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Chalé Ka´nzo
Vivência compartilhada
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Coberta 
de palha de Carnaúba

Madeiramento
 em tronco de Carnaúba

Alvenarias 
em taipa de pilão
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Alvenarias 
em tijolo solo cimento

Fundação 
em concreto

 O projeto do chalé de hospedagem 
usou a taipa de pilão - por ser uma técni-
ca anscentral e com facilidade de execu-
ção com materiais locais - e o tijolo solo-
-cimento para parede hidráulica. Os ma-
teriais utilizados são locais: barro, galhos, 
palha e tronco de carnaúba condicionam 
uma simbiose com o meio ambiente e, ao 
mesmo tempo, confere uma autenticida-
de particular a cada módulo construído. A 
contrução dos chalés pode acontecer 
através de multirões, aumentando o 
senso de comunidade.
 A implantação no terreno foi condi-
cionada com as áreas de maior perma-
nência para o noroeste e, as de menor, 
para o sudoeste. As alvenarias de taipa 
controlam a inércia térmica no interior do 
chalé. A disposição das esquadrias favo-
rece a ventilação natural e cria um jogo 
de luz e sombra único. Para aproveita-
mento de iluminação natural sem com-
prometer a privacidade foi utilizado gar-
rafas. Outra solução foi o uso de cisterna 
para aproveitamento de águas pluviais.
 A experiência da vivência no cumbe 
é singular, através de atividades e práti-
cas que transpassaram as barreiras 
temporais e geográficas desde os povos 
ancestrais até a atualidade. A experiência 
dos chalés é impar, construído com as 
raízes das plantas e do povo locais, as 
suas memórias afetivas são preservadas 
e levadas a frente com a difusão do co-
nhecimento. 

 A palavra “Cumbe” é africana e sig-
nifica “quilombo”. Nas línguas da Angola 
significa luz, fogo, dia, da força trançada 
ao poder dos reis e uma forma própria de 
elaborar e compreender a vida. É nessa 
perspectiva que o Projeto Kanzo se 
propõe a resgatar as memórias vivas da 
população, através do Turismo Comuni-
tário, possibilitando aos visitantes a imer-
são nas memórias da comunidade, co-
nhecendo e vivenciando o lugar através 
de compartilhamento do modo de viver e 
resistir dessa comunidade. 
 O turismo comunitário é uma alter-
nativa para o desenvolvimento da ativi-
dade de forma biológica, social e econô-
mica. A população local torna-se prota-
gonista na oferta de produtos e serviços 
turísticos, invertendo a lógica do turismo 
de massa.
 O encontro com as riquezas natu-
rais possibilita ao visitante a percepção 
para a consciência ambiental e a necessi-
dade do trabalho de resistência para 
manter as memórias sociais. É uma opor-
tunidade de imersão em uma lógica de 
tempo pautada em costumes que não 
caíram no véu do esquecimento. A vida 
tem um tempo mais sereno, a rede ba-
lança copiosamente no alpendre en-
quanto as crianças brincam no quintal, os 
peixes estão fresquinhos e são assados 
no meio do mato, as frutas estão cres-
cendo no cercado. A sensação de tempo 
é lenta mas, no horizonte, é possível ver a 
marca da roda dos tempos atuais mar-
cadas pelos geradores de energia.


