
Arte da Floresta: Desenvolvendo a 
Sustentabilidade 

 
Amanda Regis Faro 

Recurso destinado:  
R$ 50.000,00 

 Parcerias:  
Núcleo Picinguaba, Parque Estadual da Serra do Mar 

 
Grupo Arte da Floresta 

 
Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica 



Objetivos:  

  
Garantir a implantação participativa, a apropriação das técnicas  

e monitoramento estabelecidos no “Acordo de Manejo referente ao 
uso de Produtos Florestais utilizados para o artesanato em 

Camburi, Ubatuba- SP”. 
 

Contribuir para a organização, fortalecimento e empoderamento 
do grupo de artesãos do bairro de Camburi e melhorar a cadeia 

produtiva do artesanato.  
 



Metodologia:  
 

Fortalecimento Comunitário 

Monitoramento 

Aprimoramento do Artesanato 

Resgate Cultural 

Oficinas e dinâmicas 

Intercâmbio Cultural 

Experiência de venda coletiva 

Oficina participativa (Caderno do Artesão) 

Simulação de coleta e monitoramento 

Oficinas de capacitação e 
aprimoramento de técnicas 

Oficinas Artesão-professor 

Exposição dos artesanatos produzidos pelas 
crianças 



Resultados esperados: 
Organização comunitária: 
-Participação dos artesãos nas oficinas de 
Organização comunitária; 
-Envolvimento da comunidade local na Exposição 
de Artesanato e participação do público geral;  

Monitoramento: 
-Elaboração e confecção de material informativo a 
respeito do Acordo de Manejo; 
-Envolvimento e participação dos artesãos no projeto; 
-Conscientização da importância dos princípios 
estabelecidos pelo Acordo de Manejo entre todos os 
artesãos de Camburi e apropriação das técnicas e regras 
nele descritas; 
-Construção do ”Caderno do artesão”; 
-Participação dos artesãos nas oficinas teórica e prática; 
 -Elaboração de um padrão de utilização do “Caderno 
dos artesãos” e de compartilhamento das informações 
coletadas.   
-Geração de dados para a avaliação e consolidação do 
Acordo de Manejo (Manejo Adaptativo);  
-Construção de viveiros florestais nos núcleos familiares. 

Plano de Mercado: 
-Elaboração de material contendo Plano de 
Marketing; 

Aprimoramento do artesanato: 
-Participação nas oficinas; 
-Diversificação e aprimoramento do artesanato 
local; 

Resgate Cultural: 
Participação e envolvimento das crianças e jovens no 
curso e oficinas de Resgate cultural. 

Divulgação: 
-Livreto  e banner sobre a construção do Acordo de 
Manejo 
- Vídeo sobre as atividades do projeto; 



Resultados efetivamente alcançados: 

Monitoramento 

 

Oficina do Caderno do Artesão 

Material Informativo 

Artesão realizando monitoramento 
após manejo do recurso  

- O material informativo produzido cumpriu sua função de tornar as 
informações contidas no Acordo de Manejo mais acessíveis e 
compreensíveis para todos;  

- Desenvolvimento, junto ao grupo de artesãos participantes, de 
consciência em relação à importância do acordo como instrumento de 
regulamentação da atividade extrativista dentro da Unidade de 
Conservação; 

-Elaboração de metodologia de 
monitoramento das extrações florestais, a 
partir da utilização do “Caderno do 
Artesão”; 
 
- Simulação de atividade de coleta e 
monitoramento, gerando dados para a 
avaliação e consolidação do Acordo de 
Manejo; 

 



Resultados efetivamente alcançados: 

Organização Comunitária 

Reunião de 
Organização 
comunitária 

Oficina de Organização 
comunitária 

3 OFICINAS (8 horas cada) 

  

Comércio justo e solidário 

Identidade cultural (dinâmica das filmadoras)  

Cadeia produtiva  

Expectativas 

4 reuniões (2 horas cada) 

Tema: Resgate Cultural (2) 

Tema: Casa do Artesão (1) 

Tema: Exposição de Artesanato Tradicional (1) 

Dinâmica 
Árvore dos 

Sonhos 



Resultados efetivamente alcançados: 

Organização Comunitária 

Criação de Identidade Visual  

(etiqueta e logomarca) 
Intercâmbio Cultural 

Experiência de venda 
coletiva durante a 

Exposição de 
Artesanato Tradicional 



Resultados efetivamente alcançados: 

Aprimoramento do Artesanato 

- 2 Oficinas de Pintura (4h cada) 

- 1 Oficina de Mosaico (8h) 

- 2 oficinas de Fibra de Bananeira (8h 
cada) 

Oficina de técnicas de Pintura Oficina de técnicas de Pintura 

Oficina de Mosaico Oficina de Mosaico 

Oficina de fibra de bananeira Oficina de fibra de bananeira 



- Contação de história sobre o artesanato em Camburi 

- Aulas de produção de artesanato na escola do bairro. 3 
aulas de taboa, 2 aulas de pintura em madeira.  

- Exposição dos artesanatos na festa de formatura 

 

Resultados efetivamente alcançados: 

Resgate Cultural 

Aula de artesanato 
em Taboa 

Criança fazendo artesanato 

Exposição dos artesanatos na 
formatura da escola 

Aula de 
artesanato em  

Madeira 



- Produção de livreto e material audiovisual  

“Caminho do Meio: a busca pela 
sustentabilidade do artesanato em 

Camburi” 

Resultados efetivamente alcançados: 

Divulgação 

Elaboração de banner 
sobre o projeto Arte da 

Floresta 



O que deu certo? 
- Monitoramento: Métodos efetivamente incorporados por alguns artesãos. Observação de 

indivíduos arbóreos rebrotando após o manejo estabelecido pelo Acordo de Manejo. 
Obtenção de dados que dão suporte à implementação do Acordo. 

 
- Fortalecimento comunitário: Formação de um grupo sólido. Organização em ações 

coletivas (parcerias para a construção da Casa do Artesão). Discussões a respeito de 
venda coletiva, custo do beneficiamento dos produtos, mercado consumidor, 
identidade do grupo. 
 

- Diversificação e aprimoramento do artesanato: Novas técnicas passaram a ser 
produzidas e com maior qualidade. 

 
- Resgate cultural: Interesse dos artesãos em dar continuidade à atividade, através do 

ensinamento das técnicas às novas gerações. Interesse das crianças pelas práticas 
tradicionalmente realizadas no bairro.  
 



O que não deu certo? O que faria 
diferente? 

- Plano de Mercado: Custo mais elevado do que o previsto (pequena abordagem em Org. 
Comunitária); 

-Oficina de viveiros comunitários: Impossibilidade inicial em executar esta atividade devido às 
alterações na gestão do Núcleo Picinguaba, uma vez que se faz necessário o processo de 
autorização para qualquer construção dentro da UC. Com isso a atividade foi adiada inúmeras 
vezes, tornando-se descontextualizada quando passou a ser possível sua realização; 

-Adensamento de atividades em um curto período de tempo prejudicou a participação dos 
artesãos interessados; 

-O número de artesãos que efetivamente acompanhou todo o desenvolvimento do projeto foi 
inferior ao esperado. Atribui-se isso a diversos motivos como:  

1. Dificuldade em fomentar atividades, uma vez que o Acordo não está em vigor; 

2. Descrédito em relação ao poder público; 

3.  Dedicação a outras atividades econômicas de alta temporada; 



Conclusões Finais  

  O artesanato de Camburi foi muito 
beneficiado com o projeto Arte da Floresta. Os 
artesãos tiveram acesso a materiais de trabalho e 
novas técnicas artesanais, além de possibilitar o 
fortalecimento do grupo como um todo.  

        A etapa de resgate cultural e de monitoramento do Acordo de Manejo 
constituem o “desenvolver da sustentabilidade” ao qual o projeto se propôs, 
uma vez que possibilitaram a manutenção cultural e simbólica do bairro, 
intrinsecamente relacionadas ao uso dos recursos naturais e ao ensinamento das 
técnicas de manejo e uso das plantas dos mais velhos para as novas gerações.  
Este projeto trouxe oportunidades singulares para a manifestação da Cultura 
Tradicional junto à conservação do Meio Ambiente. 



Sobre a continuidade 
  Ao longo do projeto Arte da Floresta, foi possível entender que o 

processo de articulação social é longo e contínuo. Os artesãos do 
Camburi, embora muito mais organizados, seguem carecendo de 
formação e articulação para a auto-suficiência em formulação de 

projetos próprios. Foi possível identificar demandas que permanecem no 
grupo, como: fortalecimento comunitário, estudo de mercado para os 

artesanatos, certificação florestal, discussões acerca da economia 
solidária, acesso a instrumentos como computadores, internet e 
outros programas que possibilitem que se desenvolvam dentro da 

produção e comercialização dos artesanatos. O grupo beneficiado pelo 
projeto demonstrou interesse em dar continuidade ao processo que 
vem sendo construído ao longo desses 2 anos de trabalho, mostrando 
determinação e cada vez mais vontade de se desenvolver dentro da 

cadeia produtiva, do trabalho coletivo e da conservação do Meio 
Ambiente .    

 



Sugestões de melhoria  
- Promover e estimular debate e discussões entre os ecoprojetistas, 

pensando na sustentabilidade do Litoral Norte como um todo.  

 

- Criar meios de possibilitar a prestação de serviço de pessoa física. 
Geralmente são realizados trabalhos com populações tradicionais e fazer 
com que os serviços partam de dentro da própria comunidade  torna o 
processo mais rico. 

 

- Possibilitar a compra de equipamentos  

      permanentes para as comunidades. 

Agradecemos aos Artesãos de Camburi 
por possibilitar este trabalho. Eles são as 

sementes de nossos esforços. 


