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Homenageada

Maria Ludetana Araujo professora Adjunto IV da Universidade Federal do Pará, possuo

graduações em Licenciatura Plena em Pedagogia e Administração Escolar (1981) e em

Licenciatura Plena em História (1978), ambas pela UFPA. Atualmente Doutora em

Filosofia e Ciências da Educação pela UNED - Madrid. Coordenou (período de 1998 a

dezembro de 2006) o Núcleo de Estudos e Educação Ambiental da Secretaria Executiva

de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente do

Estado do Pará, onde desenvolveu trabalho de

implantação e coordenação da política de

Educação Ambiental no estado do Pará. Foi

Diretora do Departamento de Apoio Didático-

Científico da Pró-Reitoria de Ensino de

Graduação da UFPA, dando continuidade aos

trabalhos de coordenação e orientação

acadêmica. Tem experiência na área de

Educação, com ênfase em Educação Ambiental,

consultoria, coordenação e desenvolvimento de

vários projetos de pesquisa, ensino e extensão na

área e de gestão ambiental.

Ludetana ou simplesmente “ Lu”, como gosta de

ser chamada, é uma pessoa muito humana. Por

essa razão que a família a homenageia com a

criação da Fundação Ludetana para que se possa

trabalhar no desenvolvimento cultural e social

dos moradores da sua cidade Natal.



Entidade

Em 13 de Dezembro de 1998, a Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo foi

Criada em homenagem a professora Ludetana Araujo por suas ações humanitárias, com a

finalidade de lutar em defesa da dignidade da pessoa humana, pela observância do

cumprimento das garantias individuais e coletivas dos cidadãos e pela promoção do

indivíduo por meio de trabalhos culturais e educativos.

A Fundação tem como sede e foro a cidade de Campo Maior/PI. Inscrita sob o CNPJ

03.043.733\0001-00, sendo lei de utilidade pública municipal de nº. 008/99 e estadual de

nº 7.020/17.

Sua missão: Prestar serviços na área cultural e agregando valores a população.

No ano de 2008 a Fundação foi reconhecida, pelo Minc, como Potinho de Cultura por

meio do programa de rádio “ Piteko e Criança Criativa.

Já ano de 2009 a Fundação foi pioneira em tornar-se o primeiro Ponto de Cultura da

cidade de Campo Maior –PI, reconhecida pelo Minc, por meio do projeto “Nossa gente,

nosso talento. Hoje, depois de todas essas conquistas, os resultados não poderiam ser

diferentes. A Fundação Professora Ludetana Araujo ao longo dos anos veio conquistando

seu espaço no meio cultural. É baseado em valores como comprometimento, ética e

transparências que a Fundação atua na área cultural. Prestando serviço com integridade,

qualidade e agilidade em busca do desenvol-
vimento da cultura da população da cidade

de Campo Maior-PI. Sua política de

qualidade é satisfazer as expectativas da

comunidade aperfeiçoando continuamente

nossos trabalhos com eficiência,

promovendo o desenvolvimento pessoal e

profissional de nossa população, garantindo

o cumprimento do trabalho de

melhoria contínua.



Espaços

A  Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo possui os 

seguintes espaços:

❖ Recepção da Fundação: Serve para atendimento ao 

cliente externo, além de fazer apresentação da empresa, é 

também o cartão de visita.

❖ Studio de gravação: É um espaço acusticamente isolado,

que serve exclusivamente para a música. Ele pode ser usado

para aulas de música, ensaio e mais comumente para

gravação de demos e CDs completos.

❖ Sala de capacitação: Este espaço serve para aumentar

a capacitação e as habilidades das pessoas, por meio de

cursos de capacitação , treinamentos, palestras

etc.

❖ Cine Teatro: Espaço onde acontecem exibição de filmes,

peças teatrais, reuniões e apresentações de cursos.



Cine Teatro Ludetana

Há muito tempo Campo Maior estava precisando de um novo espaço de

entretenimento para a população. E o Cine Teatro Ludetana, que faz parte de uma das

muitas ações realizadas pela Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo, foi criado

para realização de shows, peças teatrais, palestras, cursos e principalmente para

exibição de filmes educativos, gratuitos, aos fins de semana, para população.



Ações 

A primeira ação da Fundação foi a realização do projeto Adote um analfabeto e crie um

cidadão completo que era constituído com aulas ministradas para pessoas da comunidade

que não sabiam ler e escrever.

Carro ligeiro, um link de comunicação para as crianças de bairros mais carentes de

Campo Maior. Utilizado para as crianças participarem da programação do programa Piteko

e Criança Criativa.

Campanha Ambiental: Plante uma Arvore, realizada em janeiro/2009 em virtude da

carência de arvores em frente às residências, como também, da necessidade de se arborizar

a cidade.

O projeto Campo Poético Maior tem a finalidade de melhorar a escrita e a leitura dentro

da sala de aula por meio de poesias. Despertando nos alunos o desejo de expressar seus

sentimentos e conhecendo um pouco sobre a poesia e o mundo imaginário e real dos

poetas.

Por meio da criação do Piteko Futebol Clube, incentivando

as crianças e adolescente a prática do futebol de Campo para

que eles possam despertar o espírito sadio de competição e

busca de idéias.



Ações 

Envolvendo os alunos na prática vocal. Apoiando o coral infantil do Lar da Criança Dom

Abel Alonso Nunes.

Gravação do CD infantil do Piteko “Pra Dançar e se Divertir 1 e 2 apresentando

músicas com temas referentes educação, saúde e diversão, além de proporcionar a

criançada diversos tipos de ritmos.

Campanha sobre o direito da criança com o tema “Toda criança tem que ter a atenção

do papai e da mamãe pra ser feliz". Conscientizando e sensibilizando os pais para o

conhecimento do direito maior da criança.

O projeto Multibrincadeiras realizado nas escolas públicas e particulares, bairros,

associações, hospitais e creches, que tem com a finalidade divertir a criançada por meio

de músicas e do resgate das brincadeiras tradicionais infantis.

Desde ano de 2001 a Fundação vem desenvolvendo o Natal da Alegria nos bairro mais

carentes de Campo Maior, que tem a finalidade de proporcionar as crianças um natal de

alegria com brinquedos, brincadeiras e lanches.



Projetos

São vários projetos realizados e em andamentos pela Fundação Cultural Professora

Ludetana Araujo.

PITEKO E CRIANÇA CRIATIVA: O primeiro Pontinho de Cultura em Campo Maior-

PI, teve inicio por meio da premiação do MinC em 2008 (Prêmio de Ludicidade). Essa

premiação, conquistada pela Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo, se deu

através de um programa de rádio: PITEKO E

CRIANÇA CRIATIVA, realizado pela Rádio Comunitária Carnaúba FM desde o ano

de 2001, o qual tem como finalidade resgatar e fortalecer por meio da cultura do brincar

as nossas origens locais e regionais.

SEMANA DA CRIANÇA: O

projeto Semana da Criança uma

iniciativa da Fundação Ludetana

com principal objetivo de

valorizar as crianças, estendendo o

dia da criança para uma semana.

Durante toda semana, pela manha

e tarde, proporcionamos para elas:

Cinema, peça teatral e

brincadeiras.



Projetos

CINE MAIS CULTURA: O projeto Cine Mais Cultura apóia a implantação

e programação de salas de exibição audiovisual alternativas em municípios de todo o

pais. Essas salas são chamadas de CINES que tem como parceria a Sociedade, Amigos

da Cinemateca – SAC. Os CINES destinam-se, prioritariamente, a comunidade que não

têm acesso ao cinema e a produção audiovisual, situadas em pequenos municípios e

periferias de grandes centros urbanos. A Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo

iniciou a exibição de filmes no mês de Novembro de 2010.



Projetos

TEATRANDO EM CAMPO MAIOR: A Fundação Cultural Professora Ludetana

Araújo concorreu em 2009, ao edital do BNB/FUNDAC - PI, Microprojetos do Semi-

árido, e foi contemplada para montagem da peça “As Aventuras do Menino

Piteko” Escrita pelo campomaiorense Elovar da Costa Araujo, cujos ensaios começaram

em setembro de 2010 com estréia para dezembro. O objetivo do projeto é fomentar a

cultura do teatro em nossa cidade. Incentivando e descobrindo novos talentos do mundo

do teatro em nossa região. As oficinas e ensaios da peça acontecem na sede da Fundação,

que atende ao público jovem.

CULTURAL FILMES: O projeto Cultural Filmes se destina a

produção de curta metragem feita por alunos do curso de

audiovisual. O projeto iniciou com a realização de um curta

metragem produzido pelos alunos e Coordenação do curso de

audiovisual. O projeto Cultural Filmes tem como objetivo

principal em criar um acervo de temas com informações

queque fazem parte do cotidiano da cidade de Campo Maior. Como também, incentivar os

jovens na produção da cultura cinematográfica. O primeiro curta metragem chama-se de

Mente Viva A Série, um documentário que conta a vida de pessoas que fazem parte do dia-

a-dia da cidade Campo Maior. O primeiro curta traz a história da vida do Mestre Josenias

“O Sapateiro˝, onde mostra a sua contribuição no desenvolvimento histórico da cidade de

Campo Maior por meio de depoimentos e práticas diárias.

Os curtas metragens da série irão mostrar história de vida

real de pessoas comuns e ilustres que constroem o cotidiano

da cidade.



Projetos

NOSSA GENTE, NOSSO TALENTO: O Projeto Pontos de cultura - Nossa gente,

nosso talento, tornou a Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo como Ponto de

Cultura. Esse projeto tem como objetivo levar em consideração o desenvolvimento das

práticas da cultura e da arte, por meio do desenvolvimento da ação de resgate e

aperfeiçoamento da nossa arte regional.

Por essa razão, a Fundação ofereceu as seguintes oficinas/cursos para as comunidades da

cidade de Campo Maior: Fantoche, Bonecos Gigantes, Boneca de pano,

Cinema, Internet, Computação gráfica, Fotografia, Teatro, Dança, Canto,

Capoeira, Flauta e Violão.



Oficinas realizadas

DANÇA

Pensa na educação do corpo

no espaço. Tem a

importância e o poder de

deixar as pessoas menos

inibidas e de proporcionar

novas amizades

TEATRO

O teatro é fundamental na

formação cultural de

qualquer pessoa. Ele também

nos faz conhecer um pouco

mais sobre a nossa cultura.

FOTOGRAFIA

Um meio de expressão para 

mostrar e registrar a vida de 

pessoas ou locais.



AUDIOVISUAL

Documenta, encena e narra

historias, construindo uma

nova maneira de olhar o

mundo e possibilitando que o

ser humano entre em contato

com o sonho do outro, tendo

em vista o seu próprio sonho.

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Área da ciência da computação que 

estuda   a  geração,  manipulação  e 

análise de imagens.

VIOLÃO

Muito tempo atrás usado

para fazer serenatas para as

namoradas. Hoje serve com

uma maneira de passar o

tempo e de ser um

profissional na área da

música. Além de se divertir

e a grupos de amigos.

Oficinas realizadas



BONECA DE PANO

Brincadeira, como as demais, que
atende de forma mais completa às
necessidades da criança, estimulando o
instinto materno, a ternura e a inocência
desde a sua fácil confecção até o seu
descompromissado manuseio.

INTERNET

Interligou o mundo por meio 
de redes, fazendo com que as 
informações, culturas e 
educação deixassem de ser 
privilégio de alguns.

FLAUTA

O som da flauta traz profunda serenidade
aos ouvintes e enche os ambientes de
vibrações de paz. Aparentemente a flauta
é apenas um instrumento para se tocar
belas melodias, mas também, exercita o
diafragma, a caixa torácica, e
evidentemente, os pulmões. Em
conseqüência disso, acalma o sistema
nervoso.

ATESANATO DE PALHA

Capacita os moradores da cidade a
confecção de chapéus, bolsas, tapetes
utensílio e etc, usando a palha de
carnaúba.

Oficinas realizadas



CAPOEIRA:

Uma expressão cultural brasileira
que mistura arte-marcial, esporte,
cultura popular e música.
Desenvolvida no Brasil
principalmente por descendentes
de escravos africanos.

CANTO:

A importância da função do vocal na
estrutura da personalidade vem com
a descoberta a própria voz,
tornando-se, algumas vezes
sinônimo de encontro do próprio
equilíbrio psicológico.

MACRAMÊ:

Técnica de tecer fios que não utiliza nenhum
tipo de maquinário ou ferramenta. Utiliza
somente as mãos. Trabalhando com os dedos,
os fios vão se cruzando e ficam presos por nós,
formando cruzamentos geométricos, franjas e
uma infinidade de formas decorativas.

Oficinas realizadas



Cursos de capacitação

VIOLÃO:

O curso de violão é formado por 4 módulos. Dentro da metodologia
de aprendizagem,existe o projeto Tocando nos Acordes, que é um
evento musical que acontece a cada seis meses, realizado pela
Fundação Cultural Professora Ludetana Araujo, que mostra o
desempenho da aprendizagem dos alunos do curso de violão por
meio de apresentação. Esse evento tem como finalidade principal
estimular cada vez mais o aluno em sua atuação no meio musical.
Também, serve como um momento de entretenimento e avaliador

para o próprio aluno.

BATERIA:

O curso de bateria para iniciantes, tem com
complemento base em instrumentos de
percussão .

BALLET:

Curso básico que tem duração de 4 anos. E
a cada ano é feita apresentação, no teatro
da Fundação, dos alunos para familiares, no
intuito de crescer cada vez mais o desejo
dos alunos por essa cultura clássica, como
também, despertar outros a praticarem
ballet em nossa cidade.



Projetos

PROJETO CRER 2:

O projeto Crer 2 é uma parceria entre a Prefeitura de Campo Maior-PI e a Fundação
Ludetana desde 2017.
O projeto oferece oficinas grátis de violão, ballet, canto , inglês e jiu-jitsu para
crianças e adolescente com faixa-etária de 06 a 17 anos. Tendo como principal
objetivo a socialização.



Projetos

PROJETO DESENHO ANIMADO:

A Fundação Ludetana é reconhecida como produtora de filmes pela ANCINE desde o
ano de 2017. Um projeto que ensina todas as idade a desenhar, criar estórias,
animação de desenhos, por fim, desenvovlve desenhos animado, sem nenhum custo
para os alunos.



END: Rua Benjamin Constant, 1192 - Bairro: Centro 
CEP 64.280.000 - Campo Maior-PI – Tel: 3252-5333

CNPJ: 03.043.733/0001-00 - E-Mail:fundacaoludetanaaraujo -

Bairro: Centro CEP 64.280.000 - Cam

FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA LUDETANA ARAUJO

PONTO DE CULTURA “NOSSA GENTE, NOSSO TALENTO”


