar financeiramente, em parceria com o Ministério da Educação e a FUNAI 
a realização da etapa de formação dos professores indígenas do Médio/Baixo 
Xingu, a ser realizada em outubro de 2005. 
      
VII – Garantir técnica e financeiramente a implementação das iniciativas de 
formação e habilitação dos professores indígenas, tanto nas atividades das etapas 
de planejamento e capacitação dos docentes e técnicos, como nas etapas de 
atividades pedagógicas intensivas e acompanhamento da prática pedagógica do 
professor indígena. 



 
VIII – Garantir a criação e a autonomia político-pedagógica das escolas indígenas 
Yudjá e Kisêdjê. 
 
IX – Garantir ainda em 2005 a construção de duas novas escolas na Terra 
Indígena Xingu. 
 
X – Realizar ainda em 2005 um Concurso Público Específico para Professores 
Indígenas. 
 
 
DOS COMPROMISSOS DA FUNAI 
 
Caberá à FUNAI as seguintes ações:  
 
I – Acompanhar a implementação das ações de educação escolar indígena na 
Terra Indígena Xingu 

  
II – Apoiar técnica e financeiramente a implementação das iniciativas de formação 
e habilitação dos professores indígenas, tanto nas atividades das etapas de 
planejamento e capacitação dos docentes e técnicos, como nas etapas de 
atividades pedagógicas intensivas e acompanhamento da prática pedagógica do 
professor indígena 
 
III - Apoiar técnica e financeiramente o Conselho Estadual de Educação Escolar 
Indígena do Médio e Baixo Xingu para a realização das reuniões ordinárias e 
extraordinárias, garantindo as capacitações demandadas pelo referido conselho. 
 
 
DOS COMPROMISSOS ATIX 
 
Caberá à ATIX Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de todas as ações 
previstas neste instrumento e colaborar com os órgãos públicos no 
desenvolvimento das mesmas. 
 
DOS COMPROMISSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 
Caberá às Prefeituras apoiarem as ações previstas neste instrumento e colaborar 
com os demais órgãos públicos no desenvolvimento das mesmas. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Caberá ao Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Mato Grosso 
acompanhar o desenvolvimento das ações previstas no presente instrumento e 
apresentar a todos os partícipes um relatório semestral avaliando as ações 
implementadas. 
 



A presente Carta de Intenções não envolve transferência de recursos financeiros 
entre os partícipes. 
 
As dotações ou destinações de verbas específicas, por demandas ou projetos que 
venham a ser objeto de negociação, serão devidamente processadas na forma da 
lei, sempre com instrumento próprio. 
 
As despesas necessárias à consecução do objeto deste Instrumento serão 
assumidas pelos partícipes, dentro dos limites de suas respectivas atribuições.  
 
E, por estarem os partícipes justos e acordados em suas intenções, firmam entre 
si o presente instrumento elaborado em três vias de igual teor e forma: 

 
Posto Diauarum, Terra Indígena Xingu, 24 de junho de 2005    

 
 

Armênio Schmidt 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade / MEC 
 
Ana Carla Luz Borges Leal Muniz 
Secretaria de Estado de Educação Mato Grosso 
 

            
           Francisca Novantino 
           Conselho Nacional de Educação 

 
 
Maria Helena Fialho 
Fundação Nacional do Índio 

 
 
 

Makupá Kayabi 
           Associação Terra Indígena Xingu 

 
 
           João Abreu Luz 
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
 
 
 
           Adelino Ribeiro da Costa 
           Prefeitura Municipal de São José do Xingu 
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