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1. INTRODUÇÃO 

 

O relatório em tela tem por finalidade apresentar as ações desenvolvidas no 

exercício de 2015. Foi apresentado aos Conselhos Consultivo e Fiscal e disponibilizado 

aos órgãos de controle externo como prestação de contas anual a que nossa instituição 

está obrigada nos termos do seu Estatuto e expressa, a partir de esforços coletivos, a 

responsabilidade que assumimos em colocar em prática as definições estabelecidas no 

Plano de Trabalho da atual gestão e nas deliberações de nossas reuniões dos 

Conselhos. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Fundação Araporã se fez presente nos 

espaços de reflexão, debates e discussões sobre os direitos dos povos indígenas, da 

defesa do patrimônio étnico, arqueológico e histórico cultural, bem como a construção 

de um espaço de articulação das organizações sociais de Araraquara, tendo em vista o 

fortalecimento das lutas empreendidas para a promoção da cidadania, da justiça 

social, na defesa do patrimônio cultural e da melhor qualificação destas instituições na 

realização destes objetivos. 

Além dessas ações mais voltadas ao campo político, ressaltamos que em 2015 

continuamos com o apoio e parceria do CEIMAM - Centro de Estudos Indígenas 

“Miguel A. Menéndez”, da UNESP/FCLAr, bem como com a Prefeitura Municipal e 

Câmara Municipal de Araraquara, além de outras instituições, o qual consideramos 

fundamental neste processo de consolidação dos novos caminhos pretendidos pela 

Fundação. 

O investimento na atuação política também é parte de nossa estratégia de 

conscientizar e sensibilizar a sociedade em geral e, em decorrência, os órgãos 

financiadores, da importância de se promover os direitos e a cultura dos povos 

indígenas, assim como o respeito ao nosso patrimônio cultural, arqueológico e 

ambiental, fundamentais para a preservação da nossa memória e identidade.  
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Continuamos avançando na adequação da infraestrutura de funcionamento de 

nossa instituição para melhorar a atuação no setor administrativo, além do trabalho 

voluntário de alguns membros e colaboradores que se empenharam ao máximo para 

fazer avançar a proposta de reorganização institucional, um dos pontos fundamentais 

do nosso planejamento estratégico.  

Como destaque temos o lançamento da Moitará – Revista Eletrônica da 

Fundação Araporã, projeto que foi desenvolvido e aprovado no de 2014. A edição do 

primeiro número foi a publicação dos trabalhos apresentados no “1º Encontro Brasil 

Indígena – a temática indígena na escola”, evento já mencionado em relatórios 

anteriores. 

No campo da Gestão manteve-se a estrutura definida para o Organograma e 

aperfeiçoando sua implantação, conforme quadro abaixo: 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

Neste primeiro ano da nova gestão, demos continuidade às ações estabelecidas 

a partir dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho constituído, atuando no 

desenvolvimento das atividades planejadas e dando seguimento à reorganização 

institucional. 

Deu-se prosseguimento a implantação das políticas de atuação 

profissionalizada com a captação de recursos a partir do desenvolvimento de projetos, 

bem como a política de contribuição financeira dos atuais membros. No plano da 

comunicação aprimoramos o plano implantado nos anos anteriores, investindo nas 

redes sociais, reformulação do site institucional, página no Facebook e 

aperfeiçoamento da mala direta com os associados. Para avançar na constituição de 

uma política de comunicação da Fundação Araporã, temos a responsabilidade de 

desenvolver os estudos necessários e apresentar as propostas dessa linha de trabalho.  

Demos continuidade à publicação de artigos nos meios de comunicação e 

encontros científicos, com objetivos de divulgar as questões indígenas e dos temas 

voltados para o patrimônio cultural, arqueológico e ambiental. Além de organizarmos 

eventos temáticos que promoveram reflexões a respeito das temáticas que estão sendo 

trabalhadas na rede de atuação da Fundação. Também trabalhamos na elaboração do 

projeto do periódico eletrônico para a publicação de artigos científicos e que se intitula 

Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã, cujo nome é de origem indígena 

da região do Xingu que representa um sistema de trocas entre indígenas também não 

indígenas. 
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2.1.Participações em Congressos, Simpósios, Seminários e Reuniões Científicas. 

 

 Congresso de Pedagogia 2015: Encuentro Internacional Por la Unidad de los 

Educadores, Havana, Cuba. Apresentação de trabalho: LIMA, Grasiela. 

“Sociodiversidade, Multiculturalismo e Formação de Professores/as no Brasil: 

experiências com a temática indígena na escola”. Período: 26 a 30/01 de 2015. 

 

 4º Encontro Paulista ‘Questões Indígenas e Museus’ e 5º seminário ‘Museus, 

Identidades e Patrimônio Cultural’. Local: Museu Histórico e Pedagógico 

Índia Vanuíre - Tupã/SP. Período: 30/06 a 02/07 de 2015. Coordenação Mesa 

Tema “Indígenas nos Museus – as visões das culturas” Niminon Suzel 

Pinheiro. Artigo: MUSEU KAINGANG, KRENAK E TERENA: O PROBLEMA 

DA TEMÁTICA DO CONCRETO NA EXPOSIÇÃO INDÍGENA 

MUSEOGRÁFICA. Coordenação Mesa Tema “Formação e gestão de Coleções 

Museológicas” Robson Rodrigues. Artigo: DESAFIOS DA PLENA 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS CULTURAIS E OS INSTRUMENTOS DE 

PROTEÇÃO DOS SABERES E PRÁTICAS TRADICIONAIS DOS POVOS 

INDÍGENAS BRASILEIROS. Autores: Robson Rodrigues e Grasiela Lima. 

 

 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – 

SBPC Indígena, UFSCar. Local: Universidade Federal São Carlos. Período: 12 a 

18/07/2015. 

 

 XVIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB 2015. Título 

da apresentação: Arqueologia dos Jê Meridionais na Bacia do Rio Grande: os 

indígenas no Sertão Paulista e no Triângulo Mineiro. Categoria: Comunicação 

Avulsa proferida por Renan Pezzi Rasteiro. Local: – PUC – Goiânia-GO. Data 

do evento: de 27 de setembro a 02 de outubro. 
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 Aos vivos e aos mortos: prática etnográfica, questões patrimoniais e atuação 

profissional na antropologia - UNESP-Araraquara – Evento realizado pelo 

Centro Acadêmico Florestan Fernandes (CAFF). Título da Apresentação: 

Arqueologia e Sociedade no Brasil. Categoria: Palestra proferida por Renan 

Pezzi Rasteiro. Local: Faculdade de Ciências e Letras UNESP/CAr. Data do 

evento: 23/09/2015 

 

 Ameríndia-2015. O Centro de Estudos Indígena Miguel A. Menéndez 

(CEIMAM) em parceria com a Fundação Araporã realizaram na UNESP 

Araraquara nos dias 20 a 23 de outubro o evento com a temática “Direitos 

Históricos e Territoriais”. A Ameríndia surgiu com o objetivo de tornar 

conhecida a questão indígena e contribuir para as discussões em torno da 

diversidade cultural e do respeito à diferença.  20/10/2015 – Mesa com os 

Guarani-Kaiowa de Dourados Leila e Elson que relataram a situação atual de 

suas respectivas terras; 21/10/2015 - Mesa redonda sobre relatórios 

antropológicos, com Edmundo Peggion e Amanda Danaga; Noite: os Tupi-

Guarani do litoral de São Paulo Itamirim e Wera explanaram sobre a 

conjuntura atual da Aldeia Tabaçu. 22/10/2015 – Mesa: “História do 

CEIMAM” com a Prof.ª Silvia M.S. Carvalho e Robson Rodrigues. 23/10/2015 – 

Ato de solidariedade ao Guarani-Kaiowá de Dourados. 

 

 Discurso de abertura no Obará - Centro Cultural. Nesses dias foi inaugurado 

o Centro Cultural Obará onde tivemos participação nas comemorações que 

duraram todo o dia 20 e também nos dias 21 e 22/11/2015. Esse Centro foi 

fundado pelo grupo Maracatu Pedra de Raio e tem como objetivo a preservação 

e manutenção da cultura popular afro brasileira. Como representante da 

Fundação Araporã realizamos pronunciamento sobre a importância da criação 

do Centro Cultural Obará e de nosso apoio às atividades ali realizadas 

(literatura, dança, musicalidade afro brasileira, religião). Local: Centro Cultural 
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Obará. Rua Pedro Doria, 170 – São José do Rio Preto SP. Data: 20, 21 e 22 de 

novembro de 2015 

 

 Participação em HTPC - Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo. Palestras e 

Orientações para professores da rede pública em HTPCs de diversas escolas da 

rede municipal de São Jose do Rio Preto sobre a implementação da Lei 

11.645/2008. Profa. Dra. Niminon Suzel Pinheiro participou como voluntária. 

Local: Escolas Municipais de São José do Rio Preto. 

 

 III Congresso Iberoamericano de Arqueologia, Etnologia e Etno-História, 

Dourados/MS. UFGD. Coordenação do ST 05: Etnicidades, simbolismos e 

cultura material. 2015. (Congresso) – Robson Rodrigues e Graziele Acçolini. 

 

2.2.Organização e realização de eventos temáticos: 

 

 “Visita à Terra Indígena Icatu” e “Festa do Peixe”. 28 e 29 de Março de 2015 e 

“Visita à Terra Indígena Vanuíre” e “Festa do Peixe”. 11 e 12 de abril de 2015.  

 

O número de estudantes participantes tem variado de 20 a 50. O número de 

professores participantes varia de 1 a 6. São alunos de diferentes áreas do 

conhecimento. Esse fato possibilita um debate interdisciplinar durante o evento, o que 

é muito salutar e interessante para todos. 

Esse Projeto é uma ação institucional sem fins lucrativos do Centro Universitário 

de Rio Preto – UNIRP, onde sou professora, em parceria com a Fundação Araporã, a 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI e as Associações Indígenas locais e tem 16 anos 

de existência. O trabalho estimula o pensamento crítico, a cidadania, o interesse pelo 

Brasil e pela nossa região e, também, propicia o conhecimento de sociedades 

indígenas locais. Depois das visitas o interesse e o conhecimento dos alunos é 
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sensivelmente ampliado no que se refere aos indígenas “reais” bem como a sua noção 

de inclusão social e de percepção dos conceitos de identidade, alteridade e de cultura, 

este ultimo como um conceito dinâmico, que muda ao longo do processo histórico 

sem que os índios deixem de serem índios, ou seja, não perdem sua identidade, 

mesmo que usem roupas de não índio, pois a identidade indígena vincula-se à noção 

de lealdade e de pertencimento. 

 

2.3.Premiações 

 

 Cadeira na Academia de Letras do Brasil em São José do Rio Preto. Em 

5/12/2015, NIMINOM SUZEL PINHEIRO teve a honra de receber a Cadeira nº 

15 na Academia de Letras do Brasil. Essa é uma instituição sem fins lucrativos 

que promove a cultura e a educação, através das letras, artes e ciências. 

 

2.4.Projetos temáticos 

 

 Concurso de Desenho: “A História de Araraquara não começa com Pedro José 

Neto: quem eram os Guayaná?”. 

 

Objetivo: promover estudos, pesquisas e reflexões sobre a presença indígena na 

história local, aproveitando as atividades em comemoração ao aniversário de 

Araraquara, no dia 22 de Agosto. Voltado para as escolas de educação básica públicas 

e privadas de Araraquara, o concurso buscou incentivar o trabalho com a temática 

indígena numa perspectiva interdisciplinar – conteúdos de Arte e História –, a partir 

da produção de um desenho que representasse os Guayaná, identificados como 

primeiros habitantes das terras de Aracoara. Período: Julho a Novembro e 2015 
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 Inscrições:  

 

Categoria 1 (6º e 7º anos) – 102; 

Categoria 2 (8º e 9º anos) – 30; 

Categoria 3 (1º, 2º e 3º anos) – 9 

Categoria 4 – EJA – 0   

TOTAL: 141 
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 Número de Escolas:  

 

Ensino Fundamental –  Públicas: 7    -  Privadas – 2         Subtotal: 9 

Ensino Médio: Públicas: 2  

TOTAL: 11 

 

  

  
 

 

 

 Minicurso: Formação de Professores  

 

Título: “Diversidade Cultural e o Ensino de História dos Povos Indígenas nos 

Campos de Araraquara: desafios e possibilidades da implementação da Lei 11.645/08 

na Educação Básica” 
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Ementa: 

Diversidade cultural, relações etnicorraciais e diretrizes curriculares nacionais; Lei 

11.645/08 e o ensino de história e culturas indígenas na educação básica: perspectiva 

interdisciplinar, transdisciplinar e intercultural; papel da educação na superação de 

visões preconceituosas e estereotipadas em relação aos povos originários; 

historiografia local/regional: visões críticas; aspectos fundamentais da historiografia 

sobre os primeiros habitantes dos Campos de Araraquara; professor/a frente aos 

desafios da falta de formação específica e material didático adequado sobre a temática 

indígena na escola.  

Responsáveis: Robson Rodrigues e Grasiela Lima 

Data: 29/10/2015 

Número de Participantes: 35 

Período da manhã: 20 

Período da tarde: 15  
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 Discurso de abertura no Obará - Centro Cultural. 

 

Local: Centro Cultural Obará 

Rua Pedro Doria, 170 – São José do Rio Preto SP 

Data: 20, 21 e 22 de novembro de 2015 

 

Nesses dias foi inaugurado o Centro Cultural Obará onde tivemos participação 

nas comemorações que duraram todo o dia 20 e também nos dias 21 e 22/11/2015. 

Esse Centro foi fundado pelo grupo Maracatu Pedra de Raio e tem como objetivo a 

preservação e manutenção da cultura popular afro brasileira. Como representante da 

Fundação Araporã realizamos pronunciamento sobre a importância da criação do 

Centro Cultural Obará e de nosso apoio às atividades ali realizadas (literatura, dança, 

musicalidade afro brasileira, religião) 

 

 
 Solicitação de Escola: Projeto “Cultura Indígena”, atividades relacionadas à 

criança indígena (lúdico, jogos e brincadeiras). 

 

Título: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Indígenas: aprendizagens múltiplas e 

afirmação das identidades. 

Objetivos: Apresentar a diversidade dos povos indígenas no Brasil, a partir de 

atividades lúdicas realizadas por crianças e adultos. Propiciar que os/as alunos/as 

conheçam e valorizem as brincadeiras de origem indígena. Comparar o próprio modo 

de vida com o modo de vida das crianças indígenas. Verificar as diferenças e 

semelhanças entre as brincadeiras de crianças indígenas e não indígenas. Vivenciar 

brincadeiras indígenas. 
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Responsável: Márcia Camargo  

Apoio: Maria Laura Scarpa e Débora Simões 

Local: EE Narciso da Silva César/Araraquara. 

Turma: Aluno/as de 6 e 7 anos em processo de alfabetização. 

Data: 17/11/2015 

Número de Participantes: 30 

 

  

  

 

2.5.Formação 

 

 Simpósio Objetos vivos: materialidade, transformações culturais e 

identidades. 

Período: 30/11 a 02/12/2015 

Local FFLCH – Universidade de São Paulo 
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 Participação de Robson Rodrigues na banca Banca Examinadora de Mestrado 

Candidato: ROBERTO MONTENEGRO PERROTTA 

Título: CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA CERÂMICA DO SÍTIO BIANCO 

(ITAPEVA-SP): POSSÍVEIS CORRELAÇÕES CULTURAIS 

Data: 17/03/2015 

Local: MAE-USP – São Paulo. 

 

 Participação de Robson Rodrigues na banca Banca Examinadora de Mestrado 

Candidato: RENAN PEZZI RASTEIRO 

Título: ARQUEOLOGIA DOS JÊ DA BACIA DO RIO GRANDE: HISTÓRIA 

INDÍGENA NO NORTE DE SÃO PAULO E NO TRIÂNGULO MINEIRO. 

Data: 01/12/2015 

Local: MAE-USP – São Paulo 

 

2.6.Ações de Pesquisa Arqueológica  

 

 Diagnóstico dos Bens Culturais de Natureza Arqueológica na área da Usina 

Cafeálcool Açúcar e Álcool, município de Cafelândia, Estado de São Paulo. 

 

Tendo em vista que a proteção e os estudos dos bens materiais remanescentes 

de nosso passado é um compromisso nacional e seu resgate é obrigação dos 

responsáveis por projetos potencialmente degradadores do patrimônio arqueológico, 

o presente relatório apresenta os resultados das pesquisas arqueológicas realizadas no 

âmbito da expansão agrícola da Usina Cafeálcool Açúcar e Álcool, com a execução do 

“Diagnóstico dos Bens Culturais de Natureza Arqueológica”, como parte dos estudos 

necessários para obtenção da Licença Ambiental para a atividade desenvolvida pelo 
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empreendimento. Mediante o diagnóstico realizado, o qual foi dotado de uma ampla 

investigação do contexto regional e prospecção considerável na área de abrangência, 

inferiu-se que a região de Cafelândia possui potencial arqueológico, tendo em vista os 

sítios catalogados junto ao IPHAN. 

Neste contexto, e considerando ainda a importância da região no cenário 

arqueológico, o Diagnóstico empregou uma ampla investigação a fim de identificar a 

existência de sítios arqueológicos dentro da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área 

de Influência Direta (AID), da atividade alvo do licenciamento ambiental da Usina 

Cafeálcool. O procedimento metodológico garantiu que diferentes parcelas das áreas 

voltadas à atividade agrícola com o plantio de cana de açúcar fossem prospectadas e 

sua sub-superfície amostralmente analisada. Com os trabalhos de campo 

desenvolvidos para a pesquisa arqueológica da área da Usina Cafeálcool, obteve-se 

como resultados a investigação de parcelas da extensão da área de interesse 

arqueológico, vistoriando-se 408 pontos, sendo 45 com limpeza de superfície e 

intervenções de sub-superfície definidas pelas sondagens, em 08 alinhamentos com 

espaçamentos de 50m, além da observação de superfície e de perfis do solo em locais 

com visualização possível a partir de caminhamento extensivo com 363 pontos de 

observação registrados, em glebas de terras de 21 propriedades rurais definidas para a 

investigação de campo e inclusão no presente Diagnóstico Arqueológico. 

Foram encontrados materiais líticos e cerâmicos sendo ao todo recolhidas 17 

peças de material lascado e 1 peça de material cerâmico, totalizando um acervo 

composto por 18 peças arqueológicas, que foram agrupadas em 09 Ocorrências 

Arqueológicas Isoladas, que totalizam a coleção das evidências arqueológicas da área 

investigada no licenciamento ambiental da Usina Cafeálcool. Nos terrenos vistoriados, 

o material arqueológico pré-colonial encontrava-se disperso, desconexo, não 

estruturado e desassociado de outros indicativos de ocupação humana, não 

configurando, portanto, um conjunto que caracterizasse um contexto que pudesse ser 

classificado como sendo um sítio arqueológico. Além do material pré-colonial 

identificado, também foram registradas evidências da ocupação humana do período 

histórico mais recente e que são classificadas como sendo Áreas de Ocupação 



 
F U N D A Ç Ã O  A R A P O R Ã 

CNPJ nº.: 00.149.261/0001-78 – www.fundacaoarapora.org.br 
Avenida Prudente de Moraes, 1258, Centro – Araraquara – SP – CEP: 14.801-170. 

Tel.: (16) 3461.4201 - Contato: fundacaoarapora@yahoo.com.br 

  

P
ág

in
a1

8
 

Históricas (AOH). Nestes locais não foram recolhidas peças, apenas foi realizado o 

registro dos respectivos locais e de suas estruturas.  

A execução dos estudos, atividades e elaboração deste relatório se deu a partir 

da autorização federal definida pela Portaria IPHAN/MinC Nº. 53 de 03/10/2014 - 

Anexo I, PROCESSO IPHAN nº 01506.004164/2014-91, publicada no D.O.U. nº. 253 - 

Seção 1 - de 31 de dezembro de 2014. Segue abaixo fotos das pesquisas arqueológicas 

realizadas no contexto do projeto. 
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 Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico: diagnóstico arqueológico, 

prospecção arqueológica e educação patrimonial na área do Sistema de 

Transmissão de Energia Mata de Santa Genebra entre os estados de São 

Paulo e Paraná. 

 

O empreendimento “Sistema de Transmissão de Energia Mata de Santa 

Genebra” se localiza predominantemente na área de drenagem da Região 

Hidrográfica do Paraná1, sendo que os eixos das futuras Linhas de Transmissão do 

Sistema de Energia percorrem diferentes compartimentos ambientais e municípios dos 

estados de São Paulo e Paraná. O Sistema de Transmissão de Energia Mata de Santa 

Genebra é composto por um conjunto de instalações que serão desenvolvidas nos 

estados de São Paulo e Paraná, sendo constituído pela LT 500 kV Itatiba – Bateias (SP e 

PR), com 413,60 km de extensão; pela LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba (SP), com 

219,30 km de extensão e pela LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias (SP), com 246,50 

km de extensão. Além das Linhas de Transmissão, também compõem o Sistema: a 

construção da Subestação - SE 500/440 kV Fernão Dias, no município de Atibaia (SP); 

a ampliação das SEs Itatiba 500kV, Araraquara2 500kV, Santa Bárbara D´Oeste 440kV 

e Secccionamento das LT’s 440kV Bom Jardim – Taubaté e 500kV Campinas – 

Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, e da SE Bateias 500kV, no estado do 

Paraná.  

De acordo com a avaliação e análise das Áreas de Influência do Sistema de 

Transmissão de Energia Mata de Santa Genebra, verificou que estas áreas 

apresentavam um alto potencial arqueológico, isto é, grandes possibilidades de serem 

encontrados, ao longo de todo o trecho onde será implantado o empreendimento, 

objetos culturais importantes para a análise das ocupações dos diversos grupos 

étnicos em diferentes épocas. A compilação desses dados permite traçar algumas 

considerações importantes sobre a história da ocupação humana da região abordada. 

                                                             
1 Uma pequena parcela do empreendimento e definida pela LT 500 kV Itatiba – Bateias (SP e PR), na divisa entre 

os estados de São Paulo e Paraná, passa pela Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. 
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Pode-se definir que o território teve uma densa ocupação com abrangência de uma 

ampla faixa temporal. Como resultado, a contextualização arqueológica, a partir das 

informações do Diagnóstico dos Bens Culturais, permitiu indicar a região em epígrafe, 

como uma área potencial para a localização de evidências arqueológicas e histórico-

culturais. A partir da realização da prospecção arqueológica intensiva, definida no 

presente Programa de Gestão Arqueológica, está sendo gerado, como resultado, o 

registro e a definição da localização dos sítios e ocorrências arqueológicas, bem como 

dos limites dos locais de interesse para continuidade das pesquisas arqueológica nas 

Áreas Diretamente Afetadas e nas Áreas de Influência Direta do empreendimento. 

A pesquisa aqui descrita cumpre o que determina à legislação de proteção ao 

patrimônio arqueológico nacional; Lei Federal 3.924/61 e as portarias IPHAN/MinC. 

07/1988 e 230/2002, a partir do PROCESSO IPHAN nº 01450.005653/2014-53. O 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - em 06 de junho de 

2014 emitiu a Portaria IPHAN nº 30, publicado no D.O.U. nº 108 - Seção 1 - Anexo I, 

de 09 de Junho de 2014, autorizando a realização das pesquisas na área abrangida pelo 

referido empreendimento, procedendo-se a renovação das pesquisas arqueológicas a 

partir da Portaria IPHAN nº 21 de 09 de Abril de 2015, publicado no D.O.U. nº 68-B - 

Seção 1 - Anexo II, em 10 de Abril de 2015. Segue abaixo fotos das pesquisas 

arqueológicas realizadas no contexto do projeto. 
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 Diagnóstico dos Bens Culturais de Natureza Arqueológica para Estudo de 

Impacto Ambiental da Fazenda Umuarama, no município de Itapagipe (MG). 

 

Execução do “Diagnóstico dos Bens Culturais de Natureza Arqueológica na 

Área da Fazenda Umuarama, no município de Itapagipe (MG)”, como parte dos 

estudos necessários para obtenção da Licença de Operação Corretiva de atividade 

desenvolvida no empreendimento. A Fazenda Umuarama está instalada na zona rural 

do referido município, numa distância aproximada de 35 km da zona urbana. Esta 

fazenda está inserida na microbacia do Rio Verde ou Feio, na bacia hidrográfica 

nacional do rio Grande, ocupando uma área total de 3.929,1868 hectares.  

O projeto teve como objetivo identificar possíveis áreas de interesse 

arqueológico dentro dos limites das áreas de influência da atividade em questão e 

avaliar os impactos desta sobre o patrimônio arqueológico que porventura exista, 

executou-se o Diagnóstico Arqueológico Prospectivo, no âmbito da Arqueologia 

Preventiva. Trata-se da contextualização arqueológica, etno-histórica e histórico-
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cultural das áreas de influência da atividade a partir de pesquisas e levantamentos de 

dados secundários e primários junto às instituições competentes e comunidade local, 

além de reconhecimento da área em campo por meio de prospecções de superfície e 

intervenções de sub-superfície. Associadas aos estudos preventivos foram 

desenvolvidas atividades de Educação Patrimonial junto à instituição educacional do 

município de Itapagipe visando a inclusão da população local nas ações de 

sensibilização para a preservação do patrimônio histórico, cultural e arqueológico. 

No decorrer das pesquisas de campo realizou-se uma prospecção intensiva com 

intervenção de solo e subsolo em uma extensa área e que o material lítico encontrado 

não configura um sítio arqueológico. Posto isto, infere-se que as áreas de influência da 

atividade alvo do licenciamento ambiental, contempladas no diagnóstico (ADA e 

AID) apresentam baixo potencial arqueológico. A execução dos estudos, atividades de 

pesquisa se deu a partir da autorização publicada na Portaria nº. 68 de 30 de 

Dezembro de 2014 - Anexo I, publicado no D.O.U. nº. 253 - Seção 1 - de 31 de 

dezembro de 2014. Segue abaixo fotos das pesquisas arqueológicas realizadas no 

contexto do projeto. 
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2.7.Ações de Educação Patrimonial  

 

Em 2015 A equipe de Educação Patrimonial da Fundação Araporã deu 

continuidade nas ações Educativas do Programa de Educação Patrimonial na área do 

sistema de Transmissão de Energia Mata de Santa Genebra. 

Entre os municípios contemplados com as atividades de Educação Patrimonial 

temos o município de Boituva. Nesse município fizemos uma parceria com a 

Secretária Municipal de Educação. A ação educativa ocorreu no dia 24/02/2015 

período da manhã. A Secretaria está situada Avenida Tancredo Neves, 01 - Centro - 

Boituva. Participaram da Ação Educativa professores das áreas de Artes, Geografia e 

História. As ações Educativas foram desenvolvidas com 21 Educadores. Segue abaixo 

fotos da aplicação da oficina educativa Arqueólogo por um dia no município. 
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Ainda no âmbito do projeto desenvolvemos ações educativas na Escola 

Angelina Lia Rolfsen, Araraquara-SP. Contamos com o apoio da professora Talita 

Catini, que atua como educadora nessa unidade de ensino e também é educadora da 

Fundação Araporã. Temos desenvolvido ações nessa unidade escolar a, pelo menos, 

dois anos. As ações continuadas em nossa opinião proporcionam uma efetiva 

valorização do Patrimônio histórico, cultural e arqueológico de Araraquara-SP. A ação 

educativa foi desenvolvida com 84 Educandos, no dia 26/02/2015, sendo 3 turmas do 

ensino médio, (dois 1º anos e um 2º ano). A escola a E.E. Prof.ª Angelina Lia Rolfsen 

está situada na Av. Jorge Miguel Saba - s/nº Bairro: Jardim Iguatemi. Desenvolvemos 

as oficinas Arqueólogo por um dia. Abaixo são apresentadas fotos da oficina 

educativa na escola. 

 

  

 

No município de Boa Esperança do Sul a ação Educativa ocorreu no dia 

09/03/2015 em parceria com a Secretária de Educação do Município. A oficina foi 

desenvolvida no espaço do Cine Teatro, com a escola Vereador Mario Luiz Bernaldo 

Costa. Sendo 54 crianças e 4 educadores no período da manhã e 62 crianças e 4 

educadores no período da tarde. Nos dois períodos trabalhamos com 124 

participantes. Abaixo são apresentadas fotos da Ação Educativa no município.  
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Em Campinas fechamos uma parceria com diretoria de Estadual de Ensino 

Campinas Oeste. A ação Educativa ocorreu dia 10/03/2015 período da manhã. A 

coordenadora de PCNC de História professora Maristela Coccia, nos auxiliou durante 

a ação educativa e também fez a convocação dos professores de Vinhedo e Valinhos. 

As atividades foram desenvolvidas no prédio da Diretoria de Ensino situada na Rua 

Candido Mota, 186. Participaram da ação Educativa, 49 educadores. Abaixo são 

apresentadas fotos da ação educativa no município. 

 

 
 

 

Em São Carlos ação Educativa foi desenvolvida em dia 30/03/2015 no período 

da tarde. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a diretoria regional de Ensino 

do Estado de São Paulo. A oficina ocorreu com a equipe que atua internamente na 



 
F U N D A Ç Ã O  A R A P O R Ã 

CNPJ nº.: 00.149.261/0001-78 – www.fundacaoarapora.org.br 
Avenida Prudente de Moraes, 1258, Centro – Araraquara – SP – CEP: 14.801-170. 

Tel.: (16) 3461.4201 - Contato: fundacaoarapora@yahoo.com.br 

  

P
ág

in
a2

6
 

diretoria de Ensino, pois a dirigente não permitiu que fosse desenvolvida com os 

coordenadores de área do Ensino de História, Geografia e Artes. Ela alegou que tirar o 

professor da escola seria oneroso para a Secretaria de Educação. Sendo assim, 

desenvolvemos a ação com 18 profissionais. Abaixo são apresentadas fotos da ação no 

município, sendo aplicada a oficina Arqueólogo por um dia. 

 

  
 

No município de Itirapina a Educação Patrimonial ocorreu dia 31/03/2015, 

período da manhã, com 42 crianças do 6º ano do ensino fundamental. A parceria foi 

formada com a Secretaria Municipal de Educação, mas a ação foi desenvolvida na 

escola EMEF Prof.ª Marilei Schimidt de Oliveira, nós fomos recebidos pela 

coordenadora Andrea Frutuoso Madeira que nos auxiliou na preparação da sala para 

execução da oficina. A Escola está situada na Rua Cataguases, 57 – Jardim Nova. 

Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina Arqueólogo por um dia no 

município. 
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Em continuidade das ações educativas no âmbito do Programa de Educação 

Patrimonial desenvolvemos no dia 31/03/2015 as ações educativas em Ibaté, com 18 

educadores. A reunião de capacitação aconteceu no período noturno pelo fato dos 

professores trabalharem nos dois turnos (manhã e tarde). O local de capacitação dos 

professores está situado na Av. Conselheiro Moreira. A parceria foi feita com a 

Secretaria de Educação Municipal com apoio da secretária Andreia Adriana Vieira 

Cintra. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina Arqueólogo por um dia 

no município. 

 

  
 
 

No dia 06/04/215 a Ação Educativa foi desenvolvida em Ribeirão Bonito, no 

período da manhã e tarde.  Atendemos 22 alunos do 6º ano pela manhã e 17 alunos no 

período da tarde totalizando 39 crianças. Aplicamos a ação educativa em parceria com 

a Secretaria de Educação Municipal. A pessoa responsável pela organização da Ação 

Educativa no município foi à diretora Maria Teresinha Sartorelli Manieri e a Ação 

Educativa foi desenvolvida na Escola Municipal Coronel Pinto Ferraz. Abaixo são 

apresentadas fotos da aplicação da oficina Arqueólogo por um dia no município.  
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Em Corumbataí firmamos a parceria com a Secretária municipal de Educação. 

A ação Educativa ocorreu na Escola Municipal Maria de Lourdes Pedrosa Perin. O 

Coordenador Leonardo Pin Rodrigues nos recebeu e auxiliou na preparação da turma 

e do ambiente para o desenvolvimento da ação educativa na unidade escolar. 

Desenvolvemos a oficina Arqueólogo por um dia no período da manhã do dia 

07/04/2015 com alunos do 6º ano no ensino fundamental. A ação Educativa atendeu a 

20 crianças. A unidade escolar está situada Endereço: Avenida 01, nº 512, Centro. 

Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina no município. 

 

  

 

No Programa de Educação Patrimonial na área do Sistema de Transmissão de 

Energia Mata de Santa Genebra, desenvolvemos algumas ações educativas no Estado 

do Paraná, ação Educativa foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria de 

Educação de Campo Largo, No dia 17/03/2015, período da manhã e da tarde. A 
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coordenadora da área de Geografia professora Luzia Nieduziak, nos acompanhou 

durante o período da manhã. Na ação educativa do período da manhã tivemos 31 

professores e um coordenador, totalizando 32 participantes. No período da tarde o 

coordenador do ensino de História Marcelo de Meira Gonçalves nos acompanhou 

durante a atividade. Participaram da ação 22 educadores e o coordenador, totalizando 

23 participantes no desenvolvimento da oficina Arqueólogo por um dia. Ao todo a 

participação foi de 55 participantes nessa ação. Abaixo são apresentadas fotos da 

aplicação da oficina no município. 

 

  
 

Estabelecemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

de Almirante Tamandaré. A nossa colaboradora foi a secretária de Educação, 

professora Sisse Gulin. Com objetivo de otimizar o nosso trabalho no Estado do 

Paraná, pedimos que a cidade de Almirante recebesse também educadores dos 

municípios de Rio Branco do Sul e Itaperuçu. O município de pronto acatou nossa 

sugestão. Estivemos nos municípios de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, nas suas 

respectivas Secretarias de Educação para reforçar o pedido que os municípios 

enviassem representantes para ação educativa. Ambos os municípios se 

comprometeram a enviar seus representantes para a reunião que ocorreu dia 

14/04/2015. Na ação educativa envolvendo os municípios supracitados tivemos a 

participação de 28 educadores. A reunião ocorreu no período da tarde, no Auditório 

do Centro Administrativo da Cachoeira, situado na Rua Mauricio. Rosemann, 15, na 

subprefeitura. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina educativa no 

município. 
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Em Adrianópolis-PR, buscamos a parceria com a Escola Estadual Santa 

Barbará, a coordenadora, Heliana Borges de Paiva, nos atendeu prontamente e 

explicou a situação de carência de atividades extracurriculares com os alunos e ficou 

grata por termos procurado a unidade escolar. Agendamos ação educativa para o dia 

15/04/2015, período da tarde. Atendemos 33 crianças. A escola está situada na Praaça 

Antônio Dias Agibert, s/n. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina 

educativa no município. 

 

 

 

 

Em Cerro Azul- PR, a parceria foi firmada com Secretaria de Educação. A 

secretária Noemi Mangger sugeriu que a ação educativa fosse desenvolvida com 

educadores do Programa Mais Educação, projeto já desenvolvido pela secretaria, 
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especialmente com educadores que atuam no programa de Educação Integral. Ao 

escolher esse grupo a secretária visava capacitá-los para pensar propostas de 

continuidade a partir do trabalho desenvolvido pela equipe de educadores da 

Fundação Araporã. Ação Educativa ocorreu dia 16/04/2015 no período da tarde. 

Participaram da ação 17 educadores e aconteceu no Centro Comunitário Bernardo 

Von Muller Berneck, Rua Deputado Aníbal Curi, 612. Abaixo são apresentadas fotos 

da aplicação da oficina educativa no município. 

 

  

 

Em Campo Magro-PR, a ação educativa ocorreu no dia 17/04/2015, periodo da 

manhã. Firmamos uma parceria com o IPCC – Instituto Pró-Cidadania de Curitiba e 

desenvolvemos a ação educativa no contexto do programa “O lixo que não é Lixo”. Este 

programa está voltado para a coleta e separação de materiais recicláveis, mas também 

para uma conscientização da necessidade de que a sociedade deve pensar seu 

consumo e ao mesmo tempo separar os materiais passíveis de serem reciclados. Hoje 

esse programa é responsavel por 25% da separação do lixo da cidade de Curitiba. 

Outro fator prioritário que nos levou a escolher esse grupo para trabalhar está 

associado ao fato que se constituiu um museu no própria sede do Instituto a partir dos 

materiais encontrados na esteiras de separação de resíduos solidos recicláveis. A ação 

educativa foi desenvolvida com o técnico responsável pela logística de coleta de 

materiais e as duas educadoras ambientais que atuam diretamente na monitoria do 

museu. Assim, a ação educativa atingiu 03 pessoas, contudo, compreendemos que 

esta atividade atingiu seus objetivos, pois trabalhamos com a perspectiva de formação 
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de multiplicadores e a ação foi direcionada aos agentes educacionais. Abaixo são 

apresentadas fotos da aplicação da oficina educativa no município. 

 

  

 

Desenvolvemos ações educativas em Jundiaí, no dia 27/04/2015, no Museu 

Histórico e Pedagógico Municipal Solar do Barão. O museu está situado na Rua Barão 

de Jundiaí, 762-Centro. O município de Jundiaí, recebeu representantes das cidades de 

Itatiba, Louveira e Itupeva. Ações educativas aconteceram em dois períodos manhã e 

tarde. No período da manhã ação educativa teve a participação de representantes de 

secretarias de Educação e de Cultura, assim como de professores e coordenadores da 

área de História, foi muito enriquecedor os trabalhos. No período da tarde tivemos 

professores, mas, prioritariamente, representantes da comunidade quilombola local. 

Participaram 28 pessoas nas ações educativas Abaixo são apresentadas fotos da 

aplicação da oficina educativa no município. 
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Para encerrar nossos trabalhos no âmbito do projeto desenvolvemos a ação 

educativa com o apoio da Secretaria de Educação do município de Capela do Alto. O 

secretário, Vanilton M. de Oliveira, foi muito solícito e agendou a ação para o dia 

28/04/2015, período da manhã, na Secretaria da Educação que está situada na Av. 

Professor Castorino de Almeida, 300 – Centro. Participaram dessa atividade 

representantes das unidades escolares municipais, num total de 13 professores. 

Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina educativa no município. 

 

 
 

 

No âmbito do Programa de Educação Patrimonial da Fazenda Umuarama em 

Itapagipe-MG, a equipe de Educação Patrimonial desenvolveu ações educativas com 

o apoio da Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal. Nesse programa a ação 

educativa definida para a execução foi intitulada “Arqueólogo por um dia” e elegeu-se 

como público os alunos dos 4º ao 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal 

Alonso de Morais Andrade, localizada na Vila Coqueiros. A escolha por essa unidade 

escolar se deu devido à mesma estar nas imediações da Fazenda Umuarama. Abaixo 

são apresentadas fotos da aplicação da oficina educativa no município. 
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No Programa de Diagnostico Interventivo dos Bens Culturais de Natureza 

Arqueológica na área da empresa Cafeálcool na região do Município de Cafelândia-

SP, as intervenções educativas desenvolvidas pela equipe de Educação Patrimonial da 

Fundação Araporã atendeu, de forma geral, um o público em idade escolar, sendo 

principalmente estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal nos 

municípios de Cafelândia, Lins e Pongai, mas também atendeu educadores da rede 

estadual de ensino na cidade de Guarantã, sobretudo, educadores que ministram as 

disciplinas Artes e História. Realizamos também a oficina com os funcionários da 

Usina Cafeálcool, pois compreendemos que o conhecimento dos bens culturais 

existentes nos municípios deve ser apropriado por toda a sociedade, pois só assim 

poderemos obter êxito no seu reconhecimento e preservação. A oficina escolhida para 

ser aplicada nos municípios foi “Arqueólogo por um dia”. 

Na cidade de Pongai fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, 

conversamos com o secretário, Wlademir de Afonso Junior, ele sugeriu que fizéssemos 

a atividade com os educandos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Glaucia 

Kelli Schiasso, situada na Praça Coronel Lazaro Lopes de Moraes, 220, Centro. Nessa 

ação educativa foram atendidos 26 educandos e duas educadoras. Ao total foram 28 

pessoas participando. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina educativa 

no município. 
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Em Guarantã optou-se por trabalhar com os educadores da Escola Estadual 

Julia Ferreira Leite, Avenida Coronel Rodolfo Maciel, 165, Centro. A escolha dessa 

unidade de ensino se deu pelo fato do município ser responsável pela educação 

apenas do Ensino Fundamental I, sendo de responsabilidade do governo do Estado o 

Fundamental II. O conteúdo de Arqueologia e Patrimônio Cultural está inserido no 

contexto do Fundamental II. Assim entramos em contato com a diretora Monica M de 

Melo Labriola, da Escola Julia Ferreira Leite, a fim de formalizar a parceria e 

colocarmos a possibilidade de execução do trabalho tanto com educandos quanto com 

educadores. A diretora da unidade escolar fez a opção de atuarmos diretamente com 

os professores do Ensino de História e Artes na HTPC (hora de trabalho pedagógico 

coletivo), pois compreendia que talvez fosse mais interessante à medida que julgava 

que teria um resultado mais efetivo, pois os educadores poderiam ser multiplicadores 

das ações educativas. Assim, trabalhamos com 15 Educadores no dia 25/05/2015 

período noturno. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina educativa no 

município. 
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No município de Cafelândia formalizamos a parceria com a Secretaria de 

Educação. A supervisora, Maria Isabel, propôs que fizéssemos dois dias de ação 

educativa, alegou a necessidade de efetuarmos a ação em uma escola central e uma 

escola periférica. Assim, no dia 8/06/2015 atuamos em dois períodos com os 

educandos da EMEB Professor Antônio Rubi Gimenes, situada na Rua Euclides 

Miragaia, 275 - Centro. No período da manhã trabalhamos com 47 alunos e 02 

educadores. Somando um total de 49 pessoas. No período da tarde foram 24 

educandos e 01 educador, somando um total de 25 pessoas. No dia 09/06/2015, na 

EMEB Professor Onivaldo Gregório, situada na Avenida Vicente Batista dos Santos, 

420 - Vila Belém, atendemos 19 educandos e 03 educadores, somando um total de 22 

pessoas. Ainda, no município de Cafelândia, executamos uma ação educativa na com 

os funcionários da Usina Cafeálcool, no dia 09/06/2015, período da tarde. 

Participaram da oficina 15 pessoas, todos ressaltam na avaliação que foi importante 

participar da oficina e da palestra, pelo fato de trazer novos conhecimentos, mas, além 

de tudo, permitir a observação de que em alguns momentos são encontrados materiais 

em campo e, devido ao desconhecimento, eles não o reconheciam e que a partir de 

agora estarão mais atentos. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina 

educativa nos municípios envolvidos no projeto. 
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No município de Lins, realizamos a parceria com a Secretaria de Educação. A 

supervisora de ensino, Denise Rocha Pereira, foi quem nos recebeu e fechou a parceria 

para a execução da ação educativa. A supervisora entendeu que o ideal fosse que 

atendêssemos os 5º anos do fundamental II e pediu que executássemos as oficinas em 

dois períodos: manhã e tarde. No período da manhã foram atendidas a Escola 

Municipal João Alves da Costa, Rua Jose Nunes da Silva, 255, Jardim Santa Maria, a 

Escola Municipal João Santos Meira, Rua Joao Santos Meira, 31, Guapiranga, e a Escola 

Dom Valter Bini, Rua Benedito Ferraz de Arruda, 341 - Jardim Bandeirantes. Foram 

envolvidos neste período 64 alunos e 04 educadores somando 68 indivíduos. Embora 

prioritariamente fossem os alunos do 5º ano, na Escola João Santos Meira os alunos 

eram multisseriados. No período da tarde atendemos os alunos da Escola Gessy 

Martins Beozzo, Rua Irma Ruth da Costa, 225, Jardim Bom Viver, sendo envolvidos 23 

alunos e 02 educadores, somando 25 pessoas. Abaixo são apresentadas fotos da 

aplicação da oficina educativa nos municípios envolvidos no projeto. 
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A equipe de Educação Patrimonial foi convida para uma Oficina de Educação 

Patrimonial na Semana de Estudos do Curso de Pedagogia da Faculdade São Luís, em 

Jaboticabal, no dia 28 de agosto, período noturno. O tema escolhido para o evento do 

ano foi “Saberes docentes e práticas pedagógicas: vivências e reflexões”. A equipe de 

educadores da Fundação Araporã desenvolveu a oficina “Diversidade Étnica e 

representação Gráfica”. Abaixo são apresentadas fotos da aplicação da oficina 

educativa. 

 

  

 

3. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

3.1.Ações da Fundação Araporã no MAPA e CECRAD 

 

 Exposição de Curta Duração “Expressões: o homem, a arte e o tempo” 

 

Durante a última semana de fevereiro de 2015 foi realizada a montagem da 

exposição de curta duração de Arqueologia e Artes, nas dependências do Museu de 

Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA), denominada “Expressões: o 

homem, a arte e o tempo”. A inauguração aconteceu no dia 02/03/2015.  
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Essa mostra expositiva contou com a curadoria da arqueóloga Luana Alberto, 

sendo o conteúdo da exposição reflexo de seu trabalho de pesquisa para titulação de 

mestrado. Em sua pesquisa, Luana estudou os sítios rupestres paulistas e a 

necessidade de musealização desse conhecimento para sua democratização. A 

exposição teve como objetivo trazer para o público visitante a arte rupestre enquanto 

uma manifestação artística, sendo seu foco o Estado de São Paulo. Na expografia, traz 

mapas para a identificação dos sítios rupestres no Estado, assim como o conhecimento 

de quais eram as rochas utilizadas como suportes para pintura e para as gravuras. 

Abaixo são apresentadas fotos do contexto expositivo. 

 

 

 

 

 Desenvolvimento do Programa de Capacitação Técnica e Curadoria de 

Acervos Musealizados 

 

No mês de maio de 2015 deu-se início ao Programa de Capacitação Técnica e 

Curadoria de Acervos Musealizados, sua finalização ocorreu em outubro do mesmo ano. 

Esse trabalho teve como objetivo a capacitação técnica associada à manutenção do 

acervo arqueológico e histórico existente no Museu de Arqueologia e Paleontologia de 

Araraquara e no Museu Histórico e Pedagógico “Voluntários da Pátria”. 
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O trabalho no Museu Histórico e Pedagógico “Voluntário da Pátria” foi 

dividido em três etapas: a primeira de finalização do inventário do acervo; a segunda 

de registro do acervo em exposição e, dentro dessa mesma fase, foi realizado o 

registro e inventário da coleção de doação de Madalena Olivastro; a terceira etapa foi 

a atualização dos laudos de estado de conservação provenientes do Programa de 

Recuperação e Conservação de Acervos do Patrimônio Histórico e Cultural de Araraquara, 

executado no ano anterior, e, por fim, a digitalização dos mesmos. 

O trabalho com o acervo arqueológico aconteceu em dois espaços: no Centro de 

Conservação e Restauração de Acervos Diversos (CECRAD) e no Museu de 

Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA). Foi realizada a padronização e 

readequação do acervo presente no CECRAD, a atualização do inventário de acervos 

arqueológicos, transferência de materiais e organização das duas reservas técnicas 

existentes nestes espaços culturais. Abaixo são apresentadas fotos do contexto de 

desenvolvimento das ações técnicas. 
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 Finalização do Projeto “Recuperação e Conservação de Acervos do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Araraquara” 

 

A finalização do projeto “Recuperação e Conservação de Acervos do Patrimônio 

Histórico e Cultural de Araraquara”; iniciado em 2014, aconteceu no presente ano de 

referência, sendo que o último módulo foi realizado em 02/02/2015. Este curso teve 

como objetivo pensar os espaços museológicos de Araraquara a partir de ações 

focadas na conservação preventiva do patrimônio.  

Com a finalização da execução do Programa de Recuperação e Conservação de 

Acervos do Patrimônio Histórico e Cultural de Araraquara cumprimos as metas e 

conteúdos definidos no plano de trabalho proposto. Com a orientação e estudos, 

possibilitamos a ampliação de conhecimentos técnicos a respeito das características 

dos objetos culturais observados e as possibilidades de manuseio, acondicionamento e 

tratamentos adequados de acervos patrimoniais, bem como a compreensão das 

especificidades técnicas de espaços de salvaguarda de acervos, sensibilizando do 

público participante para a gestão destes espaços e de seus acervos. 

Destacamos do conteúdo trabalhado e da análise dos espaços museais 

envolvidos onde se observou a carência de equipamentos adequados de controle de 

ambientes como temperatura e umidade, a ausência de um sistema de documentação 

mais eficiente, a constituição e o adequado cuidado com as reservas técnicas, além da 

falta de profissionais capacitados para o manuseio de acervos e mediações com o 

público visitante. Essa análise foi possível, pois a execução do referido programa 

possibilitou a realização de diagnóstico e inventários das instituições envolvidas para 

futuras proposições de resolução dos problemas identificados. 

A execução do referido Programa evidenciou a necessidade de uma política de 

continuidade das diversas frentes associadas à conservação e restauração de acervos 

para o município de Araraquara, ampliando o público a ser atendido e atuando mais 

efetivamente com os grupos sociais e também na capacitação do corpo técnico 

existentes no museu. No entanto, o que mais se destacou foi a necessidade de se ter 
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uma política pública que de fato permita a sustentabilidade das ações de preservação 

dos patrimônios culturais musealizados.  

Por fim, o processo foi enriquecedor, pois possibilitou a realização de trabalhos 

técnicos com profissionais especializados em parceria com agentes públicos das 

instituições participantes e sociedade civil no envolvimento com novas ideias e 

possibilidades de ações no campo da curadoria, conservação, restauro e educação. 

Abaixo são apresentadas fotos do contexto de desenvolvimento das ações técnicas. 
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4. COMUNICAÇÃO 

 

4.1. Revista Eletrônica da Fundação Araporã 

 

A criação da Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã é fruto de um 

processo de reorganização institucional iniciado em 2009 que, como mencionado, 

apresenta ações importantes no campo da gestão administrativa, o estabelecimento de 

quatro linhas de atuação: 1) Projetos Educacionais, 2) Ação Política, 3) Projetos de 

Consultoria/Assessoria, 4) Projetos de Pesquisa/Extensão, a ampliação dos objetivos 

institucionais voltados para as demandas dos povos indígenas, o desenvolvimento 

etnoambiental, a etnoarqueologia e a educação patrimonial, assim como a 

estruturação de um plano de comunicação.  

Trata-se, portanto, de uma proposta fundamentada nesse contexto de produção 

de conhecimentos e na necessidade de socializar e compartilhar os diferentes saberes 

produzidos. Além disso, entende-se que manter um intercâmbio científico através da 

comunicação e divulgação da produção intelectual é possibilitar a preservação da 

memória da ciência engajada, fato que reforça os princípios estabelecidos pela 

Fundação Araporã no que se refere à sua missão institucional.  

A opção pelo formato eletrônico está relacionada às vantagens que esta forma 

de publicação propicia: rapidez na produção e veiculação, acessibilidade, menor custo 

e recursos multimídia que agregam valor à Revista. A Revista apresenta no seu escopo 

uma orientação pluralista, publicará trabalhos científicos de colaboradores nacionais 

ou estrangeiros que apresentem contribuições originais, teóricas ou empíricas 

relacionadas às seguintes áreas do conhecimento: Antropologia, Arqueologia, 

Educação, História e Linguística.  

O objetivo é a difusão e divulgação dos resultados das atividades de estudos, 

pesquisas, extensão, resenhas acadêmicas e demais atividades desenvolvidas pela 

própria Fundação, assim como em outras instituições através de seus colaboradores 

ou membros.  
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A Revista Eletrônica Moitará está disponível no site 

http://fundacaoarapora.org.br/moitara/edicao01/. Abaixo são apresentadas 

imagens da página na internet e da capa da Número 1. 

 

 

 
 

4.2. Site Institucional e Redes Sociais da Fundação Araporã 

 

A Comunicação, em termos gerais, é responsável pela formação da identidade e 

imagem positiva da instituição, ressaltando perspectivas relacionadas com a missão e 

a ideologia da organização. Sendo assim, a identidade relaciona-se à essência da 

instituição, ao motivo pelo qual surgiu, enquanto a imagem é o modo como a mesma é 

percebida pelos seus diferentes públicos de relacionamento. A concepção adotada 

parte dos estudos relacionados à comunicação organizacional, que pensa a 

comunicação de maneira integrada: comunicação institucional, comunicação 

mercadológica e comunicação interna. 

A ideia central é compartilhar as propriedades da instituição: histórico, visão, 

missão, valores, filosofia e políticas. Deve ser estruturada a partir de dois enfoques: 

comunicação interna e externa, através de planejamentos, implementações, 

gerenciamentos e uso de tecnologias. Dessa forma, a instituição deve também 

http://fundacaoarapora.org.br/moitara/edicao01/
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estabelecer um Plano de Comunicação, tendo em vista sua política comunicacional. 

Assim, na perspectiva adotada para a Fundação Araporã, a comunicação deve 

trabalhar também como suporte para a Captação de Recursos, ou seja, o Plano de 

Comunicação deve ser estruturado como estratégico para potencializar as ações de 

captação. Dentre os instrumentos de Comunicação Institucional destacamos os 

trabalhos que estão sendo realizados com mídia eletrônica (Facebook) e o site 

institucional, tendo em vista divulgar as ações da Fundação e defender seus princípios 

e objetivos. Também foram criadas as logomarcas dos Grupos de Estudos. Sendo 

assim, os endereços para acesso são: http://fundacaoarapora.org.br/ e 

https://www.facebook.com/fundacaoaraporaoficial/. Abaixo são apresentadas 

imagens da página do site institucional, do Facebook na internet e logomarcas dos 

grupos. 

 

 

 

 

http://fundacaoarapora.org.br/
https://www.facebook.com/fundacaoaraporaoficial/
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Prof. Dr. Robson Rodrigues 

Presidente do Conselho Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profa. Dra. Grasiela Lima 

Presidente do Conselho Consultivo 


