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Inscrição:

CONTEXTO

A Comunidade Quilombola do Cumbe se localiza no município de 
Aracati, litoral leste do Ceará. A grande maioria de sua população é 
negra/quilombola e formada por pescadores que se relacionam 
intimamente com os manguezais, dunas, rio e mar, componentes 
ambientais fortemente presentes. 

A palavra “Cumbe” é de origem africana, e quer dizer quilombo. Nas 
línguas advindas de Congo/Angola tem o sentido de sol, luz, fogo, dia, 
da força trançada ao poder dos reis e a uma forma própria de elaborar 
e compreender a vida. 

No Brasil, há vários significados para a palavra quilombo como lugar 
cercado ou fortificado. Antigamente, esses locais, quilombos, eram 
duramente atacados pelos senhores de engenho, pois eram locais de 
refúgio dos escravos negros, contudo esses espaços se tornaram um 
“pedacinho” da pátria desses escravos aqui no Brasil.  

Hoje, ainda há lutas e conflitos nessa comunidade, porém os motivos 
são outros. Na década de 90 surge a carnicicultura na região, e nas 
décadas seguintes, há a instalação de aerogeradores eólicos, 
totalizando cerca de 3 (três) parques na região. Esses investimentos 
têm trazido a região vários conflitos de interesse socioambiental. 

CONCEITO

Com o intuito de desenvolver mais o turismo ecológico na 
comunidade, trazendo e dando conforto aos estudiosos, turistas, e a 
população residente, bem como, não agredir o meio ambiente, ou os 
aspectos ecológicos da localidade, foi pensado o uso do conceito 
chamado Simplismo Histórico. 

Esse conceito tem por objetivo desenvolver, de forma simples, o 
resgate e preservação às características históricas do local. É sabido 
que essa comunidade possui uma profusão arqueológica, motivo que 
traz ao Cumbe muitos acadêmicos ao longo do ano, e também pela 
sua incontestável beleza natural, a comunidade possui um grande 
potencial ao ecoturismo.  

Logo, através do Prêmio Maquinar, foi pensado a execução de 
unidades habitacionais do tipo chalé para os turistas e pesquisadores.  

PARTIDO ARQUITETÔNICO

O presente projeto destina-se a construção de chalés para acomodar 
pesquisadores e turistas da Comunidade do Cumbe. Edificação com 
dois pavimentos. Possuirá uma recepção, no andar térreo, e 
dormitórios, com banheiro e alpendre com a possibilidade para os 
usuários armarem suas redes. A obra será implantada em 7 (sete) 
terrenos cedidos pela população local. 

A premissa básica foi a de recuperar e a identidade histórica da região 
com o uso de materiais locais. Foram observadas as condições 
climáticas da região para melhor aproveitamento da iluminação e dos 
ventos. 

Foram utilizados os materiais que há em abundância e de fácil acesso, 
e utilização. A carnaúba foi utilizada na coberta da edificação, visto 
que é um material que remete a cultura do local. E 

O tijolo cerâmico foi utilizado nas paredes da construção, pois remete 
as características das
casas da população local, além de ser de fácil utilização e fácil acesso.

TIPOLOGIA

As tipologias de plantas baixas  não possui  variação, somente na 
questão da orientação nos terrenos, pois foi pensado na proteção 
solar levando em conta todas as orientações.
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