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1. Considerações históricas anteriores a 2019/2020 

 Lembramos que desde janeiro de 2015 a prof.ª Carmen Lucia da Silva (UFMT) como 

suplente e eu como titular, representamos a ABA na Comissão Nacional de Educação 

Escolar Indígena (MEC-CNEEI). 

Trata-se de um espaço importante e estratégico, tendo em vista a história de apropriação e 

ressignificação que os povos indígenas vêm levando a cabo em relação à educação escolar, 

assim como a histórica parceria destes com indigenistas, pesquisadores e professores 

universitários, particularmente antropólogos/as. 

 De 2015 a 2018, um tema foi central nas reuniões da CNEEI, a realização da IIª 

Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. A Iª CONEEI foi realizada em 

2009, com a proposta de que as próximas fossem a cada 4 anos. Foram reuniões 

semestrais com pautas carregadas, até a realização da dita reunião entre os dias 20 a 

22/03/2018, a partir de 18 conferências regionais, realizadas em todo o país durante o 

ano anterior. 

 A última reunião da CNEEI foi no segundo semestre de 2018 para avaliar a IIª CONEEI 

e sua difusão entre as comunidades indígenas e órgãos oficiais. 

2. Breve relatório das últimas atividades 2019/2020 

 A partir da posse do novo executivo federal no início de 2019, todas as decisões 

tomadas foram na direção de seguir o processo de esvaziamento da FUNAI e outros 

organismos de políticas indígenas, como a extinção da SECADI. Processo que 

culminou com o cancelamento da reunião da CNEEI para o 1º semestre de 2019 e em 

11 de abril de 2019, a publicação do Decreto nº 9759, o qual extingue e estabelece 

diretrizes para as Comissões Federais. 

 No biênio 2019/2020 não tivemos nenhuma reunião e nenhuma articulação da 

CNEEI, pois se trata de um conselho federal e depende de dotação orçamentária 

para seu funcionamento. 

 Neste período, no âmbito da Educação Escolar Indígena, segue em atividade o 

movimento social, a partir da continuidade do FNEEI – Fórum Nacional de Educação 

Escolar Indígena, espaço de militância e representatividade do movimento de 

professores/as indígenas e apoiadores. 

 Tanto por parte do MEC, como da SEMESP (Secretaria que substituiu a SECADI), não 

há indicação de retomada das atividades da CNEEI. 

Dessa forma, a representatividade da ABA nesta instância federal ficou prejudicada, 

tendo em vista o contexto político totalmente adverso aos povos indígenas. 

Campo Grande, 31/12/2020 

 
Antonio H. Aguilera Urquiza  

Rg. ABA nº 2143774419 


