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VALOR DO INVESTIMENTO:  
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PARCERIAS: 

•Instituto Educa Brasil 

•Proprietários Fazenda Sant’Ana 

•IPHAN 

 

 

 

 

 

 

•Unisantos 

•Estagiários – MBA do CEDS 

•Fundação Cultural S.Sebastião 

 

 

 

  

 



OBJETIVOS 

O projeto visa reunir profissionais e técnicos especializados em 
restauro, revitalização e sustentabilidade da Fazenda Sant’ana 
para: 

1. Realizar o diagnóstico, levantamento de tarefas e mapeamento 
de cada um dos itens dos acervos existentes;  

2. Planejar detalhadamente os usos e as ações subseqüentes de 
cada uma das etapas a serem realizadas; 

3. Relacionar ações jurídicas e arquitetônicas para 
enquadramento na Lei Rouanet. 



• A partir da Planta Base das instalações atuais da Fazenda, elaborar um 
enquadramento na “Lei Rouannet”, para um projeto de restauro, 
revitalização e sustentabilidade. 

• Diagnóstico dividido em 3 grupos temáticos: Arqueologia, Arquitetura e 
Patrimônio Cultural de Bens Materiais e Imateriais, desenvolvido por  
coordenadores, estagiários  do MBA do CEDS e alunos da Fundação 
Cultural S.Seb.  

• Com a conclusão dos diagnósticos dos 3 temas, o projeto será consolidado 
na sistematica da Arqueologia da Paisagem, do IPHAN, dando uso e 
ocupação ao espaço conforme as leis de incentivo cultural em ambito 
municipal, estadual e federal.  

 

METODOLOGIA 



OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
AÇÃO MÊS RESULTADOS ESPERADOS 

MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

Diagnóstico e 

mapeamento da 

Fazenda Santana 

Identificar e contratar a 

equipe de trabalho 
1, 2 e 3 

Apresentar um 

diagnóstico do espaço 

para montagem do 

projeto de “Lei 

Rouannet”. 

Apresentação do 

projeto para análise 

Destinação de uso e 

ocupação  

Desenvolver reuniões e 

debates com os técnicos, 

representantes 

comunitários e cidadãos 

em geral 

4 e 5 

Definição da utilização  

de cada um dos espaços 

da Fazenda 

Atas 

Redação final do 

projeto  

Elaboração dos projetos 

específicos 
6 a 9 

Projeto definido e 

concluído 

Entrega do projeto 

de “Lei Rouannet” 

detalhado 

Capacitação da 

comunidade e 

agentes locais 

Treinamento em educação 

patrimonial e ambiental 
8 a 10 

Desenvolver habilidades 

para credenciar no 

mercado de trabalho 

Lista de 

participantes e 

Geração de 

empregos e renda 

RESULTADOS ALCANÇADOS: MATRIZ LÓGICA   
 



RESULTADOS EFETIVAMENTE ALCANÇADOS 

• Diagnóstico do espaço para montagem do projeto de “Lei Rouannet”, em 
fase final; 

•  Definição da utilização de cada um dos espaços da Fazenda; 

•  Treinamento em educação patrimonial e ambiental para credenciamento 
da comunidade no mercado de trabalho. 

• Após o diagnóstico de Arqueologia da Paisagem, oportunidade de 
tombamento pelo IPHAN, dando certificação para incentivos culturais 
junto ao Ministério da Cultura, a partir da publicação da portaria 01-2010. 



ARQUEOLOGIA 



ARQUEOLOGIA 



ARQUITETURA 



PATRIMÔNIO 



ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM 



O QUE DEU CERTO?  
 Os resultados positivos nos 3 temas e grupos de trabalho.  

• Arqueologia: descobertas de objetos raros e necessidade de continuidade de 
pesquisa; 

•  Arquitetura:  possibilidade de definição de prioridades devido aos 
levantamentos do aspecto estrutural da casa; 

•  Patrimônio: levantamento dos acervos; biblioteca com 8.500 livros, sendo 
alguns raros, inventário dos móveis, fotos e documentos importantes; 
registros sobre a região em épocas variadas, hábitos, culinária, festejos, 
"estórias e causos“; área remanescente de Mata Atlântica como patrimônio 
ambiental. 

•  Capacitação dos alunos do MBA do Ceds e alunos da Fundação S. 
Sebastião através de trabalhos de diagnóstico,  identificação e 
interpretação de um patrimônio histórico, cultural e ambiental na fazenda. 



O QUE NÃO DEU CERTO? O QUE FARIA 
DIFERENTE? 

• Trazer especialistas para trabalhar no local, honorários 
acima da verba/ Buscar especialistas e parcerias na região. 

• Conciliar agenda dos técnicos nos últimos meses do ano/ 
Ajuste no cronograma do projeto; 

• Definir uma metodologia para diferentes temas para o 
projeto tão abrangente/ Focar prioridades. 

• Mudanças na legislação (Lei Rouannet)/ Sem poder de 
interferência 

 



CONCLUSÕES FINAIS  

 Devido à dimensão do programa de diagnóstico, 
visando a Revitalização e Sustentabilidade da 
Fazenda Santana como espaço cultural, é 
necessário dar prioridade ao restauro e recuperação 
de estruturas das edificações.  



SOBRE A CONTINUIDADE 

 Apesar das muitas parcerias já estabelecidas, faz-se 
necessário a busca de apoio e de novas parcerias 
para a execução efetiva dos projetos de restauro 
dos acervos e serviços de reforma das edificações. 



SUGESTÕES DE MELHORIA  

• Interação e comunicação entre os projetos; 

• Apoio das ONG’s; 

• Verba compatível com o projeto; 

• Integração dos projetos na região. 

• Aplicação da metodologia da Arqueologia da 
Paisagem em outros patrimônios da região.   




