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Apresentação

A Fundação Araporã é uma Organização da Sociedade Civil
que já tem período de atuação de 26 anos na sociedade,
desempenhando suas ações dentro das seguintes linhas:
Política Sociocultural, Etnoarqueologia, Arqueologia Social e
apoio as comunidades indígenas visando o desenvolvimento
Etnoambiental nas comunidades. No que se refere à sua
estrutura organizacional, a Fundação possui quatro grupos
de estudos: GEA (Grupo de Estudos Arqueológicos), GEP
(Grupo de Educação Patrimonial), GEERERI (Grupo de
Estudos Educação das Relações Étnicorraciais na Temática
Indígena) e GEMP (Grupo de Estudos Museológicos e
Patrimoniais).
Os programas de ações dos grupos visam proporcionar
informação e formação sobre a cultura indígena, sua
importância para o desenvolvimento da sociedade como um
todo. Proporcionar uma reflexão sobre a diversidade cultural
existentes nas comunidades indígenas e na sociedade como
um todo. O reconhecimento do legado cultural deixados
pelas sociedades pretéritas a partir do conhecimento
produzido pela Etnoarqueologia.
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Missão
A FUNDAÇÃO ARAPORÃ tem como missão promover o desenvolvimento
científico, tecnológico, institucional, bem como a construção de
conhecimentos no campo do ensino, pesquisa, extensão e assessoria técnica e
social, especialmente voltados para as demandas dos povos indígenas, o
desenvolvimento etnoambiental, a etnoarqueologia e a educação patrimonial.
Visa ainda realizar e apoiar os empreendimentos que visem à defesa dos
direitos indígenas envolvendo o território, a saúde e a educação dos índios e
das comunidades indígenas, assim como da cultura indígena e do patrimônio
arqueológico e ambiental. A finalidade da Fundação Araporã é gerar ações
de relevância pública e social com objetivo de proporcionar a cultura, a
defesa da conservação do patrimônio histórico e
artístico; zelar pela proteção do meio ambiente, em especial dos ecossistemas
habitados por índios e comunidades indígenas. Desenvolver ações que visem à
proteção da diversidade cultural. Promover o estudo de ecossistemas
habitados por índios e comunidades Indígenas, tendo em vista seu
desenvolvimento sustentável.
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Apoiar o registro e divulgação de forma sistematizada do conhecimento
tradicional e assuntos de interesse das comunidades indígenas para o público
em geral e, em especial, para as próprias comunidades indígenas. Preservar
os valores histórico-culturais promovendo a documentação em suas múltiplas
formas, inclusive a museologia, pesquisando, estimulando e difundindo as
manifestações culturais das populações indígenas. Assessorar e prestar
serviços de consultoria em planejamento, avaliação e execução de projetos a
organizações públicas e privadas, relativos à área indígena e de patrimônio
cultural. Promover ações de acompanhamento e aperfeiçoamento de políticas
públicas voltadas para o bem estar dos povos indígenas. Promover iniciativas
judiciais para defender bens e direitos sociais, coletivos ou difusos,
especialmente os relativos ao meio ambiente e patrimônio cultural. Promover
o desenvolvimento de recursos humanos das comunidades indígenas, em
todos os níveis, para atendimento dos objetivos anteriores. Estabelecer o
registro e cadastramento do patrimônio cultural das comunidades indígenas,
com o objetivo de cuidar do acervo arqueológico e ambiental.

— Fundação Araporã
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Nossa
História
04

Araporã – origem tupi-guarani –
significa Luz Bonita (Ara – dia, luz,
tempo, clima, nuvem, hora, nascer. /
Porã – bonito)

Fundação
Araporã

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 a 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,
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.
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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
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 ações da Fundação Araporã estão
em consonância com a Constituição Federal
Brasileira de 1988, que por meio do 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.
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.
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, linguista e antropólogo da UNESP/Campus de
Araçatuba, no Grupo 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.
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Principais ações da
Fundação Araporã
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2006
Laudo de
Reconhecimento dos
Recursos Florestais
em Remanescentes
da Reserva Indígena
de Vanuíre, Tupã-SP,

2007
1) Levantamento das
condições socioambiental na
área indígena “índia Vanuíre”,
município de arco-íris, e as
possibilidades de adequação
agroecológica e de
recuperação florestal.
2) Os Caçadores-ceramistas
do Sertão Paulista: Um
Estudo Etnoarqueológico da
Ocupação kaingang no vale
do Rio Feio/Aguapeí. Tese de
doutorado desenvolvida na
Aldeia Indígena Índia Vanuíre

Linha do
tempo

2008
Produção agroecológica
de alimentos tradicionais
e adequação ambiental
florestal na aldeia
indígena Índia Vanuíre,
município de Arco Íris,
Estado de São Paulo

2010
Pesquisa antropológica
para Identificação e
Delimitação de Terras
Indígenas Guarani de
Itaporanga e Barão de
Antonina.

2012
Atuação junto ao Conselho
Estadual dos Povos
Indígenas (CEPISP).
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2013
1) I Encontro Brasil
Indígena
2) 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

2014
Ameríndia: FUNDAÇÃO
ARAPORÃ: 20 ANOS.
Fazendo História na Luta pela
Defesa das Culturas e
Direitos dos Povos Indígenas

Linha do
tempo

2015
Programação de
vivencia intitulada:
festa do peixe, nas
comunidades indígenas,
terra Indígena Icatu e
terra Indígena Vanuíre

2016
Perfil Biológico,
Paleopatológico e
Prospecção Arqueológica
dos Remanescentes
Ósseos Humanos
Kaingang a partir do
acervo do Museu Histórico
e Pedagógico Índia
Vanuíre (Tupã, São Paulo)

2017
1) Atuação junto ao Conselho
Estadual dos Povos Indígenas
(CEPISP).
2) Projeto Rio Araguaia: lugar de
memórias e identidades. Foi
desenvolvido em Três estapas. A
fundação Araporã foi parceira da
FCS/ UFG e Universidade Nova
de Lisboa e Universidade dos
Açores (CHAM) com a
coordenação geral de Camila
Azevedo de Moraes Wichers e
Vice-coordenação de Andreia
Martins Torres..

2018
1) Realização da Feira
de Cultura Indígena
2) I Encontro de Educação,
Arte e Cultura no Poitara
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MOBILIZAÇÃO
NACIONAL INDÍGENA SANGUE INDÍGENA:
NENHUMA GOTA A
MAIS

Em Janeiro de 2019 houve uma articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (ABIP) . Nesse
momento lançaram a campanha
nacional
“Sangue Indígena: nenhuma gota a mais” com
objetivo de mobilizar a sociedade pelos
direitos indígenas frente aos retrocessos
propostos pelo governo federal.
As
organizações indígenas do país denunciaram,
naquele momento, o desrespeito aos seus
direitos constitucionais e sérios problemas
como o desmatamento, a invasão de áreas
protegidas, para extração ilegal de madeira, a
geração de atividade de mineração. A
fundação Araporã a partir do grupo de
Estudos GEERERI articulou uma manifestação
com outras duas instituições indigenistas da
cidade a Carta Aberta à População visado
evidenciar a problemática;
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CICLO
DE PALESTRAS
“O QUE
SIGNIFICA A
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE
1988?” – O
DIREITO
DOS INDÍGENAS

O objetivo do evento foi estudar e discutir, com olhar
científico e ético, o conteúdo e os instrumentos estabelecidos
pela Constituição Federal de 1988 como garantia dos direitos
individuais e coletivos da sociedade brasileira. Sendo assim, o
direito dos povos indígenas foi um dos temas selecionados
para discussão.
Conferência: “Povos indígenas, educação e direitos:
caminhos da descolonização do pensamento, resistência e
emancipação”
Data: 10/04/2019
Local: Anfiteatro Florestan Fernandes - UFSCar
Conferencista: Grasiela Lima (Fundação Araporã/GEERERI)
Debatedores: Edenilson Sebastião (Chicão Terena), cacique
da Aldeia Kopenoti (Terra indígena de Araribá) e Ariabo Kezo,
indígena da etnia Umutina-Balatiponé, estudante do Curso
Letras (UFSCar) e Geovane Pankararu (Centro de Culturas
Indígenas – CCI/UFSCar)
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Roberto Gomes (UFSCar)
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CICLO DE PALESTRAS “O QUE SIGNIFICA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988?” – O
DIREITO DOS INDÍGENAS
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FORMAÇÃO DE
PROFESSORAS
– PROGRAMA
INTEGRAÇÃO
AABB
COMUNIDADE

Processo de formação de professores/as realizada pela
Secretaria Municipal de Educação em parceria com a
Fundação Araporã/GEERERI, aconteceram algumas demandas
específicas em relação ao desfile cívico do qual as escolas
deveriam desenvolver, junto aos alunos, um trabalho voltado
para um dos 305 povos indígenas existentes no Brasil.
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1ª FEIRA DE
CULTURA
INDÍGENA DE
ARARAQUARA

A I Feira de Cultura Indígena de Araraquara foi realizada nos dias 14 e
15 de junho, no CEAR – Centro de Eventos de Araraquara e Região. O
evento foi promovido pela Fundação Araporã/GEERERI em parceria
com o Programa "Índios na Cidade" da ONG Opção Brasil, contando
com o apoio da Prefeitura Municipal de Araraquara.
A realização da Feira teve como objetivo dar visibilidade aos povos
indígenas que vivem no contexto urbano das cidades brasileiras,
observando suas demandas, trabalhando em sua autonomia e fazendo
com que a sociedade reconheça o indígena como ele evitando juízo de
valor.
A Feira constitui-se como fator gerador de conhecimento, de renda,
de acolhimento, de força para continuar na caminhada - especialmente
contra o preconceito e a favor dos direitos dos povos indígenas onde
eles estiverem vivendo - seja nas aldeias ou nas cidades, tirando-os da
invisibilidade.
Assim, o evento buscou promover a economia criativa indígena e
constituir-se num espaço de reconhecimento das identidades étnicas e
afirmação das tradições culturais, através de uma interação cultural
entre os povos presentes. A programação foi diversificada e contou
com venda e exposição de artesanato, oficinas, contação de histórias,
danças, mesas-redondas, exposição fotográfica e lançamento de
livros. Contou com a presença de 22 lideranças indigenas.
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Notícias
I feira de cultura
Indígena
Araraquara

http://www.araraquara.sp.gov.br/noticia
s/2019/junho/13/feira-de-culturaindigena-de-araraquara-sexta-esabado-no-cear-1

I Encontro de
Educação,
Arte e
Cultura no
Poitara
Realizado na EMEF CAIC Ricardo
Caramuru de Castro Monteiro, em
parceria com o Centro de Estudos
Indígenas “Miguel Angel Menéndez”
(CEIMAM), UNESP/Araraquara e
Secretaria Municipal de Educação
de Araraquara.
https://rciararaquara.com.br/geral/
encontro-promove-a-troca-desaberes-com-aldeia-indigena/
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https://www.facebook.com/fundacaoaraporaoficial
https://www.instagram.com/fundacaoarapora
https://www.linkedin.com/in/fundação-araporã-15643b1a3/
Site: www.fundacaoarapora.org.br

Expediente
Coordenador-geral: Robson Antônio Rodrigues

Endereço
Av. Antônio Alves Araújo, 820, Parque
Igaçaba.
14.804-394, Araraquara, SP
Telefone (16) 99702-6645

Coordenação Executiva: Dulcelaine Lucia Lopes
Nishikawa
Equipe de elaboração: Debora Simões e Natalia
Carvalho.
Produção, projeto Gráfico e diagramação:
Géssica Trevizan Pera e Rogério Pereira de
Campos
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