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Prezado Dr. BENEDITO ANTONIO GENOFRE PREZIA 

 

A Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias da PUC-SP apresenta, nesta ocasião, junto à 

comunidade do Programa Pindorama, os seus mais sinceros agradecimentos pelo trabalho 

desenvolvido durante o seu longo tempo na Coordenação do Programa Pindorama.  

 

Você, Benedito, foi um dos primeiros participantes do Programa que tanto honra a PUC-SP. 

Convidado pela Pastoral Indigenista, acompanhou todo o processo e as lutas pelo 

desenvolvimento e continuidade de um projeto que foi capaz de garantir o direito à educação 

superior da população indígena. Coordenador do Pindorama por quase 20 anos, agora deixa o 

papel de responsável formal pelo trabalho. Permanece no grupo coordenador mas, sobretudo 

permanecerá também o seu legado, construído em tantos anos de experiências para a garantia do 

acesso e permanência da população indígena na Universidade, objetivos que só poderiam ser 

alcançados de forma coletiva, dialógica e solidária. Caminhada desenvolvida, é claro, com os 

docentes que compartilharam a formulação e construção desse espaço e junto aos estudantes, 

com as culturas e experiências dos diversos povos a que pertencem.  

 

O seu lado humano, Benedito, é sua caraterística mais evidente. Graças ao seu árduo trabalho, 

assim como o de muitos, temos hoje um Grupo Indigenista composto de estudantes e alunos 

formados pela PUC-SP, muitos dos quais atuam atualmente em suas comunidades originárias ou 

participam ativamente do movimento indigenista, defendendo as lutas dos povos indígenas das 

aldeias e das cidades. Enaltecemos o seu trabalho inspirador, junto às diversas composições da 

Coordenação Colegiada, composta por professores, estudantes e pela pastoral indigenista, que 

acompanharam, com atenção, o dia-a-dia dos estudantes indígenas do Programa Pindorama neste 

período. 

 

Além de agradecer imensamente as suas contribuições, querido e respeitado Benedito Prézia, 

reconhecemos a grande importância de sua proximidade, aconselhando e auxiliando na 

continuidade dessa trajetória de valorização da convivência cultural da Universidade com nossas 

populações originárias, inclusive, em momentos tão preciosos como a Retomada Indígena, com o 

Toré, as apresentações culturais e as artes e produções de cada povo participante. 

 

São pessoas como você que fazem do mundo um lugar melhor.  

 

Os nossos mais sinceros agradecimentos e nosso desejo de que seu ânimo e entusiasmo, que 

sempre nos inspiraram, o iluminem indicando caminhos de alegria em sua jornada pessoal e na 

continuidade do Programa Pindorama. 

 

Com um abraço fraterno, nossos melhores cumprimentos, 

 

Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias 


