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Foto: Praia do Bonete, Ilhabela

Experiência ancestral em ILHABELA
Os roteiros são em ambiente selvagem e incluem tarefas de sobrevivência, simuladas ou em situações real

Por isso, a Movimentação Natural será experimentada de forma autêntica.
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será o guia da experiência em Ilhabela. 

Explorador da ilha desde 2013, é idealizador da Corrida 
Ancestral, profissional de educação física especialista 
em fisiologia do exercício e em ambientes extremos. 

Tem se dedicado à pesquisa da movimentação
 natural de forma integral, com uma visão para o
 movimento através da antropologia e evolução
 biológica, processo que o levou a mudanças no biológica, processo que o levou a mudanças no

 modo de vida, inclusive a escolha de viver na ilha.

Vitor é socorrista com formação em busca e
 salvamento aquático com experiência como
 guarda-vidas. Também possui habilidades em
 ambiente de montanha e altitude, realizando

 experiências regulares nas cordilheiras dos Andes.
  

Ultimamente tem se dedicado a atividades de sobrevivência 
com técnicas primitivas
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Jérôme se envolve profundamente com o esporte desde muito cedo. 
Além de ser um ávido esportista, Jérôme sempre teve interesse em 
se conectar com pessoas de todo o mundo, e isso incluía aprender 
línguas estrangeiras e viajar. Aos 31 anos, ele mergulhou no MovNat 

e rapidamente descobriu os seus benefícios para a sua própria 
saúde, e se passou a se engajar profissionalmente em compartilhar o 
Movimento Natural com outras pessoas. Em 2015, Jérôme se tornou 

o Instrutor da Equipe de Certificação MovNat. o Instrutor da Equipe de Certificação MovNat. 

Sua paixão por compartilhar os benefícios do método
 MovNat em sua comunidade é contagiante e os 
participantes que frequentaram um curso com
 Jérôme ao longo dos anos frequentemente

 contam como a experiência com ele foi inspiradora.

 Recentemente, Jérôme está mais do que nunca
 envolvido na abertura do MovNat para mais e

 mais pessoas ao redor do mundo por meio de seu 
envolvimento total nos Workshops de Certificação

 e seu coaching online na equipe do MovNat.
3

jérôme rattoni



2020

Herica Sanfelice é educadora física e 
pesquisadora do movimento humano. 
É embaixadora do MovNat no Brasil.
Seu propósito é aliar a movimentação natural 
e atividades lúdicas para promover a saúde 
e a reconexão: consigo mesmo, com o outro 
e com o meio ambiente.e com o meio ambiente.

Os 20 anos de experiência com a movimentação natural – entre 
formação acadêmica, especializações, certificações internacionais 
e nacionais, esportes, competições e aventuras – a levaram a 
fundar seu próprio método, o Treino Gaia, que abrange a biologia 
evolutiva, a interação com o meio ambiente e práticas somáticas, 
que unem o corpo, a mente e a vida emocional do indivíduo. 

Autora do livro “Autora do livro “Treino Gaia, uma forma natural de produzir, pensar 
e respirar o movimento” pela Phorte Editora/SP.
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Pode ser feito descalço, mas é recomendado levar calçado minimalista de back-up.  
Deslocamento de caminhada/corrida do camping até as piscinas por asfalto, trilha 
e costeira (~1,5km), com objetivo de mergulhar e coletar ouriço. 

Recreação nas piscinas com muitas possibilidades de movimentação 
como saltos e mergulhos das pedras.
A volta é feita por um trecho mais longo de costão rochoso, com 
desafios intermediários e com possibilidade de coletar coco seco desafios intermediários e com possibilidade de coletar coco seco 
e taioba (folha e rizoma).De volta ao abrigo: processar o resultado 
da coleta: ouriço (ceviche), coco seco e taioba 

Piscinas naturais

Roteiro*

* O roteiro está sujeito a alterações devido a questões climáticas e outras variáveis 
ambientais, sempre visando preservar a segurança dos participantes.



Piscinas naturais - Galeria

Melhor horário: 
Bem cedo pra evitar turistas nas 
piscinas.

Tempo estimado da atividade: 
3h - 4h



Picada do camping

Experiência de navegação e deslocamento em uma “picada” na mata 
atlântica primária. Uma experiência sensorial única, passando por 
trechos desafiadores, muita escalaminhada, braquiação em cipós, 
travessia de pequenas cavernas e se hidratando direto de nascentes. 

Nesse roteiro nunca é descartada a possibilidade de avistar 
grupos de macacos, pássaros raros, serpentes e outros 
animais da rica fauna local. No final do roteiro ainda existe a  animais da rica fauna local. No final do roteiro ainda existe a  
possibilidade de saltar de uma cachoeira.

Também pode incluir coleta banana, lenha e outros recursos, 
e principalmente carregar esses recursos ao longo do percurso, 
estimulando a cooperação.



Recomendação: 
Calçado e roupas  
minimalistas.
Tempo previsto:
 3h

Picada do camping - Galeria



Subida da clássica cachoeira do Paquetá, conhecida pelo seu 3° poço, “o 
poço do horizonte infinito”. 

Porém, a subida não é feita pela trilha tradicional, e sim por dentro do rio, 
desde seu deságue no mar. Seguimos rio acima, por pedras, com trechos 
desafiadores que são verdadeiros quebra-cabeça-motor. 

      Passando pelos 3 poços com possibilidade de se refrescar nas     
        águas a qualquer momento.

                    A subida pode demorar até 3 horas até chegar no poço do    
         horizonte infinito.

A descida pode ser feita por trilha com alguns trechos de braquiação em 
cipós.

Paquetá pelo rio



Toda atividade tem objetivo secundário de coletar recursos. Essa não é
 diferente, mas a principal característica é o deslocamento 

prolongado em diferentes ambientes, sendo muito generalista. 

O roteiro começa com uma descida de trilha até o costão rochoso. A partir
 daí, começa o deslocamento pela costeira com visual extremamente
 selvagem, em contato com mar aberto da face sul da ilha. Nessa parte

 vão rolar muitos saltos e  vão rolar muitos saltos e bouldering nas rochas, até chegar na
 desembocadura de um rio, onde se forma uma paisagem de 

outra dimensão. Nesse ponto, começa a subida do rio mata a dentro
 e, em pouco tempo, se chega a uma cachoeira “secreta”.

 
Vale a pena uma parada pra um mergulho no poço e, logo depois,

 o clímax do roteiro fica por conta da subida dessa cachoeira através
 da rocha em uma “escalaminhada” livre e depois continuar rio acima até chegar da rocha em uma “escalaminhada” livre e depois continuar rio acima até chegar

 à “civilização” na estrada de terra próxima à entrada da trilha do Bonete.

Fuga do Ancestral 



Tempo estimado: 
3h apenas a volta principal e 
4h se for correndo desde o 
acampamento.

Fuga do Ancestral  - Galeria



Uma das travessias mais clássicas da ilha, com 11km de extensão, passando 
por 3 lindas cachoeiras onde se pode parar pra mergulhar ou curtir desafios 
de movimentação. 

O caminho é sobe-desce o tempo todo e acumula 500 D+ até chegar à 
incrível praia do Bonete onde está localizada uma comunidade tradicional 
caiçara.

O percurso pode demorar de 1h (para corredores de trilha 
experientes) até 4h para quem caminha mais lento e faz experientes) até 4h para quem caminha mais lento e faz 
questão de parar para desfrutar as águas.

A volta pode ser feita pelo mesmo caminho, ou pode-se
 optar por voltar de barco.
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Quando: 
4-6 de Dezembro de 2020

investimento:
Até 30/09: R$ 1.040,00
Até 31/10: R$ 1.170,00
Até 03/12: R$ 1.300,00

inscriçinscrição:
Em até 3x (sem juros) 
através de transferência para: 

Banco Santander
Ag. 0400
C/c 13004175-5
Erica Sanfelice da Cunha ME
CNPJ: 21.108.387/0001-74CNPJ: 21.108.387/0001-74

(pedimos o envio do comprovante para 11 99215-9143)

ou
https://www.treinogaia.com.br/herica-sanfelice/experiencia-ancestral/

* Participantes da Certificação MovNat receberão um desconto de 30%.

Caronas para Ilhabela: 
Enviar mensagem para (11) 99215-9143

HospeHospedagem e transporte:
Sugerimos as seguintes opções: 

Camping Flamboyant 
Av. Gov. Mário Covas Jr., 13251, Ilhabela.
https://www.booking.com/hotel/
br/camping-flamboyant.pt-br.html

Ônibus São Paulo-Ilhabela: 
R$130,00 R$130,00 
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