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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 
2014 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. 

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

Além dessas ações mais voltadas ao campo político, ressaltamos que em 2014 
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, Câmara 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.  

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 no município de Araraquara, cujo endereço é Avenida Prudente de Moraes, 
1258, Centro, CEP: 14.801-170. 
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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 no sentido de colaborar com a construção de 
um mundo melhor.  

 

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, à diversidade 
étnico-cultural 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 
de Trabalho Sobre Populações Indígenas da Organização das Nações Unidas (ONU), 
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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 formação de 
professores em história e culturas indígenas, 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 dos estudos de história e cultura indígena.  

Dessa forma, a temática voltada para os povos originários se insere no campo 
das discussões sobre educação e diversidade, assim como a partir do reconhecimento 
de que a escola tem uma dívida histórica com os povos indígenas no que se refere ao 
currículo, aos conteúdos e à práxis pedagógica. Isto porque, boa parte dos 
conhecimentos que as pessoas possuem sobre as populações indígenas no Brasil 
caracterizados pelo preconceito, visões distorcidas e presas ao passado colonial, 
folclorizadas etc., são frutos do aprendizado escolar. 

São debates importantes do nosso tempo, especialmente em um país que ainda 
está em processo de construção de relações efetivamente democráticas e pautadas pela 
justiça social. A questão indígena, colocada legitimamente pelos movimentos sociais 
que defendem seus direitos, impõe ações urgentes no campo das políticas públicas, 
sendo a educação uma das mais importantes. 
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Ainda no campo educacional, a Fundação também desenvolve oficinas 
culturais; qualificação 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. 

 

 

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.  
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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.  

Os projetos desenvolvidos 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. 

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 pelos sujeitos envolvidos nos projetos, portanto, sempre pensadas e 
executadas de maneira coletiva, com base no diagnóstico participativo, em que as 
comunidades dão os indicativos das suas prioridades, assim como que tipo de 
desenvolvimento almejam para suas áreas. 

 

2.3.  Grupos de Estudos 

 

Dando continuidade ao processo de organização da estrutura que visa o 
desenvolvimento das ações institucionais voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, 
procedemos à criação de dois novos grupos de estudos, a saber: o Grupo de Educação 
Patrimonial (GEP) e o Grupo de Estudos Educação e Relações Etnicorraciais na Temática 
Indígena (GEERERI), além de aperfeiçoar a organização do Grupo de Estudos 
Arqueológicos (GEA), pois entendemos que estes temas estão crescendo no âmbito da 
Fundação Araporã e precisam avançar de modo mais independente. 

 

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 
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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 
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. 



 
F U N D A Ç Ã O  A R A P O R Ã 

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

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

  

P
á

g
in

a
1

1
 

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; 

• 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 de filmes e documentários; 

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

• Participação em atividades de laboratório; 

• Exercícios de campo; 

• Orientação mediante temas de interesse. 

 

2.3.2. Grupo de Estudos Educação e Relações Etnicorraciais na Temática 
Indígena - GEERERI 

 

O Grupo de Estudos “Educação e Relações Etnicorraciais na Temática 
Indígena” (GEERERI) é formado por professores/as, estudantes de pós-graduação e 
pesquisadores/as de diferentes áreas:  Antropologia, Arqueologia, Artes, Educação, 
Estudos Literários, História, Linguística e Sociologia. Nasceu da busca coletiva por 
discutir o tema educação e diversidade, elaborando proposições práticas (políticas, 
culturais e pedagógicas) a fim de abrir as possibilidades do diálogo, do estudo e da 
transformação de noções arraigadas no chão da escola, tendo as relações etnicorraciais 
na temática indígena como princípio e finalidade do trabalho e engajamento 
institucional.  

Destacando a temática indígena como de suma importância para o 
desenvolvimento de práticas educativas mais aprofundadas e críticas em relação à 
maneira como as histórias, culturas e povos indígenas ainda hoje são tratados e 
replicados nos conteúdos curriculares, na prática pedagógica e nos livros didáticos, as 
ações do Grupo realizam-se a partir de estudos, pesquisas, debates, encontros e cursos 
voltados para a formação inicial e continuada dos professores da rede básica de 
ensino,  almejando um novo olhar sobre a diversidade dentro e fora da escola.  
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Tendo como um dos focos principais do trabalho a análise e implantação da lei 
11.645/08, atua na construção de conhecimentos sobre a história e culturas indígenas 
em espaços de educação formal e informal, numa perspectiva interdisciplinar e 
intercultural. Na concepção e desenvolvimento dos projetos e ações, busca o apoio e a 
parceria de grupos sociais organizados, especialmente grupos indígenas, tendo em 
vista os fundamentos da Pedagogia Social, do Multiculturalismo e de metodologias 
participativas.  

O GEERERI tem como objetivos: 

I. Realizar estudos e pesquisas sobre a história local e regional dos povos 
indígenas; 

II. Desenvolver ações para a implementação da lei 11.645/08 nas escolas de 
educação básica sobre a temática indígena; 

III. Produzir materiais didáticos de apoio às práticas educativas relacionadas 
à história e culturas indígenas; 

IV. Realizar cursos de formação inicial e continuado de professores/as sobre 
as relações etnocorraciais e a temática indígena; 

V. Prestar assessoria a instituições e grupos sobre o ensino história e culturas 
indígenas; 

VI. Produzir conhecimentos relacionados aos desafios da educação no 
contexto da diversidade; 

VII. Contribuir para a discussão e elaboração das diretrizes curriculares  para a 
educação das relações etnicorraciais e o ensino de história e culturas 
indígenas. 

 

O GEERERI atua em diferentes áreas do conhecimento e possui como linhas de 
pesquisa: 

• Educação e Diversidade Étnico-Cultural 

• História e Culturas dos Povos Indígenas 

• Formação de Professores/as, Currículo, Práticas Educativas e a Temática 
Indígena na Escola.  

 

2.3.3. Grupo de Educação Patrimonial – GEP 

 

As ações no campo da Educação Patrimonial em Araraquara tem sido profícuas 
no sentido de proporcionar aos educandos de diversos segmentos sociais o 
aprimoramento dos conhecimentos acerca da Arqueologia enquanto ciência, e 
permitido uma reflexão sobre o patrimônio histórico e cultural regional. Entendemos 
que as nossas ações educacionais não devem se restringir somente aos centros urbanos 
e que é preciso trabalhar com os diversos grupos sociais também no âmbito rural. Esse 
método proporciona o contato direto com realidades diversas, podendo ocorrer no 
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espaço rural ou urbano. Esta possibilidade pedagógica se concretiza pela imersão 
orientada na complexidade de um determinado espaço e do estabelecimento de um 
diálogo com o mundo, no intuito de verificar e de produzir novos conhecimentos. 

Nesta perspectiva a Educação Patrimonial desenvolvida pelos participantes do 
GEP promove a relação entre o público e o patrimônio arqueológico numa construção 
cidadã, constituindo-se em possibilidades para a reafirmação cultural dos sujeitos 
tendo como base fundamental a cultura material, imaterial e ambiental.  

Focado na Educação Patrimonial, o GEP desenvolve um projeto que norteia a 
ação do grupo e se intitula “Arqueologia vai a Escola”. Trata-se de uma proposta no 
qual se busca, por meio das ações educacionais, apresentar aos educadores e 
educandos das redes de ensino pública e privada a Arqueologia, uma ciência com 
teoria, métodos e técnicas próprias.  

Atuando também no desenvolvimento de projetos temáticos para consultoria 
em Educação Patrimonial, realiza trabalhos visando a formação, estudo e capacitação 
para a temática com envolvimento de professores e alunos das redes de ensino, bem 
como grupos sociais organizados nos municípios em que desenvolve suas ações. 

O GEP tem como objetivo: 

• O desenvolvimento de ações educativas visando apresentar a Arqueologia 
como uma ciência com teoria, métodos e técnicas próprias e estimular a 
compreensão dos alunos a respeito desta ciência e suas possibilidades a 
respeito do relacionamento de diversos conhecimentos, sendo um ótimo 
viés para se realizar um trabalho interdisciplinar dentro e fora da escola;  

• Reforçar junto à comunidade local a importância da Arqueologia como 
instrumento para compreensão de nosso passado e reafirmar a 
possibilidade que ela nos dá de entendermos nosso presente e, portanto, 
criando a capacidade de apropriação de novos conhecimentos para a 
resignificação dessa história e valorização de nosso patrimônio cultural. 

As diversas experiências com a aplicação de oficinas de Educação Patrimonial 
tem proporcionado a possibilidade de verificação junto aos educadores e educando, 
principalmente das áreas de História e Geografia, os desafios de se trabalhar temas 
associados à Arqueologia. No atual contexto do ensino, a Arqueologia está inserida no 
currículo escolar ainda como um tema complementar da área de História. Por esse 
motivo os professores expressam a dificuldade na elaboração de propostas educativas 
que facilitem a compreensão de conteúdos ainda tão distantes do universo escolar. 
Diante desta realidade as ações do GEP orientam educadores e educandos com 
conhecimento e informações embasados em possibilidades interdisciplinares a serem 
aplicadas no ambiente de ensino.  

O GEP atua em diferentes áreas do conhecimento e possui como linhas de 
pesquisa: 

• Educação e Patrimônio Cultural 

• História e Culturas dos Povos Indígenas 

• Formação e capacitação de professores e educandos.  
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3. ORGANOGRAMA 

 

No campo da Gestão, procedemos um aperfeiçoamento da organização 
administrativa com nova proposta de criação da Gerência Executiva que se articula a 
partir da Gestão de Projetos: Gerente; Assistente Administrativo e Assistente 
Financeiro, além do Assessor de Comunicação. 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Neste terceiro 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. 

Deu-se prosseguimento a implantação das políticas de atuação 
profissionalizada com a captação de recursos a partir do desenvolvimento de projetos, 
bem como a política de contribuição financeira dos atuais membros. No plano da 
comunicação aprimoramos o plano implantado nos anos anteriores, investindo nas 
redes sociais, reformulação do site institucional, página no facebook, endereço 
eletrônico (e-mail) e aperfeiçoamento da mala direta com os associados, bem como 
consolidar a 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 dessa linha de trabalho.  

Demos continuidade à publicação de artigos nos meios de comunicação e 
encontros científicos, com objetivos de divulgar as questões indígenas e dos temas 
voltados para o patrimônio cultural, arqueológico e ambiental. Além de organizarmos 
eventos temáticos que promoveram reflexões a respeito das temáticas que estão sendo 
trabalhadas na rede de atuação da Fundação. Também trabalhamos na elaboração do 
projeto do periódico eletrônico para a publicação de artigos científicos e que se intitula 
Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã, cujo nome é de origem indígena 
da região do Xingu que representa um sistema de trocas entre indígenas também não 
indígenas. 

Para a apresentação das demais ações desenvolvidas no ano de 2014, 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.  

 

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, estamos avançando no 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. 



 
F U N D A Ç Ã O  A R A P O R Ã 

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

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

  

P
á

g
in

a
1

6
 

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), 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: 

 

4.1.1.1.  Ações da Fundação Araporã no MAPA e CECRAD 

 

• Exposição de Curta Duração “Armadilhas Indígenas” 

 

A exposição de curta duração “Armadilhas Indígenas” foi inaugurada em abril de 
2014. É resultado da oficina de armadilhas, desenvolvida pela Escola Estadual 
Indígena Índia Vanuíre, localizada no município de Arco – Íris (SP), em parceria com 
o Museu Histórico e Pedagógico “Índia Vanuíre”, de Tupã (SP). Essa oficina, assim 
como outras atividades, faz parte da proposta curricular diferenciada assumida pela 
escola, com o objetivo de resgatar e perpetuar aspectos da cultura tradicional 
Kaingang, Krenak e Terena (etnias da TI Índia Vanuíre). A oficina foi desenvolvida 
com base no resgate do saber cultural da comunidade em consulta aos mais velhos, 
além de pesquisas bibliográficas.  

A exposição teve como objetivo aproximar os visitantes à realidade dos povos 
indígenas atuais e seus esforços em manter vivos aspectos tradicionais de sua cultura 
o que aproxima gerações, reforçando assim a identidade étnica e problematizar o 
impacto da sociedade envolvente sobre os grupos indígenas e seus saberes 
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tradicionais. A instalação foi composta por painéis contendo fotografias e textos que 
descrevem os processos de manufatura de algumas armadilhas. 

 

  

Detalhes da exposição de curta duração “Armadilhas Indígenas” nas dependências do MAPA 
 

• Ocupação da reserva técnica do MAPA e padronização do acervo  

 

Nas dependências do MAPA e CECRAD, deu-se continuidade ao 
“PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, CURADORIA DE ACERVOS 
ARQUEOLÓGICOS E EDUCAÇÃO MUSEAL”, a cargo do GEA e que tem como um 
dos objetivos principais adotar padrões adequados para a salvaguarda do acervo 
arqueológico. 

No andamento da padronização do acondicionamento do acervo arqueológico 
salvaguardado pelo MAPA e CECRAD, adotou-se o uso de saquinhos zipados e 
caixas de polietileno (Dimensões: 40cm comp x 30cm larg x 15cm alt; Cor: marrom) 
como padrão de armazenamento. 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 deste projeto é o desenvolvimento de um programa de 
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. 
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Atividade de mediação na exposição de longa duração de Arqueologia nas dependências do MAPA 

 

Técnica de Arqueologia realizando procedimento 
de identificação de peça no registro de acervo 

arqueológico como prática da curadoria. 

 

 

• Desenvolvimento do Projeto: “Recuperação e conservação de acervos do 
patrimônio histórico e cultural de Araraquara” 

 

Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura e executado em 2014 nas 
dependências do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA), no 
Centro de Conservação e Restauração de Acervos Diversos (CECRAD) e no Museu 
Histórico e Pedagógico “Voluntários da Pátria”. 

 Seu objetivo geral foi o de 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 
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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 contou 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. 

As ações educativas foram desenvolvidas com alunos de uma escola pública do 
município, a EMEF Henrique Scabello, e com os representantes do Conselho 
Municipal de Combate à Discriminação e o Racismo (COMCEDIR). O trabalho 
permitiu um diálogo entre educadores e agentes sociais a respeito das possíveis 
formas de se observar o passado tendo em vista possibilidades para se preservar e 
promover a sustentabilidade do patrimônio cultural, local e regional, a partir de 
estímulos da imaginação do público acerca de outros períodos históricos e a respeito 
de outras formas de se pensar os patrimônios existentes nos espaços museais. Na 
documentação fotográfica abaixo será possível observar a execução da oficina de 
Curadoria e Restauro, da oficina de Sociomuseologia, da oficina Arqueólogo por um 
Dia, da oficina de Cerâmica e da oficina de Isogravura.  

 

 

 

  
Professora Silvia Cunha Lima explicando procedimentos de avaliação sobre os possíveis fatores de 

degradação e políticas de conservação dos objetos que estão musealizados. 
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Participantes realizando atividade de vistoria das peças para preenchimento dos laudos de estado de 
conservação, realizada na sala de exposição do Museu Histórico e Pedagógico ‘Voluntários da Pátria’. 

 

 

 

  

Conservadora explicando os procedimentos para execução da vistoria do acervo dos museus. E 
participantes da oficina executando procedimentos de análise. 
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Participantes realizando os procedimentos de higienização e restauro a partir da avaliação dos materiais 
musealizados. 
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Reconstituição das áreas que apresentavam 
rompimento ou fragilização no fio do aparelho de 

telefone do acervo do Museu Histórico. 

 

 

  

 

Procedimento de higienização dos discos de vinil 
do acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS). 
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Explicação sobre procedimento de restauro da urna funerária pertencente ao acervo do MAPA. 

 

 

 

 

 

 

Situação da urna funerária antes e depois da restauração. 
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Apresentação da oficina Arqueólogo por um Dia 
para educadores e educandos da EMEF Henrique 

Scabello. 

Reconhecimento do espaço do Museu Histórico e 
Pedagógico Voluntários da Pátria. 

 

 

 

 

 

Realização da Oficina de Isogravura com membros do COMCEDIR. 
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Oficina de Isogravura com alunos e professores da EMEF Henrique Scabello. 

 

 

  

Oficina Técnica de cerâmica indígena com educadores/multiplicadores da rede municipal de ensino. 
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Oficina Técnica de cerâmica indígena sendo executada com alunos da escola Henrique Scabello. 

 

4.2. EDUCAÇÃO 

 

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

 

4.2.1. Parcerias para ações em Arqueologia e Educação Patrimonial em 
Minas Gerais. 

 

A Profa. Dra. Solange Schiavetto coordenadora do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Memória, Cultura e Educação, da Universidade Estadual de Minas 
Gerais (UEMG), e também membro da Fundação Araporã, vem atuando desde 2008 
no levantamento de informações a respeito da memória da ocupação humana no 
Município de Poços de Caldas e região. 

Nas pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo, ao se levantar os dados históricos 
perceberam que havia uma carência de informações sobre a ocupação indígena na 
região. 

 Os participantes do Núcleo de Estudos, conjuntamente com a pesquisadora 
diante dessa constatação, passam a reconhecer a importância de se realizar um 
levantamento mais apurado, inclusive devido aos relatos orais que já remetiam para a 
presença de objetos produzidos por grupos indígenas ocupantes de terras hoje 
pertencentes aos municípios mineiros.  

No sentido de suprir essa demanda foi elaborado o projeto “Arqueologia e 
Educação: um olhar para o passado pré-colonial da região de Poços de Caldas”. A proposta 
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vem sendo realizada desde o mês de março de 2012 e conta com o apoio do Programa 
de Incentivo a Cultura do Município de Poços de Caldas e tem como parceiro a Alcoa 
Alumínio S/A. 

A parceria com a Fundação Araporã veio por meio do convite da Dra. Solange 
Schiavetto aos professores Dr. Robson Rodrigues e Dra. Dulcelaine Lopes Nishikawa 
para integrarem a equipe de pesquisas do referido projeto. No ano de 2014 a equipe 
UEMG e da Fundação Araporã participaram das ações educativas integrantes do 
evento “Brasil Ameríndio”, organizado nas dependências da Escola Polivalente, no 
município de Poços de Caldas, no mês de abril. 

 

 

Equipe de educadores e estudantes da UEMG e da 
Fundação Araporã 

Apresentação cultural do grupo étnico Xucuru 
Kariri, da Terra Indígena do município de Caldas 

(MG). 

Educadora realizando oficina Arqueólogo por um 
Dia com alunos da escola Polivalente. 
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4.2.2. Programa de Educação Patrimonial Nardini Agroindustrial 

 

O Programa de Educação Patrimonial desenvolvido envolveu os municípios 
paulistas de Bebedouro, Cândido Rodrigues, Catanduva, Fernando Prestes, Itápolis, 
Monte Alto, Monte Azul Paulista, Palmares Paulista, Pirangi, Taiaçu, Taiuva, 
Taquaritinga, Vista Alegre do Alto, e se associou ao Programa de Gestão dos Recursos 
Arqueológicos Nardini Agroindustrial Ltda, desenvolvido pela Zanettini 
Arqueologia.  

A execução do referido Programa atendeu as recomendações do Parecer 
Técnico 32/12 SR/IPHAN/SP, de 31 de janeiro de 2012, referente ao processo 
01506.001301/2011-93, que condicionou a obtenção da Licença de Operação (LO) à 
realização da Educação Patrimonial.  

No âmbito da Educação Patrimonial, foi proposto ao empreendedor o 
desenvolvimento de oficinas educativas nos municípios em que foram localizados e 
registrados os sítios arqueológicos envolvidos pelo licenciamento ambiental do 
referido empreendimento, pois compreendemos que é de fundamental importância a 
criação de uma identidade regional com o patrimônio cultural e ambiental dessas 
áreas, tendo em vista a constituição de um sentimento preservacionista. 
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Convite elaborado para divulgação das atividades educativas nos municípios envolvidos. 
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Mosaico de fotos com os resultados da aplicação das oficinas de Educação Patrimonial. 
 

 

4.2.3. Programa de Educação Patrimonial Usina Santa Cruz 

 

O Programa de Educação Patrimonial realizado no âmbito do licenciamento 
ambiental da área de expansão da Usina Santa Cruz envolveu os municípios de 
Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, no estado de São Paulo. No conjunto 
da proposta de Educação Patrimonial foram desenvolvidas as oficinas temáticas 
denominadas: Oficina Arqueólogo por um Dia, Oficina Conhecendo o Patrimônio Local e 
Oficina de Cerâmica, além do desenvolvimento da ação intitulada Escavação Simulada. 
Como material de apoio, optamos pela elaboração e produção de um tabloide. 
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No contexto da Educação Patrimonial da Usina Santa Cruz a ação educativa foi 
executada com o envolvimento dos alunos do 6º ano do ensino fundamental, público 
prioritário, 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.  

 

 

  

  
Diferentes momentos da oficina educativa na Escola Maria Imaculada, em Américo Brasiliense, com 

educadora explicando como se desenvolve o trabalho de análise do material e os participantes analisando 
fragmento cerâmico, preenchendo ficha de análise durante trabalho de grupo e a socialização dos 

resultados do grupo para os demais participantes da oficina. 
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Equipe de alunos realizando escavação como uma das etapas do processo da Escavação Simulada em 

sítio arqueológico montado na Chácara Sapucaia, em Araraquara. E os croquis da técnica de escavação 
adotada na Escavação Simulada do sítio arqueológico, indicação da disposição de materiais nos níveis 

estratigráficos e nas respectivas quadrículas. 
 

 

4.2.4. Programa de Educação Patrimonial do Sistema de Transmissão de 
Energia Mata de Santa Genebra. 

 

O procedimento adotado para a organização e a execução das oficinas 
educativas nos municípios envolvidos pelo empreendimento no âmbito da Educação 
Patrimonial foi estruturado a partir da divisão já existente nos estados de São Paulo e 
Paraná para o setor de Educação, levando-se em consideração a distribuição por 
Diretorias de Ensino das Secretarias de Educação. 

Essa sistemática foi adotada no sentido de aglutinar os municípios que estão na 
Área de Influência Direta (AID) do Sistema de Transmissão de Energia da Mata de 
Santa Genebra e facilitar os contatos e a definição de parcerias necessárias ao bom 
desenvolvimento das oficinas educativas nos municípios. 
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No entanto, em alguns casos, não foi possível aglutinar grupos de educadores 
no contexto das Diretorias de Ensino. Sendo assim, optamos por realizar parcerias 
com Secretarias Municipais de Educação e Secretarias Municipais de Cultura, nesse 
caso, priorizando museus. 

No ano de 2014 foram envolvidos os municípios-sede de Indaiatuba, Brotas e 
Analândia, Rio Claro, Engenheiro Coelho e Artur Nogueira, Apiaí, Ribeirão Branco, 
Ribeira, Guapiara e Ribeirão Grande, Capão Bonito, Araras, Itapetininga, São Miguel 
Arcanjo, Sarapui e Alambari, Porto Feliz, Iperó, Itu, Mogi Mirim, Conchal, Santo 
Antonio da Posse, Amparo e Pedreira, Bragança Paulista, Tuiuti, Atibaia e 
Morungaba. Para cada oficina educativa foi escolhido um município que passou a ser 
definido como sede da ação e nesse local mobilizou-se participantes de outros 
municípios que se deslocaram para a sede da ação educativa. 

Nesses municípios foram executadas as ações definidas na oficina intitulada 
“Arqueólogo por um dia” e na oficina “Conhecendo o patrimônio local”. O que se propõe 
com essa ação é que os sujeitos envolvidos se sintam incluídos nas dinâmicas 
propostas, fomentando a troca de informações e também o enriquecimento do seu 
capital intelectual. Priorizamos nas oficinas educativas públicos constituídos de 
professores, coordenadores de área das diretorias de ensino, alunos e agentes de 
culturais. 

A proposta metodológica apresentada teve como foco a efetivação do processo 
de formação de multiplicadores das ações educacionais, no sentido de permitir a 
valorização do patrimônio histórico, cultural e arqueológico regional. Objetivamos 
com esse procedimento possibilidades para a criação de uma relação de 
pertencimento e a construção de uma identidade cultural nos municípios envolvidos. 

 

 

  

Execução da oficina “conhecendo o patrimônio 
local” de Brotas e Analândia. 

Aplicação da ficha de Análise e reconhecimento de 
fragmento cerâmico analisado na oficina 

“Arqueólogo por um dia” aplicada em Brotas e 
Analândia. 
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Desenvolvimento da ação educativa com educadores da  diretoria de ensino em Apiaí-SP 
 

 
 

 

Desenvolvimento da ação Educativa no município 
de Almirante Tamandaré-PR. 
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4.2.5. Organização e realização de Eventos Temáticos 

 

 

• Ameríndia 2014 / 20 Anos da Fundação Araporã 

 

O evento AMERÍNDIA é um acontecimento já tradicional e que faz parte do 
calendário anual dos eventos realizados pelo Centro de Estudos Indígenas Miguel A. 
Menéndez – CEIMAM/FCLCar/UNESP, sendo realizado desde 1982, contando nos 
últimos anos com a parceria da 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. 

No ano de 2014, a programação temática contou também com atividades voltadas 
para a comemoração dos 20 anos de existência e atuação da Fundação Araporã que, 
como já assinalamos anteriormente, foi criada em 1994 “...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”. A proposta foi 
elaborada em torno do tema FUNDAÇÃO ARAPORÃ: 20 ANOS. Fazendo História 
na Luta pela Defesa das Culturas e Direitos dos Povos Indígenas 

O evento foi realizado no mês de novembro de 2014 e teve como objetivo 
promover a troca de conhecimentos relacionados às questões indígenas, valorizando o 
diálogo entre os saberes “tradicionais” e os conhecimentos “científicos”, contribuindo 
assim para as discussões em torno da diversidade cultural e do respeito à diferença. 
Além disso, buscou-se garantir um espaço de voz e comunicação entre os diferentes 
sujeitos envolvidos na temática. O evento contou com a participação de lideranças 
indígenas que relataram a situação vivida por seus respectivos povos nas suas terras, 
bem como o contexto atual de suas lutas e realidades. Nos debates foram envolvidos 
estudantes universitários indígenas, estudantes não indígenas, professores e 
pesquisadores nas áreas de Arqueologia, Antropologia, Etnomusicologia, Sociologia e 
Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
F

CNPJ nº.: 00.149.261/0001
Avenida Prudente de Moraes

Tel.: (16) 3461.4201

 

 

Programação: Ameríndia 2014

Segunda 10/11 Terça 11/11 

9h – Mesa com 
lideranças Indígenas: 
A luta dos Guarani 
do Jaraguá: Tekó e 
Tekoá no contexto 

urbano. 
Com: Vitor 

Fernandes Guarani 
Local: Anf. D 

9h – Mesa: Desafios 
da inserção indígena 
na universidade

Com: Estudantes do 
CCI UFSCar e Dra. 
Clarice Kohn -
UFSCar e 

Local: Anf. D

13h – Mesa: 
Lideranças da Terra 
Indígena de Araribá. 
Prof. Edenilson 

Sebastião e Richard 
Caetano 

Local: Anf. D 

14h – Mesa: 
Perspectivas dos 

direitos indígenas no 
Brasil 

Com: Fernanda 
Salgueiro - USP e 
Estudantes do CCI 

UFSCar 
Local: Anf. E 

19h – Cerimônia de 
premiação do 
Concurso de 

Redação: “Aracoara 
e os Povos 

Indígenas: a história 
de Araraquara não 
começa com Pedro 

José Neto” 
Local: Câmara 
Municipal de 
Araraquara 

 
19h – Mesa: Fala de 
bicho fala de gente. 
Com Dra. Cristina 
Fargheti e Marlui 

Miranda 
Local: Anf. A 

19h – Mesa: A saúde 
indígena e seus 
desafios na 

contemporaneidade: 
ações e reflexõe

Com: alunos do PET 
Indígena - UFSCar
Local: Anf. B 
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Programação: Ameríndia 2014 e 20 anos da Fundação Araporã

 Quarta 12/11 Quinta 13/11 

Mesa: Desafios 
da inserção indígena 
na universidade 

Com: Estudantes do 
CCI UFSCar e Dra. 

- 

Anf. D 

10h – Conversa: A 
liberdade segundo o 

Zapatismo 
Com: Felipe Johnson- 
UNESP/Araraquara 

Local: Sala 01 

9h– Mini-Curso: 
Mito e Narrativas 
de origem Com: 
Henrique Junio 
Felipe – UFSCar e 
FCLAr UNESP 
Local: Sala 41 

Perspectivas dos 
direitos indígenas no 

Com: Fernanda 
USP e 

Estudantes do CCI 

 

14h30min - Oficina de 
Cerâmica 

Com: Dra. Neide 
Barrocá, Juliana 

Aparecida R. Luz e 
Eduardo Pereira 

Matheus – 
UNESP/Prudente 
Local: Chácara 
Sapucaia 

__ 

Mesa: A saúde 
indígena e seus 

contemporaneidade: 
ações e reflexões 

Com: alunos do PET 
UFSCar 

 

Exposição: “História 
do CEIMAM e 

Fundação Araporã” 
 

19h - Homenagem da 
Fundação Araporã aos 
Povos Indígenas do 
Brasil: “O início da 
nossa história, nossa 

missão” 
 

Mesa: História da 
Fundação Araporã e 

CEIMAM 
Com: Dra. Silvia M. S. 
Carvalho e Dr. Robson 

Rodrigues 
Local: Anf. B 

19h – Mesa: 
“"Machado de 

Assis: uma crítica 
à ciência" 

Com: Dra. Nádia 
Farage - IFCH-
UNICAMP, e Dr. 
Paulo Santilli- 

UNESP 
Local: Anf. B 
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e 20 anos da Fundação Araporã 

Sexta 14/11 

Mito e Narrativas 

UFSCar e 

9h–Mini-Curso: 
Mito e 

Narrativas de 
origem 

Com: Henrique 
Junio Felipe – 

UFSCar e FCLAr 
UNESP 

Local: Sala 41 

__ 

Assis: uma crítica 

Com: Dra. Nádia 

UNICAMP, e Dr. 

19h - Mesa: A 
pesquisa 

arqueológica no 
interior do 

estado de São 
Paulo. 

Com: Dr. 
Robson 

Rodrigues, 
Renan Pezzi- 

MAE, e Scientia 
Consultoria 
Local: Anf. B 
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As atividades realizadas durante a Ameríndia 2014 
contaram com mesas redondas tendo a participação 

de lideranças indígenas, palestras com 
pesquisadores e oficinas práticas de Arqueologia. 

 
 
 

• Concurso de Redação 

 

O primeiro projeto do GEERERI (Grupo de Estudos “Educação e Relações 
Etnicorraciais na Temática Indígena”) foi o concurso de redação intitulado “Aracoara 
e os Povos Indígenas: a história de Araraquara não começa com Pedro José Neto”, 
com objetivo de promover discussões em torno dos conteúdos de história e culturas 
indígenas, como determina a Lei 11.645/08. 

Sendo assim, e aproveitando a data de fundação do município de Araraquara 
(22 de Agosto), onde as escolas de educação básica se mobilizam para construir 
projetos e/ou atividades que tem como foco o aniversário da cidade, o concurso de 
redação buscou constitui-se como uma possibilidade de olhar a história na perspectiva 
daqueles que sempre foram excluídos, marginalizados, silenciados ou secundarizados 
na historiografia tradicional, assim como nos livros didáticos. 

 

Os objetivos estabelecidos no projeto foram: 
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• Incentivar estudos sobre os primeiros habitantes da nossa região, na 
perspectiva da História Nova e da História Social, e a superação da visão 
eurocêntrica do conhecimento e do mundo; 

• Promover uma reflexão sobre a história dos povos indígenas, levando-se em 
consideração os conteúdos de História Local/Regional constantes dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de História para o Ensino 
Fundamental; 

• Destacar os povos indígenas como sujeitos da história e sua contribuição para a 
cultura local/regional; 

• Construir conhecimentos sobre o passado dos povos indígenas na região de 
Araraquara, os processos de violência (genocídio e etnocídio),  assim como sua 
expulsão das terras que tradicionalmente ocupavam; 

• Incentivar a pesquisa em diferentes fontes – bibliotecas, museus, arquivos –, 
promovendo a dimensão crítica do conhecimento e o/a aluno/a como sujeito 
ativo no processo de aprendizagem; 

• Mostrar a relação fundamental entre História e Memória e o processo de 
constituição do patrimônio cultural diverso e múltiplo e sua importância para a 
formação de uma memória social, local e regional sem exclusões e 
discriminações; 

• Destacar os museus como rica fonte de diversificadas aprendizagens, e lugar de 
pesquisa que permite a compreensão do papel da memória na vida da 
população, dos vínculos que cada geração estabelece com as gerações 
anteriores, das raízes históricas e culturais que caracterizam a sociedade 
humana; 

• Possibilitar e promover a atuação do “professor-pesquisador” no pensar sobre 
a especificidade do saber histórico escolar e suas relações com a historiografia e 
o ensino. 

 

O concurso se deu a partir de uma parceria da Fundação com a Escola do 
Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, e teve o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação, Diretoria Regional de Ensino, Museu de Arqueologia e 
Paleontologia de Araraquara (MAPA), Centro de Conservação e Restauração de 
Acervos Diversos (CECRAD) e Museu Histórico Pedagógico “Voluntários da Pátria”. 
Participaram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 1º ano do Ensino Médio e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino fundamental. 

A premiação fez parte das atividades de comemoração dos 20 anos da 
Fundação Araporã. Foi realizado no Plenário da Câmara Municipal, que teve na 
sessão solene a participação de estudantes indígenas do Centro de Culturas Indígenas 
(CCI/UFSCar), com discurso do estudante da etnia Umutina Luciano Kezo. 
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Cartaz de divulgação das atividades do concurso de redação 
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Momentos da solenidade de premiação de alunos e 
professores do concurso de redação nas 
dependências da Câmara Municipal de 

Araraquara e que contou com a participação de 
lideranças indígenas. 

 
 

 

 

 

• Curso de Extensão sobre Religião e Antropologia 

 

 

No período que corresponde aos meses de abril, maio e junho de 2014 a 
Fundação Araporã em parceria com o Museu Histórico Pedagógico “Voluntários da 
Pátria”, de Araraquara, ofereceu um curso de extensão gratuito com a temática 
Religião e Antropologia: “de Teilhard de Chardin ao Papa Francisco: A trajetória de uma 
atitude de pensamento católico a partir do século XX.”, ministrado pela Professora Doutora 
Silvia Maria S. de Carvalho, realizado nas dependências do referido Museu, com carga 
horária de 48 horas. 

As inscrições gratuitas foram realizadas no dia 07/04 e totalizam 20 inscrições. 
Deste total de alunos inscritos 14 finalizaram o curso e receberam o certificado. Os 
temas abordados foram: Movimentos antecedentes: a filosofia paleolítica, a 
comunidade dos essênios e as missões jesuítico-guaranis da América do Sul; Situação 
das descobertas arqueológicas do século XIX; Pierre Teilhard de Chardin: um jesuíta 
geólogo de França; Transferência de Teilhard para a China. A descoberta de fósseis 
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humanos da caverna de Chukutien. Volta à França e transferência para New York; O 
trabalho de Teilhard referente ao início da humanidade. Morre em 1956; o fenômeno 
humano (Ed. Herder) introdução de Teilhard no Brasil por Paulo Duarte. Influência 
de Teilhard nos seminários e a “Teologia da Libertação” e o Papa Francisco. Além dos 
temas, também foram exibidos os filmes: “O vento será tua herança” e “Os índios e a 
civilização”, vídeo produzido pelo CEIMAM. 

 

 

 

Panfleto de divulgação do Curso de Extensão 

Tabela de presença 
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Momentos do desenvolvimento das aulas da Profa. Silvia de Carvalho e o público participante. 
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4.3.  ATUAÇÃO POLÍTICA 

 

4.3.1. 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 
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.  

No ano de 2014 demos continuidade a nossa participação nas reuniões e 
encontros propostos por este Conselho e seguimos a dinâmica prevista por sua atual 
diretoria. 

 

 

4.4. OUTRAS AÇÕES 

 

4.4.1. Revista Eletrônica da Fundação Araporã 

 

A criação da Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã é fruto de um 
processo de reorganização institucional iniciado em 2009 que, como mencionado, 
apresenta ações importantes no campo da gestão administrativa, o estabelecimento de 
quatro linhas de atuação: 1) Projetos Educacionais, 2) Ação Política, 3) Projetos de 



 
F U N D A Ç Ã O  A R A P O R Ã 

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

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

  

P
á

g
in

a
4

4
 

Consultoria/Assessoria, 4) Projetos de Pesquisa/Extensão, a ampliação dos objetivos 
institucionais voltados para as demandas dos povos indígenas, o desenvolvimento 
etnoambiental, a etnoarqueologia e a educação patrimonial, assim como a 
estruturação de um plano de comunicação.  

Trata-se, portanto, de uma proposta fundamentada nesse contexto de produção 
de conhecimentos e na necessidade de socializar e compartilhar os diferentes saberes 
produzidos. Além disso, entende-se que manter um intercâmbio científico através da 
comunicação e divulgação da produção intelectual é possibilitar a preservação da 
memória da ciência engajada, fato que reforça os princípios estabelecidos pela 
Fundação Araporã no que se refere à sua missão institucional.  

A opção pelo formato eletrônico está relacionada às vantagens que esta forma 
de publicação propicia: rapidez na produção e veiculação, acessibilidade, menor custo 
e recursos multimídia que agregam valor à Revista. 

A Revista apresenta no seu escopo uma orientação pluralista, publicará 
trabalhos científicos de colaboradores nacionais ou estrangeiros que apresentem 
contribuições originais, teóricas ou empíricas relacionadas às seguintes áreas do 
conhecimento: Antropologia, Arqueologia, Educação, História e Linguística.  

O objetivo é a difusão e divulgação dos resultados das atividades de estudos, 
pesquisas, extensão, resenhas acadêmicas e demais atividades desenvolvidas pela 
própria Fundação, assim como em outras instituições através de seus colaboradores 
ou membros.  

Trata-se de uma publicação anual e em cada edição será contemplada, 
exclusivamente, os eixos temáticos que se apoiam no diálogo interdisciplinar e 
intercultural relacionados com questões voltadas aos povos indígenas – cultura, 
diversidade, cosmologia, territorialidades, educação, direitos, memória, identidade –, 
ao patrimônio cultural, arqueológico e ambiental.  

As publicações reunirão produções científicas e acadêmicas em forma de 
artigos, resumos e resenhas, bem como entrevistas e transcrição de palestras ou 
conferências. 

A proposta editorial baseia-se, em primeiro lugar, nas perspectivas teórico-
metodológicas pautadas pela ciência engajada ou ciência cidadã e nos múltiplos 
saberes. Busca promover a democratização da produção intelectual de diferentes 
sujeitos (acadêmicos e não acadêmicos) e contribuir para a produção de 
conhecimentos originados das experiências e iniciativas de movimentos sociais 
emancipatórios. 

O projeto da revista foi desenvolvido no início de 2014 e aprovado na primeira 
reunião ordinária dos Conselhos em 08/06/2014. A edição do primeiro número será a 
publicação dos trabalhos apresentados no “1º Encontro Brasil Indígena – a temática 
indígena na escola”, evento já mencionado no presente relatório. A previsão de 
lançamento da Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã será em meados de 
2015. 
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4.4.2. Participação em Congressos, Simpósios, Seminários e Reuniões 
Científicas. 

 

Além das ações desenvolvidas pela Fundação Araporã no referido ano e tendo 
o intuito contribuir com a produção científica de nossa instituição, bem como  
promover a construção de conhecimentos no campo da pesquisa, participamos de 
diferentes eventos científicos com apresentação de comunicações temáticas e 
publicamos textos em periódicos indexados: 

 

5. I Semana de Arqueologia – Unicamp “Arqueologia e Poder” e publicação do 
texto: “Diversidade étnica e representação gráfica: compreendendo a construção 
da identidade cultural e ambiental dos diferentes povos indígenas por meio da 
sua arte”. Autores: Prof. Dr. Robson Rodrigues, Prof. Dr. Dulcelaine Nishikawa, 
Talita Catini, Letícia Ribeiro, Maria Laura Scarpa, Edição Especial – ANAIS I 
Semana de Arqueologia - Unicamp “Arqueologia e Poder” ISSN 2237-8294. 

 

6. Publicação do texto: “Projetos educacionais e políticas interventivas no campo do 
patrimônio histórico, cultural e arqueológico na região de Araraquara (SP)”. Prof. 
Dr. Robson Rodrigues, Profa. Dra. DulcelaineL. Lopes. Nishikawa, Revista de 
Arqueologia Pública, n.7, julho 2013. Campinas: LAP/NEPAM/UNICAMP. 
ISSN: 2237�8294   

  

7. Participação no VII TAAS San Felipe, Chile, e apresentação do tema: 
Possibilidades educativas a partir do patrimônio arqueológico: valorização da 
memória e identidade cultural regional em uma escola pública do interior 
Paulista. Robson Rodrigues, Dulcelaine L. Nishikawa, Talita Catini, Leticia 
Ribeiro, Cleso Mendes Junior, Maria Laura Scarpa Ana Patrícia Ferreira. 

 

8. Participação no IV Congresso de Iniciação Científica, do Instituto Matonense 
Municipal de Ensino Superior (IMMES), apresentando a Palestra: Tema: 
“Contextualizando a Questão Indígena no Brasil Atual”, pelo Prof. Dr. Robson 
Rodrigues. 

 

• Participação no III Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus e IV 
Seminário Museu, Identidades e Patrimônio Cultural, organizado Universidade 
de São Paulo (USP) e a ACAM Portinari, parceira da Secretaria de Estado da 
Cultura na gestão do Museu Índia Vanuíre. Tema: Museus e indígenas – 
Saberes e ética, novos paradigmas em debate. Local: Museu Histórico e 
Pedagógico Índia Vanuíre. Coordenado as Reflexões: “Patrimônio, saberes, 
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tradições e direitos: o museu como confluência, o museu como lugar do 
“outro” cultural”. Prof. Dr. Robson Rodrigues. 

 

• Participação no Simpósio: “Arqueologia dos Povos Jê no Sul e Sudeste do 
Brasil”. Organizado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia – Universidade de 
São Paulo. Apresentação da PALESTRA: “A compressão do Território 
Kaingang no oeste paulista a partir da cultura material: possibilidades 
interpretativas na análise arqueológica”. Prof. Dr. Dr. Robson Rodrigues. 

 

 
Prof. Dr. Robson Rodrigues 

Presidente do Conselho Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profa. Dra. Grasiela Lima 

Segunda Vice Presidente do Conselho Administrativo 


