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1. INTRODUÇÃO

O relatório em tela tem por finalidade apresentar as ações desenvolvidas pela
Fundação Araporã no exercício de 2018. 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.
Para a concretização de nossas ações, realizamos parcerias com diferentes
instituições as quais consideramos fundamentais neste processo de consolidação dos
novos caminhos pretendidos. 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 em contribuição com a constituição de espaços de articulação e
reflexão das organizações sociais de Araraquara e região, tendo em vista o
fortalecimento das lutas empreendidas para a promoção da cidadania, da justiça
social, da educação, na defesa do patrimônio cultural e da qualificação destas
instituições na realização de seus objetivos.
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.
Continuamos avançando na adequação da infraestrutura de funcionamento de
nossa instituição para melhorar a atuação no setor administrativo, além de continuar
contando com o trabalho voluntário de alguns membros e colaboradores que tem se
empenhado ao máximo para fazer avançar a proposta de reorganização institucional,
um dos pontos fundamentais do nosso planejamento estratégico da gestão que se
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encerrou ao final do corrente ano de referência, para que a nova gestão dê
continuidade nos planos, projetos e ações em curso. Para tanto realizamos parceria
com a OSCIP Mundo Melhor, que realizou um diagnóstico da atual situação, e está
nos auxiliando na aplicação de novas ferramentas de gestão do setor administrativo e
financeiro.
No que se refere à nossa política de comunicação, continuamos investindo na
Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã, projeto que vem sendo
desenvolvido desde o ano de 2014 como carro-chefe da comunicação institucional em
termos de divulgação das atividades educativas, de estudos e de pesquisa, além das
ações cotidianas nas redes sociais como o Facebook e o site institucional.
No campo da Gestão, manteve-se a estrutura definida pelo Organograma
Institucional buscando-se avançar e aperfeiçoar sua implantação. Destaque deve ser
dado a atuação dos grupos de estudos: Grupo de Estudos Arqueológicos (GEA),
Grupo de Estudos em Educação e Relações Etnicorraciais na Temática Indígena
(GEERERI), o Grupo de Educação Patrimonial (GEP) e o Grupo de Estudos em
Museologia e Patrimônio (GEMP), cujos trabalhos apresentaram importantes
conquistas e realizações no campo institucional, tendo em vista as parcerias com
instituições reconhecidas e renomadas, a promoção de eventos científicos e
educacionais, assim como a participação em eventos acadêmicos.
No presente relatório serão apresentados os projetos e as metas desenvolvidas
no contexto dos referidos grupos, a partir de um conjunto diversificado de atividades
e seus resultados.
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Tendo como referência os objetivos do Plano de Trabalho da Gestão, demos
continuidade às ações estabelecidas, atuando no desenvolvimento das atividades
planejadas e dando seguimento no aprimoramento da organização 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 externa, continuamos investindo nas redes sociais, na
publicização da instituição a partir do site oficial, da página no Facebook, além de
manter a comunicação interna via mala direta de e-mail para os membros da
Fundação.
Continuamos com a meta de avançar neste tema, tendo em vista a constituição
de uma política de comunicação institucional com objetivos de dar maior
visibilidade, transparência e credibilidade à nossa organização. Partimos do
pressuposto de que a política de comunicação é de fundamental importância para as
instituições do Terceiro Setor, tendo em vista a possibilidade de potenciar a captação
de recursos, além de promover a mobilização social, cerne das ações institucionais,
pois a ampla divulgação das atividades e projetos podem sensibilizar e conscientizar
as pessoas, transformando-as em parceiras potenciais na cooperação e luta contra as
injustiças, as desigualdades e os problemas que afligem os diferentes segmentos
sociais. Para tanto, realizamos a filiação na Federação das Entidades do Terceiro
Setor de Araraquara e Região – FEARA1.

1

A FEARA é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação de fins não
econômicos e não lucrativos. A FEARA é apartidária, entidade de caráter beneficente, com atuação na área de
Assistência Social, de forma articulada e integrada com as demais políticas públicas, e exercerá a sua ação
fundamentada no respeito à dignidade da pessoa humana e no reconhecimento dos direitos assegurados pela
Constituição Federal, sem discriminar entidades e pessoas beneficiadas, seja em função de distinção ou
restrição derivada de gênero, orientação sexual, etnia, raça, cultura, opinião político-partidária, religião,
convicção, limitação pessoal ou qualquer outra (http://www.feara.org.br/p/institucional.html).
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Nessa linha de atuação, demos continuidade à publicação de artigos nos meios
de comunicação e nos anais de encontros científicos, com objetivos de divulgar as
questões indígenas e dos temas voltados para o patrimônio cultural, arqueológico e
ambiental. Também participamos de eventos temáticos que promoveram discussões
e reflexões a respeito das questões que estão sendo trabalhadas na rede de atuação da
Fundação. No ano de 2018 publicamos o quarto volume da Revista Moitará dando
continuidade ao dossiê Terra Indígena.

2.1

Participações dos membros da Fundação em Congressos, Simpósios,
Seminários e Reuniões Científicas2



Evento: Feira de Profissões do SESI – Botucatu-SP
Instituição promotora do evento: Centro de Atividades Salvador Firace SESI Unidade Botucatu-SP
Local do evento: Centro de Atividades Salvador Firace - SESI
Cidade: Botucatu, São Paulo
Divulgação: outros
Título da Palestra: A Arqueologia como profissão


Evento: Congresso Ciência, Cultura e Turismo Sustentável
Instituição promotora do evento: Universidade de Lisboa
Local do evento: Academia de Ciências de Lisboa
Cidade: Lisboa, Portugal
Divulgação: meio digital
URL: https://drive.google.com/file/d/1zaxX_akLgy6gART9TTGtkmKP
EfeKp-pV/view
Título: Geoparques podem ser museus? Como e para quê?
Autora: KUNZLER, Josiane

2

Este subitem, assim como Entrevistas e Artigos Publicados corresponde também às atividades desenvolvidas
pelos membros da Fundação Araporã, cujos trabalhos de cunho acadêmico ou educacional não se vinculam
diretamente à nossa instituição, mas apresentam temas correlatos à missão e objetivos institucionais, dialogam
com as ações e projetos em desenvolvimento, contribuindo assim com a visibilidade da Fundação em outros
espaços de produção e trocas de conhecimentos.
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Evento: Congresso Ciência, Cultura e Turismo Sustentável
Instituição promotora do evento: Universidade de Lisboa
Local do evento: Academia de Ciências de Lisboa
Cidade: Lisboa, Portugal
Divulgação: meio digital
URL: https://drive.google.com/file/d/1zaxX_akLgy6gART9TTGtkmKP
EfeKp-pV/view
Título: Por um lugar no mapa: performances urbanas com temáticas
paleontológicas
Autora: KUNZLER, Josiane.



Evento: 49º Congresso Brasileiro de Geologia
Instituição promotora do evento: Sociedade Brasileira de Geologia
Local do evento: Centro de Convenções Sul América
Cidade: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Divulgação: meio digital
URL: http://cbg2018anais.siteoficial.ws/anexos/anais49cbg.pdf
Título: Reflexões sobre museus e geoparques a partir do primeiro
geoparque brasileiro
Autoras: CASTRO, A. R. S. F.; KUNZLER, J.; MACHADO, D.M.C.



Evento: Aula-conferência
Instituição promotora do evento: Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Performances Urbanas, disciplina Performances
Urbanas
Local do evento: Universidade Federal de Goiás
Cidade: Goiânia, Goiás
Divulgação: informal
Título: Elementos paleontológicos como temas urbanos
Autoras: KUNZLER, Joseane.
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Evento: Aula-conferência
Instituição promotora do evento: Faculdade de Ciências Sociais,
Bacharelado em Museologia, disciplina Museologia e Interfaces
Disciplinares
Local do evento: Universidade Federal de Goiás
Cidade: Goiânia, Goiás
Divulgação: informal
Título: Museologia, interdisciplinaridade e objetos de história natural
nos museus
Autoras: KUNZLER, Josiane.



Evento: I Semana de Ofícios do Historiador
Instituição promotora do evento: Centro Acadêmico de História Luiz
Eduardo Merlino
Local do evento: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo
Cidade: São Paulo-SP
Divulgação: Meio digital
Título do Trabalho: Arqueologia no Brasil? Da regulamentação da
profissão ao exercício acadêmico
Autor: FIDALGO, Daniel



Instituição promotora do evento: Centro de Investigação em
Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra
Local do evento: Universidade de Coimbra
Cidade: Coimbra País: Portugal
Divulgação: Meio digital

URL: http://cias.uc.pt

Título: A morfologia dentária dos construtores de sambaquis do
sudeste brasileiro
Autores: FIDALGO, Daniel


GT 6 Museus, Memórias e Patrimônios Etnográficos da VI Semana
Internacional do PPGCS e XVIII Semana de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Uberlândia-UFU
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RODRIGUES, Robson; FIDALGO, Daniel; BONFANTE, Ricardo.
Processos colaborativos e as ações museais: notas sobre procedimentos
participativos e representação indígena durante a realização do
inventário, análise e curadoria da coleção museológica Kaingang
pertencente ao Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre. GT 6
Museus, Memórias e Patrimônios Etnográficos da VI Semana
Internacional do PPGCS e XVIII Semana de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Uberlândia-UFU. Uberlândia. MG. 2018.
Período: 28 de novembro de 2018


I Seminário dos grupos de pesquisa do INCIS
RODRIGUES, Robson; MANO, Marcel. Mesa Redonda: Apresentação
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Arqueologia, Etnologia e
História Indígena-GEPAEHI. I Seminário dos grupos de pesquisa do
INCIS promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Sociais (INCIS) da
Universidade Federal de Uberlândia.
Período: 17 de abril de 2018

2.2

Publicações


Capítulos de livros

RODRIGUES,

Robson.

Capítulo

de

livro:

Uberaba

pré-colonial:

cenários

arqueológicos. In: Uberaba 200 anos no coração do Brasil. (Org.) Superintendência
do Arquivo Público de Uberaba. Uberaba-MG. No Prelo.



Artigos publicados em Periódicos

RODRIGUES, Robson; NISHIKAWA, Dulcelaine L.; CATINI, Talita M.; SILVA, Ana
Patrícia F. O papel da educação patrimonial no diálogo com os agentes sociais do
10
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Conselho Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo (COMCEDIR) de
Araraquara: repensando representações sociais nos espaços museais de AraraquaraSP. In: Albuquerque: Revista de História. ISSN: 2526-7280. Vol. 10, n.º 19. jan.-jul. de
2018, p. 133-145. UFMS. Campo Grande. MS.

GOMES, Denise M. C.; SILVA, Adriana C.; RODRIGUES, Robson. Múltiplos
territórios: os sítios vizinhos às grandes aldeias de Santarém, PA. In: Revista de
Arqueologia. ISSN: 0102-0420. Vol. 31, no. 1. SAB. 2018.



Artigos submetidos para publicação

FIDALGO, Daniel; RODRIGUES, Robson; Bonfante, Ricardo. Contextos funerários,
espólios votivos e remanescentes humanos Kaingang no Estado de São Paulo:
Memórias e perspectivas futuras. In: Revista de Arqueologia. ISSN: 0102-0420.
Aprovado para publicação. SAB. No Prelo.


Trabalhos publicados em anais de congressos

RODRIGUES,

Robson;

FIDALGO,

Daniel;

BONFANTE,

Ricardo.

Processos

colaborativos e as ações museais: notas sobre procedimentos participativos e
representação indígena durante a realização do inventário, análise e curadoria da
coleção museológica Kaingang pertencente ao Museu Histórico e Pedagógico Índia
Vanuíre. VI Semana Internacional do PPGCS e XVIII Semana de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Uberlândia. GT 6 Museus, Memórias e Patrimônios
Etnográficos. Caderno de Resumos. UFU. Uberlândia. MG. 2018.
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Trabalhos técnicos

RODRIGUES, Robson, JUNQUEIRA, Gabriela e ALVES, Daniella. Produção
Multimídia: Do Dinoprata às Folias de Reis: patrimônios, saberes e tradições no
município de Prata/MG. Fundação Araporã/GEPAEHI-INCIS-UFU. Uberlândia,
MG, 2018.

RODRIGUES, Robson, JUNQUEIRA, Gabriela e ALVES, Daniella. Produção
Multimídia: Arraiá do Lajeado: memórias, afetos e tradições em Itapagipe-MG.
Fundação Araporã/GEPAEHI-INCIS-UFU. Uberlândia, MG, 2018.



Palestras e conferências

RODRIGUES, Robson. Palestra: Arqueologia em Terras Indígenas. Museu
Antropológico da Universidade Federal de Goiás.
Período: 24 de abril de 2018

RODRIGUES, Robson. Palestra: Pesquisa e problemática indígena no oeste paulista:
uma abordagem etnoarqueológica. No evento Cultura Indígena em Pauta. Sesc
Thermas de Presidente Prudente/SP.
Período: 19 de abril de 2018


Organização de publicação científica

ACÇOLINI, Graziele; RODRIGUES, Robson; SÁ Jr. Mario T. Organização do Dossiê Religiões, Religiosidades, Etnicidades e Cultura Material. Revista Ñanduty.
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Grande
Dourados. Dourados, MS. 2018. ISSN 2317-8590.
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O dossiê Religiões, Religiosidades, Etnicidades e Cultura Material reuniu
artigos inéditos que dialogam e se propõe a desenvolver a interdisciplinaridade para
pensar os estudos sobre religiões, religiosidades, etnicidades e cultura material que
se voltam na contemporaneidade às inúmeras relações simbólicas e materiais entre
pessoas, grupos e culturas; como se constroem, como se expressam e como se
ressignificam enquanto formas de existência e compreensão do mundo a partir de
lógicas próprias. Nesse sentido, percebe-se na atualidade uma multiplicidade de
manifestações socioculturais de modo dinâmico e diverso. Ressaltando-se que os
traços distintivos entre grupos e culturas não são objetivos, mas sim definidos a
partir do que os atores consideram significativos em determinada situação de
contato.
Nesse dossiê, pretende-se reunir artigos que abordem a interface entre a
Etnologia, a História e a Arqueologia, dentre outras áreas do conhecimento, voltados
para os estudos a respeito de mitologias, cosmologias, etnoestéticas, organização
social e política associadas às análises espaciais e da possibilidade de estudos
simbólicos da materialidade da cultura de grupos sociais diversos, pois, na
atualidade, essa interface vem demonstrando férteis possibilidades epistemológicas
para as pesquisas a respeito dos modos de ser e de bem viver, a partir de sua
interrelação entre materialidade, sociedade e cultura.
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2.3

Grupos de Estudos

2.3.1 GEA: Grupo de Estudos Arqueológicos
2.3.1.1

Projetos Temáticos em Arqueologia

Campo Vale Azul – Prata-MG. Projeto “Diagnóstico dos bens culturais de natureza
arqueológica e Educação Patrimonial na área da fazenda Vale Azul, município de
Prata/MG”. Campo coordenado pelo Prof. Dr. Robson Rodrigues, presidente da
Fundação Araporã e pós-doutorando da Universidade Federal de Uberlândia-MG.
Foi realizado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018.
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Campo Resgate sítio arqueológico Cemitério Maranata – Olímpia – SP. Esse projeto
foi intitulado “Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico: salvamento
arqueológico, prospecção e educação patrimonial na área do sítio arqueológico
Cemitério Maranata, município de Olímpia-SP”, foi realizado em julho de 2018.
Campo coordenado pelo Prof. Dr. Robson Rodrigues, presidente da Fundação
Araporã e pós-doutorando da Universidade Federal de Uberlândia-MG.

Curadoria dos Sítios Arqueológicos Vale Azul 1, Vale Azul 2, Vale Azul 3 e
Ocorrência 1, provenientes do Diagnóstico dos Bens Culturais de Natureza
Arqueológica e Educação Patrimonial. Município da Prata. Este trabalho foi realizado
por Débora Simões e Natália Carvalho, no mês de fevereiro de 2018, desenvolvido
nas dependências do Centro de Conservação de Restauro de Acervos Diversos
(CECRAD). Os Sítios Arqueológicos Vale Azul 1, Vale Azul 2 e Vale Azul 3 possuem
um total 59, 22 e 65, respectivamente.
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Curadoria do Sítio Arqueológico Umuarama, proveniente do Programa de
Diagnóstico dos Bens Culturais de Natureza Arqueológica - Área da Fazenda
Umuarama. Município de Itapagipe/MG. Este trabalho foi realizado por Débora
Simões e Natália Carvalho, nos dias 18 e 19 de julho de 2018, desenvolvido nas
dependências do CECRAD. Nesse sítio arqueológico foram contabilizados 7
fragmentos arqueológicos líticos e 9 ocorrências, com um total de 18 fragmentos
líticos.
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Curadoria do Sítio Arqueológico Cemitério Maranata, proveniente do Programa de
Gestão do Patrimônio Arqueológico: Salvamento Arqueológico, Prospecção e
Educação Patrimonial na Área do Sítio Arqueológico Cemitério Maranata, no
município de Olímpia, Estado de São Paulo. Este trabalho foi realizado por Débora
Simões e Natália Carvalho, durante os meses de agosto a novembro de 2018,
desenvolvido no Centro de Conservação de Restauro de Acervos Diversos
(CECRAD). Esse sítio arqueológico possui um total de 4.992 peças, sendo que dessas
3.111 são fragmentos diagnosticados. Este sítio é composto por peças líticas e
cerâmicas (pré-coloniais) maiores que 15mm, cerâmicas históricas maiores que
15mm, metal e material osteodontomalacológico, sendo os três últimos considerados
materiais históricos. Já os não diagnosticados compreendem os materiais menores
que 15mm (denominados de micro) e materiais construtivos. Nessa curadoria foram
descartadas 28 peças. O acervo cerâmico pré-colonial total é composto por 4.866
peças: 1.801 cerâmicas menores que 15mm, 2.816 paredes simples, 88 paredes
decoradas, 154 bordas e 7 outros; esse último é composto por fusos e fragmentos de
fuso. O acervo lítico pré-colonial total é composto por 40 peças: 36 maiores que
15mm e 4 menores que 15mm. O acervo histórico é composto por 86 peças: 4
cerâmicas, 1 metal, 6 osteodontomalacológicos, 3 telhas, 5 materiais de revestimento
e 67 classificados como “outros”.
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Análise do Sítio Arqueológico Cemitério Maranata, proveniente do Programa de
Gestão do Patrimônio Arqueológico: Salvamento Arqueológico, Prospecção e
Educação Patrimonial na Área do Sítio Arqueológico Cemitério Maranata, no
município de Olímpia, Estado de São Paulo.

Acompanhamento Arqueológico do Loteamento Jardim Vista Verde, localizado no
distrito de Jafa, município de Garça, em zona rural, e ocupa uma área de 7,72ha
recobertos, predominantemente, por plantio de café abandonado e gramíneas. Para o
empreendimento em questão, o objetivo maior do Acompanhamento Arqueológico
foi o de averiguar a existência, ou não, de possíveis impactos ao Patrimônio
Histórico, Arqueológico e Cultural no contexto das obras, além de indicar as
possíveis medidas preventivas. A área destinada ao loteamento, alvo do
acompanhamento arqueológico, foi submetida à vistoria de caráter não interventivo
acompanhando-se a movimentação de solo das obras que utilizaram equipamentos
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mecânicos e manuais na execução do empreendimento. A necessidade de estudos
arqueológicos no contexto deste empreendimento segue o que recomenda a
legislação de proteção ao patrimônio arqueológico brasileiro, principalmente a Lei
3.924, de 26 de julho de 1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer
fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime
contra o patrimônio nacional, bem como a Instrução Normativa IPHAN/MinC. 001
de 25 de março de 2015 que normatiza a pesquisa arqueológica no âmbito dos
estudos de impacto e de licenciamento ambiental.

RODRIGUES, Robson. Pesquisador/Colaborador no Projeto de Pesquisa: Rio
Araguaia: lugar de memórias e identidades. Coordenação: Profa. Dra. Camila A. de
Moraes Wichers. Linha de pesquisa: Etnografia dos patrimônios, memórias,
paisagens e cultura material. Universidade Federal de Goiás-UFG. Faculdade de
Ciências Sociais-FCS. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social-PPGAS.
Bacharelado em Museologia. Museu Antropológico-MA. Núcleo de Estudos de
Antropologia, Patrimônio, Memória e Expressões Museais-NEAP.
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2.3.2 GEP: Grupo de Educação Patrimonial
2.3.2.1


Ações de Educação Patrimonial

Escavação Simulada SESC Araraquara-SP.

A equipe de Educação Patrimonial desenvolveu em conjunto com o SESC
Araraquara uma oficina de Escavação simulada nas dependências da fundação
Toque. Está ação ocorreu no dia 29/01/2018 período da manhã. Participaram da ação
crianças acompanhadas pelos pais. A atividade teve um caráter lúdico o que
permitiu uma conexão afetiva entre os familiares a partir do conhecimento cientifico.
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 Oficina de Cerâmica indígena SESC São Carlos, SP.

A oficina de Cerâmica no SESC São Carlos aconteceu dia 18/11/2018. Esta
ação teve por objetivo permitir que o público do SESC tivesse a vivencia com o fazer
da cerâmica com a técnica do acordelado. Atividade teve participantes de diferentes
faixas etárias. O fazer da cerâmica se apresentou não apenas como uma forma de
conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena, mas também um espaço de
reflexão sobre a cultura, o fazer manual e a reconexão do ser consigo mesmo,
permitindo que crianças e adultos se desconectarem do mundo virtual para se
colocar no fazer artesanal.

.
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Escavação Simulada SESC São Carlos, SP.

A equipe de Educação Patrimonial desenvolveu em conjunto com o SESC São
Carlos, SP, uma oficina de Escavação simulada nas dependências do SESC São
Carlos. Está ação ocorreu no dia 24/11/2018 período da manhã e tarde. Participaram
da ação publico diverso, mas em sua maioria crianças acompanhadas pelos pais. A
atividade além de um caráter lúdico permitiu uma conexão afetiva entre os
familiares a partir do conhecimento cientifico.



Oficina

de Laboratório- Analise arqueológica pós-oficina

de

escavação.

A concepção dessa oficina é possibilitar aos participantes ter conhecimento de
todos os procedimentos que desenvolvemos a pesquisa arqueológica, por esse
motivo no dia 24/11/2018 desenvolvemos a oficina de analise de materiais
encontrados nas unidades de escavação.
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Palestra Instituto Federal Matão.

Fomos convidados para semana a IV semana da Diversidade: desenhando as
diferenças, no Instituto federal de Matão-SP. No dia 27/04/2018, período da manhã.
A palestra foi ministrada para os alunos, professores e convidados da semana.
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Oficina de bonecas Abayomi no assentamento Mario Lago, Ribeirão
Preto.

A equipe de educação foi convidada a dar uma oficina para a cooperativa de
mulheres do Assentamento Mario Lago, para fortalecer a importância do saberes e
fazeres femininos. No dia desenvolvemos a oficina de bonecas Abayomi. Essa
atividade ocorreu no dia 06/08/2018 período da tarde.



Oficina de bonecas Abayomi também na Feira de Economia solidária
de Ribeirão preto, SP.

Esta oficina ocorreu no dia 11/08/2018 período da tarde, na Rua Camilo de
Mattos, Jardim Paulista Ribeirão Preto. O objetivo da atividade é promover a
discussão da diversidade existente no município, a riqueza da cultura afro-brasileira
de forma lúdica.
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Ações Educativas Olímpia/SP.

Foram desenvolvidas ações educativas com crianças do 6º. Ano do Ensino
Fundamental no período da manhã no dia 14/08/2018 na EE. Profa. Alzira Tonelli
Zaccarelli. Tivemos a participação de 27 educandos, A metodologia empregada na
Ação Educativa constituiu-se na elaboração de Mapas Mentais, cujo objetivo foi
resgatar ou identificar o que os/as participantes reconheciam e representavam como
patrimônio histórico, cultural, arqueológico, paisagístico e ambiental de Olímpia/SP.
Com vistas a atribuir um caráter lúdico e estimular a participação efetiva dos
educandos e educandas, os trabalhos tiveram início com uma Oficina de Valorização
dos Patrimônios Culturais, que consistiu em encenar um passeio turístico pela equipe
de Educação Patrimonial pela cidade de Olímpia com o objetivo de conhecer o lugar
mais importante e representativo da localidade. Este exercício permitiu, por parte
dos alunos e alunas, um olhar cuidadoso e crítico para a realidade vivida e sentida
por eles/elas, resultando assim na indicação de espaços importantes da cidade e que
foram reconhecidos como patrimônios culturais da localidade. Houve destaque não
apenas para os patrimônios materiais como Museu de História e Folclore de Olímpia,
Recinto do Folclore, Praça da Matriz, Igreja Matriz, Parque Aquático Thermas dos
Laranjais, Casa de Cultura, Nascente do Ribeirão Olhos D’Água, Ginásio de Esportes,
dentre outros, mas também para os patrimônios imateriais, particularmente o
Festival do Folclore que ocorre anualmente em Olímpia, desde 1964.
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Também foram desenvolvidas oficinas de educação patrimonial na Escola EE
Prof. Antônio Augusto Reis Neves no dia 14/08/2018, o publico atendidos
Estudantes do 6º. Ano do Ensino Fundamental no período da tarde. Nessa unidade
escolar trabalhamos com duas turmas 6º. anos do Ensino Fundamental sendo essas as
turmas A e B. Os conteúdos trabalhados foram valorização do patrimônio histórico
cultural e arqueológico do município. As ações desenvolvidas estão relacionadas ao
salvamento do sitio Arqueológico Aldeia Maranata.
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2.3.3 GEERERI: Grupo de Estudos em
Étnicorraciais na Temática Indígena.
2.3.3.1

Educação

das

Relações

Ações de Educação das Relações Etnicorraciais na Temática
Indígena

Como ocorre no início de cada ano, em janeiro de 2018 os membros do
GEERERI (Grupo de Estudos “Educação e Relações Étnicorraciais na Temática
Indígena”) realizaram a reunião de planejamento, na sede da Fundação Araporã, e
deliberaram sobre o Plano de Trabalho do ano corrente. Sendo assim, foram
estabelecidos os seguintes projetos ou ações:


Plano de Trabalho 2018
Projetos e Ações
.1. Publicação - Moitará - Revista Eletrônica da Fundação Araporã: “O ensino de
histórias e culturas indígenas: reflexões sobre as ações educativas do
GEERERI/Fundação Araporã a partir da Lei 11.645/08”.
.2. Grupo de Estudos – realização do 2º Ciclo
.2.1. Realização de evento científico sobre a temática indígena na escola (10
anos da Lei 11.645/08)
.3. Realização da Feira de Cultura Indígena em parceria com a ONG Opção
Brasil (Programa Índios da Cidade - São Caetano do Sul)
.4. Publicação: curso de formação docente/UNESP – reflexões sobre as temáticas
desenvolvidas e dos planos de aula apresentados pelos/as alunos/as
(proposta que será discutida com as professoras Eva Silva e Claudete
Nogueira/ERE-FCL/UNESP)
.5. Documentário “Em busca dos Guayaná”: novas parcerias; negociação
participação dos indígenas; projeto/roteiro, captação de recursos.



da

Institucional: organização
.1. Secretaria: organização dos documentos do grupo; ficha de membro;
.2. Comunicação: Interna (e-mail); Externa (site da Fundação/atualização; página
no Facebook/nome e inserção da logo);
.3. Linhas de Pesquisa do grupo: vinculação de membros;
.4. Participação em eventos científicos.
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Das ações e projetos previstos no referido Plano, não executamos algumas das
atividades por vários motivos, entre eles o número reduzido de membros do Grupo
efetivamente envolvidos no trabalho, o estabelecimento de prioridades, tendo em
vista o planejamento estratégico discutido e encaminhado em reunião extraordinária
da Fundação, e problemas de agenda ou falta de interesse de determinadas
instituições parceiras.
Sendo assim, segue breve relato das atividades desenvolvidas no decorrer de
2018.


PROJETOS
 Feira de Cultura Indígena
No decorrer do ano de 2018 realizamos vários contatos e duas reuniões com a

Opção Brasil, ONG de São Caetano do Sul, com objetivo de formatar o projeto da “I
Feira de Cultura Indígena de Araraquara”, cuja realização busca propiciar a criação
de um espaço de diálogo e valorização das culturas indígenas perante a sociedade.
Além disso, a feira possibilita que os cidadãos e cidadãs do município reconheçam o
indígena como ele é e não como querem que seja, assim como permite a comunicação
direta com estes povos de maneira respeitosa tendo em vista

a superação de

preconceitos, estereótipos e estigmas.
Dessa forma, o evento se insere nos objetivos do GEERERI na medida em que
promove a riqueza das culturas indígenas, a interculturalidade, a sustentabilidade de
suas comunidades e valoriza a diversidade cultural e linguística dos povos
originários no Brasil. A reunião de planejamento em Araraquara aconteceu no mês
de Julho.
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Fotos: Reunião: Grasiela Lima e Robson Rodrigues (Fundação Araporã); Leila di
Castro e Marcos Aguiar (Opção Brasil)



AÇÕES/EVENTOS
 I Encontro de Educação, Arte e Cultura no Poitara

Objetivo: Evento de caráter formativo e integrativo para estudantes, professores e
gestores da rede municipal de ensino de Araraquara, foi desenvolvido tendo em
vista as ações pedagógicas voltadas ao cumprimento da Lei 11.645/08. O objetivo foi
propagar a diversidade cultural indígena, revelar suas imensas riquezas e sabedorias
tradicionais. Além disso, buscou-se compreender seus processos educacionais a
partir das questões voltadas para o ensino de história e culturas indígenas.
Data: 31/10/2018
Local: CAIC Ricardo Caramuru de Castro Monteiro; Poitara
Realização: Poitara.
Parcerias: GEERERI/Fundação
Municipal de Educação.

Araporã; CEIMAM/UNESP-FCLAr; Secretaria

Participação: Indígenas Guarani da aldeia Curt Nimuendajú – TI Araribá – Avaí/SP

Fotos: Apresentação dos Indígenas Guarani no CAIC Ricardo Caramuru de Castro
Monteiro
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Fotos: Roda de Conversa dos indígenas com educadores. Apresentação de Canto
Guarani
 Encontro da Diversidade do IFSP Araraquara
Objetivo: O Encontro da Diversidade do IFSP – Araraquara de 2018, promovido a
partir das parcerias entre o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas),
o NUGS (Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade) e do NAPNE (Núcleo de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas), aconteceu nos dias 21, 22 e
23 de novembro e teve por missão dar visibilidade às diferenças dos grupos
identitários inseridos em nossa sociedade, por meio de bate-papos, palestras, mas,
principalmente, por meio de expressões artísticas e culturais. Desta forma, pudemos
proporcionar o acesso aos alunos sobre realidades distintas das vividas em seu
cotidiano e, assim, poder alargar a sua visão de mundo, de forma reflexiva e crítica.
Data: 21 a 23/11/2018.
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Local: Instituto Federal de São Paulo (Unidade Araraquara)
Participação: Tamikuã Pataxó e Alexandra Krenak, convidadas por Grasiela Lima
(GEERERI/Fundação Araporã)
Atividades desenvolvidas: Exposição e venda de artesanato; apresentação de canto e
dança com a participação de alunos/as, professores/as e funcionários/as do IFSP.

Cartaz do Evento

Foto: Alexandra Krenak e Tamikuã Pataxó
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Foto: Dança

Foto: Alexandra Krenak, Tamikuã Pataxó e Docentes do IFSP
 Seminário 10 anos da Lei 11.645/08:
A Educação das Relações Étnico-Raciais: desafios político-pedagógicos do
ensino de histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas
Objetivo: Debater sobre a efetivação da Lei 11.645/08 após 10 anos da sua
promulgação, apontando avanços, dificuldades, desafios e contradições no ensino de
histórias e culturas da África, dos afro-brasileiros e dos povos indígenas na educação
básica no Brasil. Tendo em vista a realização de um diálogo intercultural entre
professores e estudantes indígenas, negros e brancos, buscou-se discutir o papel da
escola e dos educadores no enfrentamento do racismo, da intolerância e do
preconceito, a partir da construção de uma práxis pedagógica voltada para o respeito
e valorização da diversidade cultural brasileira.
Organização: Grupo ERE/UNESP-FCLAr e GEERERI/Fundação Araporã. Apoio:
CEIMAM (Centro de Estudos “Miguel A. Menendez”)/UNESP-FCLAr
Data: 28 e 29/11/2018
Local: Câmara Municipal de Araraquara e FCLAr/UNESP
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Cartaz com a Programação do Seminário

 Apresentação da rede de atores e protocolo de atendimento para casos de
injúria racial – Lançamento de Cartilha (Coordenadoria Executiva de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial/Prefeitura Municipal de
Araraquara)
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 Palestra “Políticas de Ação Afirmativa: limites da institucionalidade,
(in)segurança jurídica e obstáculos na construção da democracia
antirracista”
(Drª Isadora Brandão Araújo da Silva- Núcleo especializado de Defesa da
Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo)

Fotos: Mesa-Redonda e Palestra – Câmara Municipal de Araraquara
 Mesa-Redonda - Educação Escolar Indígena: os (des) caminhos da oralidade
e da escrita no ensino de história e culturas dos povos originários
Participação: Professores Indígenas da Terra Indígena de Araribá – Avaí/SP
Mediação: Grasiela Lima (GEERERI/Fundação Araporã; Edmundo Peggion
(CEIMAM/UNESP-FCLAr)
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Fotos: Mesa-Redonda sobre Educação Escolar Indígena com Professores Indígenas
da Terra Indígena de Araribá
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 Mesa-redonda – Políticas de Ação Afirmativa na Universidade e no
município de Araraquara: proposições, limites e potencialidades
Participação: Professores Dagoberto José Fonseca e Rondinelli Donizetti
Herculano (UNESP) e Luiz Fernando Costa de Andrade (Coordenadoria
Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-Araraquara)

Foto: Participantes da Mesa “Ações Afirmativas”

Foto: Intervenção dos indígenas da TI de Araribá sobre as políticas de ação
afirmativa voltadas para os povos indígenas.


Institucional
No Plano de Trabalho 2018, projetamos algumas ações importantes
relacionadas aos aspectos burocráticos e institucionais do Grupo, como a
atualização de dados dos membros, a comunicação (interna e externa), incluindo
a questão da comunicação visual, especialmente nas redes sociais. Sendo assim,
realizamos uma alteração na logo do Grupo, incluindo sua filiação institucional.
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A partir daí, ficou decidido que assim será a representação visual da nossa logo
oficial.



Publicação – Revista Moitará
O número da Revista Moitará voltado para a produção dos conhecimentos

produzidos pelos membros e convidados do GEERERI, levando em conta seus
projetos e ações, foi finalizado. Contudo, problemas na diagramação não permitiram
sua publicação no ano de 2018.
Segue o Sumário da edição que será publicado no próximo ano.
MOITARÁ – REVISTA ELETRÔNICA DA FUNDAÇÃO ARAPORÃ
V. 5, N.4 (2017)
Edição Grupo de Estudos
O ENSINO DE HISTÓRIAS E CULTURAS INDÍGENAS: REFLEXÕES A PARTIR
DAS AÇÕES EDUCATIVAS DO GEERERI/FUNDAÇÃO ARAPORÃ
SUMÁRIO
Editorial
Robson Rodrigues e Grasiela Lima
Apresentação
Grasiela Lima
Seção 1
ESPECIAL
Diálogos Interculturais – A Lei 11.645/08 e o ensino de histórias e culturas
indígenas: a visão e a prática dos professores indígenas
Os (Des)Caminhos da lei 11645/08 em escolas não-indígenas, e no entanto, repletas
de indígenas
Marleide Quixelô
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Protagonismo no Ensino da Cultura Indígena na Sala de Aula
Irineu Nje’a Sebastião
Relato de Prática: artefatos, brincadeiras e brinquedos de herança cultural
indígena
Silmara de Fatima Cardoso
Seção 2
ARTIGOS
1. Abordagens teórico-metodológicas sobre a temática indígena: memória,
patrimônio e história local
História Nacional e Etno-história: apontamentos sobre a ocupação indígena
na região de Araraquara/SP
Débora de Souza Simões
As Comemorações Oficiais do Aniversário da Cidade e os Excluídos da
História: povos indígenas e a memória local
Grasiela Lima
2. Formação docente, ações educativas e as representações sobre os povos
indígenas
Projeto Brasil Indígena: um relato de experiência na aplicação da Lei
11.645/08
Márcio Oliveira de Castro Coelho
Formação Docente e (Re)Construção de Saberes Históricos, Arqueológicos e
Pedagógicos sobre a Temática Indígena
Grasiela Lima e Robson Rodrigues
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Indígenas: um caminho estratégico para a
promoção da educação intercultural na escola
Suselaine A. Zaniolo Mascioli, Cris Regina Rebecchi Ferrerira, Deise Cristina
Aparecida Alves, Liliana Barcelini Gomes, Marcely de Mattos Santos e
Amanda Cristina do Nascimento Silva
Oficina de Bonecas Indígenas na Educação Infantil: interação lúdica e
respeito às diferenças
Ana Cláudia Magnani Delle Piagge, Marcia Cristina Argenti Perez e Tatiane
Pereira de Souza
A Temática Indígena na Escola por meio da Dança
Suselaine A. Zaniolo Mascioli e Natália Mazzilli Dias
Seção 3
ENTREVISTA
O ENSINO DE HISTÓRIAS E CULTURAS INDÍGENAS PELO OLHAR DA
EDUCADORA CRISTINE TAKUÁ
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2.3.4 GEMP: Grupo de Estudos em Museologia E Patrimônio
2.3.4.1



Ações em Museologia e Patrimônio

Programa de Salvaguarda e Conservação dos Acervos Arqueológicos do Museu
de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA)
Este Programa foi desenvolvido durante os meses de fevereiro, março e abril

de 2018, nas dependências do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara
e no Centro de Conservação e Restauro de Acervos Diversos (CECRAD). Este
trabalho foi realizado em três etapas:
Relato das condições do MAPA: A elaboração deste relato foi realizada nos
dias 05 e 06 de fevereiro de 2018, teve por objetivo descrever as condições do MAPA,
por meio de observação, registros fotográficos e conversa com os funcionários.
Assim, foram averiguados os problemas referentes tanto ao acervo sob salvaguarda
da instituição (em exposição e na reserva técnica) quanto os problemas estruturais do
prédio. A partir deste relato ficaram evidentes as condições de deterioração tanto da
estrutura física do prédio quanto do acervo arqueológico e paleontológico sob
salvaguarda da instituição, que ao longo dos anos vem sofrendo com a falta de
manutenção do espaço, ocasionando problemas estruturais, tais como: rachaduras e
infiltração em diversas partes do prédio, alagamento da reserva técnica, bioinfestação
de cupim e fungos, e outros problemas, como pichações, vidro quebrado, luzes
queimadas.
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Conferência do acervo arqueológico recebido em 2017 e atualização da Planilha
de Acervos do MAPA:
Todo acervo arqueológico endossado pelo MAPA é conferido, a fim de

apontar, documentar e solucionar possíveis problemas referentes ao material
arqueológico. Neste trabalho os problemas encontrados foram: erro na classificação
do acervo, peças faltantes, peças a mais, divergência de informações entre a planilha
e a etiqueta, peças sem numeração; todos esses pequenos problemas foram
solucionados ou registrados tanto na planilha do relatório de cada programa, como
também na Planilha de Controle de Acervo do MAPA.
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Montagem da exposição “Tecnologia Lítica e os Primeiros Habitantes”:
A exposição de curta duração denominada “Tecnologia Lítica e os Primeiros

Habitantes” surgiu a partir de um diálogo entre membros da Fundação Araporã e
Virgínia de Gobbi. O planejamento e a execução da exposição foi realizado tanto pela
equipe da Fundação Araporã quanto pelos funcionários do museu. A montagem teve
início no dia 24 de abril de 2018 e foi finalizada no dia 11 de maio, e a inauguração no
dia 14 de maio.
O objetivo da exposição é apresentar a temática sobre quem foram os
primeiros habitantes do Brasil e da região de Araraquara, quando chegaram e como
viviam, trazendo também o conhecimento sobre as técnicas utilizadas para a
confecção dos instrumentos líticos. Nesse sentido, foram montados cinco painéis
expositivos com os seguintes títulos: “Vocês já se perguntaram quem foram os
primeiros habitantes?”; “Como viviam?; “Lítico? O que é isso?”; “Produção cultural
lítica”; “Qual ciência que estuda os artefatos líticos?”; “Como eram produzidos esses
instrumentos?”; a reprodução de um vídeo editado pelos próprios funcionários da
instituição; e três vitrines com o acervo arqueológico.
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3. CONCLUSÃO
O ano de 2018 marca o início da atual gestão e apresentou para a Fundação
Araporã inúmeros desafios no processo de reorganização institucional iniciado em
2009, tendo em vista a consolidação de uma administração que busca a autonomia
financeira, assim como a profissionalização de setores estratégicos como a gestão de
projetos e a comunicação. Assim, os membros dos Conselhos da Fundação tem se
empenhado nos últimos anos a encontrar soluções para o aprimoramento das
técnicas e metodologias de gestão, especialmente no que se refere às fundações, ao
mesmo tempo em que busca a melhoria na qualidade de suas intervenções e ações
sociais e sua capacidade de cultivar uma práxis transformadora na promoção da
cidadania, na valorização do patrimônio cultural, ambiental e arqueológico, e na
educação emancipatória.
Apesar das dificuldades financeiras, entendemos que o ano de 2018 trouxe
importantes conquistas para nossa instituição, especialmente no que se refere às
parcerias estabelecidas, ao reconhecimento institucional tendo em vista a qualidade
dos trabalhos desenvolvidos, ao avanço nas ações empreendidas pelos Grupos de
Estudos, consolidando assim o caminho proposto no projeto de reorganização
institucional, especialmente no que se refere à produção e disseminação de
conhecimentos e a mediação que temos realizado na implementação de políticas
públicas nas áreas de Cultura e Educação.
Contudo, essa avaliação positiva não nos exime de buscar sempre o
aprimoramento, a maior qualidade na nossa missão social, a superação das
dificuldades na gestão administrativa, financeira e de recursos humanos, bem como a
efetivação de um planejamento estratégico que consolide a autonomia institucional e
promova maior eficiência e eficácia dos projetos desenvolvidos.

Prof. Dr. Robson Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo

Me. Débora de Souza Simões
Presidente do Conselho Consultivo
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