ESTATUTO DO FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL
O QUE É O BUSHCRAFT BRASIL?
O BUSHCRAFT BRASIL é um portal/site/grupo de membros/fórum privado, sem fins
lucrativos, voltado à prática e discussão de assuntos ligados, principalmente, ao Bushcraft e
Técnicas de sobrevivência. Também podemos tratar de temas secundários, tais como: Pesca,
Camping, Montanhismo, Tiro esportivo, Trekking e demais atividades outdoors relacionadas.
As atividades do fórum começaram no dia 22 de Fevereiro de 2012. O fórum nasceu da iniciativa
de alguns praticantes que possuíam objetivos em comum e queriam formar um grupo próprio para
praticar, debater e estudar os temas aqui tratados.

As explicações abaixo não são usadas para regrar, regulamentar ou limitar nossas atividades. As
mesmas são empregadas apenas com intuito de apresentar e dar uma ideia básica e inicial do que
são as atividades desenvolvidas pelo FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL. Não se prenda a definições,
mas estude e pratique para conhecer melhor essas atividades.

POR BUSHCRAFT ENTENDEMOS:
Um termo estrangeiro, usado para nomear uma atividade que reúne um conjunto de ideias,
técnicas e conhecimentos primitivos, arcaicos e antigos que, em partes, são ou foram praticados e
ensinados por autores e praticantes pioneiros, sendo os mais conhecidos: George Washington
Sears (Nessmuk) , Richard Harry Graves, Robert Baden-Powell , Mors Kochanski, Cody Lundin,
Dave Canterbury, Ray Mears, Les Stroud, Bear Grylls, entre outros. Alguns não usam o termo
bushcraft em suas obras, mas a essência das mesmas se enquadra dentro do Bushcraft.
O Fórum não possui ligação direta com os autores citados, apenas os temos como referência.

Acreditamos que o principal objetivo do Bushcraft é estudar e/ou praticar/fazer uso de recursos
naturais, básicos e limitados para se executar tarefas e/ou construir ferramentas, utensílios e
estruturas no ambiente em que se está. A prática e o estudo do Bushcraft geram e resgatam
ideias, técnicas e conhecimentos que podem ser utilizados em muitas situações.
Muitas ideias, técnicas e conhecimentos de bushcraft podem ser utilizados, também, nas situações
de sobrevivência em ambientes hostis. Vários autores e praticantes ensinam conhecimentos de
Bushcraft através de técnicas de sobrevivência.
Acreditamos que técnicas e conhecimentos de Bushcraft podem ser utilizados e praticados em qualquer
lugar – em casa, em campings, em acampamentos e onde mais se quiser.
O mais comum é que o Bushcraft seja praticado em ambientes externos durante acampamentos.

Em partes, técnicas e conhecimentos de bushcraft podem ser embasados, também, nos
conhecimentos, técnicas, costumes, meios e métodos utilizados por civilizações passadas, tais
como: índios, aborígenes, povos primitivos e medievais que se utilizavam de recursos naturais,
básicos e limitados para viverem no tempo a qual pertenciam.

Povos que ainda hoje vivem, ou viveram em um passado próximo, com recursos naturais, básicos e
limitados, também podem nos ensinar muito sobre os conhecimentos e conceitos que abrangem o
Bushcraft.
Nós, do FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL, temos o projeto “Em busca do Bushcraft Brasileiro”,
onde estudamos e tentamos resgatar técnicas e conhecimentos primitivos, arcaicos e antigos que
já foram ou ainda são usados no Brasil.
Dentre esses povos, podemos citar alguns, tais como: sitiantes, ribeirinhos, índios, sertanejos,
boiadeiros, vaqueiros, colonos, entre outros.

Autores e praticantes contemporâneos que abordam o tema do Bushcraft, também ensinam e
praticam tais técnicas, utilizando-se de recursos e ferramentas modernas para obterem os mesmos
objetivos, de forma moderna e atual, ao invés da maneira primitiva, arcaica e antiga.

O que já foi moderno um dia é primitivo/arcaico/antigo hoje. O que é moderno hoje será
primitivo/arcaico/antigo um dia.

Esse é apenas um jogo de termos que não deve impedir ou desestimular qualquer pessoa a
praticar tais atividades.

Ao redor do mundo alguns tentam impor purismo e verdade absoluta ao Bushcraft, mas não
acreditamos que isso seja possível, pois até os praticantes e autores pioneiros do passado – que
usaram e desenvolveram o termo – não atribuíram uma verdade absoluta sobre essa atividade,
portanto, os que impõem essa “verdade” e esse “purismo”, deveriam passar mais tempo praticando
e estudando sobre o tema, ao invés de se preocuparem com "politicagem" – que só serve para
desestimular os praticantes, satisfazer vaidades, afagar egos pessoais, criar discórdias,
inutilidades e confusões desnecessárias.

Quanto mais você ler, estudar e praticar, mais você irá aprender e menos irá se confundir.
O Bushcraft possui, sim, um significado semântico, porém ele é amplo e variado, dentro do
contexto de tudo o que é atrelado ao mesmo.

Para entender tudo isso, recomendamos que leiam os livros dos autores e praticantes pioneiros
aqui citados. Livros de história, arqueologia e antropologia também podem ser fontes de Bushcraft.
Existem outras definições sobre Bushcraft, mas essa é a posição oficial do fórum sobre o tema.
É muito difícil resumir, em um texto escrito, tudo o que abrange o Bushcraft. O ideal é que você estude, pesquise e
pratique essas atividades para enriquecer suas noções e conhecimentos.

POR SOBREVIVÊNCIA ENTENDEMOS:
Uma situação de risco, permanente ou momentânea, em que um indivíduo, ou grupo deles,
encontre-se em ambiente hostil (mata, floresta, deserto, mar, ilha, urbano, etc..) e, em decorrência
disso, necessitem utilizar quaisquer tipos de ferramentas, equipamentos, técnicas e conhecimentos
para manterem-se vivos. Pessoas que estejam nessa situação precisam de ferramentas,
equipamentos, suprimentos e conhecimentos para conseguirem executar atividades e rotinas
diárias pertinentes à sua sobrevivência nesse local, enquanto buscam ou aguardam resgate.

Técnicas de sobrevivência podem incluir técnicas de Bushcraft, técnicas de improviso,
conhecimentos sobre navegação/orientação, utilização de equipamentos/ferramentas modernas e
qualquer outro tipo de conhecimento/ferramenta relevante à sobrevivência de um indivíduo nesses
locais. Acidentes aéreos/fluviais, caminhadas em locais de mata/deserto/ambientes selvagens em
geral, situações de caos social/econômico, desastres naturais, epidemias, etc... podem colocar
pessoas em situações de sobrevivência urbana, rural, ou selvagem.

A fim de treinar os conhecimentos, na Sobrevivência e no Bushcraft, entendemos que se podem
simular situações para se aplicar as técnicas. Ambas as atividades podem ser praticadas como um
hobby, uma atividade para aliviar o estresse da vida urbana, para enriquecer conhecimentos, ou
para determinado tipo de preparação/treinamento pessoal e/ou profissional.

OBJETIVOS DOS MEMBROS E QUEM PODE FAZER PARTE DO FÓRUM
Acreditamos que cada pessoa busca e pratica tais atividades pelos seus próprios motivos – que
são amplos e variados. Cada pessoa busca um objetivo ao praticar/estudar essas atividades,
portanto, todos eles, desde que sejam lícitos, devem ser respeitados.
Cada membro deste fórum vive em uma região diferente e todos possuem conhecimentos para
trocar entre si. Ninguém é tão leigo que não tenha nada para ensinar e ninguém é tão bom que não
tenha nada para aprender.
Aqui aceitamos desde os membros iniciantes, que estão começando, até aos mais experientes que
já tinham contato com essas atividades, antes mesmo de conhecerem os termos aqui explicados.
Aceitamos membros de qualquer parte do mundo e de qualquer idioma.

SEGURANÇA DO FÓRUM
Nosso fórum possui uma equipe interna denominada BOTHROPS que são responsáveis pela
segurança técnica interna e externa do fórum. Esse grupo tem a finalidade de identificar e coibir
ataques e ameaças ao fórum, bem como impedir qualquer tentativa de violação dos nossos direitos
fundamentais, tanto como grupo, tanto como cidadãos. A equipe é composta por profissionais de
várias áreas e também por nossos advogados voluntários. Os RECRUTADORES também fazem
parte dessa equipe.

VALORES DO FÓRUM
Logo abaixo seguem os valores e causas em que acreditamos e defendemos em nosso fórum.
Esses valores não são negociáveis, no entanto, ninguém é obrigado a aderi-los, mas se você está
em nosso fórum, terá que respeitá-los. Nosso objetivo não é reunir pessoas para impor valores,
mas sim, agregar pessoas que tenham os mesmos valores que nós.
Artigo 5°, inciso XVII da CF: "é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;"

I-

Não toleramos a formação de subgrupos ou panelas que tenham a intenção de criar intrigas
internas entre os membros e/ou com os moderadores e administradores.

II -

Não toleramos pessoas que estejam aqui para subverter e desrespeitar nossos membros,
valores e regras internas. Cadastros fakes, duplicados e faltando informações também não
serão tolerados.

III - Reservamo-nos o direito de desligar tais pessoas do fórum, sem aviso prévio, mediante
qualquer prejuízo às nossas atividades e ao bom andamento do fórum.

IV - Em casos onde ocorram tentativas de sabotagem do fórum, ou quando membros se juntarem
para desestabilizar o fórum, iremos realizar o banimento em massa desses membros sem
aviso prévio.
V-

Importamo-nos com a QUALIDADE dos conteúdos, nunca com a QUANTIDADE.

Se você já faz parte do fórum e deseja sair, envie uma MP (mensagem privada) aos
administradores solicitando seu desligamento.

ALGUNS DOS PRINCIPAIS VALORES E CAUSAS EM QUE ACREDITAMOS:
- Meritocracia;
- Organização e ordem;
- Respeito ao país e o cumprimento dos deveres cívicos (artigo 1° e 3° da CF);
- Respeito à hierarquia, às leis e às regras dos locais públicos e privados;
- Direito à propriedade (artigo 5°, XXII da CF);
- Direito ao armamento civil, desde que respaldado pela lei (artigo 4º e 5º da Lei 10.826/03);
- Repressão à criminalidade (artigo 144 caput da CF; Artigo 301 do CP);
- Utilização racional e inteligente dos recursos naturais (artigo 225 da CF);
- Preservação dos conhecimentos antigos e nativos do Brasil e do mundo (artigo 225 da CF);
- Conhecimento livre, descentralizado e autônomo;
- Direito à livre importação (artigo 170 caput da CF);
- Combate aos governos corruptos (artigo 37 caput da CF);
- Cooperação e respeito mútuo dentro do fórum;
- Regulamentação da caça de subsistência e de espécies invasoras/superpopulosas.

Nós somos apartidários, mas não somos apolíticos e não compactuamos, ou nos aliamos a
qualquer doutrina Política e/ou Filosófica que vá contra esses valores e causas (Art. 5°, inciso II da CF).
Estamos atentos e de olho na política nacional, já que ela, em muitos pontos, está diretamente
ligada a muitos dos nossos valores e causas, interferindo diretamente em vários de nossos
assuntos, por exemplo: Questões de sobrevivência urbana, questões de preservação ambiental,
restrições às importações de equipamentos, liberdades civis, inflação (que nos atinge de forma
geral), problemas econômicos/sociais/diplomáticos, entre muitos outros.

Absolutamente todos os assuntos sobre caça, tiro esportivo e outros temas, são para situações de
sobrevivência – quando a vida de uma pessoa depender disso –, para situações esportivas (Tiro esportivo) e
situações de legítima defesa. Ambas as hipóteses são amparadas pelas leis vigentes neste país.

Aqui não fazemos distinção entre sexo, cor, raça, religião e local de origem (Artigo 5º da CF).

Se você não concorda e/ou não consegue conviver com pessoas que compactuam com esses
valores, recomendamos que não faça parte do nosso fórum – que é um grupo civil/particular
com plenos direitos sobre seu regulamento interno – e procure outro grupo onde seus valores e
anseios sejam compreendidos e sanados.
Artigo 5°, inciso II da CF: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;"

DOS REGISTROS E DOS MEMBROS
A atual liberação dos registros de membros é feita por meio dos RECRUTADORES do fórum, que
analisam individualmente cada solicitação de registro e fazem todas as checagens para
confirmarem a veracidade das informações fornecidas pelos solicitantes. Essas checagens servem,
também, para garantirem que "BOTS" e usuários "FAKES-FALSOS" não se registrem no fórum.
O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL se reserva o direito de poder desativar a conta de qualquer
membro que não esteja participando regularmente do fórum. Membros inativos terão seus
cadastros desativados e excluídos para liberarem espaço no banco de dados para os novos
membros poderem participar. Membros suspeitos de serem “FAKES” também serão desativados.
O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL é coisa séria e é baseado na leitura, portanto, para participar de
um fórum, você precisa gostar e ter tempo disponível para ler e escrever.

O nosso fórum é um local destinado à reunião de pessoas que tenham os mesmos interesses e
valores que nós, para que com isso possamos aprender e evoluir nas práticas dessas atividades.
Buscamos pessoas que estejam aqui para somar, jamais para diminuir.

APÓS O REGISTRO NO FÓRUM
Logo após concluir seu registro, você receberá uma mensagem privada (MP) onde estarão todas
as orientações que devem ser lidas e seguidas à risca antes de se postar qualquer coisa dentro do
fórum. Isso visa manter a padronização e a organização das informações.

Antes de começar a participar, você precisa ler as regras do fórum e as orientações sobre criação
de tópicos. Após tomar ciência dessas etapas, você estará apto para postar e participar do fórum.

PATENTES INTERNAS
O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL possui um sistema de patentes e de reconhecimentos interno.
As patentes e os reconhecimentos indicam membros que colaboram frequentemente com o fórum,
produzindo conteúdos de qualidade para os demais membros. Esses membros terão preferência
em sorteios, concursos e benefícios de parceiros do fórum. Valorizamos membros que cumpram as
regras e que ajudem o fórum a crescer com conteúdo útil, tanto por meio de tópicos, como por meio
de respostas.

PRECISO PAGAR ALGO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM?
Não existe, nem nunca existiu, qualquer tipo de cobrança compulsória para participar do fórum.
A renda destinada à manutenção técnica do fórum vem por meio de doações e projetos internos.

GRUPOS REGIONAIS E ESTADUAIS
O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL possui um projeto onde incentivamos e oferecemos recursos
para os membros formarem grupos estaduais e regionais de forma independente. Esse projeto tem
por objetivo incentivar a prática e o estudo das atividades correlatas ao fórum.

PROJETOS DE LÂMINAS EXCLUSIVAS DO FÓRUM
Anualmente o FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL desenvolve um projeto de lâminas exclusivas para
seus membros usarem como ferramenta de corte. Essas lâminas são disponibilizadas
exclusivamente para os membros. Os projetos são de propriedade intelectual exclusiva do Fórum
e de seus criadores, não cabendo autorização moral e legal para a reprodução dos mesmos.

Os projetos e suas devidas medidas, desenhos e proporções são registrados em cartório,
juntamente com o acordo de produção firmado com o cuteleiro que irá produzir os mesmos.
SOBREVIVÊNCIA E EMERGÊNCIAS URBANAS – S.E.U
O S.E.U é um projeto que visa reunir e produzir materiais próprios sobre questões de sobrevivência
urbana em território brasileiro. O projeto possui definições e parâmetros a seguir. Demais
informações podem ser consultadas no tópico do projeto.

DOS SEUS DEVERES
Os membros ativos do FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL possuem como dever básico e essencial: O
cumprimento

deste

ESTATUTO, das

REGRAS INTERNAS

e

das demais orientações

administrativas e moderativas do fórum.
Cada membro inserido no fórum passa a consumir parte dos recursos do nosso sistema e do nosso
servidor – que é pago e nos gera custos mensais. Então enfatizamos que o fórum é
preferencialmente destinado aos que estejam nele para colaborar com conteúdos úteis, seja por
meio de respostas, ou por meio de tópicos. Portanto, esse passa a ser, também, um dever do
membro, pois membros inativos são desativados para liberarem espaço no banco de dados.

DOS SEUS DIREITOS
Sendo membro ativo do FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL você terá os seguintes DIREITOS:

- Visualizar e postar respostas em todos os tópicos e manuais públicos ao fórum, desde que esses
tópicos não tenham restrições de patente e senhas;
- Usar o sistema de MPs (mensagens privadas) e o chat do fórum para se comunicar com os
demais membros. Esse direito será suspenso se for usado para fazer spam;
- Adquirir as lâminas do fórum;
- Usufruir de promoções, benefícios e descontos proporcionados pelos parceiros do fórum;
- Participar de sorteios e concursos culturais, desde que atenda aos pré-requisitos;
- Participar dos futuros projetos do fórum;
- Solicitar a criação de grupos regionais e estaduais (se atender aos pré-requisitos), ganhar
gratuitamente um brasão, material de apoio, área exclusiva no fórum e ferramentas para divulgação
das atividades do grupo. Você também pode solicitar ingresso em grupos já formados;
- Criar tópicos para tirar dúvidas e/ou fornecer informações;
- Ter seu número único de matrícula;
- Ter seu perfil e espaços para divulgação do seu canal no Youtube e suas redes sociais;
- Receber reconhecimentos e patentes de acordo com seu desempenho no fórum;
- Usar a área de trocas e negociações de equipamentos, se tiver patente de Colaborador ou
superior;
- Acessar os conteúdos do projeto “Em busca do Bushcraft Brasileiro” e do projeto “Sobrevivência e
Emergências Urbanas - S.E.U”;
- Adicionar membros como amigos e se inscrever no perfil deles para receber atualizações;
- Usar todos os recursos técnicos que o fórum proporciona com o objetivo de facilitar a interação
entre os membros;
- Entre outros.
Alguns direitos estão sujeitos a pré-requisitos que serão informados nos tópicos e manuais
referentes aos mesmos.

REVOGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES/POSIÇÕES/REGRAS ANTERIORES
Fica revogada toda e qualquer orientação anterior que conflite com as orientações dispostas neste
estatuto. Sejam elas feitas por Moderadores, ou por Administradores do fórum.
Orientações e regras avulsas, passadas ou futuras, que não conflitem com as disposições deste
estatuto, continuam plenamente válidas.

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO POSTADO NO FÓRUM/PROTEÇÃO DOS DIREITOS

O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL respeita os direitos de outras pessoas, então esperamos que
você faça o mesmo.
Você não deve publicar conteúdo, ou tomar qualquer atitude no FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL
que desobedeça e/ou viole os direitos alheios, ou a lei do país de onde se origina sua conexão.
Nós podemos remover qualquer conteúdo ou informações publicadas por você no FÓRUM
BUSHCRAFT BRASIL, quando julgarmos que isso viole direitos, leis ou nossa política interna.
Caso você viole os direitos de propriedade intelectual de outra pessoa, nós desativaremos sua
conta quando apropriado.
Tópicos e respostas sem conteúdo útil serão excluídos pelos Moderadores e através do nosso
sistema Antispam – que identifica e exclui tópicos e respostas repetidas e/ou sem valor
informacional.
Você (membro) é proprietário e ÚNICO RESPONSÁVEL por todas as informações e
conteúdos que publicar no FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL. O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL
não se responsabiliza por postagens de terceiros.
Você também é responsável por todas suas práticas e atitudes durante seus acampamentos.
O Fórum não se responsabiliza por atitudes de terceiros, e sempre incentiva as boas
práticas legais e morais durante toda e qualquer atividade desenvolvida por seus membros.
Lei nº 12.965/ 2014: "Artigo 18 - O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros." (grifo nosso);

HIERARQUIA DO FÓRUM
O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL possui uma hierarquia técnica, administrativa e moderativa que
visa manter a organização técnica e funcional do fórum, executar o cumprimento do ESTATUTO
DO FÓRUM, das REGRAS INTERNAS e auxiliar os membros em dúvidas e problemas.

A primeira hierarquia começa com os responsáveis técnicos pelo domínio www.bushcraftbr.com
A hierarquia administrativa é composta pelos ADMINISTRADORES.
A hierarquia moderativa é composta pelos MODERADORES e MODERADORES MESTRES.

Mais detalhes e funções de cada cargo estão no documento HIERARQUIA DO FÓRUM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto deste estatuto pode ser complementado na medida em que for necessário.

As NOSSAS REGRAS INTERNAS completam este estatuto e orientam sobre questões gerais e
sobre o que é ou não permitido dentro do fórum.
O conteúdo do FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL, tecnicamente, está sob as leis do país onde o
sistema do fórum esteja hospedado. O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL é uma aplicação web
independente e seus arquivos podem estar hospedados em servidores internacionais, de acordo
com a conveniência técnica do momento.
O fórum responde, legal e tecnicamente, ao país onde seus arquivos e domínios estejam
hospedados. Os membros respondem aos países de onde se originam suas conexões com a
internet.
Atualmente os endereços/domínios que correspondem ao fórum são: WWW.BUSHCRAFTBR.COM

Todos os novos membros do FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL serão expostos a este estatuto antes
de fazerem o registro no fórum, portanto, não poderão alegar desconhecimento do mesmo.
Membros já pertencentes ao fórum, registrados em data anterior ao mês de Fevereiro/2015, serão
avisados, sem exceções, por meio de MP (mensagem privada) e por meio de um tópico
administrativo, portanto, também não poderão alegar desconhecimento do mesmo.

Qualquer alteração, inclusão ou modificação deste estatuto, só será feita, contrariando nossa
vontade, desde que seja em virtude da lei. De forma alguma faremos tais coisas mediante
convenções sociais, convenções politicamente corretas ou pressões ilegítimas. Art. 5°, inciso II da CF.
O FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL não responde, nem se responsabiliza por outras definições,
tanto de Bushcraft como de Sobrevivência. Não possuímos ligação, nem somos responsáveis
pelo que ocorre em outros grupos externos ao fórum que, eventualmente, também podem levar as
palavras Bushcraft e Sobrevivência em seus respectivos nomes. O nosso Fórum é independente.

Este documento oficializa e organiza os temas aqui tratados visando facilitar a compreensão sobre
o que é o FÓRUM BUSHCRAFT BRASIL. Demais pontos e temas não tratados aqui podem ser
tratados por meio de tópicos administrativos, sem prejuízo à importância dos mesmos.
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