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“Aprender para quê?” Henrique Versteeg-Vedana, fundador da Manifesto 
55, levanta essa questão. Por que ainda ingressamos em escolas tradicio-
nais em que os alunos são receptores passivos de informação provida por 
professores mal remunerados e desestimulados? A educação não é a base 
do pensamento crítico de uma sociedade? O conteúdo que é estudado nas 
escolas é praticado na vida real? Aprender é simplesmente reter informa-
ção? Onde a informação e o conhecimento gerados nas salas de aula são 
aplicados? Henrique Versteeg-Vedana defende que a educação deve ter 
propósito, que deve nascer espontaneamente da curiosidade e deve insti-
gá-la.
A busca por diferentes métodos de ensino e aprendizagem orientou esse 
trabalho a buscar referências de modelos que levassem em conta os 
seres humanos e suas diferentes maneiras de interagir com o mundo, com 

a natureza e com a tecnologia, gerando, consequentemente, diferentes 
abordagens para gerar e compartilhar conhecimento buscando entender a 
influência e o impacto que a educação pode ter no indivíduo e na socieda-
de.
Uma iniciativa muito importante para a definição conceitual foi o método 
de educação empregado na Schumacher College, uma instituição que 
nasceu no Reino Unido e se espalhou pelo mundo pregando que a educa-
ção deveria se relacionar mais com a vida na prática, com a natureza 
através da transformação pessoal de cada um juntamente com ações 
coletivas.
A pedagogia Waldorf pode também ser citada nesse contexo. Criada por 
Rudolf Steiner, rompe com os padrões tradicionais na maneira de educar 
porque defende que crescimento intelectual surge através do auto-conhe-

cimento e então procura unir as disciplinas tradicionais com arte, cultura 
e natureza.
Ainda nessa linha de pensamento podemos citar a filosofia da escola 
Perestroika, que traz uma visão baseada em reconhecer as diferentes 
personalidades de cada indivíduo e propor movimentos alternativos e 
criativos de aprendizagem nos quais a educação pode seguir um caminho 
diferente do que tem sido implementado na maior parte do globo desde a 
Revolução Industrial.
O objetivo geral desse trabalho não é dar respostas aos questionamentos 
sobre o modelo educacional, mas analisar a realidade e mostrar um ponto 
de vista dentre vários no qual a arquitetura pode influenciar na educação 
e que a educação pode ser mais humana, com propósito, voltada para a 
natureza, para as comunidades e para a realidade individual e coletiva. 
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Esse projeto tomou como partida o trabalho feito pela empresa Encom-
pass Brazil International, que faz parcerias com ONGs, pessoas e institui-
ções interessadas em causar impacto positivo, pensar em estratégias 
sustentáveis e solucionar problemas juntos. Uma dessas parcerias é de 
extrema relevância para esse trabalho. A colaboração entre alunos de uma 
universidade da Califórnia com a ONG Saúde e Alegria fornece à comunida-
de de Anã apoio, crescimento e independência. Juntamente com essa 
comunidade, que fica na Resex Tapajós-Arapiuns no município de Santa-
rém, Pará, esses estudantes passam por uma experiência de imersão na 
vida cotidiana da comunidade e vencem as barreiras da língua para conse-
guir desenvolver projetos que variam desde a pintura de casas até a cons-
trução de uma fábrica de ração de peixes, por exemplo.
E é nesse contexto de engajamento, imersão, parceria e cultura que surge 
a proposta do
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 uma estrutura física para dar suporte a projetos com esse cunho e ajudar 
no crescimento e na projeção da comunidade e da reserva no cenário 
nacional e internacional. Tudo isso se mescla com a ideia de que a arquite-
tura pode ser um fator muito importante quando falamos em “aprender 
através da experiência e relevância com a cultura local”. 

Localiza-se no Estado do Pará uma das maiores unidades de conservação 
do país, a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, que possui área total de 
647.610 hectares e é a mais populosa, com mais de 20 mil habitantes 
distribuídos em 72 comundiades. Ela está localizada nos municípios de 
Santarém e Aveiro e tem limites marcados pelos rios Tapajós e Arapiuns.
A RESEX surgiu como reflexo da luta dos moradores dessa região contra a 
exploração insustentável da mata e a ação das grandes empresas madei-
reiras no local. Esses povos, que se apelidam de “povos da floresta” tem 
suas origens nas antigas vilas de missões religiosas e aldeias indígenas 
que acabaram se misturando com os migrantes e colonos de diferentes 
origens. A comunidade da reserva é muito rica em cultura, tradição e traz 
no sangue as crenças, festividades e o espírito de seus ancestrais indíge-
nas. Atualmente existem 4 territórios dentro da reserva ocupados por 
tribos de diferentes etnias distribuídas em diversas comunidades, dentre 
elas os Tupinambás, Mundurukus-Cara Preta, Tupaiús e Arapiuns, entre 
outros.  
“Nós da Resex temos um grau de parentesco muito grande. Admito que 
tenho sangue português, mas tenho muito mais de sangue indígena e vivo 
conforme a cultura do meu povo. Pra eu ser indígena não preciso estar de 
cocar, pintado, pra mim, ser indígena está na alma, tá no coração. É defen-
der nossa cultura, não somos índios ressurgidos, somos índios resisten-
tes, que resistiram a grandes massacres e estamos aqui.” Dinael Cardoso 
dos Anjos, indígena, Aldeia Braço Grande, Arapiuns – trecho tirado do 
Almanaque Tapajos-Arapiuns, p.53. 

Grande parte dos comunitários residentes na reserva estão inseridos nos 
programas sociais porque estão em situação financeira muito frágil, próxi-
mos à linha da extrema pobreza. A média de salários dentro da Resex é de 
R$275,00 e foram declaradas rendas de R$10,00 mensais a R$1.650,00. 
Dentro desse contexto muita gente vive da agricultura e criação de 
animais de pequeno e médio porte, piscicultura, apicultura, enfim, vivem 
dos produtos da floresta e contam muito com a ajuda de familiares e 
amigos.
Algumas casas dentro da Resex buscam a linguagem tradicional da arqui-
tetura vernacular, harmoniosa com o meio ambiente e que refletem traços 
da cultura indígena através da utilização de materiais da floresta e da 
terra. A partir de 2004, cerca de 2.500 famílias foram beneficiadas pelo 
Programa Nacional de Habitação Rural, que passou a ser chamado de 
Minha Casa Minha Vida Rural. O que acontece na prática é que as pessoas 
constroem anexos a essas casas do programa com as técnicas vernacu-
lares e materiais locais porque as construções feitas pelo governo são 
muito pequenas e feitas com materiais que não levam em consideração o 
clima do lugar. 
Um fator interessante a ser ressaltado é o valor que o turismo traz para a 
reserva. Pessoas de vários países vão todos os anos passar férias ou 
participar de programas sociais. A paisagem da Resex, tanto a floresta 
como as grandes extensões de praias de areias brancas são grandes 
atrativos do lugar. O problema é que essa rota de eco turismo ainda não 
acontece em todas as comunidades e aonde acontece existem muitos 
pontos a serem melhorados como, por exemplo, o fato de que os comuni-
tários não falam muito bem o inglês, dificultando a comunicação com os 
turistas estrangeiros, que são numerosos.
O artesanato é uma expressão cultural muito forte e presente entre as 
comunidades, além de ter relação direta com a renda familiar e turismo, 
se conecta principalmente com o extrativismo, que é a exploração dos 
produtos que a floresta oferece. Além disso é uma forte herança cultural 
que perdura até os dias de hoje. Os produtos variam de objetos cerâmicos 
à canoas de madeira e produtos de cestaria. O artesanato e as manifesta-
ções culturais herdados refletem a forma na qual os povos ribeirinhos e os 
indígenas nativos antes deles enxergam a natureza.
A educação dentro da reserva segue o modelo tradicional replicado no país 
todo. A Resex conta com 64 escolas no total, sendo que aquelas localiza-
das em comunidades maiores possuem melhor infraestrutura (mesmo 
assim ainda não é ideal). Essas mesmas comunidades funcionam como 
polos, ou seja, crianças e adolescentes de comunidades menores vizinhas 
caminham todos os dias para assistirem às aulas nas escolas maiores. 

Imagens que mostram as casas construídas em materiais tradicionais e técnicas vernaculares e as 
casas dos programas sociais com materiais que não fazem sentido com o clima ou modo de vida da 
população.
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Dentre as diversas comunidades da reserva, a vila Anã foi escolhida para 
receber o projeto do Centro de Educação Transformadora. É dentro dessa 
comunidade que atua a empresa Encompass Brazil International junta-
mente com a ONG Saúde & Alegria. Anã está localizada às margens do rio 
Arapiuns e tem uma área de 1937 hectares. O acesso a essa vila é exclu-
sivamente fluvial facilitado pelo barco da comunidade que tem dias e 
horários específicos para ir e vir de Santarém. 
O lugar é tão bonito que se tornou um dos principais pontos de parada para 
o eco turismo e é um dos cartões postais da reserva.
A comunidade conta com cerca de 100 famílias, com número total de 

COMUNIDADE DE ANÃ
pessoas próximo a 300.
A pequena comunidade conta com uma escola, na qual alunos de outras 
comunidades menores frequentam. Existem três igrejas católicas, uma 
biblioteca, um barracão comunitário, onde são realizados eventos e festi-
vidades. Uma pousada foi construída para receber os turistas e os estu-
dantes que visitam Anã. Foram construídos, ao longo dos anos, um 
galinheiro para a comunidade e uma fábrica de ração de peixes para que as 
desepesas da atividade de piscicultura sejam reduzidas, fazendo com que 
assim os comunitários consigam cada vez mais independência.
A economia de Anã baseia-se, principalmente no turismo por ser um local 
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atrativo e com belezas naturais, pelas diversas trilhas, nas quais é possí-
vel descobrir os animais exóticos e por atrair diversas instituições 
interessadas em desenvolver projetos sociais. 
O peixe é, tradicionalmente, a base da alimentação regional é importante 
também para a renda dos comunitários. Além disso, a caça, agricultura e 
extrativismo compõem a economia local. Entre os produtos mais comer-
cializados estão a mandioca e o mel, para o último, existe um projeto da 
ONG Saúde e Alegria junto à comunidade para a potencialização de produ-
ção e venda.

Existe uma área próxima ao centro da comunidade (cerca de 1km) que se 
encontra quase que totalmente livre de vegetação em meio à mata densa 
e fechada ao redor, provavelmente devido a ação do extrativismo predató-
rio. Essa região foi escolhida para a implantação do projeto por possuir 
dimensões adequadas para o tamanho do Centro, que conta com 3 mil m² 
de área construída. Além disso, contribui para levantar a questão da 
sustentabilidade e preservação da floresta visto que o projeto foi inteira-
mente concebido em madeira, matéria prima extremamente abundante e 
de muita importância para a população, que já tem experiência em utilizar 
esse material tanto no artesanato como na construção civil. 
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Colocamos o design a serviço das pessoas.
Marcelo rosenbaum.

“
Após levantamento histórico e cultural dessa comunidade, foi preciso buscar 
o propósito desse projeto. Para isso, a grande referência foi o projeto A gente 
transforma, idealizado pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum. Nele, designers 
entram em um processo de imersão em comunidades tradicionais para que 
juntos consigam enxergar o que estava esquecido na memória para então 
criar objetos carregados de símbolos, memórias e intenções. Rosenbaum 
defende que o design é uma ferramenta que conecta objetos a narrativas. 
Surgem desse ideal peças que contam a história de um coletivo, uma 
comunidade.

Para propor o Centro de Educação Transformadora, foi desenvolvido um 
desafio de projeto após unir o levantamento histórico do local com a filosofia 
do A gente transforma:

TRADUZIR O QUE É SER UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA TRADICIONAL 
INSERIDA EM UM CONTEXTO DO SÉCULO XXI, VALORIZANDO A CULTURA 
LOCAL E RESGATANDO O QUE SE PERDEU NA MEMÓRIA.

A BELEZA É UM DOS MAIORES PILARES DESSE 
MOVIMENTO.

A BELEZA EM SUAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES.
A BELEZA NA ÉTICA.

A BELEZA NA ESTÉTICA.
A BELEZA EM SUA FORMA PURA E CLARA 

EXISTENTE EM TODA A CRIAÇÃO.

“
Marcelo rosenbaum.

A região do rio Tapajós foi habitada por diversas tribos, sendo a Tapajós a 
maior e mais forte. A região sempre foi marcada por uma mescla de culturas 
de tribos diferentes e certas rivalidades. Muitas etnias indígenas 
compartilhavam alguns rituais, crenças e hábitos. 
Infelizmente a cultura indígena não é valorizada como deveria. Isso acontece 
por diversos motivos, por exemplo a forma como ela foi sendo dizimada 
desde o período da colonização, criando então um certo preconceito muito 
percebido nos dias de hoje; as barreiras do isolamento das tribos dentro das 
matas densas e a língua falada dificultam a comunicação e o acesso a 
informações sobre esses povos.
As informações desse trabalho foram tiradas do plano de manejo da Resex 
feito pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade); por um trabalho de documentação e divulgação da realidade 
territorial da reserva denominado “Prazer em conhecer” produzido pela ONG 
Saúde e Alegria em parceria com o INCT/Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - Biodiversidade e uso da Terra na Amazônia/Museu Paraense Emílio 
Goeldi, a Fundação Ford e a Fundação Konrad Adenauer; a FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio) e o ISA (Instituto Socioambiental) foram de extrema 
importância porque possuem dados sobre as tribos como: localização, língua, 
levantamento fotográfico, entre outros, porém ainda contam com muito 
pouca informação.
O livro História dos índios no Brasil deu apoio histórico e juntamente com a 
tese de pós graduação do Wagner Penedo Priante sobre a cerâmica 
tapajônica foi possível absorver dados sobre a forma como os índios se 
manifestavam e representavam a natureza e os fenômenos ao seu redor. Foi 
importante saber que cada combinação de linhas contém um significado 
diferente e que se valorizam muito as relações de simetria, abstração e geometrização 
em praticamente todos os objetos e pinturas corporais feitos pelos povos 
nativos.

desenhos para o motivo rã

desenho para o motivo coruja

Para cumprir o desafio, foi preciso fazer uma pesquisa mais profunda sobre 
as origens dos povos da floresta. Buscou-se então os hábitos e a cultura das 
tribos indígenas nativas e originais que habitavam a região há muitos anos.
Isso foi necessário justamente para que a arquitetura seja uma resposta aos 
valores herdados carregada de simbologia e que consiga refletir quem são as 
pessoas que habitam não só em Anã, mas em toda a Resex. 

Para conceber o partido do projeto foram usados os conceitos que mais se 
destacaram na pesquisa: formas geométricas, principalmente o triângulo, 
que pôde ser abstraido em diversos elementos da arquitetura vernácula; 
simetria e a utilização de linhas diagonais que fazem referências aos motivos 
desenhados pelos povos nativos e muito presentes na arquitetura 
tradicional, nas cerâmicas, tapecarias e nas pinturas corporais.

triângulo simbolizando a geometria 

eixos de simetria traçados 

a forma geométrica replicada ao longo dos eixos de simetria, 
desenho que refletirá diretamente na estrutura do espaço

as linhas repetidas formando um padrão que lembra os desenhos de alguns 
motivos feitos pelos indígenas nativos que será utilizado no forro, trazendo a 

ideia de imersão em um espaço que reflete a cultura de maneira sutil



Os primeiros traços do projeto surgem quando se observa uma tipologia de 
aldeamento Tupi, no qual um eixo separa a vida mais individual - estrutura 
onde habitam várias famílias - da vida mais coletiva. O eixo tornou-se então 
um elemento que guiou diversos aspectos como o programa e a marcação 
simétrica da arquitetura.
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Módulos com dimensão total de 10x10 metros foram agrupados 
trazendo para o projeto uma linguagem pura, simples e pavilhonar. O 
eixo marca a circulação principal e a simetria da estrutura que é uma 
resposta às análises culturais e históricas e reforça a simbologia da 
geometrização e dos motivos indígenas. A imagem abaixo mostra a 
intenção do eixo com a geometrização do projeto em planta e em corte 
esquemáticos. É possível perceber também que a intenção estrutural é 
reflexo dos desenhos que remetem à cultura local.

comunidade

alunos
pesquisadores 

professores

turistas

A principal ideia desse projeto é criar o ciclo entre os pesquisadores, 
estudantes e professores que entrarão na comunidade para entender o 
processo criativo e tradicional da população da reserva para unir com 
novas técnicas e aprimorar o que pode ser aprimorado com a intenção de 
tornar a comunidade cada vez mais independente e refletir esse novo 
conhecimento em uma experiência de imersão para o turista.

O programa conta com 4 salas de oficinas onde a previsão é que 
aconteçam atividades ligadas à marcenaria, tecelaria, cerâmica e 
cursos mais tradicionais como aulas de inglês e outras línguas, por 
exemplo. 
O acesso à Internet dentro da comunidade causa alguma polêmica já 
que algumas pessoas enxergam isso como um fator que pode acabar 
afastando as pessoas, mas ao mesmo tempo a comunidade precisa se 

alojamento
cozinha
banheiros | apoio | lavanderia
refeitório | salão comunitário
oficinas

sala de acesso à Internet
administração
espaço de culto

fogueira

trilha existente

acesso

trilha a ser criada

Dois pontos de acesso foram criados para receber as pessoas que 
chegam da comunidade Anã e as pessoas que chegam de outras 
comunidades.

Anã

An
ã

outra
s comunidades

Foram criados alguns jardins internos com diferentes intenções. O jardim interno marcado com 
o número 1 separa os quartos dos alojamentos fazendo com que se tenha o contato com a 
natureza por todos os lados. O jardim de número 2 separa a circulação que leva aos alojamentos 
da parte mais comum e o jardim de número 3 marca o eixo central e cria uma unidade entre a 
administração, espaço de culto e as salas com acesso à Internet.
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conectar para conseguir maior projeção fora da reserva, ainda mais se os 
jovens e adultos quiserem se inscrever em cursos disponibilizados pelas 
universidades. Para tentar solucionar isso, foi proposta uma sala com alguns 
computadores e acesso à Internet, então, quem precisar se conectar terá o 
espaço para isso.
O alojamento foi proposto para abrigar os alunos, pesquisadores e 
educadores de fora da reserva, que vêm de vários lugares do Brasil e fora do 
país também. A proposta é que a pousada existente na comunidade sirva aos 
turistas, que podem aproveitar as oficinas do Centro para aprender como são 
feitas as coisas pelos povos da floresta.
Um grande salão funciona como refeitório e salão comunitário quando for 
preciso reunir um número maior de pessoas para palestras, reuniões ou 
festividades e tem como apoio uma grande cozinha cujo ponto focal é uma 
enorme estrutura em adobe que serve como um fogão a lenha, que é a 
maneira mais próxima do tradicional de se cozinhar.
O espaço de culto surge no centro do eixo principal de circulação e na 
extremidade do projeto, é um espaço para exibir artefatos usados pelos 
comunitários e pelos seus ancestrais em seus rituais e festas. É um espaço 
simbólico que valoriza, reforça e resgata a cultura local.
Um outro forte elemento com uma simbologia muito forte é a fogueira, 
localizada no centro do projeto, é um local onde as pessoas se reúnem, 
reflete a relação dos indígenas com o fogo e seus rituais  e tem função de 
repelente natural.
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O esquema acima mostra as etapas construtivas de um módulo de 
10x10m que compõe o pavilhão. Em primeiro lugar são fixados os conjun-
tos de pilar que sustentam o piso e as vigas superiores. Depois do piso em 
madeira finalizado surgem os contraventamentos em diagonal e o siste-
ma de vigas e forro. Acima do forro é colocada uma estrutura em madeira 
com uma manta impermeabilizante por cima para dar lugar a um jardim 
superior. O sistema de pilares mais internos que vêm da base ganham 
mais altura e dão apoio a um segundo esquema de vigas que funcionam 
como um guarda-chuvas invertido, o que é interessante para a captação 
de águas pluviais. Por último todo o conjunto é fechado por um sistema de 
portas pivotantes ripadas para permitir passagem de luz e ar por todo o 
complexo. Os diagramas ao lado trazem, respectivamente, o sistema 
construtivo do sistema de pilares do piso e o esquema de captação de 
água da chuva.
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LEGENDA

1. jardim
2. espaço internet
3. espaço de culto e exposições
4. administração
5. circulação
6. fogueira
7. oficina

O uso da madeira foi muito explorado no projeto. Várias espécies foram escolhi-
das e cada uma exerce um papel diferente de acordo com seu índice de dureza. 
As informações sobre essas espécies foram tiradas do livro “A madeira e seus 
usos” dos autores Julio Eustáquio de Melo e Jose Arlete Alves Camargo. A 
estrutura foi pensada em Cumaru, as esquadrias externas em Jatobá e Itaúba, 
que têm cores diferentes e criam uma dinâmica maior na fachada ripada, a Tauari 
foi usada no piso e nas ripas do forro, cujo desenho remete também às formas 
geométricas que fazem alusão à cultura indígena da região, por último, Angelim 
Amargoso e Roxinho compõem os paineis e divisões internas.

A circulação do Centro é também um espaço de convivência no qual o ponto focal é a fogueira, que faz referência às ocas indígenas e os elementos de cerâmica atirantados na 
estrutura servem para proteger a madeira das chamas. Os paineis ripados em madeira Roxinho trazem permeabilidade visual em todo o edifício.

A entrada do Centro é marcada por um grande jardim interno que serve como fundo para as 
exposições dos artefatos locais e  de tudo que venha a ser produzido no local.
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A fachada do Centro foi pensada para permitir a circulação constante de 
ar e iluminação natural, mesmo quando fechadas, o que ajuda a manter 
um clima mais ameno dentro do edifício e ao mesmo tempo ajuda a manu-
tenção da madeira quanto à umidade. Além disso, o desenho das ripas 
intercaladas faz com que a água da chuva fique sempre do lado de fora 
evitando assim o uso do vidro.

Detalhe da esquadria em planta

Corte esquemático representando a circulação constante de ar pelo pavilhão

Imagem interna do refeitório

Jardim interno que separa a parte comum do alojamento

Jardim interno entre os quartos dos alojamentos


