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O Artesanato é uma rica forma de expressão da cultura e do po-

der criativo de um povo, de acordo com o PAB (Programa de Ar-

tesanato Brasileiro) nos últimos tempos, tem-se agregado a esse 

caráter cultural o viés econômico, impacto crescente na inclusão 

social, geração de trabalho e renda e potencializações de voca-

ções regionais.

Muitas famílias vivem da renda do artesanato, artesãos têm 

grande potencial de produção, através de suas peças, trazem 

história, cultura e iconografia local de um povo.

A Fundação Cultural de Balneário Camboriú, no uso de suas atri-

buições legais e tendo em vista o disposto no artigo 23 da Cons-

tituição Federal e demais disposições aplicáveis da Lei Federal 

13019/14, em especial a Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 

2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pú-

blica, reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 06, de 20 de março 

de 2020, Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 

regulamenta a Lei Federal Nº 14.017/2020, Lei Municipal Nº 4.455, 

de 16 de setembro de 2020, Decreto Municipal nº 10.094 de 18 se-

tembro de 2020, lançou dois editais  privilegiando os produtores 

de artesanato , com o PRÊMIO ARTESANATO CULTURA BC , e o 

PRÊMIO ARTESANATO CULTURA BC - COLETIVOS DE ARTESÃOS.

Os produtos contemplados são peças desenvolvidas por ar-

tesãos locais, com identidade cultural, que caracterizam nossa 

região. Peças inspiradas em Balneário Camboriú, autorais com 

técnicas tradicionais e contemporâneas, manuais e com o uso 

restrito de equipamentos, com iconografia local e materiais lo-

cais. Os editais tiveram ainda como priorização a PORTARIA Nº 

1.007-SEI, DE 11 DE JUNHO DE 2018,  que institui o Programa do Ar-

tesanato Brasileiro e suas bases conceituais. 

“Art. 1º Artesão é toda pessoa física que desempenha suas atividades 

profissionais de forma individual, associada ou cooperativada. Pará-

grafo único: A profissão de artesão presume o exercício de atividade 

predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de 

ferramentas e outros equipamentos, desde que visem a assegurar  

qualidade, segurança e, quando couber, observância às normas 

oficiais aplicáveis ao produto.”

Lei no 13.180, de 22 de outubro de 2015, sobre a profissão de artesão
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Adornos corporais

Os artesãos têm visto na paisagem, na cultura e nos materiais 
naturais a inspiração e  a possibilidade para criação de peças 
com uma singularidade peculiar. 

Do ofício da cerâmica, do mosaico de cascas de mariscos do 
contemporâneo cultivo, ou ainda uma homenagem aos povos 
primitivos, como os sambaquis, tudo serve de inspiração para 
o desenvolvimento de peças inovadoras com técnicas tradicio-
nais.

As madeiras nobres enriquecidas com a pátina do tempo e do 
labor das canoas, com toda a memória da tinta, é a base de 
adornos contextualizados com a modernidade de Balneário 
Camboriú.



5

“Dentro do conceito tradicional, adornos se 
referem ao que serve para enfeitar e embelezar. 

Podem ser denominados como atavios, enfei-
tes, artefatos, ornamentos ou adereços. Nes-

ses critérios enquadram-se as jóias, bijuterias, 
ornamentos corporais” (ROCHA, BENUTTI, MENEZES, 

out. 2015, pag. 143).
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Colar confeccionado em cerâmica, modelado 
e pintado à mão, cordão em couro, com refe-
rência aos Sambaquis
Brinco com madeira de embarcações

Colar e anel confeccionado em marchetaria, 
com madeira de reaproveitamento, todo

lapidado à mão, cordão em couro
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Composição de colares confeccionado em 
cerâmica e cascalho de conchas, cordão 
em couro

Adorno/ colar confeccionado em cerâmica 
pintado à mão, cordão em couro cru
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“O momento atual é propício para a divulga-
ção de histórias significantes voltadas para a 
valorização das origens e que estas se mate-
rializem em objetos reveladores de uma cultu-
ra ou de um lugar. Para os artesãos e artistas 
locais, esse pode ser um recurso inesgotável 
de inspiração, em que a experiência ou a ob-
servação dos modos de viver se tornem uma 
forte expressão de arte.” (SEBRAE, 2016, pag.13).



9

Balneário Camboriú é multicultural. Praias agrestes com comu-
nidades tradicionais, e uma praia urbana cosmopolita, com “life 
style” variado com toda a modernidade dos tempos atuais. 

Uma das origens do nome “Camboriú” é o termo indígena “Rio 
que tem robalos”, peixe que inspira a composição da petisquei-
ra em cerâmica. 

As pedras do mosaico português das calçadas da cidade, que 
tem sido substituídas por materiais contemporâneos, são resig-
nificadas como base de pinturas que remetem às edificações 
do povoamento luso-açoriano no litoral catarinense. 

O banho de mar ou um passeio na Avenida Atlântica requerem 
acessórios, como bermudas e bolsas de praia personalizadas, e 
até os mascotes entram no tema praia urbana. 

A ininterrupta atividade da construção civil fornece, através de 
seus descartes,  matéria prima para artesanias que remetem à 
iconografia citadina. 

A iconografia local é inspiração para a criação, para o desen-
volvimento de um produto/ peça. As riquezas naturais de Bal-
neário Camboriú, bem como o cenário urbano trazem infinitas 

possibilidades de inspirações que acabam resultando em peças 
com na percepção individualizada do artesão que a produz..

A iconografia é uma palavra de origem grega que significa 
eykon, imagem, e graphia, descrição, escrita - é uma forma de 
linguagem visual que utiliza imagens para representar aspectos 
da vida cotidiana de um povo. A iconografia estuda a origem e 
a formação das imagens. Assim, a preservação de iconografias 
pode ser feita por meio da memória visando à continuidade das 
manifestações culturais de uma determinada comunidade, e é 
essa a verdadeira responsável e guardiã de seus valores cultu-
rais (FERNANDES, 2009).

O exercício do olhar para com a cidade, para a cultura local, 
acompanha as transformações do espaço. A iconografia urba-
na e os espaços cênicos da memória da cidade resultaram em 
trabalhos que trazem a riqueza do ambiente local em diferentes 
técnicas, e matérias primas.

“A arte se destaca, portanto, como elemento fundamental da icono-
grafia, e o artista passa a ser seu mediador, o qual permeia o pro-
cesso,“ao construir um canal para a expressão, de uma linguagem 
própria que conta a história de uma comunidade” (PENTEADO, s/d, 
p. 19).

A cidade como inspiração
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Casinhas características do litoral Catarinense, 
pintadas sobre antigas pedras de mosaico Por-
tuguês

Cachorro com roupa de banho
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Cama para cachorro inspirada em barcos

Sacolinha de praia
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Kit petiscos inspirado em “Robalos” e nos tradi-
cionais tecidos de “Chita”

Bermuda customizada, inspirada na orla 
de Balneário Camboriú
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Mosaicos inspirados na arquitetura urbana  
e paisagem de Balneário Camboriú, com 
materiais de descarte da construção Civil
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Culturas tradicionais representadas

Quem só conhece a efervescência da praia central não imagi-
na os tesouros do patrimônio cultural imaterial da cidade, re-
presentado pelos fazeres e saberes do nosso povo. Estimular a 
produção do artesanato com identidade cultural é sustentar a 
perpetuação da narrativa da história local e a transmissão da 
memória para toda a comunidade. 

Os povos ancestrais deixaram marcas de sua passagem nos 
Sambaquis, cujo nome vem do guarani e significa monte de 
conchas - tambá: concha; Ki: monte cônico. Já num momento 
historicamente mais recente, a ocupação luso-açoriana no lito-
ral brasileiro, nos deixa como herança os folguedos do boi de 
mamão, a arquitetura da Capela de Santo Amaro, os saberes 
da cerâmica tradicional e da carpintaria naval. Esse acervo ima-
gético é reproduzido através dos tempos, revisitados em novas 
linguagens e adaptados ao uso contemporâneo. 

O patrimônio cultural de um povo lhe confere identidade e orienta-
ção, pressupostos básicos para que se reconheça como comunida-
de, inspirando valores ligados à pátria, à ética e à solidariedade e 
estimulante para o exercício da cidadania, através de um profundo 
senso de lugar e de continuidade histórica. [...] Os sentimentos que o 
patrimônio evoca são transcendentes, ao mesmo tempo em que sua 
materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das 
pessoas. Patrimônio cultural é, portanto, a soma dos bens culturais 
de um povo.  FERNANDES (2009, p. 20-21)
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Peças confeccionadas em cerâmica inspiradas 
nos sambaquis

Placa em cerâmica “Boi-de-mamão”
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Peças em cerâmica do Folclore Catarinense 
Boi-de-mamão, Bernúncia, Maricota e Barco

Peças em cerâmica “Capela Santo Amaro” 
e placa “Bernúncia”
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Composição
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Cenários lúdicos que retratam a Identidade 
Cultural  do Estado de Santa Catarina
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Fischer, em A Necessidade da Arte, diz 
que a arte do povo expressa algo que é 
comum a muitos e reflete, assim, as idéias 
da comunidade. (...) A arte se origina de 
uma necessidade coletiva.  
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Artesanato é comumente entendido como uma atividade fami-
liar, com os materiais que se tem à mão, com o mínimo de em-
prego de equipamento ou insumos industrializados. 

As conchas que vem nas redes de arrasto, as sobras das cascas 
de marisco e ostra do cultivo, as madeiras nobres que sobram 
da carpintaria naval ou os materiais que o mar traz, constituem 
se na base para a produção de artesanato de muitos de nossos 
artesãos. 

Por vezes, modelos são desenvolvidos e reproduzidos por toda 
uma comunidade, como as esculturas de conchas nativas de 
berbigão, marisco e ostras, arrematadas com sobras de redes 
de pesca. São singelas e tradicionais, que revelam os usos e ca-
racterísticas das comunidades praieiras.

Já há artesãos que veem nesses materiais uma possibilidade de 
expressão individual. Madeiras, sementes, conchas, coletadas 
ao acaso nas caçambas ou deixadas na areia pelo mar, com 
formas o que para uns seria um fator limitante, para estes são 
libertadoras, num contínuo exercício estético.

Natureza é a matéria prima
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Adorno peixinhos em mdf e madeira de 
reaproveitamento

Porta chave em madeira de
reaproveitamento
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Móbile confeccionado em conchas

Placa em madeira de reaproveitamento e 
conchas
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Esculturas confeccionadas com madeira 
de reaproveitamento
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Barco confeccionado com bambu,
conchas e material reciclado

Escultura confeccionada com madeira de 
reaproveitamento
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Peixe confeccionada com madeira de 
reaproveitamento

Bermuda customizada, inspirada nas 
amendoeiras da orla da Praia Central de 
Balneário Camboriú
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Luminária inspirada na Praia,
confeccionada com conhas e cascalho

Escultura em conchas



29

Barco em cerâmica
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Artesãos premiados nos Editais 
007/2020 e 010/2020
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Grupo Arte Nossa – Neldo Brum

PREMIADO no Edital 010/2020

Grupo Arte Nossa – Luiz Duarte Neto

PREMIADO nos Editais 007/2020 e 010/2020



32

Grupo Nossa Arte – Rosane de Melo Ronau Hadlich

PREMIADO nos Editais 007/2020 e 010/2020

Grupo Artesambaqui - Silvana Wisbecker, Dilene Mi-
riam Bertoli Gonçalves, Eva Alves Faria Sagabe, So-
lange Maria da Costa Neubauer

PREMIADO no Edital 010/2020

Maria Cristina Zonta Amaya

PREMIADO no Edital 007/2020
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Grupo Artesãos de Balneário Camboriú
Lourdes Leonora Bucior

PREMIADO nos Editais 007/2020 e 010/2020

Grupo Artesãos de Balneário Camboriú
Daniele de Paula Cristofolini

PREMIADO (suplente) no Edital 010/2020
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Grupo Artesãos de Balneário Camboriú
Regina Maria Tronco Gomes de Oliveira

PREMIADO (suplente) no Edital 010/2020

Grupo Artesãos de Balneário Camboriú
Dirlan Luis da Silva

PREMIADO (suplente) no Edital 010/2020
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Grupo Mãos da Barra - Maria Cristina Zonta Amaya, Rosa Elvira Lizana 
Hernandez, Alice Terezinha S. santos Barreto

PREMIADO no Edital 010/2020
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Grupo Atelier casa 29 – Bárbara Delai Farias Nuner

PREMIADO no Edital 010/2020

Grupo Atelier casa 29 – Cátia Regina Silva

PREMIADO no Edital 010/2020
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Grupo Pescãoria
Valdirene Abreu de Oliveira, Ilina de Souza Batista

PREMIADO no Edital 010/2020

Grupo Raízes da Arte 
Ana Kelly da Cruz, Sérgio Correa Araújo

PREMIADO no Edital 010/2020
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Conheça o trabalho de nossos artesãos e entre 
em contato!

Criamos a feira online para que você possa ir à 
feira sem sair de casa.
• NAVEGUE PELAS CATEGORIAS
• CLIQUE NO FEIRANTE QUE DESEJA
• CONTATE PELO WHATSAPP

Acesse o site da Feira Online www.culturabc.
com.br/feira-online ou utilize o QR Code ao 
lado:

Feira online:
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47 3267 7011 - fcbc@bc.sc.gov.br 
www.culturabc.com.br

instagram.com/culturabc
facebook.com/fundacaocultural


