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S~o Paulo, 23 de mar~o de 1991. 

Prezados colegas, 

. Desde .janei r o de 19'30 venho trabalhando na 
formula,;:~,:, e r:oordenai;~o do "PROGRAMA DE EDUCAÇPIO ESCOLAR 
PARA O PARQUE INDIGENA DO XINGU", a pedido da Funda,;:~o Mata 
Virgem. Este programa foi formulado e pensado de acordo com 
as expectativas e reivindica~ees dos povos xinguanos, a 
partir de duas visitas que fiz A Area ( fev/mar,;:o - Baixo 
Xingu e junho - Alto-Xingu, 1990). Baseia-se tambêm em minha 
experiência com educa,;:~o escolar junto aos povos do Baixo 
Xingu, onde trabalhei c omo p r o f e s aor a de 1980 a 1983 e em 
1984, e entre outros grupos indlgenas - Xavante, 1978 e 1979 
e Xi k r i n, 1 983. 

A formulai~º e coordenai~º deste Programa têm 
enfrentado, desde o seu inicio, problemas gravlssimos. Estes 
n~o dizem respeito !s dificuldades inerentes ao trabalho em 
!reas indlgenas ou A complexidade de se formular um projeto 
de educa,;:~o formal, escolar, para os 17 povc,s indlgenas 
distintos que habitam o Parque do Xingu. Refiro-me aos 
in~meros entraves, obst~culos e dificuldades criados dentro 
da pr6pria Funda~~º Mata Virgem, atrapalhando a execu~~o do 
Programa e impe,d.ind_c, . o. bom __ de.setivol vimento . do s trabalhos. 
Estes problemas tém repercutido inclusive para fora da 
pr6pria Funda~~o, envolvendo os lndios do Xingu, 
func ionAr ios, ex-func ion!\r i,:,s de, Parque e outros 
profissionais comprometidos, de uma maneira ou de outra, com 
o Programa. 

Os acontecimentos Justificam, dada a sua 
gravidade, o meu pedido para a retirada deste Programa do 
âmbito da Funda~~º Mata Virgem. Relaciono, abaixo, os 
principais problemas que contribulram para a minha decis~o, 
diflcil de ser tomada, inclusive, devido ao meu vinculo 
afetivo com os povos do Xingu. 
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1. A aval ia,;~•=• e apr,::rva,;:~o de, Programa de Educa,;:~o pelo 
Conselho Administrativo da Funda~~º Mata Virgem CFMV), sem 
submetê-lo ao Conselho Consultivo. Ist,::i vem desrespeitar o 
"Regimento Interno" da FMV, que determina, rio seu artigo 
10'='.: "As aprova,;:eies do or,;:amento dever~o ser precedidas de 
acurado exame e parecer de natureza financeira, e a 
aprova,;:~o de projetos e planos anuais dever~o ser precedidas 
de parecer do Conselho ConsLtltivo, especialmente c crrvoc ado 
para essa fun,;:~o. ". D Board Interna.e ional da Rainforest jA 
manifestou sua estranheza quanto ao fato de projetos serem 
a.provados sem pareceres do Conselho Consultivo (Fax de 
14/fev/19'30). 

2. Da avalia,;:~o e discuss~o do Programa pelo Conselho 
Administrativo, em junho de 1990, n~o puderam tamb~m 
participar os prbprios formuladores do Programa. Fomos 
informados, p,::rster í or merre e , por escrito, das "r ec omendaç ~es" 
do Conselho. Ist,::i tamb~m contraria os "Estatut,::is" da FMV 
que, no seu capitulo VII, artigo 13°., garantem o 
comparecimento dos membros do Conselho Consultivo As 
reuni1!!es 

3. Aptos a elabora,;:~o de ,:inco verstles do Prc,grama., 
í nc or por ancío recomendaçôes do Conselho Administrativo e de 
diferentes profissionais ligados A educa~~º escolar no 
Parque do XingLt, o Programa n~,::i foi apresentado ao Board 
Internac i anal da Rain for est, reunido em Nova York em 21 de 
setembro de 1990. A representante da Mata Virgem no exterior 
alegou, estranhamente, que o Programa "n~o estava pronto" e 
que "n~o havia cc,nsenso" s,::ibre ele dentro do Conselh•::i 
Administrativo. 

4. Omissôes e inverdades passar.-am a caracterizar as 
in f,:,rma,;ties, divulgadas pela FMV, relacionadas A 
apr esenta,;'A<o de, Programa â Rainforest International e ao 
processo de sua aprovaç~o pelas filiadas da Rainforest. 

5. A cria~~º de expectativas por parte da FMV nas 
comunidades xinguanas em relaç~o A realiza,;:~o do Programa de 
Educaç~o, quando, na verdade, n~o se investiu na sua 
apresentaç~o e aprovaç~o no exterior. 

6. Apoie, de membr,::is do Consel ho Administrativo da FMV a 
açees de terceiros que visavam a desestabiliza~~º do 
Programa de Educa~~c,, motivadas pela aprova~~º' por parte da 
FMV, de outros projetos em seu lugar. 

7. A escolha, pela FMV, de uma "equipe alternativa" para dar 
inicie, As atividades do Programa, depois dos assessores e 
consultores deste JA terem sido indicados em reuni~o de 
aval ia,;:~o do Prc,grama por profissionais 1 igados e! educaç:~o 
indlgena (agc,sto/1990). O CLtric,so ê qLte a "equipe 
alternativa" tem outras pri,::iridades para a realiza,;:~o do 
Programa e questiona, inclusive, a sua legitimidade e 
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autenticidade. A FMV n~o aceitou a 
incorporar uma assessora do Programa 
consultiva da Funda,;:~o, para participar da 
desta "equipe" (may,;:o/ 1991). 

Yecomenda,;:~o de 
e conselheira 

primeira reuni~o 

Todos estes fatos - documentados e/ou 
testemunhados - f or am comunicados formalmente, de maneira 
detalhada, aos Conselhos Consultivo e Administrativo da FMV, 
em Yeuni~o do dia 31/jan/91, em BYas!lia, registrados em ata 
(com exce,;:~c, do !tem n. 8, cujos fatos oc or r er am 
posterioYmente). 

Os mais pYejudicados por todos estes tristes 
acontecimentos s~o as sociedades indlgenas do Parque do 
Xingu. Mais uma vez, os interesses escusos de terceiYos vêm 
tentar se sobrepor a direitos fundamentais e reivindica,;:~es 
das minorias êtnicas deste pa!s. No caso, o que està em jogo 
~ a auto-gest~o dos povos xinguanos nos seus processos de 
educa~~º escolar, espec!ficos e diferenciados. 

A retirada do Programa de Educa,;:~o para o Parque 
Ind 1gena do X ingu do amb i to da Fundar;:~o Mata Virgem visa 
impedir que este Programa, em vias de ser aprovado por uma 
filiada da F~ainforest, se.ja usado para encobertar outras 
atividades e a~ôes no Parque do Xingu, contrArias aos 
interesses dos lndios. 

Iri f or mo , ainda, que acabo de sol í c itaY meu 
desligamento do Conselho Consultivo da FMV. Continuo a 
exercer minhas atividades de pesquisa na Universidade de S~o 
Paulo e de assessoria na !\yea de Antropologia da Educaç:~o 
junto a in~meros grupos indigenas do norte do BYasil. 

Atenciosamente , 

~MQ~fu~ 
Mariana Kawall Leal Ferreira 
Centro MARI de Educai~º Indlgena 
Departamento de Antropologia/LISP 

C/ c6pias para Conselhos Administrativo 
e Consultivo da FMV, Entidades Prõ-tndio, 
Lideres Indigenas, Filiadas da 
Rainforest Internacional e Pesquisadores. 


