
            

   

         

  

    

    

   Portifólio - Associação Cultural 

Chão Caiçara    



         

Histórico 

     Artesão desde os 12 anos de idade, com um Ateliê onde produz e vende o artesanato 

tradicional caiçara junto com o seu pai , o seu Nicinho na  praia de Barequeçaa, Lindomar 

dos Santos, sempre teve um sonho, de montar um espaço cultural caiçara, essa ideia 

ganhou força em novembro de 2006, quando em parceria  com o artesão Zé Marques de 

Cananeia, resolveram botar em pratica essa ideia. 

       Começaram alugando um espaço,  e transformaram  num centro cultural “ O Chão 

Caiçara” (terreno onde é hoje o mercadinho Barequeçaba), em seguida fizeram também 

uma exposição no prédio da sec. de cultura de São Sebastião, as coisas estavam indo 

bem,  mas acabou a temporada de 2006/2007 e as vendas de artesanato diminuiram , 

Lindomar e “Zé” resolveram  entregar o espaço com medo de não conseguir pagar o 

aluguel.  Em abril de 2007, Zé Marques resolveu voltar para Cananéia. E Lindomar 

continuou com o sonho sozinho. 

     Em 2008, Lindomar começou expor na cidade Ilhabela onde junto com um grupo de 

artistas administravam um espaço dentro da Sec. de Cultura da cidade e ficou por lá ate 

maio de 2011. Em novembro de 2011 Lindomar recebeu um convite da Sec. de Cultura de 

São Sebastião para montar um espaço Caiçara nas suas dependências, e que em 2013 

mudou para o antigo espaço do centro de informações turísticas, onde lá acontecem 

vendas de artesanato caiçara e o Sarau “Café de Garapa Bate Papo e Violão”. Em 2012, 

mesmo sem estar formalizado e com ajuda de amigos, fizemos nosso primeiro grande 

evento “O Caiçararte” Festival da Cultura Caiçara, que teve como parceiros ETEC São 

Sebastião, Prefeitura de São Sebastião e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e 

o evento se repetiu em 2013. 

Em maio de 2014 iniciou o projeto Sarau Chão Caiçara “Café de garapa, bate papo e 

violão” e em 10 de novembro de 2014 o Chão Caiçara se formalizou se tornando a 

“Associação Cultural Chão Caiçara”. Dela para cá as parcerias só foram aumentando e a 

principal delas foi com a Associação de Amigos de Barequeçaba com quem Lindomar, já 

tinha parceria desde 2008, e ela cedeu uns de seus três espaços para a instalação da sede 

do Chão Caiçara. 

    Hoje o “Chão Caiçara” além de trabalhar com cultura Caiçara, dialoga também com 

outras culturas e faz diversas ações em varias áreas. 

 

 



            

 

MISSÃO  

 O Chão Caiçara tem como missão e fim institucional apoiar, difundir e fomentar iniciativas, 

voltadas para o desenvolvimento cultural, artístico, ambiental, social, turístico, esportivo e 

educacional, promovendo a cultura local o convívio comunitário para a livre expressão de 

manifestações culturais e difusão de conhecimentos, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável da região onde atuar. 

Visão 

 Consolidar o Chão Caiçara como um centro de referencia nos locais onde atuar; 

 Valores  

 O Chão Caiçara tem como valores o respeito a diversidade cultural, a cultura local (modo de 

ser de cada comunidade) e ao ambiente que o cerca. Cidadania; Responsabilidade social; 

Senso de coletividade e Acesso ao conhecimento. 

Locais de Atuação - Sede / Barequeçaba 

      
     Prédio da Associação Amigos de Barequeçaba (SAB), sedido para a Associação 

Cultural Chão Caiçara, por tempo indeterminado, para a implantação do Projeto Chão 

Caiçara Barequeçaba,          



         

       Espaço Chão Caiçara Artesanato/ Prédio da Sectur   

 Antigo centro de informações Turísticas na rua da praia de São Sebastião, em 

funcionamento desde 2011, com mais de 100 visitas mensais. 

          
                           Casa Caiçara Etec 

                    

 



 

PROJETOS 

CAIÇARARTE - 2013 

 

Festival de Cultura Caiçara; envolvendo danças típicas, contação de histórias e contos, 

apresentações teatrais, de músicas regionais, manifestações folclóricas como a Folia de Reis e 

Congada e danças indígenas, oficinas de artesanato caiçara e exposição de artesanato entre 

outros. O evento conta com grupos de todo Litoral Norte Paulista e Teve como parceiros o Centro 

Paula Souza – Etec São Sebastiao e Fatec, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, 

Prefeitura municipal de São Sebastião e Associação Comercial de São Sebastião 

 

 

SARAU CHÃO CAIÇARA “Café de Garapa, Bate Papo e Violão”- 2014 

                         
Apresentações de Artistas Caiçaras da Região (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e 

Ubatuba) como Poetas, Contadores de Histórias, Músicos entre outros artistas e durante as 

apresentações são servido o tradicional Café Caiçara (café de garapa), café adoçado com o 

caldo de cana servido com bolinhos de chuva, que é feito num fogão a lenha, o Sarau Chão 

Caiçara ainda não tem patrocinador e conta com a colaboração dos Artesãos Lindomar Nicinho 

e Juliano Junqueira, da Jornalista e escritora Maria Angélica, dos Poetas Geraldo de Buta e Ivo 

de Souza, do Canoeiro, compositor e Pasquim Evaldo Pereira e a Sec, de Cultura e Turismo 

que faz a comunicação do evento, que acontece sempre as 2ª sexta-feira de cada mês, 

atendendo em média 40 pessoas por evento. 

 



PROJETO CONTRUÇÃO DA 

CASA CAIÇARA  – ETEC SÃO SEBASTIÃO – 2014 

 
A casa caiçara da Etec – São Sebastião foi construída em parceria com a secretaria de 

cultura e turismo (divisão de patrimônio histórico), para serem realizados eventos da 

cultura caiçara, como o Sarau Chão Caiçara e o Bate Papo Caiçara 

         

 

             
               Sarau Chão Caiçara - ETEC 

   

 

 

 



 

 

 

Projeto Valorizanção da Cultura Caiçara 

O projeto tem como objetivo, levar a aos alunos da rede pública do 1º ao 9º ano um pouco 

da  cultura Caiçara, através de oficinas, linguajar,  utencilios caiçaras, Contos , lendas, 

musicas,  pasquim e muita descontração. Cada apresentação é feita em média em 1 

hora e 20 min e tem um custo de R$ 400,00 por apresentação e atende cerca de 100 a 

150 alunos por oficina.  

       

                        

                Projeto realizado em parceria com a escola de ToqueToque     Pequeno - 

Outubro de 2014 

 

 

 

 



 

 

 

Projeto Sarau do Meio dia “Almoço Caiçara” 

É uma apresentação feita em parceria com a Associação Cultural São Sebastião tem Alma 

(Maria Amélia e Cida), o poeta Geraldo de Buta e o professor e também cantor 

Amadeu de Matos, o evento é realizado, bem na hora do almoço e os convites são 

vendidos a R$ 20,00 com culinaria, musica e poesias caiçaras, e muito bate papo 

      

           

                 Realizado na E.M. Barequeçaba em Março de 2015, com 60 convidados. 

 

 

 



PROJETO CHÃO CAIÇARA BAREQUEÇABA     

                     Inicio Março de 2015 

Tem como objetivo geral, contribuir para a democratização da cultura e promover, apoiar, 

atividades relacionadas a: Educação, patrimônio histórico,sócio economia, assistência social, 

esporte, turismo, defesa e conservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentavel e 

desenvolvimento econômico, atendendo até junho de 2015, por volta de 323 Alunos, sendo na sua 

maioria criianças e mulheres, mas também atendendo jovens, adultos, e melhor idade. 

Das  Oficinas em funcionamento: 

ARTESANATO CAIÇARA – EM MADEIRA CAXETA – PROFESSOR LINDOMAR 

NICINHO  

 É uma oficina tradicional caiçara onde se usa a madeira caxeta, típica de nossa região. A caxeta é 

uma madeira mole e de facil manuseio, nas aulas os alunos aprendem a entalhar, peças decorativas 

e utilitárias em forma de: passarinhos, peixinhos e frutas e o material usado é a: madeira caxeta, 

faquinha, tinta pva (varias cores), verniz a base de água, nailon, bambu, entre outros, as aulas são as 

Terças e quintas no Chão caiçara Artesanato Predio da SECTUR, na Rua da Praia; As quartas de 

Manhã e Tarde no Chão Caiçar Barequeçaba, Rua Cantidio de Moura Campos, 356 e as sextas na 

Escola Municipal de Barequeçaba. Total de alunos atendidos 60.                          

              

                  

         

 

 



 ZUMBA  -  PROFESSOR ANDERSON ANDRADE (TV) 

Zumba é uma dança de origem latino americana, muitos dizem que surgiu na Colombia. Esta oficina 

veio de encontro com os anseios da comunidade, principalmente das mulheres de barequeçaba e 

hoje é a que mais cresce dentro do projeto com média de 3 pessoas por semana, e atendendo 

também mulheres dos bairros de Guaecá, toque toque grande e Pequeno, Paubá e Maresias as 

oficinas acontecem as terças e quintas no periodo da manhã e da tarde.  

TURMA    DA MANHÃ E TARDE.  50 alunas participantes no momento.                                                

                                                         

          

 

ZUMBA – TURMA DA NOITE  - PROFESSORA MARIANA BOMBOM – 23 alunos no 

momento. 

                        

 

 

 



JAZZ – PROFESSOR MARLON VICENTE 

Oficinas de Jazz atendendo crianças, jovens e adulos, as oficinas são rea lizadas as segundas quartas 

e sextas, manhã, tarde e noite e atende cerca de 30 alunos no geral. 

         

 

              

 

            

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626398600827578&set=pcb.626400144160757&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626398627494242&set=pcb.626400144160757&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626398677494237&set=pcb.626400144160757&type=1


GRAFITI – PROFESSOR FABIO CANTARINO 

Grafiti é uma oficina urbana que veio das ruas e hoje está insirida dentro do Projeto Chão Caiçara, 

com uma oficina de 2 horas por semana e atende cerca de 20 alunos. 

           

‘ 

                       VIOLÃO – Professor Luiz Fernando e Professor Maurici Matos 

Nas oficinas de violão temos dois professores,terça feira a noite, professor Maurici de Matos e as 

sextas a tarde o professor Luiz Fernando. - 20 alunos 

               

           

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566510160276872&set=pcb.1566511113610110&type=1


  CAPOEIRA – PROFESSOR NIVALDO SENA 

As oficinas são de Capoeira Angola, e são realizadas no Espaço Chão Caiçara e na Escola 

Municipal de Barequeçaba  com o apoio da Sec. De Educação de São Sebastião, com 1 

turma de alunos do ensino fundamental (1ª e 2ª ano) e outra turma com pessoas da 

comunidade   e antinge cerca de 35 alunos.   

             

          Oficina na E.M. Barequeçaba 

               Roda de Capoeira com alunos 

 

FLAUTA – PROFESSOR – LOURIVAL  

As oficinas de Flauta acontecem dentro da Escola em parceria com a Escola Municipal de Barequeçaba e 

Sec. De Educação com os alunos do ensino fundamental do 3ª, 4ª e 5ª serie e antinge cerca de 75 alunos.  

      

 



 

GINASTICA LOCALIZADA E ALONGAMENTO – PROFESSOR FREITAS 

A oficina de Ginastica Localizada e Alongamento tem a parceria com Sec. de Esportes de 

São sebastião, e vem para atender em maior número as pessoas da terceira idade, 

ipertensos, diabedicos entre outros que não conseguem fazer uma atividade mais puxada 

como a Zumba.  As aulas e acontecem toda as segundas equaras no periodo da tarde das 

16 as 17hs e atingem cerca de 15 alunos. 

 

              

 

 

 

 



 

 

Aulas de Surf – Praia de Barequeçaba – Professores Ari Tuco e Isley 

As ulas de Surf tem a parceria da Assc. Sebastianense de Surf e Sec. de Esportes de São 

sebastião com o apoio do Quiosque Estrela Mare, Restaurante Pelequinho e Loja 100% 

Surf e é destinada a alunos de 06 a 14 anos e acontecem toda as segundas em e dois 

periodos: pela manhã das 09:00 as 11:00hs e a tarde das 14 as 16hs e atingem cerca de 

40 alunos entre meninos e meninas. 

           

        

 



                                

 

 

 

Oficinas de Ceramica – Prof. Juci Guedes 

O objetivo da oficina é proporcionar uma experiência com argila de forma lúdica e 

divertida e profissional. A ceramista ensina a turma como o barro se transforma em 

Arte. A vivência com a argila proporciona o despertar criativo, sensorial e psicomotor. 

Os Alunos colocam a mão na massa experimentando as técnicas de modelagem como 

cumbuca, canequinas, esculturas entre outros. As oficinas são para 6 alunos no maximo 

devido a didatica da aula. 

 

      

 



Oficinas de Reciclagem- Prof. Julieta 

  

 

 

 

 

 

Projeto Conexão São Sebastião – Cinema para todos 

Parceria com a Associação Cultural Vento Forte, colaboradora Thalita Ateye. 

Conexão São Sebastião” é o novo nome do “Conexão França”, o projeto foi reformulado com a adesão de 

novos parceiros, possibilitando conectar a população com a melhor cinematografia mundial e nacional. 

A Associação Cultural Vento Forte apresenta semanalmente filmes relevantes,  gratuitamente, na Videoteca 

Municipal (centro histórico),  Praça por do sol (Boiçucanga) e no Centro Cultural Chão Caiçara 

(Barequeçaba). 

           



Filme do mês de Maio 2015 – Outopia e Barbaria (nossa primeira exibição – 13 participantes)  

Projetos Futuros Apartir do segundo semestre de 2015: 

Projeto Visita a Barequeçaba com Café  CAIÇARA (Café de Garapa feito pelos 

antigos caiçaras) 

 Serão visitas monitoradas pelo Bairro de Barequeçaba, visitando a casa mais antiga do 

Bairro, os ateliês e Oficinas de Artesanto e finalizando no Espaço Casa Caiçara, onde será 

feito um café de Garapa com: Mandioca cozida,batata doce cozida, bolinho de chuva e bolo 

de Mandioca; As visitas terão duração de 2 a 3 horas dependendo da disponibilidade dos 

grupos; As saídas terão grupos mínimos de 10 pessoas e acontecerão de segunda a 

segunda das 08 as 20hs;Todas as visitas serão feitas pré agendadas, por email ou telefone, 

com pelo menos dois dias de antecedência (sem Previsão para iniciar). Possiveis parceiros: 

Escolas, Hotéis e Pousadas. 

 

                      NOSSOS ENDEREÇOS: 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CHÃO CAIÇARA 

CNPJ- 21.586.600\0001-53 

RUA CANTÍDIO DE MOURA CAMPOS, 356 BAREQUEÇABA – SÃO SEBASTIÃO –SP 

Tel: 12 – 3862-6909 

EMAIL- CHAOCAICARA@GMAIL .COM 

FACEBOOK – CHÃO CAIÇARA 

 

ESPAÇO CHÃO CAIÇARA ARTESANATO 

RUA DA PRAIA – CENTRO, AO LADO DO PRÉDIO DA SEC. DE CULTURA E 

TURISMONO ANTIGO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 

 

Elaboração: Lindomar dos Santos 


