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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 
2013 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 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. 

Foi mais um ano de trabalho árduo, de discussões e busca de soluções para os 
nossos problemas e desafios cotidianos, especialmente no que se refere à formalização 
de convênios e captação de recursos para nossos projetos e manutenção 
administrativa, a necessidade de profissionalização de alguns membros e de uma 
infraestrutura adequada ao funcionamento da organização administrativa e técnico-
científico da nossa entidade. 

Destacamos, apesar das dificuldades enfrentadas, que a Fundação Araporã se 
fez presente nos espaços de reflexão, debates e discussões sobre os direitos dos povos 
indígenas, da defesa do patrimônio étnico e histórico cultural e buscamos, também, 
construir politicamente em Araraquara um espaço de articulação das instituições 
sociais, tendo em vista o fortalecimento das lutas empreendidas para a promoção da 
cidadania, da justiça social e da melhor qualificação destas instituições na realização 
destes objetivos. 

Além dessas ações mais voltadas ao campo político, ressaltamos que em 2013 
continuamos com o apoio e parceria do CEIMAM - Centro de Estudos Indígenas 
“Miguel A. Menéndez”, da UNESP/FCLAr, bem como com a Prefeitura Municipal de 
Araraquara e 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.  

Acreditamos, assim, que quanto mais trabalharmos na direção destes 
propósitos, conseguiremos vencer os obstáculos para a falta de maior incentivo e 
investimento nas causas que assumimos para colaborar com a construção de um 
mundo melhor.  
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2. SOBRE A FUNDAÇÃO 
 

A Fundação Araporã vem construindo uma história marcada pela defesa dos 
direitos indígenas, a partir de ações relacionadas à produção e divulgação do 
conhecimento científico por meio de parcerias estabelecidas com diferentes 
universidades, órgãos públicos, instituições sociais e empresas. Dessa forma, amplia e 
diversifica as suas ações, levando em conta as mudanças socioculturais, políticas e 
econômicas ocorridas nos últimos anos e as novas demandas colocadas pelas 
populações indígenas. 

A atuação política e educativa da Fundação Araporã se constitui enquanto 
núcleo de apoio à causa indígena, contribuindo com a luta dos povos indígenas pelo 
respeito aos seus direitos. Para tanto, mantemos um vínculo de diálogo direto, tanto 
com as comunidades indígenas, quanto com as instituições que elaboram e executam 
políticas públicas voltadas à defesa dos direitos dessas comunidades.  

Na Educação, objetiva promover o desenvolvimento científico, tecnológico, 
institucional, bem como a construção de conhecimentos no campo do ensino, 
pesquisa, extensão. Entende que por meio das ações educativas é possível promover 
uma construção cidadã. Afinal, na medida em que as pessoas reafirmam sua cultura e 
identidade, passam a fundamentar sua existência enquanto agentes produtores de 
cultura. 

Focada no patrimônio e na cultura, a Fundação desenvolve um novo modo de 
pensar estes temas a partir do registro arqueológico e do patrimônio cultural que 
possibilitam responder questões de interesse sociocultural, promovendo o exercício de 
cidadania já que os conhecimentos, as inovações, as tecnologias e as práticas 
orientadas pelas tradições estão relacionadas à existência dos diversos povos. 

Para continuar galgando seus objetivos, a Fundação Araporã atua na 
perspectiva do etnodesenvolvimento como uma forma de garantir a sustentabilidade 
econômica das comunidades. Pautada no respeito às relações de gênero e na melhoria 
da qualidade de vida, direciona suas ações para jovens e adolescentes que carecem de 
políticas públicas de inclusão e valorização tanto na sociedade indígena quanto na 
sociedade envolvente, pois, esses dois segmentos atualmente se encontram 
desassistidos em termos de inserção social necessitando de maior valorização das suas 
necessidades pessoais para a melhoria da autoestima. 

Com essa visão a Fundação acredita que os sujeitos se tornarão facilitadores e 
multiplicadores das propostas agroecológicas, o que possibilitará ações mais 
participativas e integradas no interior das comunidades, bem como das cidades no seu 
entorno, proporcionando mudanças locais e regionais. 
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2.1.Origem do nome e nossa história 
 

De origem Tupi Guarani, a palavra ARAPORÃ significa Luz Bonita, Dia Bonito e 
está associado ao nascer do sol (Ara – dia, luz, tempo, clima, nuvem, hora, nascer. 
Porã - bonito). A constituição da Fundação Araporã se deu em 1994, como uma 
organização civil, destinada a atender interesses coletivos, sem fins lucrativos e foi 
resultado de um pedido da líder Guarani Édina Silva de Souza aos pesquisadores do 
CEIMAM – Centro de Estudos Indígenas” Miguel A. Menéndez” – 
FCL/UNESP/CAr. 

Filha do líder Guarani Marçal de Souza Tupã-I, assassinado em 1983, Édina foi 
presidente da Associação da Mulher Araporã, da aldeia Bororó em Dourados, Mato 
Grosso do Sul, cujo objetivo era resgatar a dignidade da mulher indígena mediante a 
realização de projetos voltados à agricultura sustentável, e ainda, programas próprios 
de educação em sua língua materna.  

Desta forma, a Fundação Araporã foi criada com objetivo de proporcionar 
maior eficácia na captação de recursos, bem como na execução de projetos voltados às 
comunidades indígenas no que diz respeito à defesa dos direitos indígenas, a proteção 
do meio ambiente e da diversidade cultural e formação de recursos humanos.  

Contudo, o mais importante nesta proposta de trabalho da Fundação Araporã é 
seu compromisso incontestável com os povos indígenas, respeitando-lhes a 
identidade e autonomia, e apoiando-os no desenvolvimento dos seus projetos tendo 
em vista a autossuficiência política e econômica. Assim, as parcerias estabelecidas com 
as comunidades têm se dado a partir da concepção de que os indígenas são sujeitos e, 
por conseguinte, coautores dos projetos. 

Dessa forma, as ações da Fundação Araporã estão em consonância com a 
Constituição Federal Brasileira de 1988, que através de seu artigo 231 estabelece: “São 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 

Sendo assim, nossa instituição entende que continua sendo prioritária a busca 
da efetividade destas prerrogativas constitucionais dos povos indígenas no nosso país.  

Como resultado deste entendimento, definem-se os objetivos a alcançar e as 
mudanças consideradas necessárias para solução dos problemas, que por sua vez são 
selecionados e priorizados pela própria população envolvida e de acordo com suas 
necessidades. Ressaltamos ainda que, na execução dos programas, a efetiva 
participação da população é essencial, principalmente na busca de sua independência, 
desenvolvendo formas de resolver seus próprios problemas através da associação e 
cooperação, decidindo assim seu próprio destino. 

Um destaque da atuação da Fundação foi o desenvolvimento da ação que 
culminou na participação de Édina de Souza, acompanhada do Prof. Dr. Wilson 
Galhego Garcia, linguísta e antropólogo da UNESP/Campus de Araçatuba, no Grupo 
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de Trabalho Sobre Populações Indígenas da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em Genebra, com a apresentação de um trabalho sobre educação diferenciada em 
Kayowá-Guarani, idioma falado por mais de 30 mil índios no Brasil. Os trabalhos 
implementados pela Fundação contam com a parceria do CEIMAM, tendo em vista 
eventos e ações de caráter social, cultural, acadêmico e de extensão universitária. 
 

2.2. Linhas de atuação da Fundação 
 

2.2.1. Atuação Política 
 

A perspectiva da Fundação Araporã é desenvolver ações de extensão e 
pesquisa pautadas pelas conjunturas vivenciadas pelas populações indígenas em sua 
relação com a sociedade contemporânea. Para tanto, mantemos um vinculo de diálogo 
direto, tanto com as comunidades indígenas, quanto com as instituições que elaboram 
e executam políticas públicas voltadas à defesa dos direitos dessas comunidades no 
âmbito da sociedade envolvente.  

Sendo assim, a Fundação Araporã se constitui enquanto núcleo de apoio à 
causa indígena e procura contribuir para a luta dos povos indígenas pelo respeito aos 
seus direitos. Por isso estimula a participação de seus membros em conselhos, fóruns, 
debates e atividades na defesa da causa indígena. 
 

2.2.2. Educação  
 

Objetivando promover o desenvolvimento científico, tecnológico, institucional, 
bem como a construção de conhecimentos no campo do ensino, pesquisa, extensão, a 
Fundação Araporã se propõe a desenvolver cursos de extensão para capacitação de 
professores em história e cultura indígena de acordo com a Lei 11.645 de 10/03/08, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura indígena. 
Também desenvolve oficinas culturais; capacitação técnica de indígenas e não 
indígenas, bem como ações de promoção da Educação Patrimonial. 

Nossa concepção de Educação Patrimonial tem como matriz a Arqueologia, 
principalmente a partir da Etnoarqueologia, pelo fato dessa área do conhecimento 
permitir à promoção da relação entre o público e o patrimônio arqueológico. 
Entendemos que por meio dessa afinidade é possível promover a construção cidadã.  

Na medida em que as pessoas reafirmam sua cultura e identidade, passam a 
fundamentar a sua existência enquanto agentes produtores de cultura que se 
relacionam com o ambiente, originando assim, uma relação mais equilibrada e de 
respeito entre sociedade e o Meio Ambiente. Entendemos que as sociedades 
democráticas devam salvaguardar o seu patrimônio cultural. E assim, promover o 
exercício de cidadania já que os conhecimentos, as inovações e as práticas orientadas 
pelas tradições estão relacionados à existência de seu povo. 
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2.2.3. Etnoarqueologia 

 

Focada no patrimônio e na cultura, a Etnoarqueologia é uma linha de pesquisa 
que desenvolve um novo modo de pensar o registro arqueológico. É entendida como 
uma abordagem que proporciona os meios para se interpretar a estática do registro 
arqueológico, tendo como referencial a dinâmica do contexto etnográfico. Ou seja, a 
partir do estudo de sociedades contemporâneas, proporciona os meios para formular 
e testar hipóteses, modelos e teorizações que possibilitam responder questões de 
interesse arqueológico. 

O enfoque principal da pesquisa de campo está direcionado para a obtenção de 
dados sobre os registros e mapeamentos das plantas de ocupação das diferentes áreas 
(domésticas, habitação, industriais, ritualísticas, entre outras) superficiais e sua 
espacialização, com a utilização de georeferenciamento e a realização de croquis e 
mapas temáticos, além da utilização de técnicas de gravação para entrevistas com 
moradores mais antigos e outros informantes, tanto dentro das aldeias como fora 
delas, por meio de histórias de vida e entrevistas informais, acompanhadas de registro 
audiovisual.  

O dado etnográfico, sendo fundamental para entender os processos de 
formação do registro arqueológico, deve ser recolhido em campo a partir de uma 
observação direta da forma, fabricação, distribuição, significado e uso dos artefatos, a 
sua colocação institucional e a unidade de organização social correlata entre as 
populações atuais.  

 

2.2.4. Desenvolvimento Etnoambiental 

 

Tem como abrangência o sistema agroambiental, o desenvolvimento econômico 
sustentável, as relações de gênero, a saúde, a criança e o adolescente, a violência e o 
território. O etnodesenvolvimento, na concepção da Fundação Araporã, é uma forma 
de garantir a sustentabilidade econômica das comunidades indígenas. Pautado no 
respeito às relações de gênero e na melhoria da qualidade de vida, direciona suas 
ações para jovens e adolescentes que carecem de políticas publicas de inclusão e 
valorização, tanto na sociedade indígena quanto na envolvente, pois esses dois 
segmentos atualmente se encontram desassistidos em termos de inserção social, 
precisando de maior atenção as suas necessidades pessoais para a melhoria da 
autoestima.  

Os projetos de etnodesenvolvimento da Fundação têm como concepção 
prioritária a melhoraria da produção de alimentos e das unidades produtivas, para 
que possam favorecer o enriquecimento da dieta alimentar, assim como o respeito aos 
aspectos de tradição cultural envolvendo os cultivos das populações indígenas. 
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Entendemos que é necessário valorizar os produtos tradicionais e a conservação 
de germoplasma de variedades cultivadas, mas é necessário também aumentar a 
diversidade vegetal e promover o uso eficiente de recursos naturais por meio da 
conservação e regeneração do solo e da água, com ênfase num controle de erosão e 
formas de captação de água, no sentido de garantir que os sistemas alternativos 
implantados possam fortalecer a organização social nas aldeias indígenas. 

Nossas iniciativas em torno do etnodesenvolvimento estão pautadas pelo 
respeito pela comunidade, portanto, sempre pensadas e executadas de maneira 
coletiva, com base no diagnóstico participativo, em que as comunidades dão os 
indicativos das suas prioridades e que tipo de desenvolvimento esperam para suas 
áreas. 

 

2.3. Grupos de Estudos 

 

2.3.1. Grupo de Estudos Arqueológicos - GEA 

 

Nos últimos anos, arqueólogos nas mais variadas partes do mundo tomaram 
consciência de seu papel diante da sociedade. Estudar o passado do homem por meio 
de sua produção material, objetivo da Arqueologia, tem sido encarado como muito 
mais do que o simples ato de desenterrar resquícios de uma civilização distante étnica 
e temporalmente de nossa sociedade. Ao contrário, os vestígios arqueológicos dizem 
respeito ao presente, pois, ao serem desenterrados, passam a assumir ressignificados 
dados a eles pelos pesquisadores que, sem dúvida, inserem em suas pesquisas os 
anseios e os interesses do homem atual. Sendo desta forma, a profissão do arqueólogo 
deve ser socialmente engajada, engrossando a lista dos profissionais que têm como 
sua principal agenda discutir e preservar o patrimônio histórico e cultural da 
humanidade. 

A Arqueologia Brasileira, a despeito de seu nascimento acadêmico como uma 
ciência pretensamente neutra, tem acompanhado os passos de um movimento 
internacional, no qual o florescimento de uma Arqueologia Pública discute a 
importância de se conhecer um passado que imaginamos imerso em significados 
inapreensíveis aos olhos ocidentais.  

A crença nesta impossibilidade de apreensão de um mundo pré-histórico visto 
como exótico levou-nos, muitas vezes, a acreditar que a ciência arqueológica destina-
se mais a uma busca pelo “outro” do que pela nossa História. No entanto, alguns anos 
se passaram e, diante de muitas discussões entre arqueólogos e outros cientistas, uma 
forte vertente arqueológica atual encara as sociedades mais como o produto de 
intensas interações étnico-culturais do que comportando entidades homogêneas e 
monolíticas.  

Desta forma, o estudo de povos culturalmente distintos do passado começa a 
fazer parte de pesquisas que encaram o Brasil atual como o produto de encontros e 
confrontos, diverso em sua origem e em seus resultados multiétnicos. O diverso e o 
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mesmo não se fundem, mas interagem e criam outras possibilidades culturais, estas, 
agora foco de interesse dos arqueólogos. 

A partir dessas ideias norteadoras, constituiu-se o Grupo de Estudos 
Arqueológicos (GEA) que foi organizado no ano de 2008 para atuar junto à Fundação 
Araporã, desenvolvendo atividades junto ao MAPA - Museu de Arqueologia e 
Paleontologia de Araraquara e  CECRAD – Centro de Conservação e Recuperação de 
Acervos Diversos. 

O GEA tem como objetivos: 

I. Possibilitar um contato com a ciência arqueológica a partir de discussões 
teóricas, permitindo uma orientação em leituras dirigidas para maior 
aprofundamento dos temas e conceitos abordados durante as reuniões de 
estudo;  

II. Iniciar os primeiros contatos com fragmentos materiais que possam 
auxiliar e motivar os participantes a uma mudança de mentalidade, na 
percepção da importância dos achados arqueológicos em áreas agrícolas 
nas terras do interior paulista; 

III. Desenvolver atividades práticas como análises laboratoriais, ações 
museológicas e pesquisas de campo; 

IV. Criar parcerias com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento 
para aprimorar a formação dos membros do grupo; 

V. De maneira interdisciplinar visualizar os contextos arqueológicos 
regionais como fontes de compreensão ambiental e cultural. 

Por meio de atividades práticas, os estudantes e pesquisadores tomam contato 
com a Arqueologia e suas ciências afins (Museologia, Antropologia, Educação), a 
partir de experiências em trabalhos de campo e de laboratório, além de participar de 
ações educativas que envolvem a valorização dos mais diversos patrimônios, 
materiais e imateriais. 

O GEA atua em diferentes áreas do conhecimento: 

• Arqueologia (Atividades de campo, gabinete e laboratório); 

• Estudo de comunidades, principalmente indígena; 

• Educação Patrimonial (palestras, ações educativas e Oficinas) 

• Processos de Musealização da Arqueologia (Conservação, curadoria, 
mediação, monitoria e montagem de exposições).  

Como atividades periódicas o GEA realiza: 

• Reuniões de estudo e trabalho; 

• Discussões de conceitos e temas específicos a partir da leitura de textos; 

• Exibição do filmes e documentários; 

• Estágio no museu para envolvimento com as coleções arqueológicas 
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depositadas na reserva técnica; 

• Participação em atividades de laboratório; 

• Exercícios de campo; 

• Orientação mediante temas de interesse. 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Neste segundo ano da gestão, procuramos dar continuidade às ações para 
cumprir os objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho constituído, atuando no 
desenvolvimento das atividades planejadas e dando seguimento à reorganização 
institucional, implementando gradativamente o sistema de PMAS (Planejamento, 
Monitoramento, Avaliação e Sistematização), para fortalecimento 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, blog, página no facebook, endereço 
eletrônico (e-mail), instituição de uma mala direta com os associados e a consolidação 
da logomarca da entidade. Para avançar na constituição de uma política de 
comunicação da Fundação Araporã, temos a responsabilidade de desenvolver os 
estudos necessários e apresentar as propostas para consolidação dessa linha de 
trabalho.  

Demos continuidade à publicação de artigos nos meios de comunicação e 
encontros científicos, com objetivos de divulgar as questões indígenas, promover 
informações e debates sobre o terceiros setor, além 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 temos a pretensão de lançar 
um periódico eletrônico para a publicação de artigos científicos. 

Estamos 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. Além disso, após diversas conversas entre os 
membros da Fundação escolhemos um novo espaço para atender à estruturação da 
nova sede, cujo endereço será Rua José Rodrigues de Sá, 37 (fundos), Vila Xavier, CEP: 
14.810-058 e telefone (16) 3461.4201. Espaço esse cedido em comodato por um de 
nossos associados. 

Para a apresentação das demais ações desenvolvidas no ano de 2013, o presente 
relatório está estruturado a partir das quatro linhas de atuação da Fundação Araporã, 
estabelecidas no seu Projeto Institucional: Desenvolvimento Etnoambiental, 
Etnoaqueologia, Educação e Atuação Política.  
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4.1.ETNOARQUEOLOGIA 
 

4.1.1. Convênio com a Prefeitura Municipal de Araraquara 

 

Com a formalização do convênio de cooperação técnica, científica e cultural 
com a Prefeitura Municipal de Araraquara, deu-se início o desenvolvimento das ações 
apresentadas no Plano de Trabalho junto ao MAPA – Museu de Arqueologia e 
Paleontologia de Araraquara e também ao CECRAD – Centro de Conservação e 
Restauro de Acervos Diversos – a partir de parcerias com outras instituições, em 
especial as universidades, destacando-se aí grupos de estudos como o 
CEIMAM/UNESP – Centro de Estudos Indígenas Miguel Angel Menéndez e o 
MAE/USP – Museu de Arqueologia e Etnologia. 

O MAPA recebe apoio técnico e científico da Fundação Araporã nos temas 
associados e abre espaço para que os alunos de graduação, mestrado e doutorado, das 
universidades, bem como de outras instituições interessadas, realizem suas pesquisas 
oferecendo espaço físico e apoio institucional para tanto. 

A partir do Grupo de Estudos Arqueológicos (GEA/Fundação Araporã), os 
alunos colaboram de modo voluntário com o museu na realização das pesquisas, na 
montagem das exposições, na conservação do acervo e demais atividades que 
requeiram técnicos especializados na área de Arqueologia.  

O CECRAD, enquanto espaço laboratorial, também recebe apoio técnico e 
científico da Fundação Araporã que consiste no desenvolvimento de ações de 
conservação, restauro e preservação de acervos patrimoniais.  

Os termos de utilização deste espaço foram definidos no convênio firmado 
entre a Fundação Araporã e a Prefeitura Municipal que é a responsável pela 
administração, manutenção e preservação destes espaços, inclusive com a vinculação 
dos recursos humanos de seus quadros, bem como com a infraestrutura necessária a 
seu bom desenvolvimento.  

A cooperação técnica, científica e cultural define-se como um convênio cujo 
objetivo permite, de uma forma geral, o estabelecimento de programas de cooperação 
tendo em vista o desenvolvimento de ações de caráter de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento de atividades em áreas de mútuo interesse dos participantes. 

Por meio desta parceria destacam-se como ações desenvolvidas no espaço do 
Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara – MAPA e no Centro de 
Conservação e Restauro de Acervos Diversos – CECRAD, o que segue: 
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4.1.1.1. Ações da Fundação Araporã no MAPA e CECRAD 

 

• EDUCAÇÃO 

 

� Elaboração de roteiros de mediação 

 

Durante o ano de 2013 a equipe de técnicos da Fundação Araporã elaborou 
roteiros de mediação para exposição "MAPA: múltiplos olhares", tendo como foco 
atender a demanda de conteúdo do publico escolar.  

Os roteiros foram definidos tendo como objetivo orientar funcionários e futuros 
estagiários a respeito das possíveis temáticas que podem ser abordadas em cada ciclo 
escolar, respeitando os limites e as necessidades de cada faixa etária. 

Este material tem como pressupostos teóricos a pedagogia de Paulo Freire, a 
Sociomuseologia e a Arqueologia pós-processual, visando à construção conjunta do 
conhecimento partindo das vivências e experiências de cada visitante e os levando a 
se apropriar do museu enquanto um espaço de historias e narrativas constantes. 

 

� Estatísticas: elaboração e aplicação de fichas de avaliação para educadores e 
para público espontâneo  

 

As estatísticas de visitas são de extrema importância no museu, pois oferecem o 
suporte para que a equipe possa refletir suas ações e, consequentemente, a inserção do 
MAPA na comunidade por meio dessas ações. O instrumento de estatística mais 
comum entre os museus e espaços culturais é o caderno de visitas. Estes dados, 
mesmo que relevantes, são insuficientes para que possamos compreender que público 
alcançamos.  

A fim de sanar a ausência de dados de pesquisa foram desenvolvidas duas 
fichas de avaliação de público, uma destinada ao público espontâneo e outra 
destinada ao público escolar por meio de um questionário de “Avaliação de 
Multiplicadores”. Estes instrumentos de avaliação dos visitantes estão sendo aplicados 
desde agosto de 2013, portanto, considerando o período que compete ao presente 
relatório, foi possível observar que: 

 

• Público espontâneo: (34 fichas respondidas) as informações da “Ficha de Perfil 
de Público” complementam as informações presentes no caderno de visitas. 
Assim é possível notar que grande parte dos visitantes do museu são de 
Araraquara. Atualmente o público que procura o MAPA espontaneamente 
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• Público escolar: (23 questionários respondidos) segundo os questionários, a 
maioria dos professores realizam atividades em sala de aula que contemplam 
as temáticas abordadas pelo museu, pois estes integram o conteúdo 
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� Mediações com grupos escolares 

 

Durante todo o ano de 2013 foram realizadas 68 mediações com grupos 
escolares da rede pública e privada de Araraquara e Região.  

Em visita ao MAPA, os estudantes têm a oportunidade de entrar em contato 
com o universo de duas ciências distintas (Arqueologia e Paleontologia) que estão 
direta ou indiretamente inseridas no cotidiano da comunidade. Educandos e 
educadores perceberam que, em Araraquara, os acervos paleontológicos estão 
constantemente no nosso dia a dia, se considerarmos a presença dos icnofósseis 
(pegadas de dinossauros, mamíferos e outros vestígios de organismos diversos) nas 
calçadas mais antigas da cidade.  

No caso da Arqueologia, a mediação conta com atividades práticas e sensoriais 
que facilitam no processo de ensino e aprendizagem. A equipe de mediação utiliza os 
kits didáticos produzidos pelos educadores da Fundação Araporã com objetos 
diversos (cerâmica, pedra lascada e louça) que provocam a curiosidade e a busca pelo 
conhecimento. Em contato direto com este material, os estudantes são instigados a 
tocar e observar o material (sua cor, forma, textura) a fim de levantarem hipóteses 
acerca dos possíveis usos e funções deste objeto. Este contato ajuda os estudantes a 
concretizarem seu conhecimento e os levam a uma observação mais detalhada do 
acervo em exposição. 

 

  
Fachada do MAPA Atividade de mediação com alunos no MAPA 
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Kit Didático sendo utilizado em mediação com a 

EE Angelina Lia Holfesen. 
Mediação com ensino infantil. 

 

 

 

� Sessão de Cinema com o filme "As Aventuras de Tadeo" 

 

 

A abertura do MAPA aos domingos vem sendo de grande relevância para a 
inserção social do museu, se configurando como oportunidade para muitas famílias 
que buscam uma atividade cultural e educativa que possa envolver a família toda.  

Pensando nisso, nossa equipe realizou no dia 24 de novembro uma sessão de 
cinema com a exibição da animação “As Aventuras de Tadeo”1, que contou com a 
presença de 33 visitantes. No mesmo dia, jogos e livros que abordam as temáticas 
pertinentes ao museu foram disponibilizados para os visitantes. 

 

 

                                                             

1
 Sinopse: Devido a uma confusão inesperada, Tadeo, um pedreiro sonhador será levado por um famoso 

arqueólogo para uma expedição no Peru para tentar salvar a lendária Cidade Perdida dos Incas de um grupo de 

caçadores de tesouros. Tadeo sempre quis se tornar um famoso arqueólogo e aventureiro. No entanto passa 

seus dias sonhando entre guindastes e cimento da obra onde ele trabalha. A oportunidade de realizar seus 

sonhos é quando seu amigo, um arqueólogo de renome, recebe uma tabuleta de pedra misteriosa, a chave que 

leva à cidade perdida de Paititi e seu lendário tesouro. Um ponto da viagem, o arqueólogo sofre um acidente e 

quem deve substituí-lo na expedição é Tadeo. 
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Visitantes brincando com jogo da memória dos 

Dinossauros. 
Sessão de Cinema com o Filme “As Aventuras de 

Tadeo” 

 

• Oficinas XI Semana Brasileira de Museus 

 

Na XI Semana Brasileira de Museus a Fundação Araporã realizou duas oficinas 
no MAPA, “Isogravura” e “Cerâmica Indígena”, ambas voltadas para a divulgação e 
valorização da cultura indígena. 

No dia 14 de maio, foi realizada a oficina “Cerâmica Indígena” (realizada pela 
Profa. Maria Laura Scarpa). A oficina teve como objetivo apresentar uma das técnicas 
de confecção de cerâmica mais utilizada pelos povos indígenas brasileiros, o 
acordelado. Esta técnica consiste na sobreposição de roletes de argila que dão forma a 
vasos de tamanho, espessura e formas diversas. A oficina contou com a participação 
de 11 inscritos. 

Com esta oficina, pretendeu-se, tornar compreensíveis os aspectos materiais do 
patrimônio cultural indígena. Agindo como facilitadores desse processo de 
aprendizagem, o que se espera é que se ampliem as informações, gerando outros 
significados e significantes da cultura material e imaterial.  

No dia 16 de maio, o MAPA recebeu a oficina de “Isogravura” (realizada pela 
Profa. Talita Catini), atividade que adapta as técnicas da Xilogravura a materiais 
simples e acessíveis (placas de isopor, lápis, tinta guache). Esta oficina teve como 
objetivo mostrar à comunidade as particularidades de grupos étnicos brasileiros a 
partir de sua arte gráfica, expressa nos corpos (pintura corporal), cestarias e, em 
alguns casos, na cerâmica arqueológica. A atividade traz informações do mundo social 
e simbólico dos grupos indígenas. A atividade contou com a participação de 13 
inscritos, entre adultos e crianças. 

A Arte indígena marca sua identidade, sua forma de organização e também 
revela a relação entre o tradicional e as inovações da dinâmica cultural. Tanto o 
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grafismo em objetos como a pintura nos corpos não obedecem a padrões únicos, são 
expressões distintas de povos também distintos. 

 

• SALVAGUARDA 

 

� Curadoria e Analise do acervo resultado do “Programa Guarani de Gestão dos 
Recursos Arqueológicos na área da Usina Guarani S/A – Açúcar e Álcool Usina Cruz 
Alta – Etapa de Resgate Arqueológico- Unidade Mandu Município de Olímpia Estado 
de São Paulo” 

 

Os trabalhos de curadoria do acervo resultante do referido programa teve início 
em 2012, tendo continuidade em 2013.  

Com este projeto os estagiários e técnicos tiveram uma intensa experiência do 
trabalho de laboratório, conhecendo acervos arqueológicos associados a diversas 
ocupações humanas do interior paulista, algumas delas associadas a grupos indígenas 
ceramistas e/ou caçadores coletores. 

 

  
Técnica em arqueologia numerando as peças da 

coleção 
Conjunto de bordas, que compõem o sítio Rio 

Grande (Guarani) 

 

Na ocasião foram tratados 44 sítios arqueológicos, contabilizando um acervo de 
23.688 peças, sendo 2.607 líticos, 20.343 cerâmicas e 738 pós colonial. 

 

� Ocupação da reserva técnica do MAPA e padronização do acervo  

 

Em setembro teve início o “PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, 
CURADORIA DE ACERVOS ARQUEOLÓGICOS E EDUCAÇÃO MUSEAL”, que tem 
como um dos objetivos principais adotar padrões adequados para a salvaguarda do 
acervo arqueológico. 
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O projeto, ainda em andamento, adotou o uso de saquinhos zipados e caixas de 
polietileno (Dimensões: 40cm comp x 30cm larg x 15cm alt; Cor: marrom) como 
padrão de armazenamento do acervo arqueológico do MAPA e CECRAD. 

O padrão de organização descrito acima servirá como norte para a definição do 
termo de concessão de endossos em vigor a partir de 2014. 

O objetivo principal é o desenvolvimento de um programa capacitação técnica 
relacionado às atividades de pesquisa e preservação do acervo do Museu de 
Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA), envolvendo ações rotineiras de 
salvaguarda e comunicação museológica, resultando num maior dinamismo das 
atividades pré-determinadas pelo Plano Museológico, além de um incremento nas 
ações de intercomunicação entre a arqueologia e os estudantes, focando na 
sensibilização e na qualificação dos envolvidos a partir de conhecimentos 
apropriados, contribuindo, assim, para a manutenção de coleções arqueológicas, sua 
preservação e valorização cultural. 

 

 

  
Técnica de Arqueologia trabalhando na 
padronização do acervo do MAPA. 

Reserva técnica MAPA com os novos 
modelos de caixas. 

 

� Visita da Museóloga Profa. Dra. Marta Lourenço 

 

A pesquisadora Marta C. Lourenço, investigadora do Museu de Ciência da 
Universidade de Lisboa e Coordenadora do Departamento de História e Cultura 
Material na mesma Instituição. Membro do International Council of Museums - ICOM 
e da Society for the Preservation of Natural History Collections. Suas pesquisas 
concentram-se principalmente nas áreas de museologia, história das coleções, 
patrimônio científico e patrimônio universitário. 

Em dezembro, no dia 12, período da tarde, acompanhada de pesquisadores da 
área e membros da Fundação Araporã, conheceu o Museu de Arqueologia e 
Paleontologia de Araraquara – MAPA, realizando uma visita técnica. 
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Momentos da visita técnica da Profa. Marta Lourenço, da Universidade de Lisboa, no MAPA. 

 
 

4.2.DESENVOLVIMENTO ETNOAMBIENTAL 

 

Durante o ano de referência os pesquisadores da Fundação Araporã elaboraram 
um projeto para desenvolvimento de pesquisa futuras: 

Esse trabalho intitula-se: “Produção agroecológica de alimentos tradicionais e 
adequação ambiental florestal na aldeia indígena Índia Vanuíre, município de Arco Íris, Estado 
de São Paulo”. 

Esse projeto será encaminhado para a Carteira de Projetos Fome Zero e 
Desenvolvimento Sustentável em Comunidades Indígenas - Carteira Indígena - é uma 
ação do governo federal, resultado de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente - 
MMA, através da sua Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável 
- SEDR, e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através 
da sua Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN, com o 
objetivo contribuir para a gestão ambiental das terras indígenas e a segurança 
alimentar e nutricional das comunidades Indígenas, em todo o território nacional. 

O projeto em questão deseja melhorar a produção de alimentos nas unidades 
produtivas, com o intuito de favorecer o enriquecimento da dieta alimentar, por meio 
da valorização de produtos tradicionais e conservação de germoplasma de variedades 
cultivadas. Mas também aumentar a diversidade vegetal e promover o uso eficiente 
de recursos naturais por meio da conservação e regeneração do solo, água, com ênfase 
num controle de erosão e formas de captação de água e garantir que os sistemas 
alternativos implantados possam fortalecer a organização social. Uma vez que se 
almeja a sustentabilidade da comunidade no âmbito da aldeia, serão atendidos os 
requisitos mínimos de adequação ambiental florestal da reserva, por meio da 
produção interna de mudas de essências arbóreas nativas e recuperação de 
ecossistemas florestais degradados. 
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O desenvolvimento ocorrerá na Terra Indígena Índia Vanuíre, Município de 
Arco Iris, Estado de São Paulo. Nesta área vivem Povos Indígenas das Etnias 
Kaingang, Krenak, Pankararu, Atikum Terena, Guarani e Fulni-ô. 

 

 

4.3.EDUCAÇÃO 

 

Para o desenvolvimento científico, tecnológico, institucional, bem como a 
construção de conhecimentos no campo do ensino, pesquisa, extensão, a Fundação 
Araporã realizou diversas ações no campo da educação, a saber: 

 

 

� Programa de Educação Patrimonial no âmbito do Programa de Prospecção 
Arqueológica na área de implantação do loteamento Parque FABER CASTELL 
III, Município de São Carlos, Estado de São Paulo. 

 

Ao desenvolvermos as nossas ações educativas primeiramente levantamos 
informações sobre o patrimônio cultural existente no município e região. Cremos que 
ao levarmos em conta o patrimônio local, fica mais fácil as pessoas envolvidas criarem 
uma identidade com esse patrimônio, portanto, entender a importância da usa 
preservação.  

No que compete a São Carlos, sabemos que o município tem um Patrimônio 
Histórico e Cultural rico, tanto do ponto de vista arqueológico quanto arquitetônico. 
Em São Carlos, os vestígios arqueológicos apontam para dois importantes caminhos: 
em primeiro lugar, um horizonte histórico com as fazendas históricas do período 
cafeeiro, dentre as quais as mais importantes são a Fazenda do Pinhal, Fazenda Santa 
Maria e Fazenda Vale do Quilombo. Além destas, há outras fazendas importantes na 
região que evidenciam os tempos de apogeu da cultura cafeeira. São fazendas que 
constam nos roteiros turísticos históricos da cidade e já foram tombadas como 
patrimônios arquitetônicos. No que compete à arqueologia existe informações 
relevantes sobre o contexto arqueológico pré-colonial na região de São Carlos. 

Evidenciamos também nas nossas ações educativas a cultura imaterial. Para 
que os alunos consigam refletir sobre o conceito de bens patrimoniais históricos 
culturais, tanto do ponto de vista material quanto imaterial. A título de exemplo nos 
reportamos a folia de reis que acontece no município a mais de 50 anos.  

Diante desses dados e da constatação da importância da preservação da 
identidade cultural regional, o Grupo de Estudos Arqueológicos GEA//Fundação 
Araporã desenvolveu duas ações educativas na Escola Estadual José Juliano Neto, 
com os alunos do 3º ano do ensino médio. 
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Esta unidade escolar fica na região central de São Carlos, recebe público 
diverso, inclusive oriundos da zona rural. Foram atendidos 35 educandos na execução 
da ação educativa.  

A ação educativa correspondeu a duas oficinas de educação patrimonial, sendo 
que na primeira se desenvolveu um processo de “produção de histórias em quadrinhos”. 
Para essa produção a turma de alunos foi dividida em quatro grupos. Com um roteiro 
pré-definido, o procedimento foi desenvolvido para captar o aprendizado dos alunos 
sobre os conteúdos trabalhados ao longo da nossa palestra. Os temas foram: primeiros 
habitantes da região, diversidade étnica, patrimônios e o trabalho do arqueólogo. 

A segunda oficina foi a de “isogravura”, (técnica da xilogravura aplicada em 
isopor) com o tema: “Diversidade étnica e representação gráfica: compreendendo a 
construção da identidade cultural e ambiental dos diferentes povos indígenas por meio da sua 
arte”. Nessa oficina se trabalhou informações sobre a diversidade étnica a partir dos 
grafismos de grupos indígenas do estado de São Paulo.  

Como resultado final desenvolveu-se uma animação audiovisual com os 
desenhos realizados pelos alunos O objetivo deste tema foi o de proporcionar uma 
aproximação do universo simbólico de diferentes grupos indígenas, rompendo com o 
paradigma generalizante vinculado a imagem do índio. Nesta oficina os educandos se 
empenharam em criar novos padrões gráficos, ressignificando e incluindo novos 
elementos. 

 

 

  
Desenvolvimento da oficina sobre Diversidade 

Étnica e Representação Gráfica. 
Aplicação da oficina de isogravura. 
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Elaboração do material na oficina de quadrinhos. 
Elaboração dos quadrinhos pelas equipes de 

Educandos da Escola Estadual José Juliano Neto. 
 

 

� Programa de Educação Patrimonial no âmbito do licenciamento ambiental da 
área de expansão da Usina Santa Cruz, envolvendo os municípios de 
Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, no estado de São Paulo. 

 

A concepção do referido Programa foi marcada por uma perspectiva de 
múltiplas ações, sendo retroalimentada pela própria prática “arqueológica e pedagógica”, 
na qual concebemos as oficinas e o material didático a partir da Ação-Reflexão que 
estão sendo desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Arqueológicos (GEA) da Fundação 
Araporã, com base em informações obtidas a partir do levantamento bibliográfico, 
releituras e adequações de guias de oficinas de Educação Patrimonial, considerando-
se o contexto social trabalhado. 

Para subsidiar o trabalho educativo desenvolvido, o Grupo de Estudos 
Arqueológicos (GEA) da Fundação Araporã, primeiramente desenvolveu pesquisas 
prévias sobre os perfis históricos e socioeconômicos dos municípios envolvidos na 
ação com base em documentos disponíveis na internet a partir de sites oficiais, nas 
bibliotecas e casas de culturas existentes nestes. Posteriormente, complementou-se as 
informações sistematizadas de cada município com relatos obtidos durante as 
oficinas.  

Compreendemos que a educação patrimonial tem que caminhar conjuntamente 
com as pesquisas arqueológicas. E sempre partindo do princípio do respeito pelo 
conhecimento e produção cultural dos sujeitos envolvidos no âmbito da pesquisa. 
Para tanto, utilizamos diferentes linguagens como, desenho, aplicação da técnica de 
confecção cerâmica indígena, simulação de escavação de um sítio arqueológico, 
fotografias, dentre outras possibilidades. A utilização dessas ferramentas tem nos 
auxiliado na comunicação com os diferentes públicos. No Âmbito do projeto 
supracitado desenvolvemos as oficinas temáticas denominadas: Oficina Arqueólogo 
por um dia, Oficina Conhecendo o Patrimônio Local, Oficina de cerâmica, além do 
desenvolvimento da ação intitulada Escavação Simulada.  
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A ação educativa desenvolvida teve como público prioritário os alunos do 6º 
ano do ensino fundamental das escolas municipais de Santa Lucia e Américo 
Brasiliense. Também trabalhamos com alunos do 8º ano e 6º ano da Escola particular 
Maria Imaculada no município de Américo Brasiliense e duas turmas do ensino médio 
da Escola Estadual Angelina Lia Rolfsen, em Araraquara. Além do público escolar, 
desenvolvemos ações educativas com trabalhadores de vários setores da própria 
Usina Santa Cruz. 

Em Santa Lúcia contamos com o apoio da Secretária da Educação da Prefeitura 
Municipal para o desenvolvimento do projeto e as ações foram desenvolvidas com 
duas escolas de Ensino Fundamental: a E.M.P.G Tanios Zbeid e a E.M.E.F. Padre 
Gregório Humberto Beule. As atividades foram realizadas com estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental. Em Américo Brasiliense foram desenvolvidas as atividades 
junto aos alunos do 7º e 8º ano da Escola Particular Maria Imaculada e na E.M.E.F. 
Professor Virgílio Gomes com alunos do 6º período. Nessas unidades escolares foram 
desenvolvidas as oficinas temáticas “Arqueólogo por um dia” e “Conhecendo o 
Patrimônio Local”. 

Em Araraquara as ações educativas foram realizadas com duas turmas do 1º 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Profª. Angelina Lia Rolfsen, onde foram 
realizadas a oficina “Conhecendo o Patrimônio Local” e a oficina de “Cerâmica”. Os 
educandos também estiveram no Museu de Arqueologia e Paleontologia de 
Araraquara (MAPA) para uma visita monitorada e, no espaço do museu, 
participaram, também, da oficina “Arqueólogo por um dia”.  

Na continuidade da aplicação do programa optamos com esse público 
conceituar a parte prática do trabalho do arqueólogo, explicando as possíveis 
metodologias de escavação, os tratos com os materiais coletados, enfim todos os 
procedimentos metodológicos para o resgate de um sítio arqueológico. A oficina 
escavação simulada, foi aplicada com o apoio da Chácara Sapucaia, um centro cultural 
da Unesp. 

 

  
Palestra e oficina educativa com funcionários da 

Usina Santa Cruz  
Participante desenhando o material lítico 

analisado 
 



 
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 
Rua Imaculada Conceição, 1677 (Fundos) – Araraquara – SP – CEP: 14.801-400. 

Tel.: (16) 3461.4201 - Contato: fundacaoarapora@yahoo.com.br 
http://fundacaoaraporagea.wordpress.com / https://www.facebook.com/fundarapora 

  

P
á

g
in

a
2

7
 

 

  
Aplicação da oficina conhecendo o patrimônio. Momento da escavação Simulada. 

 

 

  
Momentos da execução das atividades práticas durante o desenvolvimento das oficinas educativas 

 

 

� Projeto Arqueologia e Educação em Poços de Caldas. Desenvolvido pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Memória, Cultura e Educação - 
FAE/UEMG, coordenado pela professora Dra. Solange Nunes Schiavetto em 
Parceria com a Fundação Araporã. 

 

As ações do Projeto de Pesquisa Arqueologia e Educação Patrimonial 
realizados no sudoeste de Minas Gerais tem por objetivos desenvolver pesquisas 
arqueológicas em Poços de Caldas e região, buscando a partir de metodologias 
advindas dos pensamentos arqueológico e antropológico, discutir as possibilidades de 
apreender a formação multicultural das populações humanas que hoje vivem na área 
de interesse da pesquisa. A produção material humana de tempos pretéritos, da 
História à Pré-História, é de grande importância, na medida em que possibilita aos 
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investigadores produzir discursos que questionem a visão de um passado 
simplificado e de uma evolução unilinear da sociedade.  

Os pesquisadores da Fundação Araporã são parceiros desde 2012. Assim, em 
continuidade às ações educativas dessa parceria fomos convidados para desenvolver 
uma palestra e uma oficina com educandos oriundos da escola Municipal José 
Mamud Assan, no mês de outubro. 

O professor Dr. Robson Rodrigues ministrou a palestra “A arqueologia no 
contexto brasileiro” e a professora Dra. Dulcelaine L Nishikawa desenvolveu a oficina 
“arqueólogo por um dia”. 

 

 

  
Imagens da palestra e público da Escola Municipal José Mamud Assan. 

 

O público alvo se constituiu de 80 alunos oriundos da escola Municipal José 
Mamud Assan dos 6º e 7º anos. 

O objetivo da ação foi o de desenvolver com os educandos ideias sobre o que é 
patrimônio cultural, material e imaterial. Trazer conhecimentos sobre a história e os 
patrimônios culturais de Poços de Caldas. Trabalhar com os educandos noções sobre 
Arqueologia: metodologia e ciência. Trazer informações sobre trajetória de ocupações 
humanas e mediar informações atuais sobre a diversidade dos povos indígenas e 
negra na região sudoeste de Poços de Caldas-MG, bem como apresentar a diversidade 
e inter-relação entre os grupos indígenas por meio da cultura material. 
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Kit didático da oficina arqueólogo por um 
dia. 

 

  

Material histórico analisado Resultado da análise do material cerâmico 
 

  
Análise material litico Exposição da avaliação do material recebido 
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� Programa de Educação Patrimonial nos municípios de Bebedouro, Catanduva, 
Monte Alto, Taiaçu, Taquaritinga, Vista Alegre do Alto, no âmbito do 
Programa de Gestão dos Recursos Arqueológicos Nardini Agroindustrial.  

 

O Programa de Educação Patrimonial executado nos municípios de Bebedouro, 
Catanduva, Monte Alto, Taiaçu, Taquaritinga, Vista Alegre do Alto teve por objetivo 
ressaltar a importância do patrimônio cultural local para se criar uma percepção 
patrimonial e desenvolver um processo continuo de reconhecimento do patrimônio 
local. 

As pesquisas arqueológicas regionais registraram 22 sítios arqueológicos, 41 
ocorrências arqueológicas isoladas e 06 áreas de ocupação histórica na área de 
expansão agrícola e da área da LT 138 kV SE Pirangi (CPFL) – SE da Usina Nardini 
(ZANETTINI, 2011). Os sítios foram identificados ao longo de diversas áreas no 
contexto da bacia do Rio Turvo, no norte de São Paulo. Esse contexto permite 
observarmos a relevância do ponto de vista cultural, histórico, arqueológico e 
ambiental da área.  

Diante desse contexto procedeu-se o desenvolvimento de oficinas educativas 
no âmbito dos municípios em que foram encontrados os sítios arqueológicos e 
envolvidos pelo referido empreendimento, pois compreendemos que é importante 
criar uma identidade com o patrimônio cultural e ambiental dessas áreas, tendo em 
vista a constituição de um sentido preservacionista. 

Os trabalhos tiveram início na formulação de contatos com as secretarias 
municipais de ensino e cultura para que assim fossem estabelecidas parcerias, no 
sentido de possibilitar a ação educativa. Obtivemos êxito nos municípios de 
Bebedouro, Catanduva, Monte Alto, Taiaçu, Taquaritinga, Vista Alegre do Alto-SP. Os 
demais municípios, por participarem de uma mesma diretoria de ensino, foram 
agrupados em cidades sedes. 

Nesses municípios foram desenvolvidas as oficinas temáticas denominadas: 
Oficina Arqueólogo por um dia, Oficina Conhecendo o Patrimônio Local, oficina de 
Isogravura para tratar dos aspectos da diversidade cultural e a oficina “Que objeto é 
esse”, pensada exclusivamente para os Museus de Monte Alto, para trabalhar de 
maneira conceitual a importância dos museus e o trato com seu acervo.  

Optamos por trabalhar com as diretorias de ensino prioritariamente, mas 
tivemos algumas exceções como o caso de Taiaçu, Catanduva, Bebedouro e Monte 
Alto. 

Taiaçu está vinculada na diretoria de ensino de Taquaritinga, mas no momento 
da visita ao município e em contato com os educadores locais, estes solicitaram uma 
ação educativa no município e convidaram os educadores da cidade vizinha Taiúva. 

Em Catanduva, procedeu-se uma parceria com a secretária de cultura e 
desenvolvemos o projeto com o grupo de alunos do instituto de Educação Superior de 
Catanduva IMES. Em Monte Alto desenvolvemos com a equipe de profissionais do 
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museu. No município de Bebedouro, o convite foi para participar de um fórum 
municipal de Educação, no qual desenvolvemos as oficinas com educadores e 
educandos da escola Abílio Manoel. O município de Vista Alegre do Alto, embora 
estivesse também alocada na diretoria, desenvolvemos uma ação educativa por se 
tratar do município sede da Usina Nardini. 
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Palestra em Bebedouro e oficina “Arqueólogo por um 

 
 

 
Apresentação do resultado da oficina “conhecendo o patrimônio” em Catanduva.

 
 

Oficina e Palestra em Taquaritinga.
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Apresentação do resultado da oficina “conhecendo o patrimônio” em Catanduva. 
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Desenvolvimento das atividades educativas em Taiaçu 

 
 
 
 

  
Execução das ações educativas no município de Vista Alegre do Alto. 

 
 
 

  
Apresentações de informações patrimoniais durante a realização das oficinas educativas em Monte 

Alto 
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No que diz respeito às atividades educativas desenvolvidas no contexto do 
Programa de Educação Patrimonial da Nardini Agroindustrial, a nossa compreensão é 
a de que as ações de sensibilização patrimonial no âmbito dos projetos arqueológicos 
em contextos de empreendimentos são importantes e necessários, no entanto, essa 
atuação deve ser apenas o início de um processo que tem que ser contínuo e 
construído na sociedade local. 

Cabe aos educadores que atuam no âmbito dos projetos de Arqueologia 
Preventiva fomentar nos diversos grupos sociais envolvidos como professores das 
redes de ensino, seus educandos, alunos e docentes universitários, funcionários das 
empresas envolvidas ou mesmo com a sociedade civil esse processo de sensibilização 
para as questões do patrimônio cultural local, dando subsídios para que estes sujeitos 
possam futuramente desempenhar o papel de multiplicadores junto a sua 
comunidade e se envolverem com os espaços culturais presentes nos municípios como 
museus, centro culturais, bibliotecas e teatros. 

 

 

 

� Ação Educativa do Programa de Educação Patrimonial no contexto da área de 
Implantação do Loteamento Parque Faber Castell III, Municípo de São 
Carlos/SP. 

 

Intitulado “A ocupação humana na região central do estado de São Paulo: 
conhecendo o passado, refletindo o presente”, as atividades educativas aconteceram 
na EE Professor José Juliano Neto, no município de  São Carlos, no período de junho. 

As oficinas “Arqueólogo por um dia”, “Reconhecendo o Patrimônio” e 
”Isogravura” foram mediadas como atividades lúdicas para conseguir atingir o 
objetivo de tornar o Patrimônio histórico e cultural de São Carlos conhecido pelos 
jovens em idade escolar, público alvo deste projeto. Para tanto, utilizamos um 
conhecimento prévio acerca do patrimônio material que compõe o histórico da 
ocupação e expansão urbana do município.  

Entendemos também que é de grande importância discutir alguns conceitos 
arqueológicos com os educandos, sendo esses: o que é patrimônio material e imaterial; 
como podemos entendê-lo e conhecê-lo; como as diferentes sociedades entendem e 
conhecem seu patrimônio histórico cultural; como trabalha o arqueólogo e quais são 
suas ferramentas. 
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Momentos da execução das atividades práticas no decorrer das oficinas educativas. 

 
 

� Desenvolvimento do Projeto “A Arqueologia vai à Escola” 

 

O projeto “A Arqueologia vai à Escola” é uma Ação Educacional promovida 
pelo Grupo de Estudos Arqueológicos (GEA) da Fundação Araporã em parceria com 
o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA) e as escolas 
interessadas e tem como um de seus objetivos demonstrar que a Arqueologia é uma 
ciência com teoria, métodos e técnicas próprias e que nos permite relacionar diversos 
conhecimentos. 

Para tanto proporciona a realização de um trabalho multidisciplinar dentro e 
fora da sala de aula, permitindo que o aluno se inicie no fazer científico, ou seja, 
mostrar de forma prática como o conteúdo que lhes é apresentado na escola, é 
produzido por meio da experimentação. 

O trabalho está estruturado em várias etapas e uma das principais etapas é o 
desenvolvimento da “Escavação Simulada” que consiste em levar alunos em idade 
escolar, principalmente do ensino fundamental, para realizar uma escavação em um 
sítio arqueológico montado pelos integrantes do GEA sob a orientação do arqueólogo 
Prof. Dr. Robson Rodrigues. 

A escavação tem como objetivo mostrar, de forma prática, conteúdos vistos 
previamente em sala de aula envolvendo diversos saberes, dentre eles os alunos terão 
a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos sobre Geografia, Biologia, 
História, Matemática e Artes. 

Essa ação tem um importante papel educacional, despertando o interesse dos 
alunos pela Arqueologia e pelo próprio fazer científico, ao mesmo tempo as ações 
educacionais auxiliam na compreensão dos conteúdos escolares, pois coloca em 
prática o conhecimento apreendido em sala de aula. 
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� Elaboração do projeto intitulado: “Povos indígenas: história e cultura dos primeiros 
habitantes do centro-oeste paulista”. 

 

Esse projeto será encaminhado para a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do ministério da Educação. 

O projeto tem como recorte o estudo temático da diversidade cultural, com 
especial atenção para a problemática dos povos indígenas do Brasil, de modo especial 
os povos que habitam o território onde hoje se define como centro-oeste do estado de 
São Paulo, extremamente negligenciada pela história, pela política e pela educação 
brasileira e que hoje, apesar dos avanços no campo dos direitos e de algumas políticas 
públicas, assim como em termos específicos da legislação educacional e das 
orientações didático-pedagógicas dos órgãos oficiais, a referida temática aparece ainda 
como “letra morta” tendo em vista sua pouca ou nenhuma efetividade nos projetos 
político-pedagógicos e no cotidiano das escolas brasileiras.  

A construção do objeto de pesquisa do presente projeto nasceu da constatação 
de que a história dos povos indígenas no nosso país ainda se apresenta suprimida da 
história nacional, muito aquém do que estabelece a legislação, as diretrizes e 
parâmetros curriculares nacionais que buscam promover o conhecimento e o respeito 
à diversidade cultural brasileira, de um modo geral, e a história e cultura dos povos 
indígenas, em especial. Para além dos documentos oficiais, trata-se de uma 
necessidade e urgência do ponto de vista dos estudos culturais assim como dos 
movimentos sociais e etnoambientais relacionados aos povos indígenas. 

Para a execução da pesquisa definiu-se como área de abrangência o referencial 
da Bacia Hidrográfica do Tietê/Jacaré, a partir da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 13 (UGRHI 13), gerenciada pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica (CBH-TJ). Ao todo envolve 34 municípios distribuídos nas Regiões 
Administrativas de Bauru, Campinas, Araraquara e Sorocaba, e nas Regiões de 
Governo de Botucatu, Bauru, Jaú, Rio Claro, Piracicaba, São Carlos e Araraquara. 

Levando-se em conta que os estudos sobre a História Local e Regional devem 
abordar as comunidades indígenas que habitam ou habitavam a mesma região de 
abrangência da pesquisa, constatamos que não existem fontes fidedignas que possam 
fundamentar os conhecimentos sobre a história dos povos indígenas da região. 

Dessa forma, a pesquisa sobre a história e cultura dos povos indígenas no 
centro-oeste paulista se justifica pela necessidade de constituí-los sujeitos da história, 
tal qual determina a tendência atual dos estudos históricos, assim como a legislação, 
as diretrizes e parâmetros da educação voltados para a valorização da diversidade 
cultural brasileira. 
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� Projeto: “Recuperação e conservação de acervos do patrimônio histórico e 

cultural de Araraquara” 
 

Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura a ser executado em 2014 
nas dependências do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA), 
Centro de Conservação e Restauração de Acervos Diversos (CECRAD) e Museu 
Histórico e Pedagógico “Voluntários da Pátria”. 

 Seu objetivo geral é desenvolver um Programa de Recuperação e Conservação 
do Patrimônio Histórico e Cultural existente nos espaços museais do município de 
Araraquara, visando a manutenção dos seus acervos e focando na educação e na 
qualificação profissional com conhecimentos apropriados, contribuindo, assim, para a 
manutenção deste material no município e de maneira incisiva no processo de 
difundir informações a respeito da importância de tais acervos junto a população 
regional, contribuindo para a sua preservação e valorização cultural. 

O Programa das oficinas contará com estudos e tratamentos técnicos 
adequados ao manuseio e acondicionamento de acervos; desenvolvimento de ações 
práticas nos objetos institucionalizados a partir de intervenção técnicas no tratamento 
e conservação de acervos patrimoniais e a prática da conservação de acervos históricos 
e arqueológicos. 

 

 

4.4.ATUAÇÃO POLÍTICA 

 

4.4.1. Participação no Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPISP) 

 

O Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPISP) foi criado pelo Governo do 
Estado de São Paulo (Decreto 48.532, de 9 de março de 2004). Alterado pelo Decreto 
49.808, de 21 de julho de 2005, e tem como objetivo potencializar as ações para a 
melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas e da garantia de seus direitos 
constitucionais e legais, através da conjugação de esforços entre os diversos órgãos e 
entidades, governamentais e não governamentais, com a participação de 
representantes da população indígena, na formulação, no acompanhamento e na 
avaliação das ações, subsidiando a aferição da efetividade das políticas públicas que 
lhes são direcionadas. Está vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

Os representantes dos grupos indígenas que compõem o conselho são dos 
povos Guarani, Tupi-Guarani ou Nhandeva, Kaingang, Pankararu, Terena, Krenak, 
Fulni-ô, Pankarare, Xucuru, Cariri-Xocó, Cariri, Potiguara, Atikum, Pataxó Hãhãhãe,  

Cabe a cada membro do Conselho Estadual dos Povos Indígenas divulgar as 
Diretrizes Estaduais de Atenção aos Povos Indígenas e defender seus princípios e 
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objetivos; exercer as funções e atividades para as quais tiver sido designado e 
participar das reuniões regular e ativamente, procurando contribuir para a 
implementação das Diretrizes Estaduais de Atenção aos Povos Indígenas. 

A Fundação Araporã foi convidada, a compor o Conselho que indicou como 
titular Niminon Suzel Pinheiro e como suplente Adriana Saraiva. A publicação do Ato 
do Governador com a designação dos membros para o período de três anos foi 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, Seção I, volume 
121, número 164 de 30/08/2011.  

 

4.4.2. Organização e realização de Eventos Temáticos 

 

 

� I Encontro Brasil Indígena: A temática indígena na escola 

 

Evento realizado nas dependências do Serviço Social do Comércio (SESC) e da 
Universidade Paulista (UNIP), no período de 24 a 26 de setembro. O 1º Encontro 
Brasil Indígena, cujo tema deste ano foi A Temática Indígena na Escola, propôs 
articular, promover e fomentar as discussões sobre o ensino da cultura e história 
indígena nas escolas de ensino fundamental e médio, relacionado à implementação de 
Lei 11.645/08, buscando contribuir com o debate, promoção e troca de conhecimentos 
voltados para a compreensão da diversidade cultural e as práticas pedagógicas, 
destacando-se os seguintes objetivos:  

• Discutir a Lei 11.645/08 e as dificuldades e desafios da sua implementação 
na rede básica de ensino (público e privado);  

• Constituir um espaço dialógico, tendo em vista contribuir para a construção 
e difusão de conhecimentos relacionados à história e cultura indígena;  

• Contribuir para a formação de educadores e gestores educacionais no que 
se refere à temática indígena na escola, na perspectiva do multiculturalismo;  

• Estabelecer diálogos interculturais entre professores indígenas e professores 
não indígenas sobre os desafios das práticas pedagógicas relacionadas ao 
ensino de História dos povos indígenas no Brasil;  

• Difundir ações didático-pedagógicas relacionadas ao reconhecimento, 
respeito e valorização dos povos indígenas.  
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Mesa redonda com liderança indígenas. 

Apresentação de dança Terena. 
Noite de autógrafos com Daniel Munduruku. 

Momentos do I Encontro Brasil Indígena 
 

 

� Exposição Harald Schultz – “Fotógrafo Etnógrafo” 

 

Mostra fotográfica realizada nas dependências do Serviço Social do Comércio 
(SESC), no período de 16 de outubro a 01 de Dezembro. 

A exposição “Harald Schultz: Fotógrafo Etnógrafo” reúne fotografias tiradas 
durante quase 30 anos pelo antropólogo Harald Schultz durante expedições por 
diversos grupos indígenas brasileiros. 

As imagens selecionadas fazem parte de uma coleção composta por 1.127 slides 
do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e destacam 
aspectos relativos à estética obtida com a ornamentação do corpo com pinturas e 
adornos, sobretudo os plumários. 

 

 

 

 



 
F

CNPJ nº.: 00.149.261/0001
Rua Imaculada Conceição, 1677 (Fundos) 

Tel.: (16) 3461.4201
http://fundacaoaraporagea.wordpress.com

 

Imagens da exposição Harald Schultz nas dependências do SESC.

 

 

� Apresentação do filme: “As Hiper Mulheres”

 

Tendo a presença e debate 
nas dependências do SESC/Araraquara

A exibição do filme e debate com o diretor Takumã Kuikuro 
apoio do Núcleo de Antropologia da Imagem e Performance da
Travessa Cinematográfica e do SESC Araraquara.

O documentário “As Hiper Mulheres”, exibido em diversos festivais no Brasil e 
exterior e ganhador de diversos prêmios, incluindo o Kikito Especial do Júri do 
Festival de Gramado e o Prêmio Al J
Mulheres” uma produção conjunta do Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e do projeto Vídeo nas Aldeias foi dirigido pelos cineastas Takumã 
Kuikuro e Leonardo Sette e pelo antropólogo Carlos Faust
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Imagens da exposição Harald Schultz nas dependências do SESC. 

“As Hiper Mulheres” 

a presença e debate com o diretor Takumã Kuikuro, o evento ocorreu 
Araraquara, no dia 31 de outubro. 

xibição do filme e debate com o diretor Takumã Kuikuro contou
apoio do Núcleo de Antropologia da Imagem e Performance da Unesp, do site 
Travessa Cinematográfica e do SESC Araraquara. 

“As Hiper Mulheres”, exibido em diversos festivais no Brasil e 
exterior e ganhador de diversos prêmios, incluindo o Kikito Especial do Júri do 
Festival de Gramado e o Prêmio Al Jazeera de Melhor Documentário. “As Hiper 
Mulheres” uma produção conjunta do Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e do projeto Vídeo nas Aldeias foi dirigido pelos cineastas Takumã 
Kuikuro e Leonardo Sette e pelo antropólogo Carlos Fausto. 

 

Cartaz de divulgação da exibição do Filme “As 
hiper mulheres”. 

https://www.facebook.com/fundarapora 
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, o evento ocorreu 

contou com o 
Unesp, do site 

“As Hiper Mulheres”, exibido em diversos festivais no Brasil e 
exterior e ganhador de diversos prêmios, incluindo o Kikito Especial do Júri do 

azeera de Melhor Documentário. “As Hiper 
Mulheres” uma produção conjunta do Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e do projeto Vídeo nas Aldeias foi dirigido pelos cineastas Takumã 

Cartaz de divulgação da exibição do Filme “As 
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� Ameríndia 2013 

 

 

A AMERÍNDIA é um acontecimento já tradicional e que faz parte do calendário 
anual dos eventos realizados em parceria com a Fundação Araporã. Ao invés de 
comemorações oficiais do “Dia do Índio”, a proposta é um mês de debates, 
manifestações, atividades culturais e acadêmicas sobre a realidade indígena em nosso 
país. 

A Ameríndia 2013 foi um evento promovido pelo Centro de Estudos Indígenas 
Miguel A. Menéndez – CEIMAM/FCL/UNESP em parceria com a Fundação Araporã, 
sendo realizada entre os meses de abril e maio Centro Cultural da UNESP - Chácara 
Sapucaia. 

Os temas escolhidos para motivar a reflexão e o debate foram: Antropologia e 
direitos dos animais, Antropologia visual, tradição oral, narrativas e literatura 
indígena, religiosidade e territorialidade. 

Destacamos que, apesar da Ameríndia também fazer parte do Calendário 
Oficial do Município (Lei nº 6856/2008), não pudemos contar com o apoio da 
Prefeitura de Araraquara que interrompeu um processo de construção de parceria 
envolvendo as Secretarias de Educação e de Cultura, com a importante participação 
dos(as) alunos(as) e de professores(as) do ensino fundamental nas atividades, 
especialmente aquelas realizadas com a participação dos indígenas.  

A Ameríndia é um canal excelente de participação e trocas entre estudiosos, 
pesquisadores, professores, alunos, interessados em geral e os próprios indígenas, 
contribuindo para a superação de visões estereotipadas e preconceituosas e para que 
possamos contribuir para o enfrentamento e resolução dos graves problemas 
vivenciados pelas comunidades indígenas em nosso país. 

No contexto do evento realizou-se uma Exposição Câmara Municipal de 
Araraquara, no mês de abril. A exposição “Cultura Material Indígena” reúne 21 peças 
do acervo do Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, uma pequena 
mostra de variados objetos da cultura indígena brasileira, como cestarias, cerâmicas, 
armas e objetos de adorno pessoal e rituais.  

Nas dependências da Chácara Sapucaia, foi realizada uma oficina sobre 
cerâmica e pintura Guarani e uma palestra intitulada “Pesquisa Arqueológica no Vale 
do Rio Paranapanema”, com a Professora Dra. Neide Barrocá Faccio, da UNESP, 
campus de Presidente Prudente. 
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4.5.OUTRAS AÇÕES 

 

4.5.1. Participação em Congressos, Simpósios, Seminários e Reuniões 
Científicas. 

 

 

� Participação no curso “Introdução à Arqueologia subaquática”  

 

Curso realizado no Instituto de Oceanografia da USP, em São Paulo, no período 
de 06 e 07 de junho, tendo como objetivo introduzir alguns temas de grande 
importância da área ao debate. Entre esses temas estão um panorama histórico da 
Arqueologia Subaquática, a importância da preservação dos ecossistemas estudados e 
de manter os danos ao ambiente mínimos, as técnicas utilizadas nos estudos de campo 
e de laboratório, as diferenças entre a exploração acadêmica e a externa, o potencial 
dos mares brasileiros e as vantagens de se ter a oceanografia como ferramenta para 
outros estudos. 

Além disso, o minicurso mostrou ainda a importância desse trabalho e quais 
caminhos podem ser seguidos a partir dele, assim como, também busca a 
aproximação dos mergulhadores recreativos aos estudos, para enfatizar a importância 
da preservação do patrimônio natural brasileiro. 

 

 

� Participação no Curso “Que público é esse?” 

 

Realizado no período de 30 de julho a 03 de agosto, com carga horária de 20 
horas. O curso foi voltado para a formação de todos que atuam diretamente com os 
públicos nas exposições de museus e centros culturais, principalmente os educadores. 

O objetivo do curso é criar junto aos participantes, um espaço de reflexão e 
diálogo sobre a especificidade da educação não formal e suas práticas educativas, com 
ênfase na comunicação e educação em museus e nos processos de mediação humana 
que ocorrem nestes espaços. 

Os temas trabalhados no curso abarcam: ações educativas em museus e centros 
culturais, diferentes públicos e suas especificidades, dimensão comunicativa desses 
espaços, aprendizagem, realização das visitas educativas e a ação do educador. 
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� Participação no Curso Agente do Terceiro Setor Fundamental 

 

Realizado pela Escola Aberta do Terceiro Setor, no período de 05 de agosto a 20 
de dezembro. Os cursos de capacitação Agente do Terceiro Setor caracterizam-se pelo 
estudo de questões jurídicas, financeiras, contábeis e de comunicação, voltadas para as 
instituições do Terceiro Setor, a fim de que a gestão dos recursos materiais e humanos 
seja pautada pela ética e cidadania.  

Espera-se que o aluno possa avaliar os riscos inerentes às condições de 
sobrevivência institucional, sendo capaz de projetar mecanismos de provisão de 
recursos para implantação de projetos, verificando sua viabilidade; bem como, usar 
seus conhecimentos em instituições sociais pequenas, médias ou grandes. 

 

 

� Participação no Curso de Introdução ao Trabalho em Museus 

 

Realizado no período de 19 de agosto a 11 de novembro, com carga horária de 
160 horas, nas dependências do Sistema Estadual de museus (SISEM). O curso visa 
introduzir os profissionais no conjunto de trabalhos desenvolvidos nos museus, 
ampliando a atuação colaborativa nas instituições.  

 
 

� Participação no Curso “Museus, Coleções e História da Ciência”. 

 

Curso ministrado pela Profa. Dra. Marta C. Lourenço, da Universidade de 
Lisboa, nas dependências da Faculdade de Ciências e Letras/UNESP, campus de 
Araraquara, com duração de 30 horas, no período de 09 e 10 de dezembro. 

A Profa. Dra. Marta Lourenço ministrou o curso intensivo "Museus, Coleções e 
História da Ciência", fazendo uma abordagem geral à teoria e prática da cultura 
material da ciência, explorando aspectos teóricos e propondo uma análise de artefatos 
científicos. 

A pesquisadora Profa. Dra. Marta C. Lourenço, investigadora do Museu de 
Ciência da Universidade de Lisboa e Coordenadora do Departamento de História e 
Cultura Material na mesma Instituição. Membro do International Council of Museums 
- ICOM e da Society for the Preservation of Natural History Collections. Suas 
pesquisas concentram-se principalmente nas áreas de museologia, história das 
coleções, patrimônio científico e patrimônio universitário. 
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Momento da turma durante as aulas da 
Profa. Marta Lourenço. 

 
 

� Participação na II Conferência Estadual Escolar Indígena: Etapa Regional EEI 
Índia Vanuíre 

 

Evento realizado em dois de abril, na escola indígena da Terra Indígena Índia 
Vanuíre, no município de Arco Íris, tendo a responsabilidade de coordenação de um 
Grupo de trabalho. 

 

� Participação na 41ª Semana do Índio 

 

Apresentação da Palestra: “A Imaterialidade do Registro Arqueológico: a 
memória como fonte da mobilidade Kaingang na Aldeia Vanuíre.”, nas dependências 
do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre – Tupã/SP, no dia 23 de abril. 

Este debate, sobre o território Kaingang e as Terras Indígenas atualmente: 
Vanuíre e Icatu, contou com a participação, entre outros do Prof. Dr. Robson 
Rodrigues (Fundação Araporã – Araraquara/SP), Profa. Dra. Niminon Suzel Pinheiro 
(Fundação Araporã; Unirp – São José do Rio Preto/SP). 

 

� Participação na 6ª Semana Cultural das Bibliotecas de Paraisópolis: cultura dos 
povos indígenas 

 

Com a palestra: “Contextualizando a questão indígena no Brasil hoje”, entre os 
dias 13 a 17 de maio, nas dependências da Escola Mosteiro de São Geraldo de São 
Paulo. 
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� Participação no evento Questão Indígena e Educação: Perspectivas na 
Aplicação da Lei 11.645 

 

Com a palestra e execução da Oficina “Arqueologia vai à escola”, no período de 
20 a 22 de junho, nas dependências do Auditório da Federação das Indústrias do 
estado de Minas Gerais (FIEMG), em Uberlândia. 

Evento realizado pelo Museu do Índio da Universidade Federal de Uberlândia 
teve a preocupação com a inclusão do ensino da História e da Cultura Indígena no 
currículo oficial do Ensino Fundamental e Médio. 

A oficina teve como objetivo despertar o interesse dos educadores e 
participantes pela Arqueologia e pela experiência do fazer científico, mostrando que a 
Arqueologia é uma ciência com teoria, métodos e técnicas próprias e que permite 
relacionar diversos conhecimentos, proporcionando realizar um trabalho 
multidisciplinar dentro e fora da sala de aula - e não apenas entender a Arqueologia 
como um apêndice da História e da Antropologia. 

 
 

  
Momentos da realização da palestra e oficina educativa em Minas Gerais 

 

 

� II Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus 

 

Realizado no período de 6 a 8 de agosto, nas dependências do Museu Histórico 
e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã/SP. Participação do Debate: Pesquisa e a 
Problemática do Oeste. 

Essa semana teve como objetivo conhecer e discutir e ampliar as reflexões sobre 
os assuntos indígenas na atualidade, com abordagens arqueológica, antropológica e 
museológica, além de aproximar a comunidade tupãense e de outros municípios da 
cultura indígena, em especial dos habitantes das Terras Indígenas (T.I.) Vanuíre e 
Icatu, povos de origem Kaingang, Krenak e Terena. 



 
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 
Rua Imaculada Conceição, 1677 (Fundos) – Araraquara – SP – CEP: 14.801-400. 

Tel.: (16) 3461.4201 - Contato: fundacaoarapora@yahoo.com.br 
http://fundacaoaraporagea.wordpress.com / https://www.facebook.com/fundarapora 

  

P
á

g
in

a
4

6
 

 

 

� Seminários Temáticos em Gestão Local de Políticas Públicas do Curso de 
Administração Pública da UNESP 

 

Apresentação da Palestra: “Gestão Municipal do Patrimônio: O caso da 
Arqueologia e Paleontologia em Araraquara. MAPA: Um museu em Construção”, 
para os alunos do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências e 
Letras/UNESP, no dia 4 de novembro. 

 

� Colóquio Rodolpho Telarolli 

 

Organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Antropologia 
Contemporânea (GEPAC) da UNESP, campus Araraquara, no Centro Cultural 
Chácara Sapucaia da Unesp, no dia 8 de novembro, apresentação da Palestra: 
“Presença e permanência das populações indígenas na região de Araraquara: a 
contribuição da Arqueologia”. 
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