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RESUMO 

O Projeto Experimental Relações Públicas na conscientização do Patrimônio 

Cultural: valorização da imagem institucional do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos tem por objetivo trabalhar por meio de técnicas de 

comunicação o reconhecimento e fortalecimento da identidade institucional do 

Engenho dos Erasmos, a partir da definição e padronização do uso de marca e da 

conscientização da comunidade e das crianças do, 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental da Vila São Jorge sobre a importância do reconhecimento e 

preservação do Patrimônio Cultural. Para tanto, serão propostas atividades 

educativas e lúdicas para o público infantil, além do desenvolvimento de ações para 

estreitar e fortalecer o relacionamento com a comunidade. O projeto desenvolvido 

tem por finalidade a estruturação de um plano de comunicação social no Monumento 

Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, com o intuito de estabelecer 

uma credibilidade institucional e reforçar as ideias preservacionistas junto aos 

públicos de interesse, a fim de promover o sentimento de pertencimento do bem 

cultural. 

Palavras-chave: Relações Públicas, Patrimônio, Cultura, Educação, Preservação. 

 

ABSTRACT 

The experimental Project Public Relations at the awareness of the Cultural 
Patrimony: valorization of the institutional image of the National Monument Mill São 
Jorge of the Erasmos Ruins has as its main goal to work the recognition and 
strengthening of the institutional identidy of the Erasmos Mill by the application of 
communication techniques, by the definition and standardization of the brand’s usage 
and by acquiring knowledge to the community and children of the 3rd, 4th and 5th 
grades of the São Jorge Village about the importance of the recognition and 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

9 

preservation of the Cultural Patrimony. In order to do so, there will be proposed 
educational and playful activities for the infantile public, besides the development of 
actions to narrow and to strengthen the relationship with the community. The 
developed project has as its purpose the creation of a social communication plan in 
the National Monument Mill São Jorge of the Erasmos Ruins, with the aim to settle 
an institutional credibility and reinforce the preservation ideas along the concerned 
groups, to the end of promoting the belonging feeling for the cultural asset. 

Keywords: Public Relations, Patrimony, Culture, Education, Preservation. 
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INTRODUÇÃO 
 

Estabelecer relacionamentos com as pessoas. Essa é a principal e mais 

importante tarefa de um profissional de Relações Públicas, que tem como desafio 

entender as necessidades e os anseios dos públicos que se relacionam com uma 

organização. Para isso, ele precisa criar um elo de identificação, compreensão e 

fidelidade com essa via de mão dupla que é a comunicação. 

Por meio da comunicação, fenômeno exclusivo da humanidade, é que a 

sociedade se consolida, se compõe, se expressa e cria a maior riqueza de um país, 

sua Cultura. Singular e plural, a cultura é construída através do tempo, pelos passos 

de seu povo, que, por meio da história, conhece suas origens e aprende a amar sua 

pátria.  

O Brasil desenvolveu-se economicamente nos engenhos de açúcar 

quinhentista, na época da colonização portuguesa, fato que despertou o nosso 

interesse pela história do Engenho São Jorge dos Erasmos, um dos três primeiros 

engenhos de açúcar do País. Nele foi produzido o primeiro açúcar brasileiro, produto 

indispensável para a própria história da nossa Nação.  

 A Professora Lilian Marques, orientadora deste trabalho, foi quem nos 

indicou o tema e nos mencionou pela primeira vez o Engenho dos Erasmos, até 

então desconhecido para nós.  

Após a primeira visita, o grupo percebeu que estava no caminho certo ao 

observar, logo de início, a multiplicidade de possibilidades existentes naquele lugar, 

hoje em ruínas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN e conservadas pela Universidade de São Paulo - USP.   

Desenvolver um projeto de Relações Públicas com intuito de estreitar o 

relacionamento entre a instituição e seus públicos, conduzirá para a solução do 

problema do cliente, que é a falta de reconhecimento da comunidade quanto à 

importância do Engenho São Jorge dos Erasmos. Para viabilizar a elaboração deste 

projeto, foi criada a Agência de Comunicação IMídia. 
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A IMídia é uma agência de Comunicação focada em Relações Públicas e 

Comunicação Institucional. O trabalho da agência consiste em apresentar aos 

clientes, ferramentas que permitam construir e fortalecer a sua imagem institucional 

e o reconhecimento da sua organização junto à imprensa e aos demais públicos de 

interesse. 

O trabalho realizado no Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos busca apresentar ao público, por meio da conscientização e de programas 

socioeducativos, a necessidade de participar e preservar o Patrimônio Cultural para 

a construção da história do Brasil. Dessa forma, fortalecer sua identidade 

institucional, conquistar um bom conceito perante seus públicos de interesse e obter 

apoio e valorização às suas iniciativas. 

O Projeto Experimental está estruturado da mesma forma de uma prospecção 

arqueológica. Para atender as determinações exigidas no Projeto Experimental em 

Relações Públicas II – PERP II, o trabalho foi dividido em:  

 o sítio, que apresenta, em arqueologia, o levantamento documental 

para compreensão do processo de desenvolvimento da atividade, e que, neste 

trabalho apresenta o referencial teórico, que fundamenta e embasa o projeto;  

 a escavação, que é o estudo da área e o que ela contém e representa 

o histórico e o briefing do cliente;  

 o registro de campo, que é a observação das amostras para o estudo 

laboratorial, explanado na pesquisa, no diagnóstico e nos objetivos que produzimos 

para o PERP II. 

 e a exposição, fundamentada pela apresentação das peças, constitui, 

no projeto, o planejamento de Relações Públicas: a estratégia, as ações, o 

cronograma, a estimativa orçamentária e as considerações finais. 

Por meio de estratégias de comunicação, a IMídia pretende conscientizar a 

comunidade e as crianças do, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da Vila São 

Jorge sobre o papel do Patrimônio Cultural na construção e desenvolvimento da 

sociedade, a partir do reconhecimento, da valorização de sua imagem e do 
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fortalecimento de sua marca institucional.  
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1  O SÍTIO 
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1.1 Comunicação  

 

A comunicação estabelece o entendimento entre o receptor e o interlocutor, 

auxilia no esclarecimento da mensagem que deve ser transmitida. Todavia, faz–se 

necessário que ambos disponham do conhecimento dos mesmos símbolos e signos 

para que a comunicação aconteça de forma clara e objetiva.  

 Margarida Kunsch (2003, p.187) diz que “o emissor, dirigindo-se a um 

receptor (público) restrito e determinado, usa, além disso, um código (linguagem) 

adequado a ele, facilmente decifrável por ele”. Essa troca de informações correntes 

é o que se define por feedback. 

Desse modo, compreende-se que a comunicação, além de ser uma forma de 

divulgação da instituição, colabora no enriquecimento do relacionamento. Contudo, 

para que se obtenha sucesso, é imprescindível a análise da situação, bem como, a 

disponibilização de métodos únicos, capazes de direcionar as informações para 

cada tipo de público, a comunicação organizacional e a comunicação dirigida. 

Proporcionar um convívio harmonioso entre os indivíduos é uma das 

premissas que devem ser respeitadas por uma instituição. Para que isso ocorra é 

preciso estabelecer uma compreensão mútua entre a empresa e seus públicos. A 

interação entre eles torna-se fundamental, bem como o conhecimento de estratégias 

que estreitem o relacionamento e possibilitem o crescimento da instituição. 

Entretanto, as estratégias estabelecidas pela instituição necessitam de 

adequação para atingir cada tipo de público e devem partir do princípio de que cada 

um deles possui uma carência específica. A partir do estudo da necessidade de 

cada público, a comunicação interage no âmbito empresarial para analisar o 

ambiente no qual a instituição está inserida e planejar estratégias de comunicação 

que facilitem a integração organizacional. 
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1.1.2 Comunicação Organizacional 

 

A comunicação organizacional almeja associar os interesses entre a empresa 

e os públicos que a cercam. No entanto, segundo Waldyr Gutierrez Fortes (2003, p. 

217), “as companhias criam barreiras e carecem de empatia com os seus públicos, 

não compartilhando os seus anseios ou suas frustrações. Também ignoram as 

reações dos públicos diante das suas informações”.  

O conhecimento das atividades desenvolvidas pela instituição é um dos 

alicerces aproximativos e a falta de informações é um dos principais motivos que 

atrapalham o relacionamento da empresa com seus públicos.  

Segundo Gaudêncio Torquato (1986, p. 31), a comunicação é uma processo 

simbólico que permite solidificar ou reforçar a relação entre os empregados e a 

empresa por meio de técnicas e normas empresariais ou também pelo 

relacionamento cotidiano. 

Para Kunsch (2003, p.76), “o conhecimento prévio que o receptor tem da 

fonte emissora pode induzir a julgamentos precipitados, mesmo antes de receber a 

comunicação total”. Torna-se necessário que o meio organizacional desempenhe 

com os seus públicos um ambiente harmonioso capaz de promover credibilidade e 

aceitação.   

Conforme Cleusa Cesca (2006, p.103), é necessário apurar se as 

informações repassadas são claras, pertinentes e de fácil compreensão para o 

público-alvo. Definir estratégias que facilitem a interação com os seus públicos é a 

maneira mais eficiente para obter um elo de comunicação. Uma forma eficaz para 

fortalecer a comunicação é trabalhar com os veículos de comunicação dirigida.: 

Paulo Nassar (2007, p.73) cita que Teobaldo de Souza Andrade (1963, p. 167 

– 168, apud TORQUATO, 1984) foi o primeiro a mencionar os veículos de 

comunicação dirigida como instrumentos estratégicos de Relações Públicas, 

detalhando como seus objetivos: 

1. explanação das políticas e diretrizes da empresa; 

2. informações a respeito dos processos de trabalho; 



 

 
 
 
 
 
 

18 

3. humanização das atividades da empresa através de notícias relativas 

ao seu pessoal; 

4. promoção de campanhas de segurança e de interesse geral; 

5. interpretação do papel da empresa na comunidade; 

6. melhoria da moral dos empregados; 

7. facilidade de compreensão e respeito mútuos entre a empresa e seus 

públicos. 

A comunicação organizacional necessita ser planejada e estruturada para que 

possa estabelecer a interação almejada entre a empresa e seus públicos de 

interesse. Portanto, deve-se direcionar a comunicação para cada público vinculado à 

organização. 

A comunicação dirigida tem “a finalidade de transmitir, conduzir e algumas 

vezes recuperar informações, para estabelecer comunicação limitada, orientada e 

frequente com selecionado número de pessoas homogêneas e conhecidas” 

(ANDRADE, 1996, p. 34 apud FORTES, 2003, p.239). 

A utilização de métodos específicos de comunicação é uma das 

características da comunicação dirigida que auxilia a minimizar, ou até solucionar as 

dificuldades do relacionamento entre a organização e seus públicos. 

Para Fortes, a comunicação dirigida resolve: 

Os problemas que surgem quanto à percepção dos indivíduos no que se 
refere às mensagens transferidas. Muitos preferem manipular materiais 
verdadeiros, por possuírem grande sensibilidade tátil. [...] Há pessoas que 
têm melhor perspicácia com as palavras, os números ou as ilustrações. 
(2003, p.240) 

 

Para que a comunicação organizacional seja efetuada com eficácia, é preciso 

estabelecer um veículo próprio para cada tipo de público. Segundo Andrade (1993, 

p. 126), pode-se aplicar a comunicação dirigida de quatro maneiras diferentes: 

escrita, oral, auxiliar e aproximativa. 

A Comunicação Dirigida Escrita está presente nas correspondências, cartas, 

ofícios, memorando, cartão–postal, e nas publicações, jornais e revistas internos, 

relatórios, manuais, folhetos institucionais e folders. Uma das preocupações 
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fundamentais para a elaboração desses veículos diz respeito à linguagem, que deve 

ser específica a cada público. 

A Comunicação Dirigida Oral é realizada por meio de discursos, alto-falantes, 

conversas face a face, reuniões. Todas essas modalidades envolvem um 

treinamento apropriado, afinal, esse tipo é a forma mais rápida de atingir os públicos 

em geral. 

Para desenvolver a Comunicação Dirigida Auxiliar há necessidade de 

recursos e veículos de comunicação audiovisual (vídeos, filmes institucionais) como 

também os meios digitais. 

A Comunicação Dirigida Aproximativa é aquela que traz o público para junto 

da organização, por meio de visitas, eventos, feiras. Essa forma de comunicação 

caracteriza-se pela presença física e pelo contato direto e pessoal dos públicos com 

a organização. 

Compreender a importância da comunicação no ambiente empresarial é 

indispensável para que a organização concretize uma aliança com os seus públicos 

de interesse e o ambiente em que está inserida. Para Fortes (2003, p.383 -384), 

“exige-se um equilíbrio de poder entre o homem de empresa e seus públicos – 

aqueles que motivam os programas e determinam as atividades de relacionamento”. 

Para gerenciar a comunicação organizacional, é preciso que haja uma 

definição dos públicos a serem atingidos, bem como do processo de comunicação a 

ser utilizado: comunicação interna e comunicação externa. 

Entende-se por comunicação interna, aquela efetuada entre os funcionários 

das diferentes áreas de atuação e a organização. Seu objetivo é facilitar o 

entendimento e promover um relacionamento interno, para assim, desenvolver uma 

unidade no pensamento organizacional. 

Para Kunsch, comunicação interna é 

[...] um setor planejado, com objetivos bem definidos, para viabilizar toda a 
interação possível entre a organização e seus empregados, usando 
ferramentas de comunicação institucional e comunicação mercadológica. 
(2003, p.154) 

Há várias formas de se promover a comunicação interna, para que ela seja 

percebida pelo funcionário: valorizá-lo perante a organização, desenvolver um canal 
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de comunicação com os seus superiores e capacitar uma interatividade entre esses 

extremos da empresa.  

Paulo Clemen (2005, p.19) afirma que, para a realização da comunicação, é 

necessário definir o público gerencial da organização como um grupo específico, 

pois eles são responsáveis pela propagação de informações e constituem o fluxo da 

comunicação. 

Demonstrar e estabelecer a valorização do público essencial tanto no âmbito 

profissional quanto no pessoal são atos de extrema importância para a organização. 

O público essencial de certa forma é o responsável pela transmissão indireta das 

informações institucionais. 

Roberto Vieira, ao relatar a comunicação interna, destaca Margarida Kunsch: 

A comunicação interna deve contribuir para o exercício da cidadania e para 
a valorização do homem [...]. A oportunidade de se manifestar e de se 
comunicar livremente canalizará energias para fins construtivos tanto do 
ponto de vista pessoal quanto profissional. (2004, P.54) 

A comunicação interna é a comunicação da organização voltada ao público 

essencial que facilita a interação com todos os níveis da empresa, um modo de 

estabelecer um entendimento mútuo. O reconhecimento dos valores organizacionais 

pelo público essencial fortalece a imagem institucional da organização.   

A valorização da imagem institucional é um dos fatores que favorecem o 

crescimento da organização. Ela estabelece a identidade organizacional e 

transpassa o que a instituição pretende fornecer para todas as suas áreas de 

interesse. 

As áreas de interesse vão além do público essencial, englobam todo o 

ambiente externo em que a organização está incluída. Necessita-se desenvolver 

uma comunicação que realce a visibilidade das atividades junto ao ambiente 

externo. 

Para Torquato (1986, p. 75), no ambiente externo “o sistema de comunicação 

empresarial deverá irradiar informações integradas aos compromissos de 

desenvolvimento e identificadas com as aspirações dos consumidores.”  

Deve-se ressaltar que o direcionamento das ações de comunicação 

organizacional no ambiente externo precisa ser eficaz a todos os públicos não 
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essenciais da corporação, e não dirigida somente para o seu público em potencial, 

os consumidores. 

Benedito Juarez Bahia (1995, p.33) define como comunicação externa “toda a 

veiculação de informações e todos os comunicados emitidos pela organização 

empresarial para um público ou uma opinião pública fora dos limites internos”. 

A comunicação externa resumidamente representa todas as informações 

disseminadas aos públicos vinculados no ambiente externo da empresa. Porém, ela 

não deve ser utilizada como um método de espalhar informações conturbadas, mas, 

de proporcionar um elo de comunicação que promova o conhecimento das 

atividades e políticas desenvolvidas pela organização perante público não essencial. 

Para a divulgação da organização, é necessário tornar a comunicação mais 

eficaz, e um dos meios para a realização desse objetivo é estreitar os vínculos entre 

a organização e o seu ambiente externo. 

A comunicação externa desenvolvida por uma organização lhe é benéfica 
quando os públicos externos formam imagens mais positivas da 
organização em casa dos seus produtos e serviços, empenhando-se, em 
consequência, na construção de relações estáveis e mutuamente 
vantajosas. (CESCA 2006, p. 92) 

A comunicação externa objetiva expandir as atividades empresariais de modo 

que forneça o conhecimento da instituição para os seus públicos não essenciais e, a 

comunicação interna tem o intuito de gerar o conhecimento da empresa para o seu 

público essencial. 

A comunicação organizacional em conjunto, com a comunicação dirigida, 

proporciona o reconhecimento da instituição nas suas áreas de interesse, bem como 

interage no relacionamento empresa-públicos a fim de estabelecer interatividade e 

compreensão. 

Percebe-se que na comunicação organizacional “sempre haverá espaços 

originais a serem percorridos, no sentido de minimizar ou fazer desaparecer os 

fatores que impedem os processos de troca”. (FORTES, 2003, p.384) 

A comunicação organizacional efetuada com eficácia, além de proporcionar 

uma ampla divulgação da instituição, soluciona os problemas em relação aos 

ambientes: interno e externo. Também é o elo com os públicos de interesse. Por fim, 



 

 
 
 
 
 
 

22 

a comunicação organizacional por meio das suas estratégias favorece a empresa na 

promoção e fortalecimento da sua identidade corporativa. 
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1.2 Educomunicação 

 

A informação é um fator primordial para a educação do individuo e com a 

globalização tornou-se fundamental para formação da crítica e reflexão de cada 

cidadão.  

“O conjunto de atividades voltado para o conhecimento do uso dos meios de 

comunicação numa perspectiva de prática da cidadania damos o nome de 

educomunicação.” 1  

Por muito tempo o conceito de educomunicação se limitava em educação 

para a mídia, porém com as constantes mudanças nos meios tecnológicos, a 

comunicação passou a ser uma forma de colocar em debate problemas sócio- 

culturais e vivências do cotidiano dentro da sala de aula. Esta é uma nova maneira 

de desenvolver o senso crítico nos estudantes e inseri-los neste novo cenário da 

educação. 

 Educomunicação não é ensinar como usar as novas tecnologias , mas em 

como utilizar estes recursos para aprimorar as relações da comunicação, de maneira 

que o educador consiga trazer para as instituições de ensino um pouco do que se 

passa no rádio, Tv, jornais e as novas mídias e, assim evidenciar a Educomunicação 

como forma de intervenção social. 

Donizete Soares, professor de filosofia e diretor do Instituto Gens de 

Educação e Cultura, define: 

Quando falamos em Educomunicação, estamos nos referindo a um campo 
de pesquisa, de reflexão e de intervenção social, cujos objetivos, conteúdos 
e metodologia são essencialmente diferentes tanto da Educação Escolar 
quanto da Comunicação Social. (Educomunicação o que é isto? 2006 p.2) 

 

                                                           
1 Soares, I. Ismar Soares define o conceito de educomunicação. Jornal e Educação. Disponível em: 

<http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/biblioteca/entrevistas/ismar-soares-define-o-conceito-de-

educomunicacao> Acesso em: 26 ago.2011 
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O estudo da Educomunicação permite a abertura de um amplo espaço para a 

troca de conhecimento e construção de novos ensinamentos, tanto na área de 

estudo quanto em âmbito pessoal, o que a torna pluricultural e multidisciplinar. 

Sendo assim, é importante inserir crianças neste meio para que elas 

participem e tomem decisões e contribuam para a valorização da história e cultura 

do ambiente em que vivem. 

O professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo - ECA/USP, Ismar de Oliveira, diz que o fato de muitas pessoas intervirem em 

prol do meio ambiente, responsabilidade social e sustentabilidade de forma a chegar 

até as grandes mídias, transformou esta luta em uma norma para empresas, 

individuos e sociedade. 

Isto é Educomunicação, transformar em ações coletivas a busca pelo 

desenvolvimento crítico e construção da cidadania. Por isso associar o trabalho dos 

educadores com a comunicação é fundamental para a formação das crianças, que 

são grandes influenciadores de opinião. 

O acesso do cidadão aos meios de comunicação na condição de 
protagonista é fundamental para ampliar o poder de comunicar. Quando 
esse protagonismo é desenvolvido pelas organizações de interesse social 
ocorre uma possibilidade maior de se colocar os meios de comunicação a 
serviço do desenvolvimento comunitário e desse modo ampliar os direitos à 
liberdade de expressão a todos os cidadãos. (PERUZZO, Cicilia 2001, p.26) 

 A educomunicação é uma forma de compartilhar informações e fazer com 

que a comunidade se torne mais participativa por meio de ações que visem o 

coletivo e novas práticas para um bem comum. Portanto, o mais importante não é 

construir comunicação para as pessoas e, sim desenvolver projetos junto a elas, 

para que possam se sentir parte do processo. 
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1.3 Relações Públicas 

 

A atividade de Relações Públicas surgiu nos Estados Unidos após a Guerra 

de Sucessão, em pleno desenvolvimento industrial. No Brasil, esse conceito veio a 

se profissionalizar na década de 50, ainda assim com as atividades limitadas. 

Os objetos de estudo das Relações Públicas são as organizações e os 

públicos, ao criar esse relacionamento, o profissional torna-se responsável pela 

construção da opinião pública e do posicionamento institucional. O que exige um 

trabalho integrado para garantir maior eficiência do planejamento estratégico e um 

profissional mais qualificado. 

Kunsch enfatiza: 

 [...] cabe às relações públicas administrar estrategicamente a comunicação 

das organizações com seus públicos, atuando não de forma isolada, mas 

em perfeita sinergia com todas as modalidades comunicacionais. (2002, p. 

166) 

O principal objetivo das Relações Públicas é gerar um bom relacionamento 

entre a organização e seus públicos. Dessa forma, é evidente a importância do 

profissional em diversos segmentos de mercado e na sociedade.  Porém, deve-se 

tomar cuidado para não limitar o trabalho às ações de marketing que visam apenas 

vender sem se preocupar com as estratégias de valorização do serviço e dos 

produtos oferecidos. 

 Philip Kotler define: 

Relações Públicas não é uma simples atividade de divulgação e destaca a 
importância que as organizações devem dar à construção de 
relacionamentos profícuos com todos os públicos interessados, além dos 
consumidores e revendedores. (2000b p. 624-5) 

Definir os públicos-alvo e suas necessidades são fatores essenciais para 

desenvolver o planejamento em Relações Públicas.  

Para Kunsch (2002 p. 167), “a comunicação institucional deve agregar valor 

ao negócio das organizações e contribuir para criar um diferencial no imaginário dos 

públicos.” 
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A partir dessa premissa, nota-se que, para alcançar o sucesso e conseguir 

credibilidade, não basta apenas criar uma estratégia para vender ideias e produtos, 

é necessário buscar os anseios e analisar o macro e microambiente da organização.  

Dessa forma, o planejamento torna-se essencial para detectar as ameaças, 

oportunidades, forças e fraquezas para que se realize o feedback das ações 

realizadas. 
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1.3.1 Relacionamento com os públicos 

 

As atividades de Relações Públicas permitem a interação com os públicos, de 

forma a criar canais de mediações que buscam entender melhor o cenário em que a 

instituição está inserida e que se modifica a cada dia. Essas alterações exigem que 

as atividades e o profissional se adaptem às necessidades desse novo panorama. 

Sendo assim: 

Um público pode facilitar ou impedir a capacidade de uma empresa para 

atingir seus objetivos. Relações Públicas têm sido frequentemente tratadas 

em Marketing, como uma importância secundária ao planejamento mais 

sério de promoção, mas a empresa sensata toma medidas concretas para 

administrar relações de sucesso com seus públicos- chave. (KOTLER, 

2000b p. 624) 

Por isso, a interação com os públicos torna-se uma ferramenta essencial para 

o sucesso das ações realizadas pelo profissional de Relações Públicas. Kunsch 

(2002, p. 95) prioriza algumas dessas atividades no universo corporativo para 

alcançar estes objetivos: 

 Identificar os públicos, suas reações, percepções e pensar em 

estratégias comunicacionais de relacionamentos de acordo com as demandas 

sociais e o ambiente organizacional; 

 supervisionar e coordenar programas de comunicação com públicos, 

grupos de pessoas que se auto-organizam quando uma organização os afeta ou 

vice-versa; 

 prever e gerenciar conflitos e crises que porventura passam as 

organizações e que podem aparecer dentro de muitas categorias: empregados, 

consumidores, governos, sindicatos, grupos de pressão.  

Tais atividades demonstram como a cultura organizacional e o 

relacionamento com os públicos guiam as diretrizes de uma organização para o seu 

desenvolvimento pleno. E cabe ao profissional de Relações Públicas administrar e 

gerenciar de forma eficiente essa relação. 
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1.3.2 Relações Públicas no ambiente corporativo 

 

O profissional de Relações Públicas possui um papel primordial no 

relacionamento com os públicos da organização, mas não deve ser considerado 

como único mediador dessa relação. Trabalhar todas as áreas de comunicação de 

forma integrada no sistema organizacional é fundamental para agregar valor às 

ações e torná-las mais efetivas. 

Para salientar o entendimento das funções do profissional de Relações 

Públicas, Grunig e Hunt apresentam uma definição de Rex Harlow:  

Relações Públicas é a função de gerenciamento que ajuda a estabelecer e 

manter canais mútuos de comunicação, a aceitação e cooperação entre a 

organização e seus públicos; que envolve a administração de crises ou 

controvérsias; que auxilia a administração a manter-se informada e a 

responder à opinião pública; que define e enfatiza a responsabilidade da 

administração em servir o interesse público; que ajuda a gerência a manter 

o passo com mudanças e a utilizá-las efetivamente, funcionando como um 

sistema preventivo que permite antecipar tendências; e utiliza a pesquisa e 

técnicas sadias e éticas de comunicação como suas principais ferramentas. 

(GRUNIG e HUNT apud KUNSCH 2002 p. 100- 101) 

Muitos dos problemas enfrentados nas organizações podem ser evitados se 

houver um planejamento bem-estruturado e que consiga identificar previamente os 

ruídos de comunicação. 

Para o profissional de Relações Públicas realizar o planejamento estratégico 

não é algo novo, trabalhar a conscientização é o novo conceito que deve ser 

incorporado pelas organizações modernas. Muitos autores trabalham com esse 

conceito e enfatizam a sua importância.  

João Ianhez define as Relações Públicas da seguinte forma: 

 Ela deve buscar a conscientização de todos, dentro da organização, do 

papel e da responsabilidade que tem pelo seu conceito. Ela apoia, orienta e 

assessora todas as áreas da organização no tocante à forma mais 

adequada de conduzir suas relações com o público. (IANHEZ apud 

KUNSCH 1997, p.155) 

O profissional de Relações Públicas atua de diversas maneiras no ambiente 

corporativo. Possui função administrativa, estratégica, mediadora, política e de 
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gerenciamento, o que representa o quanto o mercado é amplo para esse 

profissional. 

As atividades desenvolvidas pelos profissionais de Relações Públicas buscam 

definir funções da organização e quais são seus objetivos perante o cenário que a 

cerca. Dessa maneira, cria-se uma imagem institucional que facilita o entendimento 

e a concepção dos públicos- alvo. 

Sendo assim, é essencial aliar os interesses dos públicos aos objetivos da 

organização, para construir uma imagem positiva aliada a uma boa campanha de 

marketing de forma a agregar valores nas atividades e alcançar um bom nível de 

divulgação da instituição. 
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1.4 Opinião Pública e Públicos 

 

Dentre as tarefas do profissional de Relações Públicas de compreender e 

estreitar o relacionamento públicos-organização, encontra-se o estudo da opinião 

pública.  

A opinião pública é a “área de entendimento comum das pessoas que 

constituem o público, após ampla discussão da controvérsia levantada, à base de 

considerações racionais.” (ANDRADE, 1989, p. 9) 

Para se compreender como funciona a opinião pública, é necessário iniciar 

com a definição adequada de quem são os públicos de interesse de uma 

organização.  

O público representa a matéria-prima da atividade de Relações Públicas, já 

que esse é o instrumento que possibilita a execução do seu trabalho quanto ao 

sucesso das relações das organizações.  

A definição de públicos em Relações Públicas não pode ser generalizada, 

pois os públicos serão sempre específicos, unidos a partir de uma situação comum, 

referente, neste estudo, a uma organização. Assim, Roberto Porto Simões (1995, 

p.135 apud FRANÇA 2004, p.55) descreve o público como “um conjunto abstrato de 

pessoas com interesses comuns entre si e referentes à organização”. 

Em relação às diversas argumentações sobre o relações públicas ser o 

profissional designado para a tarefa de identificar e analisar os públicos, Howard 

Stephenson (1960 apud Andrade 2003, p. 261) afirma que “cerca de 60% do tempo 

do executivo de Relações Públicas é gasto em interpretar o público para a 

administração. Agora o público tem um correto representante no andar da 

administração”. 
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O Instituto de Relações Públicas da Grã-Bretanha, segundo Andrade, 

interpreta o conceito de público da seguinte forma:  

Pode-se definir o público dizendo que é a massa de pessoas situada dentro 
da órbita de qualquer instituição ou empresa (...). O público pode oscilar 
entre a totalidade da população de um país a um pequeno grupo de 
pessoas. (ANDRADE, 2003, p.15) 

De acordo com Blumer (1971, p. 181 apud França 2004), o termo público é 

utilizado para designar um grupo de pessoas que: 

1. estão envolvidas em uma dada questão; 

2. que se encontram divididas em suas posições diante dessa questão; 

3. discutem a respeito do problema. 

França traz a questão da pluralidade de públicos nos relacionamentos 

organizacionais ao citar Indaga, que afirma que os públicos em Relações Públicas 

são:  

[...] toda a pluralidade de indivíduos ou de grupos que se consideram 
afetados, direta ou indiretamente, pela atividade real ou presumida de uma 
pessoa física ou jurídica, assim como aqueles conjuntos de caráter 
desconexo que surgem como resposta social a um comportamento 
extraordinário ou anormal da mesma. (INDAGA 1995, p. 178 apud FRANÇA 
2004, p. 49)   

Muito se fala sobre a conceituação de públicos, e há opiniões divergentes 

sobre o assunto devido principalmente à falta de sustentação teórica. A existência 

de tantas definições distintas faz com que se tornem contraditórias e confusas, o que 

dificulta a compreensão do assunto. 

A partir do estudo feito por Milton J. Esman, em Grunig (1983, p. 140-141, 

161 apud França 2004, p. 52-53), as organizações têm quatro principais ligações 

com seus públicos, que são:  

 ligações de poder, representadas pelo governo, conselhos de 

administração, acionistas, congresso, leis estaduais e líderes comunitários, que 

representam a esfera financeira e permitem a existência da organização; 

 ligações funcionais, que são os empregados, fornecedores, sindicatos 

e organizações que utilizam produtos ou serviços da empresa; 
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 ligações normativas, compreendidas pelas organizações que se 

assemelham, por exemplo, grupos políticos ou intercâmbio entre universidades; 

 ligações gerais ou difusas relacionadas aos ambientalistas, estudantes, 

minorias, mídia e outros públicos que não podem ser definidos como organizações 

formais. 

Para se identificar os tipos de público, é necessário que o grupo enfrente um 

mesmo problema, reconheça a existência desse problema e se organize para fazer 

algo a respeito. Porém, Grunig (1983, p.145 apud FRANÇA 2004, p. 54) afirma que, 

caso um determinado grupo não se aplique essas condições, não haverá influência 

dele sobre a empresa e vice-versa e o grupo será definido então como não-público. 

Não obstante, se existe um problema em comum, mas não é detectado pelo grupo, 

esse público é denominado latente. Quando o problema é reconhecido pelo grupo, 

esse é um público consciente e, quando o grupo se organiza para se posicionar 

quanto ao problema, é chamado de público ativo. 

A classificação de públicos mais comum e mais utilizada pelas escolas 

brasileiras é de Cândido Teobaldo de Andrade (1996, p. 97-98), que os define como 

internos, externos e mistos, e se tornou um verdadeiro paradigma quanto à relação 

das organizações com os seus públicos. 

Há variadas definições para público interno, o que gera certa confusão devido 

à divergência de conceitos entre os autores. Entretanto, baseado na indicação de 

França (2004, p. 68) quanto à melhor definição desse público, presente na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, art. 2), que afirma que público interno “são 

as pessoas físicas que prestam serviços de natureza não eventual a uma empresa, 

sob a dependência dela e mediante recebimento de salário”, pode-se definir como 

funcionários. 

O público externo é considerado como grupos ou indivíduos que têm 

interesses comuns com a organização, direta ou indiretamente, de curto ou longo 

prazo, e que podem ser, por exemplo: fornecedores, consumidores, concorrentes, 

sindicatos, imprensa, governo, entre outros.  
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Segundo conceituação de Andrade, público misto é aquele que apresenta 

claras ligações socioeconômicas e jurídicas com a organização, mas não vivencia as 

rotinas dela e não ocupa o espaço físico da instituição.  É composto por familiares 

dos empregados, fornecedores, acionistas, concessionários e/ou revendedores.  

A variedade de conceitos referentes aos públicos se dá nas transformações 

que acontecem no ambiente organizacional ao longo do tempo. É inevitável que, 

assim como a sociedade evolui e lida com novos paradigmas, os critérios de 

conhecimento se tornem contemporâneos, acompanhando as exigências da 

globalização. 

Para França (2004, p.80), o conceito mais coeso de públicos está na 

definição de stakeholders: “Consideram-se públicos aqueles que têm uma parceria 

financeira ou comprometimento estável (stake) com a organização e, por esse 

motivo, são considerados sustentadores (holders) importantes de negócios”.  

Ele descreve os públicos em Relações Públicas como: 

Grupos organizados de setores públicos, econômicos ou 
sociais que podem, em determinadas condições, prestar efetiva 
colaboração às organizações, autorizando a sua constituição 
ou lhes oferecendo o suporte de que necessitam para o 
desenvolvimento de seus negócios. (FRANÇA 2004, p. 80) 

Observa-se que a dificuldade em se traçar uma conceituação de público 

acontece devido à complexidade da relação entre as organizações e seus públicos, 

já que os diversos conceitos apresentados são situacionais, pois um grupo que é 

imprescindível para uma empresa pode ser apenas significativo para outra. 

Para entender a relação das organizações com seus públicos, é necessária a 

elaboração de uma pesquisa que permita analisar profundamente todos os grupos, 

de forma a guiar a maneira pela qual as organizações devem agir com cada um dos 

grupos. Para realizar esse estudo, é indispensável fazer o mapeamento detalhado 

dessa relação. 

Fábio França (2004, p. 101) expõe que uma organização enfrenta momentos 

diferentes em relação aos públicos: “[...] o interesse institucional corporativo e o 

interesse geral de realização de negócios, tendo ainda a preocupação de sua 
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aceitação e aprovação pela opinião pública”. Disso depende sua sobrevivência no 

mercado.  

O autor ainda defende a conceituação lógica (filosófica) dos públicos, já que 

esse conceito busca mostrar em que grau determinado público contribui e o papel 

que exerce para a constituição da organização.  

França (2004, p. 102-103) estabelece três critérios lógicos que integram a 

compreensão essencial e não-essencial dos públicos: 

1. grau de dependência jurídica e situacional: determina se o público é 

essencial. Divididos em essenciais constitutivos e essenciais não constitutivos e que 

podem ser subdivididos em grupos primários e secundários. 

2. grau de participação: maior ou menor grau. São os públicos não-

essenciais representados pelas redes de interesse específico da organização. 

3. grau de interferência: podem interferir direta ou indiretamente no 

funcionamento e até na sobrevivência da organização, mas não participam nem da 

constituição e nem da manutenção dela. São dois casos: a) rede da concorrência; b) 

rede de comunicação de massa.  

Mas o que são públicos essenciais e não essenciais?  

Públicos essenciais são ligados juridicamente à organização. Ela depende 

para a execução de suas atividades e sua sobrevivência no mercado. São divididos 

em dois segmentos: 

a) Constitutivos: através deles é que a organização existe. Exemplos: 

investidores, sócios, diretores, conselhos administrativos e governo. 

b) Não constitutivos ou de sustentação: não interferem diretamente na 

constituição da organização, mas a complementam. Exemplos: colaboradores, 

fornecedores, clientes e consumidores, revendedores e concessionários, sócios, 

alunos, entre outros. Podem ainda ser divididos em primários e secundários. Os 

primários são aqueles dos quais a organização depende para realizar suas 

atividades, como os fornecedores de matéria-prima e colaboradores diretos. Os 
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secundários também contribuem, mas em escala menor, como contratados 

terceirizados e temporários. 

Os públicos não essenciais “atuam externamente, na promoção institucional, 

corporativa e mercadológica da organização ou intermediando os relacionamentos 

com o mercado” (França, 2004, p.109). São divididos em redes de consultoria, que 

contemplam agências de propaganda, relações públicas, serviços promocionais 

entre outros; as redes de setores associativos organizados que compreendem as 

associações de classe e de categorias empresariais, confederações, federações, 

associações patronais e comerciais; as redes de setores sindicais, que inclui os 

sindicatos patronais e de trabalhadores juridicamente organizados; e as redes 

setoriais da comunidade, com atividades beneficentes, culturais e comerciais, e 

responsabilidade social. 

Existem ainda, os públicos de redes de interferência, que têm o poder de 

interferir na opinião pública devido ao seu caráter de liderança perante o mercado. 

São divididos entre rede de concorrência e redes de comunicação de massa. 

As redes da concorrência são aquelas organizações que oferecem produtos 

ou serviços semelhantes aos já existentes e comercializados por outras 

organizações que podem ser considerados como concorrentes diretos. Existem 

aquelas que são parceiras em algumas atividades, embora sejam de natureza 

concorrente; e as entidades congêneres, que são os públicos do Terceiro Setor que, 

mesmo que desempenhem concorrência em algumas áreas, têm objetivos e 

características comuns nos setores onde atuam. 

As redes de relacionamentos internacionais também interferem nas atividades 

das organizações, sejam elas de caráter diplomático ou comercial. As redes de 

comunicação de massa devem estar no topo da lista de preocupações das 

organizações, pois têm o poder persuasivo muito alto e influenciam a opinião pública 

contra ou a favor da organização. 

França (2004, p. 129-132) indica como proceder para identificar os públicos 

da organização de acordo com os seguintes passos: 
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1. selecionar todos os públicos que se relacionam com a organização; 

2. identificar os públicos que a organização se relaciona com maior 

frequência; 

3. definir quais são os públicos prioritários. Segundo ele, esse é o desafio, 

saber com que públicos a empresa precisa lidar; 

4. determinar o tipo de relação existente entre organização-públicos e 

estabelecer se é uma relação de negócios, política, operacional, classista, 

profissional, social, institucional; 

5. definir qual o objetivo do relacionamento empresarial com esses 

públicos a partir da natureza da relação; 

6. indicar o nível de dependência da interação (total, parcial, essencial ou 

não essencial); 

7. nível de participação; 

8. delimitar a duração da relação, se ela é permanente, sazonal, efêmera; 

9. descrever as expectativas da organização em relação aos públicos. 

É extremamente pertinente ressaltar a importância da relação das 

organizações com a comunidade, que constituem a maior parte dos públicos de 

interesse ou estratégicos da organização. 

Andrade coloca a comunidade como fator imprescindível para a organização 

que busca obter sucesso no relacionamento com seus públicos de interesse:  

[...] Elas criam, ainda, maior eficiência para a indústria, com a 
satisfação e o levantamento moral dos seus funcionários, 
devido às melhores condições de vida na comunidade, melhor 
compreensão da indústria, evitando, assim, que a comunidade 
tenha conceito errôneo da indústria e de seus objetivos, apoio 
da comunidade em situações problemáticas para a indústria, 
facilidade na venda de seus produtos e finalmente, progresso 
para a indústria como o consequente processo e expansão da 
comunidade” (IANHEZ, 1965 apud ANDRADE, 2003, p. 155)  

A partir das abordagens realizadas pelos autores a respeito da conceituação 

de públicos, observa-se que é necessário haver o aprofundado estudo de todos os 
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públicos que se relacionam com a organização direta ou indiretamente, e, o grande 

desafio dos profissionais de Relações Públicas no século XXI é criar 

relacionamentos construídos com base no diálogo contínuo entre as partes. É a 

partir das análises dos públicos que se norteiam os caminhos para a realização de 

um planejamento estratégico de comunicação, que busca estreitar os 

relacionamentos, atendendo às necessidades de ambos, públicos e organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

38 

1.5 Marca Institucional 

 

O que é marca? É um conceito, uma atitude, uma postura e um conjunto de 

valores que vão além dos atributos dos produtos e dos serviços prestados por uma 

organização. A marca está intrínseca na identidade de uma instituição. 

Para Kotler (2007, p.210), as marcas:  

Representam as percepções e os sentimentos dos consumidores em 
relação a um produto e seu desempenho [...] as marcas são mais que 
meros nomes e símbolos.[...] Na análise final, as marcas existem na mente 
dos consumidores.  

Há então a marca do produto e a marca institucional. A primeira diz respeito 

única e exclusivamente ao produto oferecido por uma empresa, e a segunda, nosso 

objeto de estudo, se refere à instituição como um todo. 

Uma marca valiosa tem o chamado alto brand equity, um indicador 

relacionado ao poder que o conhecimento do nome da marca tem sobre a reação do 

cliente ao produto ou serviço. 

Conforme Marcos Cobra (2000, p.193) “a força do Marketing deve ser 

direcionada para construir uma imagem favorável à organização, para que ela seja 

valorizada e respeitada nas comunidades com as quais interage”2.  

O esforço de se construir uma marca forte, com alicerces sólidos de 

credibilidade e que seja constantemente lembrada, é um trabalho que exige muito 

planejamento e altos investimentos que darão resultados em longo prazo. 

 

 

 

                                                           
2 COBRA, Marcos. Marketing de Serviço Financeiro. São Paulo: Cobra, 2000. 279p. Disponível em: 

http://books.google.com.br/books?id=S0AgIw_IROsC&pg=PA277&dq=MARCOS+COBRA+2000&hl=pt-

BR&ei=HPHgTavcGuT30gGuuZGIBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDsQ6AEwAg#v=one

page&q=MARCOS%20COBRA%202000&f=false Acesso em: 25 mar.2011 
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A identidade de uma marca deve incluir algumas diretrizes para alcançar seu 

propósito. Para Ruth Peralta Vásquez, em artigo publicado na revista Organicom3, 

ela deve ser: 

 única e intransferível, porque não existem duas ou mais marcas com a 

mesma identidade. Uma ideia pode ser copiada, mas é muito difícil copiar a sua 

identidade; 

 atemporal e constante, porque não tem tempo nem validade, porém 

deve ser constante no tempo; 

 consistente e coerente, porque ela deve ser sólida em seus elementos 

constitutivos, ao passo em que deve existir correlação entre eles, sendo congruentes 

e compatíveis entre si; 

 objetiva e adaptável, porque deve ser direta e adaptada para o seu 

público-alvo. 

A maioria das organizações que possuem marcas fortes utiliza recursos 

chamados de elementos da marca para identificá-la e também para se diferenciar 

dos concorrentes. Kotler (2006, p. 276) define os elementos de marca como: o 

logotipo, o slogan e o nome. O logotipo deve descrever, em um símbolo, a 

identidade da organização, assim como o slogan deve ajudar na compreensão e o 

nome deve ser lembrado com facilidade. 

Em suma, o objetivo principal dos elementos de marca institucional é 

esclarecer a essência da instituição. Para que haja o reconhecimento do público 

desse caráter distinto, é necessário estruturar aqueles elementos de forma 

memorável e significativa.  

 

                                                           
3 Vasquez, Ruth Peralta. Identidade de Marca, Gestão e Comunicação. Organicom, ano 4, número 7, 2º 

semestre de 2007. Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista7/198a211.pdf> Acesso em: 26 

mar.2011. 
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Para atingir objetivo de reconhecimento institucional, é necessário elaborar o 

manual de identidade visual da organização, que contém todas as informações e 

regras quanto à utilização dos símbolos gráficos da marca. Assim, aqueles 

elementos passam a estampar, de forma padronizada, as ferramentas de 

comunicação utilizadas pela instituição. Partes integrantes e fundamentais que irão 

identificar, diferenciar, associar e reforçar a imagem da instituição e torná-la singular 

e distinta das demais. 

Hebe Wey4 descreve sobre a utilização dos símbolos da marca institucional 

em ferramentas de comunicação impressa: 

O símbolo da identificação corporativa pode ser usado em todos os 
formulários e material de escritório, nos impressos; nas publicações, 
incluindo folhetos e boletins e comunicações internas; na publicidade, 
incluindo anúncios e outdoors; nos uniformes, aventais, macacões, 
capacetes, crachás; nas máquinas; nos veículos; nas entradas das várias 
unidades da empresa; nas chaminés; nos luminosos; nos pontos de vendas; 
nos brindes; nos distintivos; nas louças e talheres; nas embalagens dos 
produtos etc. (1986, p.64) 

O profissional de Relações Públicas é o mais indicado para auxiliar a criação 

do conceito de marca institucional de uma organização, pois é quem conhece 

profundamente a identidade dessa organização. É sua a incumbência de promover e 

proteger a imagem de uma instituição. 

 Cesca defende a atribuição da marca institucional ao relações públicas, 

profissional que tem conhecimento mais abrangente da comunicação integrada:  

As Relações Públicas, de forma estratégica e fazendo uso de diversos 
instrumentos de comunicação, divulgam de forma adequada o 
posicionamento institucional, contribuindo para a aproximação entre o 
pretendido pela organização e o efetivamente alcançado. (2006, p. 209) 

 

                                                           
4 WEY, Hebe. O processo de Relações Públicas. 4. ed. São Paulo: Summus, 1986. 166 p. (Novas buscas em 

comunicação; v. 12) Disponível em: 

<http://books.google.com/books?id=HdMaODLXrEYC&printsec=frontcover&dq=o+processo+de+rela%C3%A7%

C3%B5es+p%C3%BAblicas&hl=pt-

BR&ei=7vXgTYmxMY6ftwf4q4mFBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onep

age&q&f=false> Acesso em: 25 mar.2011 
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O verdadeiro valor de uma marca depende do conhecimento e da opinião dos 

consumidores quanto a ela. Portanto, é de indiscutível importância saber quem são 

os públicos de interesse e o que eles pensam a respeito da organização para auxílio 

na construção da marca institucional.  

Percebe-se que a finalidade da identidade visual é estabelecer um nível de 

comunicação compatível com todos os grupos, de modo a gerar o reconhecimento e 

compreensão da instituição pelas pessoas, em todas as vezes que tiverem contato 

com os seus elementos de marca.  
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1.6 Cultura  

 

A definição utilizada para palavra Cultura se desenvolve ao longo do tempo, 

passa por definições que representam os aspectos comportamentais desenvolvidos 

pelo ser humano, e até mesmo, que a Cultura é um mundo de significados. Mas, 

apesar de tantos estudos e teorias encontrados no campo antropológico, qual é o 

real conceito da palavra? 

Ao analisar a definição da palavra Cultura no dicionário, encontramos: 

[...] um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, 
costumes que distinguem um grupo social; forma ou etapa evolutiva das 
tradições e valores intelectuais, morais e espirituais (de um lugar ou período 
específico), civilização [...]. (DICIONÁRIO HOUAISS, 2009, P. 583) 

Percebe-se que Cultura são os valores deixados por uma civilização, uma 

propagação dos conhecimentos herdados, que podem ser fundamentados como 

bens materiais: roupas, ferramentas, edifícios, entre outros; e imateriais onde 

enquadram-se: músicas, crenças, costumes (...) deixados de uma civilização para a 

outra. 

A associação do conceito de Cultura somente às definições de bens materiais 

e imateriais acaba por desprezar o fato de que ela faz parte da evolução humana e 

com isso, determina-se que ela permanecerá estática. No entanto, a Cultura por sua 

vez, ultrapassa os limites históricos e perpassa por outras áreas de conhecimento, 

como a Comunicação. 

De acordo com Aldo Vanucchi (1999, p.21) Cultura é “algo que não se 

cristaliza apenas no plano do conhecimento teórico, mas também no da 

sensibilidade, da ação e da comunicação”. 

A transmissão de ideais, bem como o aprendizado de novas concepções 

pelos seres humanos, acaba por atribuir uma renovação à Cultura existente.  Por 

meio dessa percepção, desassocia-se a ligação apenas ao passado e aos valores 

herdados e faz com que a Cultura interaja com o presente ao se inovar a cada dia. 
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Segundo Geertz (2001, p.5 apud MARCHIORI, 2006, p. 60) Cultura “é um 

sistema de concepções expressas herdadas em formas simbólicas por meio das 

quais o homem comunica, perpetua e desenvolve seu conhecimento sobre atitudes 

para a vida”. 

Por meio desta premissa, além da Cultura representar todas as concepções 

recebidas de herança, ela também está relacionada com o tempo atual, e age como 

um método de conhecimento para desenvolver as ações do tempo presente.  

Ao associar à Cultura o significado de evolução e renovação, cria-se um 

conceito de que a Cultura está envolvida na estrutura de construção de uma 

sociedade, como afirma Marchiori (2006, p.62): 

[...] cultura é entendida como um produto social, não apenas um problema 
de criatividade individual. Todas as práticas sociais podem ser analisadas 
sob um ponto de vista cultural, à medida que se consideram as formas 
subjetivas da vida social, procurando identificar aspectos que possuam 
conteúdo. [...] 

Relacionar Cultura e Sociedade permite que seja gerada uma percepção mais 

clara da realidade, uma vez que, a Cultura atribui a sociedade antigos e novos 

valores e auxilia na sua própria estruturação. 

A partir dessa análise, percebe-se o quanto é importante a conscientização da 

sociedade sobre o que uma Cultura pode representar, como ela surgiu e como ela 

se fortalece, e também, conscientizá-la quanto a importância dos patrimônios 

culturais que foram deixados pelas gerações.  

Portanto, Cultura significa a transmissão dos bens materiais e imateriais 

adquiridos ao passar dos tempos para uma sociedade, bem como, significa a 

renovação e evolução dos conhecimentos sociais adquiridos, já que, a Cultura não 

permanecerá estática eternamente, serão agregadas novas concepções, novos 

valores, que complementarão ou não os já existentes. 

 Como ressalta Reinaldo Dias (2005 apud Dias, 2006, p. 19) “é um produto 

histórico, sujeito a interações, complementações e contradições inerentes ao seu 

processo evolutivo, portanto está sempre mudando, em um processo dinâmico que 

nunca acaba”. 
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Ao analisar a definição de Cultura, percebe-se que tudo o que a ela é 

atribuído constitui em uma herança deixada de geração para geração e valores que 

se inovam todos os dias. Afinal, Cultura é um patrimônio concedido a cada cidadão. 
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1.7 Patrimônio Cultural 

 

Cultura e Patrimônio estão associados à transmissão de valores através dos 

tempos que auxiliam na compreensão do tempo presente e geram um processo de 

identidade cultural, como é mencionado na Declaração do México, Conferência 

Mundial sobre as Políticas Culturais, 19855: 

O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, 
arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas, 
surgidas da alma popular, o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou 
seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse 
povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, as 
obras de arte e os arquivos e bibliotecas.(IPHAN, 1985) 

O reconhecimento do Patrimônio Cultural é de extrema importância para um 

País, e, sobretudo, para a sua nação. Ele contribui na transmissão da origem, 

história, valores de uma sociedade e ainda representa a identidade cultural.  

Entretanto, a conscientização da conservação do Patrimônio Cultural não é 

disseminada para os cidadãos e cada vez mais torna desconhecido um símbolo que 

um dia foi fundamental na construção daquela cultura. A falta de informação acaba 

por degradar o bem cultural, não somente destruí-lo, deteriorá-lo, mas também por 

levá-lo ao esquecimento do seu significado. 

 É necessário compreender que além de abranger todos os valores herdados 

de uma determinada civilização, o Patrimônio Cultural esclarece as informações que 

se tornaram relevantes com o passar do tempo, ele é caracterizado como um objeto 

de estudo, pois repassa todo o contexto histórico que o fundamentou. 

 

 

 

 

                                                           
5 IPHAN. Carta do México, 1985. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=3A9B6CB8F99F500FBC14C367F1387F51?id=25

5>  Acesso em: 14 abr. 2011 
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Conforme Cecília Rodrigues dos Santos6: 

O patrimônio foi deixando de ser simplesmente herdado para ser estudado, 
discutido, compartilhado e até reivindicado. Ultrapassam-se a 
monumentalidade, a excepcionalidade e mesmo a materialidade como 
parâmetros de proteção, para abranger o vernacular, o cotidiano, a 
imaterialidade, porém, sem abrir mão de continuar contemplando a 
preservação dos objetos de arte e monumentos eleitos ao longo de tantos 
anos de trabalho como merecedores da especial proteção. 

O Patrimônio Cultural deixou de ser apenas um monumento de valia cultural, 

para se transformar em um objeto de estudo para a sociedade. De acordo com Dias 

(2006, p. 76), ele perpassa por cinco dimensões principais: 

a) dimensão científico-cultural que compreende a função educativa e tem 

como objetivo estudar o passado, as origens da sociedade;  

b) dimensão simbólica está relacionada à idealização promovida por 

atores e por grupos sociais, que transforma o patrimônio em símbolo de construção 

e consolidação da identidade das comunidades reais ou imaginadas; 

c) dimensão política compreende o papel do patrimônio na consolidação 

dos Estados Nacionais, o que tende a crescer no estabelecimento e consolidação de 

estruturas de poder locais; 

d) dimensão social que incorpora a noção de patrimônio como 

propriedade comum, em que está implícita a idéia de democratização da utilização. 

Nessa concepção, não somente o Estado, como executor da vontade coletiva, tem a 

tarefa de protegê-lo, resguardá-lo e conservá-lo; a população do território em que 

está inserido compartilha a responsabilidade pela proteção e pela conservação dos 

bens integrantes do patrimônio; 

e) dimensão econômica que está relacionada à exploração econômica, 

concebe o patrimônio como um bem com valor econômico, que pode ser ofertado 

                                                           
6 Santos, Cecília Rodrigues dos. Novas Fronteiras e Novos Pactos para o Patrimônio Cultural. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, vol. 15, n. 2, abr./ jun. 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200007&lang=pt>  Acesso em: 23 

abr. 2011. 
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em um determinado mercado ao explorar esse bem, gera renda e trabalho, de modo 

a contribuir para o desenvolvimento econômico local. 

O Patrimônio Cultural perpassa por diversas áreas entre estudo, economia e 

turismo, concretiza assim o olhar diferenciado para a importância da sua valorização 

e preservação. O bem cultural não pode caminhar pelo esquecimento e pelo 

abandono, precisa reluzir para a sociedade como um meio de autoconhecimento, já 

que a ele é atribuído diferentes significados. Conforme Haroldo Leitão Camargo 

(2002, p.96) “o patrimônio cultural só pode ser entendido como um conjunto de 

símbolos. Os símbolos precisam ser desconstruídos e interpretados para 

aprendermos o seu significado”. 

Por meio das abordagens, verifica-se o grau de importância que se atribui ao 

Patrimônio Cultural, sendo este material ou imaterial. E para Dias (2006, p. 95-97) o 

Patrimônio Cultural possui dez descrições distintas: 

a) Sítios do patrimônio cultural – conceito abrange desde um complexo 

arquitetônico de um centro histórico vivo até aos restos de um sítio arqueológico. 

Aqui se incluem pinturas rupestres, sambaquis, fortes, monumentos, como por 

exemplo: o Monumento Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos. 

b) Cidades históricas – paisagens urbanas a serem resguardadas para a 

preservação da identidade e das características particulares das cidades de que 

fazem parte e para tornar-se o referencial do desenvolvimento e da elaboração de 

política urbana. A história de seus edifícios, ruas, casas e de seus moradores devem 

ser a base para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas. São 

exemplos, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a cidade de Paraty, no Rio de 

Janeiro, entre muitas outras. 

c) Paisagens culturais – o ser humano, através dos tempos, modificou o 

ambiente natural a fim de criar paisagens culturais, principalmente por meio da 

agricultura e da criação de animais domesticados. Muitas dessas paisagens tiveram 

motivações estéticas, como os jardins e os parques, que foram projetados em 



 

 
 
 
 
 
 

48 

associação com monumentos. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Caminho do 

Mar em São Paulo são exemplos. 

d) Sítios naturais sagrados – lugares que carregam um significado 

simbólico para uma determinada comunidade cultural, que pode ser religioso ou 

espiritual, podem ser rochedos, montanhas, fontes, lagos, rios, quedas d’água, 

matas etc. 

e) Museus subaquáticos do patrimônio cultural – ruínas históricas 

submersas, que podem incluir vasilhas, aviões, navios, vestígios de existência 

humana, como vilas ou cidades, objetos humanos de qualquer tipo, ou, ainda, 

artigos pré-históricos, como pinturas em grutas aquáticas. 

f) Museus – centros de conservação, de estudo e de reflexão do 

patrimônio cultural, seu objetivo é conservar, investigar, comunicar e exibir, com 

propósito de desfrute, de estudo e de educação, evidências materiais de pessoas e 

seus ambientes.  

g) Patrimônio cultural móvel – além das pinturas e das esculturas exibidas 

em museus, também compreende jóias antigas descobertas em sítios 

arqueológicos, bens tirados de tumbas, artes sacras de templos e outros edifícios 

religiosos, pedras esculpidas de monumentos históricos e todo tipo de trabalho de 

arte antiga que se encontra nas mãos de seus criadores, no mercado ou em 

coleções privadas. 

h) Artesanato – processo de produção de objetos que passa de geração 

para geração e constitui-se em fonte de renda que contribui para o desenvolvimento 

econômico, bem como atesta a diversidade cultural no presente enquanto se 

converte em um vetor do pluralismo cultural do futuro. 

i) Patrimônio documental digital – as bibliotecas públicas constituem-se 

em portas universais do conhecimento. Os documentos herdados e depositados em 

livrarias e arquivos constituem a maior parte das coleções e refletem a diversidade 

de linguagens, de pessoas e de culturas. 
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j) Patrimônio cinematográfico – ao longo de um século, o cinema tem 

sido uma forma de expressão para o pensamento criativo e para os sentimentos, um 

difusor de sonhos e de emoções e um instrumento de imaginação, bem como 

testemunho e instantes, de lugares e de visões sitiadas no tempo e no espaço; 

portanto, é um instrumento incomparável para a memória coletiva. 

O bem cultural pode ser classificado e compreendido de inúmeras maneiras 

distintas. A partir dessas classificações, percebe-se o quão valioso é o Patrimônio 

Cultural para a sociedade no qual está inserido, bem como o quanto deve ser 

preservado. Faz-se necessário esclarecer a todos os cidadãos o significado que este 

bem possui, como também, conscientizá-los perante a valorização, reconhecimento 

e preservação de um bem que na verdade pertence a cada um deles, já que todos 

unidos contribuem na formação de uma nação. 
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2  A ESCAVAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

51 

2.1 A Universidade de São Paulo 

 

2.1.1 Breve Histórico 

 

A ideia de criação de uma Universidade em São Paulo surge inicialmente em 

meados da década de 20 na redação do jornal O Estado de São Paulo, OESP, que 

era ponto de encontro de escritores, jornalistas e intelectuais que na época se 

preocupavam com a questão de proporcionar um ensino superior de excelência a 

todos os cidadãos, um processo que ainda não atendia uma grande parte da 

população.7.  

A intenção de realizar o projeto de implantação de uma instituição de ensino 

superior se fortaleceu a partir do momento que São Paulo atingiu um milhão de 

habitantes, as mulheres votavam pela primeira vez e o rádio ganhou destaque no 

cenário social8. Com essas inovações, a sociedade percebeu a importância de uma 

educação de qualidade no Estado de São Paulo, notava-se que o Governo 

precisava disponibilizar aos cidadãos um ensino superior. 

Julio de Mesquita Filho, no seu artigo “A Crise Nacional”, de novembro de 

1925, do O Estado de São Paulo,9 menciona que “o divórcio entre a população ativa 

e o político profissional coincide na maneira flagrante com a mudança radical do 

aspecto social de São Paulo”. 

 

 

 

                                                           
7 Série apresenta a criação das universidades públicas paulistas: USP, UNICAMP e UNESP. Univesp TV, 

[2011?]. Disponível em: <http://univesp.tv.br/programas/nascimento-das-universidades> Acesso: 26 abr.2011 

8 Univesp TV, [2011?] 

9 Univesp TV, [2011?] 
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Em 1931, foi elaborado pelo Ministro da Educação, Francisco Campos e 

decretado pelo Presidente Getúlio Vargas, o Estatuto das Universidades Brasileiras. 

Estatuto este que provocou o Manifesto dos Pioneiros da Educação, de acordo com 

a educadora da Universidade de São Paulo, Diana Vidal,10 tinha por objetivo “traçar 

linhas de pensamento que esse grupo vai estar defendendo. A ideia de uma escola 

única, laica e obrigatória, onde o Estado tem por dever oferecer essa educação”. 

A Revolução Constitucionalista, de 1932, ato conduzido por militares e 

políticos de São Paulo contrários ao governo de Getúlio Vargas, período que o 

Estado tentou se recolocar na liderança econômica e política do país, ao expressar a 

visão de que o conhecimento era primordial para o progresso científico, foi o 

principal fator que gerou a criação do lema que é utilizado em todos os documentos 

oficiais da Universidade de São Paulo – Scientia vinces que significa “Vencerás pela 

Ciência”, em latim. 

Em agosto de 1933, o Presidente Getúlio Vargas, nomeou Armando de Salles 

Oliveira como Interventor Federal do Estado, momento este que deu início a 

fundação da Universidade de São Paulo, a USP.  

A comissão formada pelos intelectuais da época, foi chamada de Comissão 

Paulista Ilustrada e foi organizada pelo Secretário de Educação Cristiano Altenfelder 

Silva juntamente com Julio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Raul Briquet e 

mais sete componentes que redigiram um projeto, que posteriormente, ao ser 

assinado por Armando de Salles Oliveira, viraria o Decreto 6.283, formalizado em 25 

de janeiro de 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo, a USP. 

Para atingir o propósito dos artigos 1º e 2º de seu decreto de fundação, que 

tinha por objetivo à formação profissional e a investigação científica, bem como a 

formação de especialistas em todos os ramos da cultura e a realização de obras 

sociais, a USP incorporou, como citado no artigo 3º, outras escolas superiores já 

existentes, tais como: a Faculdade de Direito, fundada em 1827, a Escola 

                                                           
10 Série apresenta a criação das universidades públicas paulistas: USP, UNICAMP e UNESP. Univesp TV, 

[2011?]. Disponível em: <http://univesp.tv.br/programas/nascimento-das-universidades> Acesso: 26 abr.2011 
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Politécnica de 1893, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, criada em 1899, a 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ de 1901, situada em 

Piracicaba, a Escola de Medicina Veterinária, instituída em 1911, a Faculdade de 

Medicina, criada em 1912, e o Instituto de Educação fundado em 1933. 

Porém, mais importante do que a junção das escolas citadas acima para a 

criação da USP, houve um marco do ponto de vista administrativo que foi a criação 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, um núcleo de integração da nova 

Universidade.  

A partir da fundação da USP, nota-se que os objetivos estabelecidos para a 

criação de uma universidade foram alcançados, “a universidade deveria ter a função 

de elaborar ou criar a ciência, pela pesquisa; de transmiti-la pelo ensino de alto 

nível, e de divulgá-la por toda espécie de meios”.11 

A Universidade de São Paulo tinha por intuito a pesquisa e a extensão do 

ensino, com isso, buscava professores jovens com ideais voltados para a 

implantação de uma educação de alto nível voltado para a pesquisa científica. 

Foram contratados diversos professores estrangeiros vindos de outros países, como 

judeus provenientes da Alemanha, França e Itália. 

Com o passar dos anos, a Universidade de São Paulo expande cada vez 

mais a sua área territorial, com a criação de novas faculdades e enriquece o seu 

currículo de ensino superior.  

No entanto, em 1968, o Governo Federal decreta o AI-5 - Ato Institucional 

número 5, quinto decreto emitido pelo governo militar brasileiro de durou de 1964 a 

1985. Considerado o mais duro golpe na democracia, deu poderes quase absolutos 

ao regime militar. Neste período, a USP vivencia as tensões e centraliza grande 

parte do movimento estudantil da época. 

 

                                                           
11 Série apresenta a criação das universidades públicas paulistas: USP, UNICAMP e UNESP. Univesp TV, 

[2011?]. Disponível em: <http://univesp.tv.br/programas/nascimento-das-universidades> Acesso: 26 abr.2011 
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Em 1979 foi sancionada a Lei de Anistia a presos políticos e, alguns docentes 

e alunos da USP retornaram ao Brasil. A próxima década foi marcada pela criação 

das Pró-Reitorias, do Instituto de Estudos Avançados, e, sobretudo, pela 

mobilização da sociedade pelo movimento das Diretas Já, entre os líderes, 

permeavam docentes e ex-alunos da USP. 

A década de 90 foi marcada pela participação de professores da USP na 

Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992, conhecida como ECO-92, 

que serviu para analisar os problemas existentes e os progressos realizados na 

época em relação ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento, pelo lançamento da 

primeira versão do site oficial da USP, e, também, pela eleição do ex-aluno, 

Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República. 

A Universidade de São Paulo é reconhecida mundialmente, pois elevou a 

importância da educação como bem primordial para o ser humano. Promoveu o 

ensino superior paulista através dos seus cursos que ressaltam a necessidade da 

pesquisa como fonte de estudo e a importância do estudo dos aspectos culturais 

perante a sociedade. 
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2.1.2 Briefing 

 

A Universidade de São Paulo, USP, é um órgão público e gratuito, mantido 

pelo Estado de São Paulo, e ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, 

Ciência e Tecnologia. Criada em 1934, a universidade intitulada como centro 

avançado de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade oferece cursos 

que estão distribuídos em uma área territorial de aproximadamente 79.799.555m² 

em Campi nas cidades de: São Paulo com quatro campi, Ribeirão Preto e São 

Carlos com dois campi cada uma e Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, cada 

uma com um campus 

A USP possui aproximadamente 5.732 docentes e 15.341 funcionários 

distribuídos nas áreas técnicas e administrativas. A Graduação disponibiliza 239 

cursos em várias áreas do conhecimento para os 56.998 alunos e a Pós – 

Graduação oferece cursos de Lato Sensu e Stricto Sensu, em nível de Mestrado e 

Doutorado, para 25.591 alunos.12  

Para desenvolver a promoção do conhecimento, por métodos de ensino e 

pesquisa, a Universidade de São Paulo dispõe de 43 bibliotecas instaladas em suas 

unidades de ensino e conta com 13 museus abertos para a visitação pública que 

oferecem exposições das diversas áreas artísticas, históricas e científicas. 

Conforme a Resolução nº 3461, de 7 de outubro de 198813, são fins da USP: I 

– promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio de ensino e 

pesquisa; II – ministrar o ensino superior visando à formação de pessoas 

capacitadas ao exercício de investigação e do magistério em todas as áreas do 

conhecimento, bem como à qualificação para as atividades profissionais e III – 

                                                           
12 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Anuário Estatístico da USP, 2010. Disponível em: 

<https://sistemas.usp.br/anuario/usp_em_numeros.pdf> Acesso em: 30 abr.2011. 

 

13 Normas da USP, Resolução nº 3461, de 7 de outubro de 1988. Disponível 

em:<http://leginf.uspnet.usp.br/>Acesso em: 30 abr.2011. 
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estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino e pesquisa. A 

Universidade de São Paulo é regida pelos princípios de: liberdade de expressão, 

ensino e pesquisa. 

O Estado disponibiliza anualmente uma verba de R$ 3.382.969.011,70 para a 

USP14. A administração da Universidade é realizada pelo Conselho Universitário, 

que é composto por três comissões: a Comissão de Legislação e Recursos – CLR; a 

Comissão de Orçamento e Patrimônio COP e a Comissão de Atividades Acadêmicas 

– CAA, e por cinco conselhos: o Conselho de Graduação – CoG; o Conselho de 

Pós-graduação – CoPGr; o Conselho de Pesquisa – CoPq; o Conselho de Cultura e 

Extensão Universitária – CoCEx, o Conselho Consultivo e a Reitoria juntamente com 

as Prós-Reitorias, a Secretaria Geral, a Consultoria Jurídica, a Coordenadoria de 

Administração Geral, a Coordenadoria de Assistência Social, a Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação, o Grupo de Planejamento Setorial, a Comissão de 

Planejamento, a Comissão Especial de Regimes do Trabalho, a Comissão de 

Cooperação Internacional e o Conselho Comunitário. 

 A Reitoria é a responsável por todos os assuntos que envolvem a USP e 

gerencia os ambientes externos, nas áreas estadual, nacional e internacional, bem 

como por meio das quatro Pró-Reitorias responsáveis pela coordenação das ações 

administrativas dos órgãos da Reitoria. 

 As quatro Pró-Reitorias estão divididas em: Pró-Reitoria de Graduação, que 

desenvolve projetos aprovados ou propostos pelo Conselho de Graduação, a Pró-

Reitoria de Pesquisa, que administra atividades direcionada à área de pesquisa na 

Universidade; a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, responsável pela coordenação do 

ensino de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, 

responsável pelo planejamento de atividades voltadas a cultura e a preservação do 

                                                           
14 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Anuário Estatístico da USP, 2010. Disponível em: 

<https://sistemas.usp.br/anuario/usp_em_numeros.pdf> Acesso em: 30 abr.2011. 
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patrimônio cultural, material ou imaterial. 

 

Atualmente, a USP é conhecida no mundo devido a sua produtividade 

científica e está presente em importantes rankings, como:  

 Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University, na última 

edição, ano de 2010, ficou em 143ª das 500 melhores universidades do mundo;  

 The Times (2004), encontra-se entra as 250 melhores instituições do 

mundo;  

 2010 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities, 

do Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, atribuiu a 74ª 

posição entre as 500 melhores universidades do mundo, sendo a primeira colocada 

entre as universidades latino-americanas; 

  Webometrics Ranking of World Universities, a Universidade é a 43ª 

colocada. 
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2.1.3 Pró–Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 

 

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, PRCEU, é responsável 

pela atuação na promoção da preservação e ampliação do patrimônio cultural 

material ou imaterial da USP.  

Enquanto as demais Pró-Reitorias possuem ações segmentadas nas suas 

áreas de atuação, a PRCEU abrange toda a extensão da Universidade e trabalha 

nas áreas de ensino e pesquisa e no campo cultural e social. 

Localizada na Cidade Universitária em São Paulo, a Pró–Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária possui 241 servidores distribuídos nos órgãos vinculados 

entre à Universidade e administração do Gabinete. 

A administração é realizada pela pró–reitora de Cultura e Extensão 

Universitária, a Professora Doutora Maria Arminda do Nascimento. Compõem parte 

do Gabinete: o pró-reitor adjunto de Extensão Universitária, o Professor Doutor José 

Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres; a pró–reitora adjunta de Cultura, Marina Mitiyo 

Yamamoto; os assessores técnicos de gabinete, Esmeralda Vailati Negrão e José 

Clóvis de Medeiros Lima; os assistentes técnicos do gabinete, Cecílio de Souza e 

Eduardo Alves; a diretora da Divisão de Comunicação Institucional, Evânia Maria 

Guilhon e Sá; a diretora de Divisão de Ação Cultural, Juliana Maria Costa; a diretora 

da Divisão Acadêmica, Sandra Lara e o diretor da Divisão Administrativa e 

Financeira, Valdir Previde.  

Para estabelecer um relacionamento entre a USP e a sociedade são 

desenvolvidas ações de extensão de ensino e pesquisa, culturais e sociais, e para 

isso, a Pró–Reitoria de Cultura e Extensão Universitária desenvolve sete programas 

de extensão comunitária, são eles: 
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 Aprender com Cultura e Extensão que tem como foco desenvolver junto ao 

corpo discente ações de cultura e extensão a fim de promover políticas para 

proporcionar a permanência e formação dos alunos da Universidade; 

 Comissão de Estudos de Problemas Ambientais, CEPA, foi criada em 1986 

para solucionar e identificar problemas ambientais para os níveis municipais, 

estaduais e federais. Atualmente também tem por atribuições desenvolver projetos 

técnicos e científicos de interesse dos poderes constituídos e da iniciativa privada na 

área ambiental em que haja participação da USP; promover atividades no âmbito da 

USP, eventos de divulgação científica relacionados às questões ambientais; propor 

ao Reitor os nomes dos representantes da USP junto ao Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (Consema) e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Cades); 

 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de São 

Paulo (ITCPUSP), fundada em 1998, é um programa que promove a economia 

solidária. Incentiva e apoia a constituição de empreendimentos em comunidades da 

periferia da cidade de São Paulo, forma grupos para a prática da autogestão e sua 

inserção no mercado em diversas atividades econômicas, como alimentação, 

confecção e costura, agricultura urbana, produção de produtos de limpeza e higiene, 

prestação de serviços e assistência técnica em informática; 

 Nascente, criado em 1990, tem por objetivo mapear e estimular a produção 

cultural dos alunos da USP. Promove premiações ao meio da Graduação e Pós-

Graduação; 

  USP e as Profissões, que tem por objetivo auxiliar os estudantes na decisão 

de uma carreira profissional. Promove um catálogo publicado anualmente, Feiras de 

Profissões e um calendário de visitas de estudantes do Ensino Médio e cursinhos 

pré-vestibulares à USP; 

 USP Legal, tem o intuito de promover a inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais, por meio da remoção das barreiras arquitetônicas e 

pedagógicas, e incentivando ações conjuntas da Administração Central, das 
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unidades e órgãos e da comunidade, de modo a assegurar a plena inclusão de 

alunos e servidores com deficiência; 

 E a Universidade da Terceira Idade, que proporciona ao idoso aprofundar os 

conhecimentos na sua área de interesse e promove a troca de experiência e 

informações com os jovens.  

Para ampliar a atuação junto à sociedade, a Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão disponibiliza onze órgãos ligados à USP, são eles: 

 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), foi criada em janeiro de 

2005, por meio da doação feita pelo bibliófilo José Mindlin, sua esposa Guita e seus 

filhos à USP para abrigar e integrar o Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, que é um 

centro multidisciplinar criado em 1962 por iniciativa do historiador Sergio Buarque de 

Holanda, a fim de proporcionar a pesquisa e documentação da história e cultura do 

país.  

O bibliófilo José Mindlin reuniu ao longo de 80 anos aproximadamente 15 mil 

títulos ou 40 mil volumes. Vale ressaltar que parte do acervo doado pertencia ao 

bibliófilo Rubens Borba de Moraes.  

Localizada na Cidade Universitária, em São Paulo, a Biblioteca possui 

exemplares como: obras de literatura brasileira e portugues, relatos de viajantes, 

manuscritos históricos e literários originais e provas tipográficas, livros científicos, 

periódicos, livros didáticos, iconografia em estampas e álbuns ilustrados e livros de 

artistas e gravuras. 

  O Centro de Preservação Cultural, CPC, foi criado em 2002, deu 

continuidade as ações da Comissão de Patrimônio Cultural, iniciadas em 1986. O 

CPC tem por objetivo a conservação dos bens culturais da USP e o seu uso 

qualificado, bem como estabelecer o debate sobre o patrimônio cultural.  

Localizada em Bela Vista, a Casa da Dona Yayá foi tombada em 2002 pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo, CONPRESP. Em 2003, foi definido um programa de uso e 

conservação, e, em 2004, passou a ser sede do Centro de Preservação Cultural. No 
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mesmo ano, o CPC recebeu o Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade / IPHAN 

na categoria Preservação do Patrimônio Cultural, devido aos trabalhos realizados na 

Casa da Dona Yayá. 

O CPC disponibiliza ações fundamentais para constituir os conceitos do 

debate de preservação do patrimônio cultural, como reflexões sobre o assunto, 

conservação e restauração de bens arquitetônicos, manutenção de um banco de 

dados e o programa de Memória e uso qualificado do patrimônio cultural. 

 O Centro Universitário Maria Antonia, CEUMA com quinze anos de atuação é 

considerado pólo de referência cultural na cidade de São Paulo, pois oferece 

mostras de arte, concertos, cursos de especialização e difusão e atividades de arte-

educação.  

O CEUMA abrigou entre os anos de 1949 a 1968 a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Em 1968, foi palco de umas das mais importantes batalhas pela 

democracia, fato que levou a transferência da faculdade para o campus da Cidade 

Universitária, e o prédio ficou destinado ao uso do Governo. Em 1985, o edifício 

principal foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arquitetônico, Artístico e Turístico, Condephaat por sua importância histórica. 

Em 1993, foi devolvido à USP e reaberto, a fim de criar um centro de 

discussão e de novas experiências no campo da cultura, da arte e dos direitos 

humanos. O atual Centro Universitário Maria Antonia, fica localizado na rua que 

possui o mesmo nome. 

 O Cinema da USP Paulo Emílio (CINUSP) situado na Cidade Universitária, 

em São Paulo, foi criado em 1993 e recebeu o nome de “Paulo Emílio” em 

homenagem a Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977), escritor, crítico e professor 

de cinema da Universidade de São Paulo, que fundou o Clube de Cinema da 

Faculdade de Filosofia da USP na década de 1940.  O CINUSP tem o intuito de 

disseminar a cultura cinematográfica e audiovisual. Entre as suas atividades 

encontram-se a exibição de mostras temáticas e a promoção de debates, palestras e 

seminários.  
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 O Coral da Universidade de São Paulo (CoralUSP) foi fundado em 1967, por 

Benito Juarez e José Luiz Visconti, e reuniu estudantes da Escola Politécnica e da 

Escola de Enfermagem.  

Nos seus primeiros anos, o CoralUSP firmou-se pelo alto nível técnico-

artístico em apresentações dentro e fora do país. O currículo do coral inclue turnês 

pelos Estados Unidos, Europa, África e Argentina, além de ter recebido cinco 

premiações da Associação Paulista de Críticos de Arte – APCA - como o Melhor 

Coral Paulista.  

A sede do Coral está localizada na Cidade Universitária, e as subesedes 

estão distribuídas na Faculdade de Direito/USP, na Estação Ciência/USP e na Casa 

da Dona Yayá. Atualmente, o Coral realiza cerca de 110 concertos e engloba 

aproximadamente 600 coralistas distribuídos em 12 grupos. Cada grupo possui o 

seu programa e o seu regente, no entanto, dois grupos do CoralUSP  ainda não têm 

um programa definido. 

 Projeto “Compositores e Arranjadores Paulistas” aborda a música coral 

paulistana por meio de um repertório de música erudita e popular. Os ensaios 

ocorrem as sextas, das 19h às 22h, e a sua regente é Marcia Hentschel; 

 Projeto “O Mundo em Vozes”, é regido por Paula Christina Monteiro e 

disponibiliza um repertório eclético de variadas épocas e países diferentes, como 

peças sacras, populares, eruditas e folclóricas. Seus ensaios são terça e quinta, das 

17h30 às 20h30; 

 Projeto “Canto Coral – Uma coletânea” apresenta um repertório 

eclético que passa pela Renascença, pelo Barroco Brasileiro e por canções 

Populares. Seus ensaios são realizados nas segundas e quartas, das 18h às 20h, e 

têm como regente Marcia Hentschel; 

 Projeto “Samba no Coro”, é regido por André Juarez e apresenta um 

repertório de samba de vários estilos, entre eles: choro, bossa-nova, partido alto, 

samba-breque e afro-samba. Seus ensaios são segunda e quarta, das 20h às 22h, e 

aos sábados das 14h às 16h, horário provisório; 
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 Projeto “Música Ibérica”, reúne peças folclóricas, populares e eruditas 

da Península Ibérica. É regido por Aberto Cunha e seus ensaios são terças e 

quintas, das 20h às 22h; 

 Projeto “Vertentes da Música Sacra”, Grupo Jupará, apresenta um 

panorama da música sacra ao longo da história. Seus ensaios acontecem aos 

sábados, das 16h às 19h e o seu regente é Alberto Cunha; 

 Projeto “Rock”, abrange canções de diferentes épocas e 

nacionalidades, destacam-se canções de grupos consagrados, como: Queen e 

Beatles, e talentos nacionais como: Cazuza e Frejat. Seus ensaios acontecem na 

quarta, das 19h às 22h e aos sábados, das 10h às 13h, e é regida por Eduardo 

Fernandes; 

 Projeto “Nega Música” – O Ganzá chacoalha as Vozes do Brasil, reúne 

músicas de origem africana, tais como: Ganga – Zumbi e Ijexá A Oxum de domínio 

público. Seus ensaios acontecem segundas e quartas, das 20h às 22h30, e são 

regidos por Marcio Aulicino.  

O CoralUSP incentiva a formação de músicos, oferece oportunidades de 

iniciação e orientação técnico vocal a todos os seus integrantes, como também 

disponibiliza acesso de composições e arranjos. 

 A Estação Ciência, criada em junho de 1987, com o intuito de 

popularizar a ciência e promover a educação científica. A Estação Ciência é um 

centro que além de oferecer cursos e eventos, realiza exposições e atividades na 

área da Ciência e da Tecnologia conta com um público anual de 400 mil pessoas 

entre alunos e público em geral.  

O centro é chamado de Estação, pois proporciona viagens ao mundo do 

conhecimento científico, liga passado e futuro, educação e diversão, e também está 

localizado Lapa, próxima ao Mercado Municipal e o Shopping Center Lapa.  

 O Museu de Ciências da USP, situado na Cidade Universitária, foi criado em 

2002, tem por finalidade a valorização e difusão do patrimônio cultural e científico 

juntamente com os acervos das áreas de Exatas, Humanas, Biológicas, Artes e 
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Tecnologia que a Universidade adquiriu ao longo de sua história, e tem por missão 

repassar a importância desse material para a comunidade. 

 A Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP), foi criada em 1972, teve como seu 

primeiro maestro Camargo Guarnieri (1907- 1993). Em 1996, a OSUSP lançou seu 

primeiro CD com obras de sua autoria. Em 2000, excursionou pela Alemanha, onde 

conquistou pleno prestígio; no ano de 2005, lançou um CD em comemoração aos 30 

anos de sua fundação e em 2006 ganhou o prêmio Carlos Gomes de “Melhor 

Orquestra do Ano”. Atualmente a OSUSP fica localizada na Cidade Universitária, em 

São Paulo, e possui 40 músicos. 

 O Parque de Ciência e Tecnologia, o Cientec, é um museu de ciências 

centrado em temas de física, matemática e meio ambiente, e visa à educação 

informal em conceitos científicos, além da preservação da natureza, possui em seu 

território dez prédios históricos, datados de 1930 a 1940, com previsão de 

restauração e reformulação de uso.  

O Cientec oferece atrações como: a Nave Mário Schenberg (Sistema 3D 

Fixo), a Gruta Digital (Sistema 3D Móvel), a Alameda do Sistema Solar, a Exposição 

de Matemática, a Mini Bacia Hidrográfica com Vertedouros, o Espaço Geofísica, a 

Estação Meteorológica, o Espaço Astronomia, os Brinquedos de Física, as 

atividades de Energia Alternativa, o Laboratório de Óptica – Oficina de Fotografia 

com Latas e o Laboratório de Óptica – Investigando o Olho Humano. 

O Parque de Ciência e Tecnologia está situado no interior do Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga (PEFI), com 141 hectares, sendo que 121 são de reserva da 

Mata Atlântica.  

 O Teatro da USP tem por objetivo promover e divulgar as artes cênicas 

mediante as mais diversas ideias, expressões e reflexões teatrais. O Teatro da USP 

está localizado no bairro da Consolação, na Rua Maria Antônia e conta com 

capacidade de 98 lugares.  

 Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos é o mais antigo conjunto 

remanescente dessa modalidade. Localizado na Zona Noroeste em Santos, o 
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Engenho foi doado à USP em 1958, com o objetivo de preservar o patrimônio 

cultural, desenvolver pesquisas e promover ensino. Atualmente, o Monumento 

Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos atua junto aos estudantes e comunidade 

em prol de promover a conscientização cultural.  

Um dos projetos desenvolvidos pelo o Monumento das Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos é o convênio entre a Pró–Reitoria de Cultura e Extensão e a 

Universidade Católica de Santos, UniSantos. Esse convênio tem por intuito a 

preservação do patrimônio histórico por meio do desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e ensino, o aprofundamento sobre a sua origem e história, como também a 

criação de ações de intercâmbio cultural para as diversas áreas de interesse 

profissional e para a comunidade. 
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2.2 Monumento Nacional Ruinas Engenho São Jorge dos 

Erasmos 
 

 2.2.1 Histórico  

             

O primeiro açúcar produzido no Brasil foi fabricado na Capitania de São 

Vicente, por ordem do rei de Portugal, D. Manuel, em 1516, de introduzir o cultivo da 

cana e fabricação do açúcar no país.15 

Diante desse fato, surgiu a necessidade de se criar uma Vila para viabilizar a 

produção, o que fez com que Martin Afonso de Sousa, donatário da Capitania de 

São Vicente, fundasse além da primeira Vila do Brasil, um dos três primeiros 

Engenhos de açúcar do país.  

O Engenho foi estabelecido entre os anos de 1533 e 1535, a partir da 

composição da sociedade criada com capitais internacionais, por Martin Afonso de 

Sousa, Francisco Lôbo, Vicente Gonçalves e Johan Van Hielst, também chamado de 

João Veniste. 

O Livro de Registro de Sesmarias, em seu título 1555, às páginas 42, 61 e 84 

confirma e embasa que o primeiro engenho mandado erigir por Martim Afonso de 

Sousa foi dedicado por vocação a São Jorge (LEME, 1929, p. 67).16 

A princípio foi chamado de Engenho do Governador, por ser do donatário da 

Capitania. Posteriormente, se tornou Engenho do Trato ou Armadores, devido à 

primeira sociedade proprietária do engenho. 

                                                           
15 Site do Monumento Nacional Ruínas do Engenho São Jorge dos Eramos. Disponível 

em:<http://www.usp.br/prc/engenho/>Acesso em 28 mar. 2011.  

16 Lourenço, Maria Cecília F. Plataforma Sophia. [2005?] Disponível em: 

<http://www.usp.br/prc/engenho/downloads.html>. Acesso em: 04 abr. 2011. 
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Segundo Benedito Calixto, pintor e historiador santista (1924, p. 276-277), 

logo que Martim Afonso de Sousa deixou o país teve início à atividade pecuária no 

Engenho de São Jorge. Acrescenta que na volta de uma viagem aos mares da Ásia, 

o primeiro donatário reconheceu pouco avanço em sua capitania, e deduziu que este 

fator o levou a desfazer-se de sua parte na parceria do Engenho São Jorge, “[...] que 

só mais tarde em mãos estranhas iria prosperar”.17 

Por fim, quando a família de Erasmo Schetz comprou todas as partes dos 

antigos sócios, o engenho passou a se chamar dos Erasmos, ou de São Jorge dos 

Erasmos, devido a uma imagem de São Jorge, santo padroeiro do engenho, que 

fora colocada na entrada da propriedade, época em que o Engenho mais prosperou, 

antes de sua decadência, no século XVIII.   

A família Schetz iniciou suas atividades comerciais por volta de 1500, e já no 

primeiro quartel do século XVI, seus negócios na Alemanha envolviam uma casa 

bancária, seguros marítimos e minas de cobre e prata. Em seguida, suas atividades 

estenderam-se à Antuérpia, Bruxelas e Amsterdã. Os Schetz distribuíam seus 

produtos por toda a Europa e mantinham negócios com italianos, holandeses, 

franceses, portugueses, alemães, além da Companhia de Jesus.18 Erasmo Schetz 

faleceu em 30 de maio de 1550 e passou a propriedade do Engenho dos Erasmos 

para os seus herdeiros, que o mantiveram até o século XVII, quando um incêndio 

quase destruiu as instalações.  

Estrategicamente localizado no sopé do Morro da Nova Cintra para receber 

águas da vertente norte funcionou como indústria manufatureira até o século XVIII. 

Ao longo desse período, produziu cana de açúcar para exportação, rapadura e 

aguardente para consumo interno.  

                                                           
17 Lourenço, Maria Cecília F. Plataforma Sophia. [2005?] Disponível em: 

<http://www.usp.br/prc/engenho/downloads.html>. Acesso em: 04 abr. 2011. 

18 Andreatta, Margarida Davina. Engenho São Jorge dos Erasmos: Prospecção Arqueológica, Histórica e 
industrial. Jornal Eletrônico Novo Milênio, Santos, 09 mai. 2005. Disponível em: 

<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0133n.htm>. Acesso em: 28 out. 2011. 
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O Engenho era dividido em “espaços dispostos num mesmo teto segundo um 

partido aglutinado” (SAIA apud SANTOS, 1986 p. 350) que comportavam a fábrica 

de açúcar, unidades administrativas, residenciais, e senzalas. Entre o século XVIII e 

metade do XX, a propriedade esteve esquecida.  

Desde a sua fundação, no século XVI e pelo menos até seu declínio, o 

Engenho dos Erasmos pertenceu à cidade de São Vicente, denominada inicialmente 

de Capitania de São Vicente, posteriormente quando recebeu o título de Vila, e, por 

último, de município.  

Em 1943, o terreno do Engenho foi adquirido por Otávio Ribeiro de Araújo, 

loteado e doado, em 1958, à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo – FFLCH.  

Quando houve uma revisão das divisas entre as cidades de Santos e São 

Vicente, em 1954, a propriedade passou a se localizar nos limites do município de 

Santos. 

Nas cinco últimas décadas as Ruínas do Engenho alternaram momentos de 

respeito e proteção, como as obras do início da década de 1960, realizadas pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, dirigidas por Luís Saia, 

chefe do 4º Distrito da Diretoria do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN, que relatou o modelo como “açoriano do tipo real (movido à 

água)” (SANTOS, 1986, p. 350), e situações de agressão e descaso, como os 

serviços de terraplanagem e desmatamento irregulares, executados em 1987 por 

uma empresa imobiliária, que destruíram parte do sítio arqueológico do local. 

As escavações arqueológicas no Monumento Nacional Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos foram realizadas entre os anos de 1996 e 2003, a partir do termo 

de compromisso de Ajustamento de Conduta, que visava à prospecção, realização 

do projeto de revitalização cultural e a preservação do espaço, assinado pela 

Universidade de São Paulo e pela Prefeitura Municipal de Santos, em 1995. Em 

1999, foi firmada uma nova parceria com a Universidade Católica de Santos, por 
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meio do Instituto de Pesquisas Arqueológicas – IPARQ – para elaboração de 

projetos relacionados à pesquisa, proteção e valorização do Engenho.  

A Universidade de São Paulo, desde 2003, firmou parcerias com as 

Secretarias de Educação dos municípios de Santos e São Vicente e com a 

Universidade Católica de Santos – UniSantos, em busca de implementar projetos 

pedagógico-educacionais que gerem visibilidade à questão da preservação e da 

construção da identidade histórica do Engenho. 

Em agosto de 2008, foi inaugurada, na planta baixa dos terrenos do Engenho, 

a Base Avançada de Cultura e Extensão, um prédio que funciona como sede 

administrativa e centro de estudos. 
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2.2.2 Briefing 

 

O Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos -RESJE, 

localizado no sopé do morro da Caneleira, à rua Alan Ciber Pinto, 96, em Santos, 

constitui o último engenho de cana de açúcar remanescente no Brasil.  

A propriedade totaliza uma área de 3.250m², pertencente à Universidade de 

São Paulo, e um terreno ao redor do monumento, de 45.000m², administrado pela 

Prefeitura de Santos. 

A estrutura organizacional do Monumento Nacional Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos é formada pela Professora Doutora Vera Lucia Amaral Ferlini, 

diretora do RESJE, e pelo Professor Doutor Anselmo Alfredo, vice-diretor, 

responsáveis pela administração do órgão. Conta ainda com dois educadores, o 

Professor Doutor Rodrigo Christofoletti e o Professor André Müller de Melo, que 

desenvolvem os projetos sócio-educativos que são executados no local.  

No quadro administrativo existem também três empresas terceirizadas para 

os serviços de vigilância patrimonial 24 horas, composto por dois vigilantes no turno 

do dia e um vigilante no turno da noite, em turnos com duração de 12 horas de 

trabalho; conservação de áreas verdes, que disponibiliza um funcionário de segunda 

a sábado para manutenção e paisagismo; e uma pessoa para os serviços de 

limpeza predial.  

Fazem parte também da equipe de trabalho do RESJE, além de uma 

funcionária administrativa, dez estagiários contratados recentemente em parceria 

com a Universidade Católica de Santos - UniSantos, que contemplam as diversas 

áreas do conhecimento: História, quatro estudantes, divididos em dois estagiários 

lotados na sede da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade 

de São Paulo, e dois que, assim como os demais, trabalham diretamente no 

Engenho; um de Biologia; um de Arquitetura e Urbanismo; um de Filosofia; dois de 

Engenharia e um de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.   
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A pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Professora Doutora 

Maria Arminda do Nascimento Arruda, preside o Conselho Deliberativo das Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos, que tem como componentes: Representantes das 

prefeituras de Santos, São Vicente e São Paulo, docentes de diversas áreas do 

conhecimento e parceiros. O Conselho se reúne de três a quatro vezes por ano para 

a apresentação e determinação de projetos e questões administrativas e 

orçamentárias. 

O RESJE tem como orçamento mensal em torno de R$26 mil reais para 

despesas gerais, inclusas as despesas com folha de pagamento de funcionários e 

despesas fixas administrativas, totalizando um orçamento anual de R$ 312 mil reais 

para a execução de seus projetos. Contudo, esse valor é flexível de acordo com a 

necessidade em eventos ou ocasiões extraordinárias. 

O Engenho não possui discriminação de missão, visão e valores, no entanto, 

a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, órgão da USP que administra o RESJE 

atualmente, assimila ao monumento os propósitos de identificar, preservar, valorizar 

e transmitir conhecimento através de projetos sócio-educacionais que aproximem a 

comunidade e os estudantes das ruínas, que por meio do conhecimento adquirido, 

crie-se o envolvimento em prol da preservação deste bem cultural para as próximas 

gerações. 

O órgão conta com um programa sócio-educacional de visitas em vigor 

atualmente chamado Projeto VouVolto, que objetiva, através da interdisciplinaridade 

e de técnicas de educação histórico-ambiental, aproximar os visitantes das Ruínas. 

Para as escolas que não têm condição de prover transporte para os alunos, foi 

criado o I-Papo - Imaginário e práticas aproximativas do patrimônio, um conjunto de 

atividades disponíveis no sítio eletrônico do RESJE, destinadas aos estudantes do 

ensino fundamental.  

Também são projetos do RESJE, mas não estão em atividade atualmente: o 

Laboratório de Memórias, que tem como objetivo registrar fragmentos de memória a 

partir de relatos de pessoas que, por algum momento, tiveram contato com as 

Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos; o Território e Transformações, que tem a 
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proposta de reconstituir parte das percepções que os moradores da Zona Noroeste 

têm sobre o processo de transformação territorial desta região; e os Domingos 

Temáticos, que são dias específicos em que os moradores virão ao local das Ruínas 

e elaborarão temas que sejam base para discussões, festas temáticas, eventos de 

integração e atividades voltadas exclusivamente para os moradores das 

comunidades vizinhas às Ruínas. 

A proposta da Universidade de São Paulo é transformar as Ruínas Engenho 

São Jorge dos Erasmos, em um centro coletivo de cultura, lazer e aprendizado que 

visa aproximar a história, a cultura e a memória do lugar, fazendo com que a 

comunidade sinta-se corresponsável pela preservação desse monumento nacional. 

O RESJE é um verdadeiro museu ao ar livre que reúne ambiente, 

biodiversidade, histórias e cultura características do Brasil quinhentista. Há a 

evidência de que suas pedras, que se mantêm estáticas há séculos, guardam 

histórias de índios e negros escravizados, histórias essas que não podem ser 

esquecidas, e sim exaltadas para conhecimento geral. 

Alguns fatores tiveram parte na preservação do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos e são considerados como forças a favor do 

cliente, como a sua localização no bairro da Zona Noroeste, região periférica da 

cidade de Santos, que abriga aproximadamente 50 mil moradores e começou a ser 

urbanizada há cerca de 40 anos, o que contribuiu para a conservação das ruínas. 

A infra-estrutura do RESJE é formada pela Base Avançada de Cultura e 

Extensão, que conta com a edificação de um auditório, sala para múltiplo uso, 

administração, ateliê, reserva técnica e laboratório, que serve como sede 

administrativa para os educadores que trabalham nas ruínas. Recentemente, foi 

desenvolvido um projeto de iluminação que facilita a visibilidade parcial do Engenho 

e que o transforma em um lugar mais convidativo para os visitantes e estudantes. 

Outro ponto forte que deve ser destacado é que de acordo com o 

Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN, o Engenho 

São Jorge dos Erasmos é o exemplar mais antigo deste tipo identificado no Brasil, 
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tombado nas três esferas: Federal, em 1962; Estadual, em 1973; e Federal, em 

1990, o que o torna um patrimônio histórico singular, que retrata a importância da 

Região da Baixada Santista na formação sócio-cultural do país. 

Entretanto, a falta de conhecimento por parte da população desta região 

quanto à importância e papel fundamental do Engenho dos Erasmos na história do 

Brasil, foi a causa de diversos saqueamentos às ruínas durante muitos anos. Ainda 

hoje existem casas na Vila São Jorge, nome do bairro da cidade de Santos onde ele 

está situado, construídas com rochas das ruínas do engenho. 

O Engenho dos Erasmos localiza-se em um local isolado e de difícil acesso, 

distante dos outros patrimônios históricos que compõem a rota turística da cidade, 

que se localizam em grande quantidade no Centro Histórico. Por tal motivo não está 

incluído no roteiro de visitação dos Monumentos Históricos de Santos, uma fraqueza 

perante seus concorrentes, que são, ainda que indiretamente: 

 Bolsa do Café – Museu dos Cafés do Brasil: inaugurado em 1922, 

como parte das comemorações do centenário da independência. Seu palácio é um 

dos mais significativos monumentos arquitetônicos do Estado de São Paulo. Foi 

restaurado e reaberto em setembro de 1998; 

 Casa com Frontaria Azulejada: construído em 1865, por um 

comerciante de café. Tem como característica notável os azulejos azuis e amarelos 

portugueses em alto relevo confeccionados a mão. 

 Conjunto do Carmo: o Conjunto do Carmo é formado por duas igrejas, 

a Igreja da Venerável Ordem Terceira do Carmo e a Igreja dos Freis Carmelitas. Foi 

tombado como Patrimônio nacional desde 1940 e é considerado um dos mais 

antigos relicários do barroco brasileiro. 

 Museu de Arte Sacra: inaugurado em 1981, está localizado no prédio 

do antigo Mosteiro de São Bento, que começou a ser construído em 1644 e desde 

1725 tem a forma atual. Conta com um acervo de aproximadamente 400 peças, com 

imagens relacionadas à história de Santos; 
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 Outeiro de Santa Catarina: foi o local da fundação da cidade de Santos, 

e hoje abriga a sede da Fundação Arquivo e Memória de Santos, instituição que 

realiza a gestão dos arquivos públicos e da memória não edificada da cidade. 

 Pantheon dos Andradas: construído ao lado do Conjunto do Carmo, 

comporta os túmulos de José Bonifácio de Andrade e Silva, o Patriarca da 

Independência, e de seus irmãos Antônio Carlos, Martim Francisco e Padre Patrício 

Manuel.  

 Santuário Santo Antônio do Valongo: o Convento de Santo Antônio do 

Valongo, pertecente à Ordem dos Franciscanos foi fundado em 25 de Janeiro de 

1640. O conjunto tem estilo barroco, e sua fachada é considerada um dos trabalhos 

mais expressivos do século XVIII. Hoje seus limites abrangem a Estação de Santos, 

conhecida como "Inglesa". 

 Teatro Coliseu: inaugurado em 1897, a partir de um ginásio de 

madeira, com velódromo, arquibancada e botequim, que em 1909 foi substituído por 

um teatro com 1.500 lugares e acústica considerada perfeita, o Coliseu foi 

desativado na década de 1980, tombado em 1989, restaurado e reinaugurado em 

2006. 

Foram constatados também como fraquezas do cliente, a carência de mais 

profissionais com vínculo empregatício das diversas áreas, para participar e 

colaborar na tomada de decisões e execução das atividades, e a distância da 

direção do Engenho, localizada no Centro de Extensão Comunitária da USP, em 

São Paulo, em relação à sede do órgão.  

Todavia, a presença de diversas escolas na região da Zona Noroeste, a 

parceria com a Secretaria de Educação de Santos – SEDUC, e a construção de um 

parque ecológico pela Prefeitura Municipal de Santos, são consideradas 

oportunidades para implementação dos projetos sócio-educacionais de aprendizado 

e conscientização do RESJE.  

As Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos não contam com profissionais de 

comunicação e a divulgação de suas atividades é realizada por meio de publicações 
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em veículos locais, como jornais e rádios. Os releases enviados aos meios de 

comunicação são elaborados por um dos educadores e pelo estagiário de 

Jornalismo, assim como os materiais de divulgação e comunicação dirigida utilizados 

na sede.  

Nota-se a necessidade de um profissional de comunicação direcionado a 

realizar tais tarefas, além de criar um manual de identidade visual, planejar eventos 

e atividades executadas no local, criação de mailings, ampliação do diálogo com a 

comunidade em que está situado, em cumprimento à capacidade de carga máxima 

de 40 pessoas, pois o sítio arqueológico não pode comportar maior número de 

visitantes em torno do local das prospecções ou escavações, de forma que se torna 

uma ameaça à excelência de suas práticas. 

Observa-se como grande problema nas Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos, o fato da comunidade não reconhecer como patrimônio este Engenho tão 

importante na formação econômica, social e cultural do nosso País. A partir da 

premissa de que um bem é preservado quando se tem o sentimento de 

pertencimento a ele, é necessário criar na população o envolvimento com o 

patrimônio histórico.  
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3 O REGISTRO DE CAMPO 
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3.1 Pesquisas 
 

3.1.1 Pesquisa com a comunidade da Vila São Jorge 

 

Problema 

Por que a comunidade da Vila São Jorge não tem conhecimento do 

Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos e da sua importância 

enquanto espaço de convivência? 

 

Justificativa 

Com a realização de uma pesquisa com a comunidade local, será possível 

avaliar o melhor método de trabalhar com este público e verificar quais as atividades 

que interessam à população que reside em torno do RESJE, com o objetivo de 

conscientizar sobre a importância do patrimônio para o desenvolvimento sócio-

cultural da Vila São Jorge.     

 

Tipo de pesquisa 

Quantitativa não-probabilística por conveniência com amostragem não-

probabilística acidental. 

 

Técnica de amostragem 

Entrevistas com o público-alvo na Vila São Jorge, estruturada com perguntas 

abertas e fechadas. 

 

Público-alvo 

Moradores da Vila São Jorge, em Santos  
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Instrumento de coleta 

Entrevista 

 

Universo 

Vila São Jorge, em Santos, que possui 6.974 habitantes. 

 

Tamanho da amostra  

1,15% - 80 moradores 

 

Período da aplicação 

Outubro de 2011 
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3.1.2 Relatório da pesquisa com a comunidade 

 

A pesquisa realizada no mês de outubro de 2011 com a amostra da 

comunidade da Vila São, aponta que 48 moradores que correspondem a 60% dos 

entrevistados residem no bairro há mais de 10 anos, entre um a 10 anos equivale a 

22 moradores que percentualmente correspondem a 27,5% e apenas 10 moradores, 

que representam 12,5%, moram a menos de um ano.  

Com referência ao gênero, 42 pessoas que responderam ao questionamento, 

representam 52,5% dos entrevistados, são do sexo feminino e 38 são do sexo 

masculino o que equivale a 47,5%.  

Ao analisar a idade da amostra da pesquisa dos moradores do bairro 25% 

que correspondem a 20 pessoas, apresentam idade entre 31 a 40 anos, a mesma 

porcentagem equivale aos maiores de 61 anos, 17,5% que representam 14 pessoas 

têm menos de 20 anos, apresenta a mesma estimativa as pessoas com idade entre 

41 a 50 anos e seis entrevistados que correspondem a 7,5% têm idade entre 21 a 30 

anos, o mesmo número de pessoas com idade entre 51 a 60 anos. 

 Na questão sobre a escolaridade 25%, que corresponde a 20 pessoas 

responderam que possuem o ensino fundamental incompleto, e a mesma 

porcentagem responderam que cursaram o ensino médio completo, 12 pessoas que 

equivalem a 15% da amostra possuem o ensino fundamental completo, oito pessoas 

que compreende 10% dos entrevistados frequentaram o ensino superior completo, a 

mesma porcentagem para os que frequentaram ensino médio incompleto, seis 

pessoas que equivalem a 7,5% fizeram o ensino superior incompleto e 7,5% são 

analfabetos. 

Para 33,3% a principal fonte de lazer é assistir televisão, 20,4% preferem ir à 

praia, 13% acessam a internet nas horas vagas, 5,5% vão ao cinema, 1,8% vão a 

praia e 26% têm outras fontes de lazer, tais como: jogar futebol e cuidar da casa.  

Quando perguntados sobre que tipos de atividades de lazer você gostaria que 

fossem desenvolvidas no seu bairro, os dados obtidos com a pesquisa revelam a 

preocupação dos entrevistados com atividades infantis e físicas, 25% gostariam que 

fosse devolvido um parque para as crianças e a mesma porcentagem também 
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gostaria que fossem desenvolvidas atividades físicas como atividade de lazer, 7,5% 

gostariam que fosse construída uma quadra poliesportiva, 2,5% preferem como 

atividade de lazer aulas de tricô, a mesma porcentagem, isto é, duas pessoas 

gostariam que fosse construído um teatro e uma escola profissionalizante, 32,5% 

não souberam o que responder. 

 A grande maioria 85,6% reconhece na praça do bairro o espaço de convívio 

da Vila São Jorge onde as pessoas se encontram para passar o dia e trocar 

conhecimento, 4,8% consideram as escolas como centro de convivência, outros 

4,8% elencaram a Sociedade de Melhoramentos e os 4,8% restantes as aulas de 

ginástica. 

Ao serem questionados quanto o conhecimento de pontos históricos na 

cidade de Santos, 15,4% citaram a Bolsa do Café e o Centro Histórico de Santos, 

10,8% não conhecem nenhum ponto histórico, 10,8% consideram o Aquário como 

um ponto histórico, 9,3% citaram o Museu de Pesca, 7,7% recordaram-se do 

Engenho São Jorge dos Erasmos, 6,1% afirmaram conhecerem todos os pontos 

históricos da cidade, 4,6% reconheceram o Museu de Arte Sacra, os Teatros e o 

Monte Serrat, 3,1% lembraram-se do Outeiro de Santa Catarina, outros 3,1% 

consideraram a Orla da Praia, 1,5% falaram sobre a Pinacoteca, o Pantheon dos 

Andradas e o Mercado Municipal. 

Dos entrevistados 70% disseram que conhecem as Ruínas do Engenho São 

Jorge dos Erasmos, e destes 60,7% já visitaram. Dos 39,3% que não visitaram, 

72,7% disseram que não têm tempo e 27,3% disseram não saberem o horário de 

funcionamento.  

Quando perguntados qual imagem associavam mais ao Monumento Nacional 

Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos, 22,5% responderam que a estrutura da 

casa e a história, no entanto, 40% não sabem qual imagem remete ou lembra o 

Engenho, 5% disseram as ruínas e outros 5% citaram a beleza do lugar e 2,5% 

agregam ao engenho a imagem do abandono e os demais 2,5% a imagem da mata 

atlântica. 

Para 27,5% é importante ter um patrimônio cultural no bairro onde residem 

para conservar a história, 40% não souberam responder, 17,5% consideram que é 
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importante para a educação, 5% destacaram a valorização do bairro, 5% disseram 

que é importante para atrair pessoas para a região, 5% evidenciaram o turismo da 

região e 2,5% o lazer. 

A falta de estrutura do bairro é um dos principais motivos para os 12,5% que 

não consideram importante atrair turistas e pessoas interessadas em arte e cultura 

para a Vila São Jorge. No entanto, os 87,5% dos entrevistados consideram 

importante o crescimento atrativo da Vila São Jorge avaliaram que tal fato iria 

auxiliar na valorização do bairro, no enriquecimento do conhecimento histórico das 

pessoas, além de promover oportunidades de trabalho. 

Após o levantamento de informações junto à comunidade identificou-se a 

preocupação com o lazer das crianças e também com a valorização do bairro da Vila 

São Jorge. Nota-se o conhecimento das Ruínas Engenho São Jorge dos Eramos, 

porém, não é estabelecido um vínculo de área de convivência com o patrimônio 

cultural e faz com que a comunidade do em torno não se identifique com o bem 

histórico remanescente. 
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3.1.3 Questionário / Tabulação 

 

 

 

 

1. Há quanto tempo mora na Vila São Jorge? 
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2. Qual é a sua principal fonte de lazer? 

 

a) TV 

b) Internet 

c) Teatro 

d) Cinema 

e) Museu 

f) Praia 

g) Outras. Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal fonte de lazer

13%

0%

5.50%

1.80%

20.40%

26%

33.30%

TV Internet Teatro Cinema Museu Praia Outras
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g) Outras. Quais?___________ 

 

 

 

3. Que tipos de atividades de lazer você gostaria que fossem desenvolvidas no 

seu bairro? 
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4. Em sua opinião, no seu bairro há um espaço no qual as pessoas possam se 

encontrar  para passar o dia e trocar conhecimento? 

 

 

 

 

 

 

Sim. Qual?______________________ 
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5. Quais os pontos históricos de Santos que você conhece? 
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6. Conhece as Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos? 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso afirmativo, já visitou? 
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Não visitou. Por quê? 

 

 

 

 

7. Para você, que imagem lembra o Engenho dos Erasmos? 
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8. Qual a importância do patrimônio cultural para a Vila São Jorge? 

 

 

 

 

9. Você considera importante atrair mais turistas e pessoas interessadas em arte 

e cultura para esta região? 
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Sim. Por quê? 

 

 

 

 

 

Não. Por quê? 
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Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa Etária 
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   Escolaridade 

 

               

(  ) Analfabeto 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto 

(  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto     

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Ensino Superior Completo 
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Estado Civil 

 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Casado(a) 

(  ) Divorciado(a) 

(  ) Viúvo (a) 
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3.2 Diagnóstico 

 

A pesquisa junto à comunidade da Vila São Jorge possibilitou considerações 

importantes quanto a análise do cliente Monumento Nacional Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos. 

Durante a análise, o grupo constatou que 70% da comunidade conhece o 

Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, mas não participa 

ativamente de grande parte das atividades desenvolvidas pela instituição e  85,6% 

desse público reconhece a praça do bairro como um centro de convívio e em 

nenhum momento cita o Engenho dos Erasmos como um lugar para conhecimento. 

Portanto, embora tenham ciência da existência do Patrimônio Cultural, os 

entrevistados não reconhecem o Monumento como centro de convivência, cultura e 

lazer. 

A pesquisa também constatou que a comunidade tem preocupação com o 

desenvolvimento de atividade para o público infantil e considera importante atrair 

pessoas interessadas em cultura como um método para a valorização do bairro da 

Vila São Jorge. 

Perante tal análise, o grupo ressalta a importância da aplicação de um projeto 

de comunicação bem estruturado, com ações que viabilizem a divulgação efetiva 

dos projetos, programas e atividades do Engenho dos Erasmos para alcançar a 

participação da comunidade, e valorizem e fortaleçam a imagem institucional do 

Monumento Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos para gerar o reconhecimento 

adequado pelos públicos que se relacionam com a instituição.  
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3.3 Objetivo Geral 

 

Utilizar a comunicação estratégica para resignificar, requalificar e revitalizar o 

Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, além de fortalecer 

sua identidade institucional, valorizar suas iniciativas e promover  o relacionamento 

com os públicos de interesse. 

 

 

3.4 Objetivos Específicos 
 

 Fortalecer a identidade institucional do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos; 

 Conscientizar a comunidade da Vila São Jorge sobre a propriedade 

Histórico-Cultural do Engenho e conquistar credibilidade e cooperação junto a esse 

público; 

 Divulgar o Engenho e sua importância quanto Patrimônio Cultural na 

formação do Brasil para comunidade e crianças do, 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental da Vila São Jorge.  
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4 EXPOSIÇÃO 
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4.1 Estratégia 

 

Para o desenvolvimento do Projeto Experimental de Comunicação Social – 

Habilitação Relações Públicas, serão propostas ações dirigidas à valorização da 

identidade institucional do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos, que têm por finalidade a definição e padronização da marca institucional, e 

que resultem no reconhecimento deste patrimônio cultural perante os públicos em 

geral.  

O grupo também propõe, através da Agência IMídia, a implantação de ações 

socioeducativas voltadas para as crianças dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental, com o intuito de utilizar atividades como estudo do meio, eventos 

pontuais que contribuam culturalmente para o desenvolvimento das crianças, grupo 

de grande importância para se estabelecer um sólido relacionamento. 
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4.2 Ações 

 

4.2.1 Missão, Visão e Valores 

 

Objetivo:  

Definir de forma clara a identidade institucional e os princípios que dirigem o 

Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos para que seja de 

conhecimento geral quais são os propósitos e a razão de existência da instituição, 

para alcançar seus objetivos junto aos seus públicos. 

 

Justificativa:  

Uma organização deve possuir de forma objetiva, a sua razão de existir, sua 

finalidade e importância para a sociedade, seus objetivos, os valores e diretrizes que 

exprimem seu caráter e que vão guiar a direção da realização dos seus potenciais.  

A identidade de uma instituição, o que ela é o que ela quer ser são expressados em 

três itens: Visão, o que pretende ser no futuro; a missão, o que é e o que faz para 

alcançar a visão; e os valores, que são os princípios que vão nortear o 

desenvolvimento de suas atividades. O Monumento Nacional Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos não possui descritos esses itens, que são importantes para a 

compreensão da identidade institucional de uma organização.  

 

Público:  

Funcionários, Comunidade, Visitantes e Imprensa. 

 

Estratégia:  

Criação de missão, visão e valores para o Monumento Nacional Ruínas Engenho 

São Jorge dos Erasmos, e que serão expostos no site e na sede do Engenho.  
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Visão  

Estabelecer o Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos como 

um centro cultural de convivência, lazer e aprendizado, reconhecido como 

patrimônio histórico e preservado pela comunidade. 

 

Missão  

Desenvolver programas e projetos que ressaltem a importância do Engenho dos 

Erasmos para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região da Baixada 

Santista, transmitam conhecimento e contribuam para a consciência 

preservacionista do bem cultural.  

 

Valores  

 Disseminação cultural: atuar como um centro de convivência aberto à 

comunidade a ser utilizado como fonte de conhecimento.  

 Valorização e Preservação: contribuir para o desenvolvimento social da 

região, e cuidar para que sua história e patrimônios sejam reconhecidos e 

preservados para as próximas gerações. 

 Respeito e comprometimento: construir relações baseadas na 

interação entre os públicos de maneira honesta, transparente e responsável. 

 

Custo: Absorvido pela Agência IMídia. 

 

Prazo: 3 dias após aprovação. 

 

Implantação: Dezembro de 2011 
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4.2.2 Logotipo  

 

Objetivo:  

Criar um novo logotipo do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos - RESJE para definir uma identidade da marca, identificar e fixar a imagem 

institucional perante seus públicos a fim de facilitar a compreensão do patrimônio 

cultural e posicionar a comunicação da instituição. 

 

Justificativa:  

A aplicação correta da marca como principal representação gráfica de uma 

instituição tem como finalidade comunicar com eficiência como a organização deseja 

ser percebida pela sociedade. Um bom logotipo deve ser simples, permanecer atual 

mesmo com a passagem do tempo e, o mais importante, transmitir a identidade 

institucional de forma memorável.  

Na pesquisa realizada junto a comunidade constatou-se  a carência de uma imagem 

que o público associe ao monumento e que descreva de maneira clara e objetiva o 

que representa, enquanto instituição. O logotipo existente não identifica e nem é 

reconhecido pelo público como uma imagem que ele associe ao Monumento 

Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, o que dificulta a identificação. 

Outro problema constatado é que não há uma aplicação padronizada, o que não 

permite a fixação da imagem pela comunidade. 

 

Público:  

Funcionários, Estagiários, Comunidade, Órgãos Públicos, Visitantes e Imprensa. 

 

Estratégia:  

Centrada na uniformização da linguagem visual de todas as ações de comunicação 
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e criação de uma identidade que diferencie a instituição e seus valores, o logotipo 

deve transmitir a principal imagem que remete ao Engenho dos Erasmos, para que 

possa ser utilizado nas peças de divulgação e, assim criar uma identidade 

institucional de fácil reconhecimento pelo público. 

 

Custo: R$ 720,00 

 

Prazo: 3 a 5 dias úteis à partir da aprovação. 

 

Implantação: Janeiro de 2012. 
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4.2.2 Logotipo  
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4.2.3 Manual de identidade visual 
 

Objetivo:  

Padronizar a veiculação dos elementos de marca do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos, estabelecer um nível de comunicação compatível 

com todos os públicos, além de padronizar a aplicação em todos os meios de 

comunicação. 

 

Justificativa:  

O Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos – RESJE, não 

possui elementos gráficos que obedeçam ao mesmo padrão e que transmitam de 

maneira uniforme sua marca institucional.  

Ao padronizar os elementos de marca facilitará a percepção, utilização, propagação 

e memorização de sua imagem.  

 

Público:  

Funcionários 

 

Estratégia:  

Criar a apresentação da marca e breve explicação sobre seu significado. Estruturar 

o estudo de cores de seu logotipo e tipografia em escalas de cores RGB (utilizada 

para vídeos e internet), CMYK (uso ideal para papelaria e impressões), assim como 

a aplicação da logomarca de acordo com os padrões de redução, ampliação, 

arejamento e planos de fundo.  

Disponibilizar o arquivo do manual de identidade visual em área restrita do site da 

instituição para visualização, através de login e senha que serão fornecidos somente 

para parceiros que solicitem uma requisição prévia por e-mail com a especificação 
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para utilização da aplicação da marca, para que não aconteça o uso indiscriminado 

e sem o conhecimento da instituição. 

 

Custo: R$ 600,00 

 

Prazo: 13 dias úteis a partir da data da aprovação. 

 

Implantação: Janeiro de 2012 
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4.2.3 Manual de identidade visual 
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4.2.4 Ações Sustentáveis 

 

Objetivo:  

Preservar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento de ações que garantam a 

sustentabilidade ambiental com a reutilização inteligente dos recursos. 

 

Justificativa:  

A sustentabilidade está diretamente ligada ao desenvolvimento social, econômico, 

ambiental e cultural em prol da preservação do meio ambiente, por meio de ações 

inteligentes que se utilizem de recursos naturais e sustentáveis.  

Uma instituição que possui responsabilidade social é aceita e bem vista pela 

comunidade em que está inserida. Demonstrar o cuidado com a situação ambiental 

e social do planeta é uma necessidade tanto humana quanto organizacional. Assim, 

a conscientização quanto à importância de implantar ações sustentáveis no dia-a-dia 

da sociedade garante resultados a curto, médio e longo prazos, pois melhora a 

qualidade de vida da população e a garante para as próximas gerações.  

 

Estratégias:  

Aplicar práticas sustentáveis às ações desenvolvidas no projeto, com a utilização de 

produtos recicláveis em peças de comunicação como o folder, a doação dos 

banners após a utilização para a Cooperativa de Costureiras do Dique para a 

reutilização do material na confecção de bolsas. 

A confecção dos uniformes dos funcionários em material PET, além influenciar o 

público alvo do Monumento Nacional Ruínas Engenho dos Erasmos para 

conscientização da população através de entrega de brindes ecológicos nas visitas 

monitoradas. 
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4.2.4.1 Folder Institucional 

 

Objetivos:  

Fortalecer a imagem institucional do Monumento Nacional Ruínas Engenho São 

Jorge dos Erasmos e divulgar os projetos desenvolvidos de maneira sucinta e 

objetiva, além de fornecer informações básicas como o horário de funcionamento, 

agendamento de visitas e mapa de localização.  

 

Justificativa:  

O folder é uma peça de comunicação empresarial de grande praticidade para 

veiculação de informações. É uma espécie de cartão de visitas da organização, 

utilizado para divulgar seus produtos ou serviços. Deve apresentar as principais 

atividades desenvolvidas na instituição e informações gerais.  

Observa-se a necessidade de criação de um novo folder institucional que aborde de 

maneira eficiente e clara as informações necessárias, já que o folder existente não 

contempla estes dados.  

 

Público: 

Órgãos Públicos, Visitantes, Comunidade, Escolas, Livrarias. 

 

Estratégias:  

Elaborar um folder institucional, tamanho 10x21 cm (fechado) e 21x30 cm (aberto) 

em papel reciclato para que esta possa ser uma das ações consideradas 

sustentáveis, 4x4 cores, que deve conter informações sobre os programas sócio-

culturais realizados pelo Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos, breve histórico, mapa de localização que auxilie no trajeto dos visitantes 

até o Monumento, informações gerais de visitação e contato.  
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O folder será distribuído para a Secretaria de Educação de Santos – SEDUC, 

Secretaria de Cultura de Santos – SECULT, na sede administrativa da USP em São 

Paulo e no RESJE em Santos.  

Será distribuído também para escolas particulares da região, Pinacoteca, Museu de 

Arte Sacra, Bolsa do Café,  Bibliotecas, livrarias e em alguns pontos turísticos.  

 

Custo: 5.000 unidades = R$ 1.158,00 

 

Prazo: 8 dias úteis a partir da data da aprovação. 

 

Implantação: Fevereiro de 2012. 
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4.2.4.1 Folder Institucional 
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4.2.4.2 Banner Institucional 

 

Objetivo:  

Trabalhar uma ferramenta de comunicação que atinge estrategicamente o público-

alvo da instituição e resulta em alto índice de retorno de fixação e divulgação do 

Monumento e suas atividades. 

 

Justificativa:  

O banner é um material de comunicação utilizado para apresentar e divulgar 

serviços ou produtos em espaços fechados (indoor). Deve conter imagens e apenas 

informações indispensáveis, pois seu uso é indicado para a apresentação de 

eventos, projetos e demais ocasiões que impliquem a divulgação da organização. 

 

Público:  

Visitantes  

 

Estratégias:  

Elaboração de banner institucional, de 1,60 x 2,0 m com tubo rasgado, que ficará 

exposto dentro das dependências da sede administrativa do Engenho e utilizado em 

eventos internos e externos que necessitem a divulgação da instituição. O banner 

deverá ser confeccionado em lona biodegradável para que possa ser incorporado 

com uma ação sustentável de 510g por m², conter uma imagem do Engenho, o 

logotipo e uma frase que expresse seu conceito.  

 

Custo: 02 banners = R$ 396,00 
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Prazo: 3 dias úteis a partir da data de aprovação. 

 

Implantação: Fevereiro de 2012. 
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4.2.4.2 Banner Institucional 
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4.2.4.3 Uniformes 

 

Objetivo:  

Valorizar e fixar a imagem do RESJE na busca de obter qualidade e reconhecimento 

em seu atendimento, além de padronizar e facilitar a identificação dos funcionários 

do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos.  

 

Justificativa:  

A identidade visual, a fixação e o reforço da marca da organização devem ser 

trabalhadas em todas as ferramentas de comunicação. A utilização dos uniformes 

auxilia na divulgação da logomarca e na identificação dos funcionários.  

 

Público:  

Funcionários e Visitantes. 

 

Estratégia:  

Para contribuir com as ações sustentáveis que desenvolvidas em prol da 

conservação e conscientização do meio ambiente, os uniformes dos funcionários do 

Monumento Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos serão confeccionados em 

tecido de malha a partir de garrafas PET e a aplicação da marca será utilizada 

conforme o padrão estabelecido no manual de identidade visual. Para cada 

funcionário serão fornecidas duas camisetas, para que os visitantes possam 

identificar, padronizar e memorizar a marca.  

 

Custo: 30 unidades = R$ 3.237,00 
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Prazo: 10 dias úteis a partir da data de aprovação. 

Implantação: Fevereiro de 2012. 
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4.2.4.3 Uniformes 
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4.2.4.4 Vídeo Institucional 
 

Objetivos:  

Desenvolver uma ação de comunicação que tem como principais objetivos 

apresentar e divulgar o do Monumento Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos, 

sua história e principais atividades para que os públicos se interessem em conhecer 

e participar dos programas desenvolvidos pela instituição. 

 

Justificativa:  

O vídeo institucional é uma estratégia de comunicação audiovisual que apresenta o 

conceito e a imagem da organização, amplia sua visibilidade e envolve o público. É 

interessante utilizar essa ferramenta para auxiliar na divulgação do RESJE, pois a 

instituição não possui um instrumento que apresente de forma prática a essência e 

importância do patrimônio cultural para a região. 

 

Público:  

Visitantes, Orgãos Públicos, Instituições de Ensino 

 

Estratégias:  

 Elaborar um roteiro de video institucional com breve narração sobre a 

história do Engenho dos Erasmos e o seu papel no desenvolvimento da região da 

Baixada Santista, o trabalho realizado pela Universidade de São Paulo no RESJE e 

a infra-estrutura do espaço;  

 Produção (filmagens, gravação de voz em off e edição) do vídeo, a 

partir do roteiro pré-estabelecido. 

 Utilização do vídeo institucional em: eventos internos e externos, visitas 

monitoradas, nas secretarias de educação e cultura e  no site do RESJE. 
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 Capa de DVD tamanho 12,7 x 12,5 (fechado) / 12,5 x 32,8cm (aberto) 

em papel reciclato fosco, com layout personalizado. 

 

Custos: R$ 10.500,00 

 

Prazo: 30 dias úteis a partir da data de aprovação. 

 

Implantação: Março de 2012 
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4.2.4.4 Vídeo Institucional    

IMAGEM: Plano Geral do Monumento 

Nacional Ruínas Engenho São Jorge 

dos Erasmos. 

NARRAÇÃO: 

Olá! Sejam bem-vindos ao último 

engenho de cana de açúcar 

remanescente no Brasil, o Monumento 

Nacional Ruínas Engenho São Jorge 

dos Erasmos! 

IMAGEM: Fotos antigas do Monumento 

Nacional Ruínas Engenho São Jorge 

dos Erasmos. 

NARRAÇÃO: 

O Engenho foi fundado entre os anos de 

1533 e 1535, a partir da composição da 

sociedade criada com capitais 

internacionais, por Martin Afonso de 

Sousa, Francisco Lôbo, Vicente 

Gonçalves e Johan Van Hielst, também 

chamado de João Veniste. 

A princípio foi chamado de Engenho do 

Governador, por ser do donatário da 

Capitania. Posteriormente, se tornou 

Engenho do Trato ou Armadores, devido 

à primeira sociedade proprietária do 

engenho.  

IMAGEM: Imagens de Erasmo Schetz e 

fotos antigas do Monumento Naional 

Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos. 

NARRAÇÃO:  

Mas, quando a família de Erasmo Schetz 

comprou todas as partes dos antigos 

sócios, o engenho passou a se chamar 

dos Erasmos, ou de São Jorge dos 

Erasmos, devido a uma imagem de São 

Jorge, santo padroeiro do engenho, que 
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fora colocada na entrada  

da propriedade, época em que o 

Engenho mais prosperou, antes de sua 

decadência, no século XVIII.  

 Erasmo Schetz faleceu em 30 de maio 

de 1550 e passou a propriedade para os 

seus herdeiros, que a mantiveram até o 

século XVII, quando um incêndio quase 

destruiu as instalações.  

IMAGEM: Planta de como seria o 

Monumento Nacional Ruínas Engenho 

São Jorge dos Erasmos. 

NARRAÇÃO: 

Estrategicamente localizado no sopé do 

Morro da Nova Cintra para receber 

águas da vertente norte funcionou como 

indústria manufatureira até o século 

XVIII. Ao longo desse período, produziu 

cana de açúcar para exportação, 

rapadura e aguardente para consumo 

interno.  

O Engenho era dividido em espaços que 

comportavam a fábrica de açúcar, 

unidades administrativas, residenciais, e 

senzalas. Entre o século XVIII e metade 

do XX, a propriedade esteve esquecida.  

IMAGEM: Foto da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciência Humanas da 

Universidade de São Paulo – FFLCH. 

NARRAÇÃO: 

Em 1943, o terreno do Engenho foi 

adquirido por Otávio Ribeiro de Araújo, 

loteado e doado, em 1958, à Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
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da Universidade de São Paulo – FFLCH.  

IMAGEM: Fotos das escavações 

arqueológicas no Monumento Nacional 

Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos. 

NARRAÇÃO: 

As escavações arqueológicas no 

Monumento Nacional Ruínas Engenho 

São Jorge dos Erasmos foram 

realizadas entre os anos de 1996 e 

2003, a partir do termo de compromisso 

de Ajustamento de Conduta, que visava 

à prospecção, realização do projeto de 

revitalização cultural e a preservação do 

espaço, assinado pela Universidade de 

São Paulo e pela Prefeitura Municipal de 

Santos, em 1995. 

IMAGENS: Fotos da assinatura das 

parcerias com as Secretarias de 

Educação dos municípios de Santos e 

São Vicente e com a Universidade 

Católica de Santos – UniSantos. 

NARRAÇÃO: 

A Universidade de São Paulo, desde 

2003, firmou parcerias com as 

Secretarias de Educação dos municípios 

de Santos e São Vicente e com a 

Universidade Católica de Santos – 

UniSantos, em busca de implementar 

projetos pedagógico-educacionais que 

gerem visibilidade à questão da 

preservação e da construção da 

identidade histórica do Engenho. 

IMAGEM: Filmagem externa e interna da 

Base Avançada de Cultura e Extensão. 

NARRAÇÃO:  

A infra-estrutura do Monumento Nacional 

Ruínas do Engenho São Jorge dos 

Erasmos é formada pela Base Avançada 

de Cultura e Extensão, que conta com a 
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edificação de um auditório, sala para 

múltiplo uso, administração, ateliê, 

reserva técnica e laboratório, que serve 

como sede administrativa para os 

educadores que trabalham nas ruínas.  

 

IMAGEM: Filmagem do cotidiano dos 

funcionários do Monumento Nacional 

Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos. 

NARRAÇÃO: 

A equipe de trabalho do Engenho dos 

Erasmos é formada pela Professora 

Doutora Vera Lucia Amaral Ferlini, 

diretora do RESJE, e pelo Professor 

Doutor Anselmo Alfredo, vice-diretor, 

responsáveis pela administração do 

órgão. Conta ainda com dois 

educadores, o Professor Doutor Rodrigo 

Christofoletti e o Professor André Müller 

de Melo, que desenvolvem os projetos 

sócio-educativos que são executados no 

local, além dos dez estagiários 

contratados recentemente em parceria 

com a Universidade Católica de Santos 

– UniSantos.   

IMAGEM: Fotos dos programas 

desenvolvidos do Monumento Nacional 

Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos. 

 

NARRAÇÃO:   

História, educação e preservação do 

patrimônio cultural são os fatores de 

maior relevância para a instituição. Para 

isso, a proposta da Universidade de São 

Paulo é transformar as Ruínas Engenho 

São Jorge dos Erasmos, em um centro 
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coletivo de cultura, lazer e aprendizado 

com o desenvolvimento de programas 

sócio-educacionais: VouVolto e Portas 

Abertas, que visam aproximar a 

comunidade e os visitantes,fazendo com 

que sintam-se corresponsáveis pela 

preservação desse monumento nacional. 

IMAGEM: Filmagem panorâmica do 

gramado até as ruínas do Monumento 

Nacional Ruínas Engenho São Jorge 

dos Erasmos. 

 

NARRAÇÃO:  

O Monumento Nacional Ruínas Engenho 

São Jorge dos Erasmos é um verdadeiro 

museu ao ar livre que reúne ambiente, 

biodiversidade, histórias e cultura 

características do Brasil quinhentista. Há 

a evidência de que suas pedras, que se 

mantêm estáticas há séculos, guardam 

histórias de índios e negros 

escravizados, histórias essas que não 

podem ser esquecidas, e sim exaltadas 

para conhecimento geral. 

Venha conhecer! 
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4.2.4.5 Linha do Tempo 

 

Objetivo:  

Fortalecer a construção da identidade do RESJE, além de valorizar, facilitar a 

compreensão e preservar a memória histórica e institucional do monumento. 

 

Justificativa:  

A linha do tempo é utilizada para ilustrar um conjunto de eventos em ordem 

cronológica que tenham relevância à história do objeto de estudo.  

É interessante utilizar esse método nas visitas monitoradas do Monumento Nacional 

Ruínas São Jorge dos Erasmos para auxiliar na compreensão histórica dos 

acontecimentos que envolveram a cultura da cana-de-açúcar no Brasil, e seu papel 

para a fundação do Engenho dos Erasmos. Deve conter também a trajetória da 

instituição até a presente data.   

 

Público:  

Visitantes. 

 

Estratégias:  

 Elaboração de um conjunto de 11 banners confeccionados em lona 

biodegradável que compõem uma das ações sustentáveis de 510g por m². Para a 

linha do tempo o conteúdo deverá mostrar de forma breve e objetiva os principais 

fatos históricos correlacionados ao Engenho dos Erasmos e do Brasil, que será 

exposto na rampa de acesso às ruínas (etapa inicial das visitas monitoradas). 

 Criação de uma linha do tempo virtual em Adobe FlashPower para acesso 

através do site da instituição. Esta linha será formada pelos fatos mais importantes e 

relevantes da história do Engenho. Divididos em 10 ícones, cada imagem, quando 
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clicada, apresentará ao visitante uma ficha explicativa ao período referente à data, 

que se fechará, ao clicar no botão “voltar”, para que se abram as fichas seguintes. 

 

Custo: 11 banners = R$ 2. 178,00; Linha do tempo virtual R$ 1.000,00. 

 

Prazo: 22 dias úteis a partir da data de aprovação. 

 

Implantação: Abril de 2012. 
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4.2.4.5 Linha do Tempo Virtual 
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4.2.4.5 Linha do Tempo Impressa 
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4.2.4.6 Visitas Monitoradas  

 

Objetivos:  

Desenvolver esta técnica de comunicação dirigida aproximativa para criar um 

relacionamento com os públicos de forma eficaz para divulgar e fortalecer a marca 

institucional do Monumento Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos e ressaltar 

a importância do Engenho para o desenvolvimento da região.  

  

Justificativa:  

As organizações vêm estabelecendo relações de credibilidade com seus públicos de 

interesse através da realização de visitas às suas dependências. Essa prática 

aproxima a sociedade da realidade institucional a partir do momento em que torna a 

organização mais acessível aos olhos do público.  

A comunidade é um dos principais públicos para a organização, e é preciso 

desenvolver atividades que estimulem a interação desse grupo com o Engenho dos 

Erasmos, para que se crie a corresponsabilidade de preservação do patrimônio 

cultural entre as pessoas que vivem ao redor, e ainda assim desconhecem sua 

importância. Deve-se aprimorar essa ferramenta já existente no Engenho, de 

maneira a atingir a comunidade da Vila São Jorge, que em geral, não participa do 

programa de visitação.  

 

Públicos:  

Comunidade e Visitantes. 

 

Estratégias:  

 Aperfeiçoar o projeto de visitas monitoradas do RESJE e realizar treinamento 

com os monitores de visita.  
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 Formular um roteiro para a visita monitorada. 

 A visita terá duração de 1h30 e será realizada de segunda-feira a sábado, das 

10h às 14h. 

 Os visitantes serão recepcionados por dois funcionários uniformizados. 

 Entrega do brinde: Caixinhas ecológicas com sementes em papel reciclato de 

40x40x60mm. Para que os visitantes tenham uma recordação, de forma a criar um 

vínculo com estas pessoas e espalhar o conceito de sustentabilidade inserido no 

Engenho dos Erasmos.  

 Criação de um novo livro de visitas para análise do feedback da ação, e uma 

pasta catálogo para armazenar listagens de visitas escolares previamente 

agendadas que devem ser assinadas pelo professor responsável no dia da visitação, 

para o controle da instituição, de forma a criar indicadores que servirão para a 

elaboração de novas metas para o ano seguinte. 

 Aplicação de questionário no final da visita para avaliação do programa. 

 Relatório mensal de visitação com especificação exemplificada de todas as 

visitas realizadas e o número de visitantes.   

 

Custos: Livro Ata sem margem - R$ 7,10; Pasta Catálogo com 100 envelopes - R$ 

30,70; xerox do questionário R$15,00;  Brinde R$ 1,75, 2000 unidades = R$ 

3.500,00;  Treinamento – R$3.000,00. 

 

Prazo: 30 dias a partir da data de aprovação. 

 

Implantação: Maio de 2012 
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4.2.4.6 Visitas Monitoradas  

 

Caixinha Ecológica 
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Programa de Visitas – Avaliação 
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4.2.5 Reformulação Site  

 

Objetivos: 

 Criar uma maior interatividade entre o Engenho e seu público alvo com a 

reformulação do site na internet, para reforçar os canais de relacionamento, 

interatividade e contato eletrônico, de acordo com a missão, a visão e os valores, a 

fim de mostrar seus diferenciais, para que as pessoas sintam-se estimuladas a 

conhecer o RESJE, além de apresentar e divulgar o Monumento, seus projetos e 

contribuir culturalmente como fonte de pesquisa  

 

Justificativa:  

É uma ferramenta rápida que permite ao usuário da internet obter fácil acesso a 

informações sobre produtos e serviços prestados pela organização, histórico, 

localização e formas de contato. O site deve ser atualizado constantemente e ter o 

layout bem estruturado para que o usuário encontre o que procura com facilidade.  O 

atual site do RESJE não possui diagramação e formato adequados que facilitem a 

acessibilidade e clareza de informações. 

 

Público:  

Estudantes, Instituições de ensino, visitantes. 

 

Estratégias:  

 Elaboração de um novo site, que deve ser dividido em apresentação do 

Engenho dos Erasmos, linha do tempo, localização, contato, programas 

desenvolvidos, fotos, vídeo institucional, jogos lúdicos e acesso acadêmico. O site 

deverá ser atrativo para gerar visualização de cada página visitada, sem importar se 

a mesma já foi visitada anteriormente ou não pelo mesmo usuário. 
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 Inserir nas peças de comunicação produzidas pelo RESJE o endereço do site 

para que as pessoas possam ter conhecimento de sua existência e queiram acessar 

para obter mais informações. 

 

Custo: R$ 3.000,00 – elaboração; R$ 35,00 hospedagem; Mensalidade: R$ 100,00 

 

Prazo: 3 meses a partir da data de aprovação. 

 

Implantação: Junho de 2012. 
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4.2.5 Reformulação Site  

 

Site Atual: 
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Site Proposto: 
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4.2.6 Engenho das Crianças 

 

Objetivo: 

Incluir o estudo sobre o Engenho dos Erasmos nas atividades de educação 

fundamental através de estudos do meio que informem de forma lúdica e didática e 

que consigam, à longo prazo, criar a consciência quanto à importância do patrimônio 

cultural para a sociedade. 

 

Justificativa: 

 Estimular o interesse social e cultural no público infantil é uma inteligente estratégia 

aproximativa para qualquer organização. As crianças exercem grande influência no 

ambiente familiar e por meio da atratividade alcançada junto aos interesses de 

entretenimento desse grupo, é possível impulsionar a participação junto às 

atividades desenvolvidas no RESJE. É necessário valorizar a importância de orientar 

este público de forma apropriada quanto ao seu conhecimento sobre o patrimônio 

cultural, a fim de desenvolver sua consciência crítica e responsável quanto à 

preservação dos bens histórico-culturais.  

 

Público:  

Alunos dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas públicas e particulares 

da Vila São Jorge. 

 

Estratégias:  

Estender o programa de visitas monitoradas escolares realizado pelo RESJE, para 

os alunos dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, caracterizar os monitores com 

acessórios utilizados no período colonial para realizar atividades lúdicas e atrair a 

atenção deste público para gerar uma memorização de experiência única na visita. 
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Custo: Acessórios dois chapéus coloniais – R$ 60,00; Treinamento de funcionários 

R$ 3.000,00. 

 

Prazo: 30 dias a partir da data de aprovação. 

 

Implantação: Maio de 2012. 
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4.2.7 Eventos Institucionais 

 

Objetivos:  

Criar uma ferramenta para aproximar e estreitar o relacionamento entre a 

comunidade local e o Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos, por meio do desenvolvimento de atividades que estabeleçam e o 

reconheçam como um centro de convivência para a população, e que ressaltem a 

importância da instituição para o desenvolvimento sócio-cultural da comunidade da 

Vila São Jorge e contribuam para o enriquecimento intelectual da sociedade. 

 

Justificativa:  

Os eventos são estratégias atrativas que têm um papel fundamental na aproximação 

dos grupos de interesse com a organização.  

Quando bem planejados elevam o conceito da instituição e fortalecem o 

relacionamento com o público-alvo.  

É importante estabelecer o RESJE como um centro de convivência, onde a 

comunidade se interesse em fazer parte do processo de desenvolvimento cultural 

pretendido pela organização.  

A utilização de eventos que aproximem a população da realidade dos projetos 

desenvolvidos no Engenho promove a difusão de conhecimento e interação social 

que objetivam fazer do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos um patrimônio reconhecido e preservado pela sociedade.  

 

Público:  

Comunidade da Vila São Jorge 
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Estratégia:  

Desenvolver a organização de eventos bimestrais no RESJE prevê a participação 

ativa da população nas atividades realizadas pela instituição, para que a realização 

destes se torne habitual para a comunidade da Vila São Jorge. 

Aproximar a comunidade local e estabelecer um relacionamento permanente com o 

público-alvo. 
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4.2.7.1 Coral de Natal no Engenho 

 

Objetivo:  

Aproximar os moradores da Vila São Jorge do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos e estabelecer o sentimento de identificação e 

pertencimento da comunidade com o patrimônio por meio da produção de um evento 

que o levará a visitar e freqüentar o monumento, a partir do entretenimento do 

público-alvo. 

 

Justificativa:  

Celebrar uma das datas mais importantes do calendário cristão, o Natal, com 

mensagens e canções natalinas conhecidas. A realização de um evento com coral 

de Natal é uma oportunidade de trazer a comunidade para conhecer de perto o 

Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos e despertar o 

interesse pela história deste patrimônio histórico. 

 

Público:  

Comunidade da Vila São Jorge 

 

Estratégia:  

O evento promovido será o Coral Natalino, que consistirá na apresentação do grupo 

de coral da Universidade de São Paulo, realizado em duas datas, dia 10 e 17 de 

dezembro, às 20 horas, no Engenho dos Erasmos. Para celebrar a data, a casa, 

imagem representativa do Engenho, será iluminada com os refletores e luzes 

especiais de LED durante todo o mês de dezembro, o que permitirá a visibilidade 

noturna do monumento para as pessoas que passarem pelo trajeto de subida e 

descida do Morro da Nova Cintra.  

Os convidados serão acomodados no salão da sede administrativa, que propicia 

vista panorâmica da casa do Engenho, de onde poderão acompanhar a 

apresentação que será realizada na parte externa.  
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Ao chegar serão recebidos por dois funcionários uniformizados, responsáveis pelo 

controle de entrada, acomodação das pessoas e entrega do programa das canções 

a serem apresentadas pelo coral.  

Ao final do evento, será entregue um cartão de natal com a foto do Engenho dos 

Erasmos como lembrança pela participação no evento com votos de um Feliz Natal 

e Próspero Ano Novo.  

A divulgação do evento será realizada com a entrega de convites aos moradores da 

Vila São Jorge, e com a fixação de cartazes no comércio local, além de publicação 

na página já existente do Engenho dos Erasmos na rede social Facebook. Serão 

convidados também, o prefeito da cidade de Santos, João Paulo Tavares Papa e o 

presidente da sociedade de melhoramentos da Vila São Jorge, Jorge Gomes dos 

Santos.  

 

Custo: Transporte do Coral nas duas datas – R$3000,00; Iluminação de Natal – R$ 

799,00; Convite 208 x 148mm (A5), 4x0 cores - 500 unidades – R$ 155,00;  Cartaz 

298,8 X 421,8 (A3), 4x0 cores – 50 unidades – R$ 150,00; Cartão de natal 

personalizado com sua mensagem, logomarca, nome e/ou assinatura tamanho 

10x15 cm, frente e verso – R$ 148,00; Planejamento R$ 2.000,00 

 

Prazo: 30 dias a partir da aprovação. 

 

Implantação: Dezembro de 2011. 
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4.2.7.1 Coral de Natal no Engenho 

Convite 208 x 148mm (A5), 4x0 cores 
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Cartaz 298,8 X 421,8 (A3), 4x0 cores 

 



 

 
 
 
 
 
 

144 

4.2.7.2 Carnaval das Crianças  

 

Objetivo:  

Aproximar o público infantil, grande influenciador do público adulto, da organização 

por meio de atividades lúdicas que contribuam para o desenvolvimento sócio-cultural 

do público infantil. 

 

Justificativa:  

O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e 

representativas do mundo. Como forma de aproximar as crianças do patrimônio 

cultural, o evento Carnaval das Crianças resgata a história desta festa, que é a mais 

popular e tradicional do Brasil e um referencial na cultura brasileira, e propõe 

diversão e danças ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas e brincadeiras 

com confetes e serpentinas, em uma tarde animada, voltada para as crianças da 

comunidade da Vila São Jorge.  

 

Público:  

Alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge. 

 

Estratégia:  

No Carnaval das Crianças, os alunos serão recebidos por monitores caracterizados, 

que serão responsáveis pela condução do evento, onde as crianças poderão 

confeccionar suas próprias máscaras de carnaval com os materiais disponibilizados 

pela organização do evento e sob a orientação dos monitores, para participar do 

baile de carnaval preparado para elas.  

A divulgação será realizada junto às escolas do bairro, por meio da entrega de 

panfletos pelos monitores, que estarão caracterizados, às crianças. O agendamento 
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deverá ser feito pelas escolas para uma das datas disponíveis nas duas primeiras 

sextas-feiras do mês de fevereiro no período matutino. 

 

Custo: Máscara Eva 10 pacotes com 10 unidades cada em cores sortidas - R$ 

25,00; 20 pacotes de confete Colorido 150g – R$ 50,00; 10 pacotes de serpentina 

colorida de papel com 20 unidades cada - R$ 41,00; Panfleto 148 X 208mm, 4x0 

cores – 1000 unidades – R$575,00 

 

 Prazo: 30 dias após a aprovação. 

 

Implantação: Fevereiro de 2012. 
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4.2.7.2 Carnaval das Crianças  

Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores 
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4.2.7.3 Comemoração do Dia de São Jorge 

 

Objetivo:  

Aproximar a comunidade da Vila São Jorge do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos através da comemoração do dia de São Jorge, 

santos que deu nome ao bairro e ao Engenho, para que se fortaleça o 

relacionamento e a interação entre o público-alvo e a instituição. 

 

Justificativa:  

São Jorge é um dos santos mais venerados no catolicismo, proclamado como santo 

protetor dos guerreiros, e no dia 23 de abril, sua memória é comemorada. O nome 

do bairro Vila São Jorge, em Santos, que corretamente deveria ser chamado apenas 

de São Jorge, foi dado a partir do Rio São Jorge, que corta as cidades de Santos e 

São Vicente.  

A criação de um evento em homenagem ao bairro da Vila São Jorge e que celebre a 

data de São Jorge, é uma grande oportunidade de reforçar a identificação dos 

moradores da Vila São Jorge com a instituição, por meio de atividades que 

ressaltem sua história e memória, que façam com que se sintam parte do processo 

de desenvolvimento da região e que gerem o sentimento de pertencimento da 

comunidade à essas histórias. 

 

Público:  

Comunidade da Vila São Jorge  

 

Estratégia:  

No dia 21 e 22 de abril, será realizada uma exposição de fotos antigas da Vila São 

Jorge, no Engenho dos Erasmos, em comemoração ao dia de São Jorge, que é 
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celebrado no dia 23 de abril.  

Serão distribuídos diversos totens pela área do prédio da base avançada de 

pesquisa e cultura do Engenho, que contarão a história do bairro através de 

imagens, fotografias e jornais.  

Os visitantes que comparecerem à exposição poderão participar, trazendo imagens 

que possuam do bairro, ou fotografando o bairro e o Engenho dos Erasmos, sob 

acompanhamento de monitores do RESJE. As imagens e fotografias serão 

publicadas no site do Engenho e na página da instituição no facebook.  

A divulgação do evento será realizada por meio de entrega direta de panfletos, que 

deverá ser feita pelas ruas do bairro por uma pessoa caracterizada de São Jorge em 

um cavalo branco, acompanhado de um funcionário uniformizado que será 

responsável pela entrega dos panfletos aos moradores e comerciantes locais.  

Como forma de aferição da participação do evento, as pessoas que comparecerem 

deverão assinar o livro de presença da exposição, localizado na entrada do salão 

principal, e, receberão um folder institucional do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos.  

 

Custo: Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores – 1000 unidades – R$575,00; Cartaz 

298,8 X 421,8 (A3), 4x0 cores – 50 unidades – R$ 150,00; Fantasia de Soldado 

Romano R$ 80,00; Aluguel do Cavalo R$ 1.600. 

 

Prazo: 30 dias após aprovação. 

 

Implantação: Abril de 2012. 
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4.2.7.3 Comemoração do Dia de São Jorge 

Cartaz 298,8 X 421,8 (A3), 4x0 cores e Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores 
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4.2.7.4  Páscoa - Caça ao Ovo   

 

Objetivo:  

Fortalecer o relacionamento entre o público-alvo e a organização por meio de 

atividades lúdicas e educativas que atentem à importância da convivência e trabalho 

em grupo.  

 

Justificativa:  

A páscoa é uma época mágica e divertida para as crianças, onde é possível realizar 

atividades lúdicas que estimulem o aprendizado sobre a data e seu significado e 

aperfeiçoem o espírito de coletividade. A festa tradicional associa a imagem do 

coelho, um símbolo de fertilidade, e ovos pintados, dados como presentes, e é uma 

das datas mais importantes do ano para as culturas ocidentais. 

 

Público:  

Alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge. 

 

Estratégia: 

 Os alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge 

que participarem do evento de páscoa realizado pelo RESJE, serão recebidos por 

monitores da instituição e acompanhados ao auditório, onde haverá instruções 

acerca da atividade que será realizada, a Caça ao Ovo.  

Os monitores também vão explicar a história do ovo de páscoa, como surgiu e o seu 

real significado. Os alunos serão divididos em pequenos grupos que terão 

acompanhamento de um monitor para dar as pistas de como encontrar os ovos 

escondidos pelo espaço, enquanto passeiam pelas ruínas do Engenho e aprendem 

mais sobre a história do patrimônio cultural. Cada grupo terá uma cestinha para 
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guardar os ovos que encontrarem.  

No final da atividade os alunos serão reunidos no auditório novamente para a 

entrega de ovos de chocolate pelo coelho da páscoa. A divulgação será realizada 

através de panfletos entregues pelo coelho da páscoa nas escolas e o evento será 

realizado em duas datas no mês de abril, no período matutino. Será necessária 

confirmação prévia de participação.   

 

Custo: Cestas de bambu 26x14x8cm – R$2,00; Fantasia de coelho da páscoa – R$ 

180,00; Ovo de chocolate 230g - R$ 19,90 Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores – 1000 

unidades – R$575,00; Bola de ping-pong pacote com 10 unidades – R$ 1,99. 

 

Prazo: 30 dias à partir da aprovação. 

 

Implantação: Abril de 2012. 
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4.2.7.4  Páscoa - Caça ao Ovo   

Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores 
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4.2.7.5  Dia do Meio Ambiente – Engenho Verde 

 

Objetivo:  

Fortalecer o relacionamento entre o público-alvo e a organização por intermédio de 

atividades de educação ambiental que contribuam também para a adesão ao 

exercício de práticas sustentáveis relacionadas à preservação do meio-ambiente e 

dos patrimônios histórico-culturais.  

 

Justificativa:  

O Engenho dos Erasmos é um patrimônio cultural que permite aos visitantes estar 

em contato com a natureza. Desta forma, é importante que a crianças sejam 

conscientizadas sobre a importância da preservação dos bens culturais, assim como 

se deve atentar à questão do meio ambiente, indispensável para o futuro do planeta, 

por meio da realização de práticas ambientais e sustentáveis. 

 

Público:  

Alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge. 

 

Estratégia:  

O Engenho Verde é um evento planejado para as comemorações do dia do Meio 

Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, e consiste na promoção da educação 

ambiental para os alunos do ensino fundamental da Vila São Jorge.  

As crianças assistirão a uma peça de teatro infantil da Universidade de São Paulo, 

no auditório do RESJE, cujo tema é a reciclagem do lixo, e depois participarão de 

uma oficina de reciclagem para construção de brinquedos com material reciclável 

como: papel, jornal, garrafas PET e copos plásticos, adquiridos da Coopersampa 

Litoral, que tem como finalidade reforçar a importância da coleta seletiva de lixo, da 
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reciclagem e reutilização de materiais de forma prática e educativa.  

Os alunos também irão plantar mudas de árvores na parte externa do Engenho e 

serão convidados a retornar para acompanhar seu crescimento.  

A divulgação será realizada por meio de entrega direta nas escolas, com panfletos 

em papel reciclato com desenho para colorir no verso. Será necessário o 

agendamento prévio por parte das escolas para planejamento e compra de 

materiais. 

 

Custo: Materiais recicláveis – compra de cooperativas – R$ 200,00; Muda de Árvore 

- R$ 10,00; Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores – 1000 unidades – R$575,00 

 

Prazo: 30 dias à partir da aprovação. 

 

Implantação: Junho de 2012. 
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4.2.7.5  Dia do Meio Ambiente – Engenho Verde 

Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores 
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4.2.7.6  Dia do Folclore 

 

Objetivo:  

Fortalecer o relacionamento entre o público-alvo e a organização por meio de 

atividades ligadas à cultura e folclore brasileiro e cuidar para que essas tradições tão 

substanciais de nossa cultura não sejam esquecidas, e sim, exaltados para as 

próximas gerações. 

 

Justificativa:  

O Folclore brasileiro é representado por diversos personagens e tradições culturais 

que são passados de geração para geração e que precisa, também, ser preservado, 

para a conservação do maior bem de uma nação, que é a sua cultura.  

É essencial que as crianças conheçam as histórias, músicas, danças e brincadeiras 

que vêm de gerações anteriores para que se contextualize o aprendizado sobre os 

valores instituídos à nossa cultura. 

 

Público:  

Alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge. 

 

Estratégias:  

No dia do folclore no Engenho, as crianças participarão de uma gincana coordenada 

pelos monitores do RESJE com atividades como jogar amarelinha, pular corda e 

jogar peteca, e ganharão ioiôs personalizados do Monumento Nacional Ruínas 

Engenho São Jorge dos Erasmos.  

Os alunos também participarão de uma oficina onde poderão confeccionar suas 

próprias pipas personalizadas do Engenho dos Erasmos e serão orientados sobre os 

locais seguros para empinar seus brinquedos e o perigo da utilização do cerol. 
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 A divulgação do evento será por meio de entrega direta de panfletos nas escolas da 

Vila São Jorge. Será necessária confirmação prévia de participação das escolas 

para organização da logística do evento.  

 

Custo: Pipa Caçula Fantasia e Liso – Vareta Reta 45x32cm, pacote com 25 

unidades – R$ 7,00; Linha para Pipa medida 200 jardas, caixa com 12 unidades – 

R$ 20,00; Peteca – R$ 16,00; Corda – R$ 50,00; Iôiô – pacote com 10 unidades 

personalizado – R$ 25,00; Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores – 1000 unidades – 

R$575,00. 

 

Prazo: 30 dias à partir da aprovação. 

 

Implantação: Agosto de 2012. 
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4.2.7.6  Dia do Folclore 

Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores 
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Brindes: 

 

Pipa 

 

 

 

Ioiô 
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4.2.7.7  Dia das Crianças 

 

Objetivo:  

Fortalecer o relacionamento entre o público-alvo e a organização por intermédio de 

atividades voltadas para o público infantil e celebrar uma das datas mais importantes 

do ano para as crianças. 

 

Justificativa:  

O dia das crianças é também uma das datas comemorativas mais importantes para 

o comércio, pois movimenta a economia, com presentes e festas. Celebrar o dia das 

crianças no dia 12 de outubro já é um costume no Brasil, e diversas instituições 

promovem festas e atividades para entretenimento do público infantil.  

 

Público:  

Alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge. 

 

Estratégias:  

O Engenho dos Erasmos terá o seu dia das crianças cultural, onde os alunos dos 3º, 

4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas da Vila São Jorge, assistirão à 

apresentação de teatro de fantoches que narrará à história do Engenho dos 

Erasmos de forma divertida e educativa e depois participarão de uma oficina de 

desenho e pintura.  

Todos os desenhos e pinturas produzidos pelas crianças serão publicados no site do 

Engenho e na página da instituição no Facebook no prazo de dois dias após o 

evento, para que os pais e familiares possam ver as ilustrações feitas pelos alunos.  

A comemoração também terá distribuição de presentes, que serão copos retráteis 

personalizados do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, 
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com saco de doces, além de barracas de algodão doce, pipoca e refrigerante. 

 A divulgação será realizada por meio de entrega de panfletos às escolas, que 

deverão confirmar participação prévia no evento que será realizado no dia 10 de 

outubro, às 9h da manhã.  

 

Custo: Aluguel de barraca de pipoca de até 200 unidades por quatro horas de 

evento - R$160,00; Aluguel de barraca de algodão doce de até 200 unidades por 

quatro horas de evento – R$ 160,00 ; Aluguel de barraca de refrigerante de 1ª linha 

200 copos por quatro horas de evento – R$ 210,00; Copos retráteis personalizados, 

7,5cmx6cm e capacidade para 100 ml – 100 unidades R$ 220,00; Fantoche 

personalizado em feltro R$ 12,00; Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores – 1000 

unidades – R$575,00. 

 

Prazo: 30 dias à partir da aprovação. 

 

Implantação: Outubro de 2012. 
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4.2.7.7  Dia das Crianças 

Panfleto 148 X 208mm, 4x0 cores 
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Brinde: 

Copo Retrátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Cronograma de Ações 

 

AÇÕES SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Instituir missão, visão e valores                                 

Criação de logotipo                                 

Manual de identidade visual                                 

Folder institucional                                 

Banner institucional                                 

Uniformes                                 

Vídeo institucional                                 

Linha do tempo                                 

Visitas monitoradas                                 

Reformulação do site                                 

Engenho das crianças                                 

Coral de Natal                                 

Carnaval das Crianças                                 

Páscoa: Caça ao Ovo                                 

Dia do Meio Ambiente                                 

Comemoração do dia de São Jorge                                 

Dia do Folclore                                 

Dia das Crianças                                  

                 

             LEGENDA 

             Planejamento   

             Aprovação   

             Desenvolvimento   

             Implantação   

             Avaliação   



4.3 Estimativa Orçamentária 
 

Ação  Investimento Valor Total 

 Missão, visão e valores Instituir missão, visão e valores - 

 Logotipo Criação de layout R$ 720,00  

Manual de identidade visual Elaboração R$ 600,00  

Folder institucional Arte/ Impressão R$ 1.158,00  

Banner institucional Arte/ Impressão R$ 396,00  

Uniformes Layout/ Confecção/ Frete R$ 3.237,00  

Vídeo institucional Produção/ Cópias em DVD R$ 10.500,00  

Linha do Tempo 
Banner (layout/ impressão) R$ 2.178,00  

linha do tempo virtual R$ 1.000  

Visitas Monitoradas 

Livro Ata sem Margem R$ 7,70  

Pasta Catálogo com 100 
envelopes R$ 30,70  

Xerox R$ 15,00  

Brinde (Caixinha ecológica) R$ 8.750,00  

Treinamento para os 
Funcionários R$ 3.000,00  

Reformulação do site Arte/ hospedagem/ mensalidade R$ 3.135,00  

Engenho das Crianças 

Treinamento para os 
Funcionários R$ 3.000,00  

Chapéu de época R$60,00 

Coral de Natal no Engenho 

Transporte  R$ 3.000,00 

Iluminação de Natal R$ 799,00 

Cartaz (Arte/Impressção) R$ 150,00 

Convites (Arte/ Impressão) R$ 155,00  

Planejamento  R$ 2.000,00  

Cartão de Natal (Arte/ 
Impressão) R$ 14.800,00  

Carnaval no Engenho 

Máscaras EVA R$ 25,00  

Confete colorido R$ 50,00  

Serpentina R$ 41,00  

Planejamento  R$ 2.000,00  

Panfleto R$ 575,00  

Comemoração Dia de São 
Jorge 

Planejamento  R$ 2.000,00  

Fantasia de soldado Romanos R$ 80,00  

Cartaz (Arte/Impressção) R$ 150,00  

Panfleto R$ 575,00  

Aluguel de cavalo R$ 1.600,00  
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Páscoa -  Caça ao Ovo 

Planejamento  R$ 2.000,00  

Cesta de bambu R$20,00 

Fantasia de Coelho R$ 180,00  

Panfleto R$ 575,00  

Ovos de Pácoa 230g  R$ 3.980,00  

Dia do Meio Ambiente - 
Engenho Verde 

Muda de Árvore R$ 200,00  

Panfleto R$ 575,00  

Material Reciclável R$ 200,00  

Planejamento  R$ 2.000,00  

Dia do Folclore 

Planejamento  R$ 2.000,00  

Pipa Caçula  R$ 56,00  

Linha para Pipa R$ 200,00  

Peteca R$ 160,00  

Corda R$ 100,00  

Ioiô R$ 500,00  

Dias das Crianças 

Aluguel de barraca de pipoca R$ 160,00  

Aluguel da barraca de algodão 
doce R$ 160,00  

Aluguel da barraca de refrigerante R$ 210,00  

Fantoche R$ 240,00  

Copos Retráteis R$ 440,00  

TOTAL   R$ 79.663,40  
 



 

 
 
 
 
 
 

167 

4.5 Considerações Finais 

 

A principal função das Relações Públicas é criar a interação entre a 

organização e seus públicos. Este profissional é responsável pela identificação e 

análise dos grupos que se relacionam com a instituição e propor estratégias de 

comunicação para estabelecer e firmar o reconhecimento da identidade institucional 

perante os públicos de interesse, de forma a aproximar a organização da sociedade.  

Para desenvolver as atividades de Relações Públicas é necessário levantar 

todas as informações da organização para assim propor um diagnóstico que 

evidencie as necessidades e carências quanto à prática da comunicação social 

realizada pela instituição.  

Durante o ano de 2011, o grupo analisou o cliente, realizou pesquisas e 

buscou informações que comprovaram a carência de uma identidade institucional 

que pudesse identificar corretamente e que causasse a memorização de sua marca, 

assim como a implementação de atividades destinadas à comunidade e ao público 

infantil.  

A proposta da agência Imídia neste projeto experimental é dar início ao 

processo de instituição do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 

Erasmos como um centro de convivência reconhecido e preservado pela 

comunidade.  

Consideramos o público infantil como prioritário devido ao seu poder de 

influência e, de acordo com um planejamento realizado para a obtenção de 

resultados à longo prazo, julga-se necessário instruir as crianças acerca da história e 

importância do Engenho dos Erasmos para que as próximas gerações obtenham  o 

conhecimento deste patrimônio cultural. 

O plano de ações criado propõe a padronização da marca institucional do 

Engenho dos Erasmos e a utilização de ferramentas de comunicação dirigida em 

programas de cunho educativo e cultural que podem ser ampliados, conforme a 

implantação do projeto desenvolvido pelo grupo e a análise do feedback das ações. 
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5 ANEXOS 
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5.1 Anexo A - Organograma Geral da Universidade de São Paulo 
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5.2 Anexo B - Organograma da Reitoria da Universidade de São 

Paulo 
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5.3 Anexo C - Organograma Geral das Unidades de Ensino e 

Pesquisa 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


