A Escola da Pedra Furada está localizada no
povoado de Pedra Furada, em Santa Luzia do
Itanhy, município localizado ao sul do estado
de Sergipe. O ano datado da sua fundação
é de 1575, período em que ocorreram as
primeiras tentativas de colonização do solo
sergipano, sendo considerada a povoação
mais antiga do estado. Destacou-se na
economia sergipana no século XVI como o
maior produtor de farinha de mandioca da
província, atividade que é exercida ainda
hoje em menores proporções.
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“No começo do século 19 houve
crescimento acelerado dos engenhos
no estado e a concentração do maior
número de escravizados até então, 1/3 da
população de Sergipe. Esses trabalhadores
foram explorados, sobretudo, para o cultivo
da cana e a produção do açúcar. Na
segunda metade do século XIX, Santa Luzia
do Itanhy chegou a ter mais de 60 engenhos,
além de lavouras e pecuária, baseados no
trabalho escravo. Esse contexto originou as
condições para a formação do território
quilombola luziense: lugar de resistências e
criatividades próprias de uma comunidade
que reconhece a história da escravidão
como história de seus ancestrais, e que luta
pela reparação dessa e de outras injustiças
históricas.” (INCRA, 2016)
A população do município de Santa Luzia
do Itanhy é composta por cerca de 14
mil habitantes, cuja predominância é
de crianças e jovens adultos até 29 anos
de idade. Atualmente, apenas 6,2% da
população é empregada e a renda mensal
é de aproximadamente 2 salários mínimos.
Apresenta índice de desenvolvimento
humano considerado médio; porém, o
enorme agravante é a educação. Isso é
evidenciado pelas taxas de analfabetismo
em maiores de 18 anos.
População por faixa etária
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PIB Santa Luzia do Itanhy

Serviços
Agropecuária
Indústria

Vista em direção ao acesso de alunos, prumada de rampas e bloco com dois pavimentos.

Tecnologias Construtivas
A
construção
da
Escola
se
valerá,
prioritariamente,
do uso de materiais de
natureza orgânica, uma forma de se adaptar
à paisagem rural circundante; traz ainda uma
relação com a identidade cultural construtiva
dessa região litorânea de Sergipe. O projeto
utiliza como sistema construtivo primário
estrutura de concreto moldada in loco fundações, pilares e vigamentos - e estrutura
secundária em madeira laminada colada
(MLC). Para as paredes de vedação serão
utilizadas técnicas da construção com terra Taipa de Mão e tijolos BTC. No piso, Ladrilhos
Hidráulicos, acabamento encontrado nos
casarões e igrejas dos tempos áureos de Santa
Luzia do Itanhy.

Projeto Colaborativo
O processo de desenvolvimento da Escola
da Pedra Furada
reverte o processo de
concepção clássico de se projetar em
arquitetura. Nessa inversão, a comunidade
para a qual a escola se destina é capacitada
a desenhar junto e influenciar na tomada de
decisão do desenho; assim, os ‘arquitetos’ de
formação desempenham um papel horizontal
e podem, com o seu conhecimento de
técnicas especializadas, traduzir as intenções
colocadas pela comunidade quando esta
esgota a sua gama de expressão.
Uma série de oficinas foram estruturadas
para a concepção de projeto junto com a
comunidade. Desenhos e simulações em
maquetes físicas foram executadas de maneira
a ordenar arquitetonicamente os desejos e
necessidades da comunidade.

Imagem de oficina com população do povoado da Pedra Furada: dinâmica
para execução de maquetes físicas para ordenação programática da Escola.

Boa parte da edificação será construída
pela própria população local sob o regime

Fonte: elaboração própria com base em dados
fornecidos pelo IBGE.

O projeto da Escola da Pedra Furada é uma
demanda trazida por um instituto que atua
em Sergipe com o objetivo de desenvolver
soluções integradas entre tecnologia e
processos humanos, tendo como áreas
prioritárias a educação, saúde pública
e economias criativas. A escola carrega
a missão de trazer melhorias nos índices
educacionais e econômicos do Povoado
da Pedra Furada e cercanias.

de mutirão, empregando, após oficinas de
capacitação, tecnologias da construção
contemporânea com terra como a Taipa de
Mão, Tijolos BTC, Ladrilhos Hidráulicos e Tintas
à base de terra.
A obra da escola deixará um legado de
conhecimento para a população local,
impulsionando a estruturação de um núcleo
tecnológico que terá como o seu primeiro
objeto de trabalho a Escola da Pedra Furada.
Esse núcleo tecnológico, voltado para
técnicas da construção civil, capacitará a
população do município para prestar serviços
de construção com terra bem como poderá
produzir Tijolos BTC, Ladrilhos Hidráulicos,
Elementos Vazados, entre outros materiais para
a comercialização, dinamizando a economia
local de forma criativa.
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Imagem captada no povoado da Pedra Furada: construção executada com a
técnica tradicional da Taipa de Mão.

Imagem captada no povoado da Pedra Furada: cerca em Biriba, madeiramento
típico da região utilizado, inclusive, na confecção da trama da Taipa de Mão.

Pré Existências: Área de projeto em sua situação original. Dentro da geometria do lote
(polígono demarcado) há uma pequena creche edificada. Terreno localiza-se aos
fundos de um Posto de Saúde em obras, apresentando como vizinhos laterais um Centro

Comunitário e um Bar. Podemos notar a presença de duas árvores significativas: uma
mangueira (dentro do lote) e uma arvoreta (já fora da área de projeto). As duas árvores
serão preservadas, enquanto que os coqueiros serão retirados para a execução da obra.

Vista aérea com a organização dos blocos no
terreno. Destaque para a integração entre as áreas
livres e a paisagem envoltória existente, a criação
de pátios descobertos - como um quintal aos fundos
para a recreação - e a área coberta multifuncional
onde reuniões, palestras, apresentações de teatro,
projeções de cinema podem acontecer de forma
protegida.

Pré Existências: Eixos de circulação espontânea de pedestres que conectam a rua do
povoado à área posterior do terreno, onde existe uma grande área livre - campo de
futebol.

Pré Existências: Eixos visuais principais: (a) para arvoreta externa; (b) para mangueira; (c)
para campo de futebol e coqueiral - paisagem envoltória.

Proposta: Organização do programa da escola e as suas disposições estratégicas no
terreno: (a) cozinha e refeitório próximos da rua - carga e descarga facilitada; (b) creche
aos fundos do lote - área mais calma e segura; (c) bloco pedagógico - salas voltadas
para melhor ventilação; (d) administrativo - acesso independente à rua.

Pré Existências: Áreas sombreadas pelas árvores já existentes no terreno: árvore da direita
corresponde a uma Mangueira.

Proposta: Volumetria da escola arremata muros de fundo do Posto de Saúde. Creche
é demolida para criação de um dos acessos à escola correspondente à entrada de
alunos e crianças em idade pré escolar.

Proposta: Volumes edificados possuem fechamentos perimetrais com certa solidez
(elementos vazados) garantido a segurança patrimonial requisitada pela comunidade.
Assim, é possível prever um fechamento leve com alambrado para o limite do lote (ao
invés de um muro opaco) garantindo, assim, a vista para a paisagem envoltória.
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Posto de Saúde

Área sob a Mangueira pode receber atividades
de descanso, lazer, leitura ou mesmo servir como
mais um espaço para apresentações culturais. Há
o desenho de um jogo de planos - patamares de
escada enlarguecidos - que podem servir como uma
arquibancada voltada para essa árvore.
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Campo de
Futebol
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Vista com destaque para o andar superior, avarandado para aulas criativas.
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No pavimento superior está alocado um avarandado
linear subdividido em três áreas que possui a
versatilidade de acolher atividades diversas.
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Vista em direção ao Pátio Coberto e bloco de Salas de Aula.

O bloco com dois pavimentos acolhe, no térreo, a
Cozinha e a Casa de Farinha, ambas podendo ser
utilizadas para cursos de culinária além das atividades
normais de preparo de alimentos para as refeições
da escola. Encontramos nesse pavimento, ainda, o
Refeitório e a Creche e o seu pátio enclausurado para
atividades das crianças menores.

As Salas de Aula possuem aberturas para o Leste de
maneira a aproveitar a ventilação predominante
que vem dessa face; não há aberturas entre as salas
de aula e a galeria de circulação, evitando assim
a interferência dessa última na concentração dos
alunos. As salas se abrem para um jardim recluso,
oferecendo uma micro paisagem para esses
ambientes, garantindo, de forma, a ventilação
cruzada para esses ambientes.
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O pavimento superior do bloco com dois pavimentos
configura um grande avarandado coberto e é
protegido lateralmente por brises de Biriba, madeira
tradicionalmente utilizada em cercados e nas tramas
para aderência do barro lançado na execução da
da taipa de mão. Esse pavimento pode abrigar as
aulas especiais: arte, dança, teatro, cursos técnicos,
entre outros requisitados pela comunidade. Esse
avarandado, como um túnel no sentido Leste Oeste, permite que a ventilação cruze o espaço
sem impecílhos. Do avarandado, conseguimos uma
visão panorâmica da paisagem envoltória

Esses canteiros são planejados para que fiquem à
vista, evidenciando simbolicamente a sua importância
bem como servindo como um elemento de cunho
pedagógico. Os moradores das cercanias poderão
aprender a construir esse barato sistema de esgoto
nas suas casas, ajudando a preservar a qualidade da
água do lençol freático dessa região e do manguezal.
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O eixo de circulação pública de pedestres pode,
estrategicamente, permitir a conexão entre o
espaço da Escola e o Centro Comunitário. Há a
possibilidade de um acesso secundário ao programa
da Biblioteca a partir desse eixo em momentos em
que a escola estiver fechada, como por exemplo,
nos finais de semana.

Os Canteiros Bio Sépticos - tanques de bananeiras terão a atribuição de tratar os efluentes (águas cinzas
e negras) da escola, função importante inclusive em
função do povoado não possuir rede de esgotos.
São previstos dois núcleos com esse sistema - um que
atende a cozinha e os banheiros de alunos - e um
outro que será responsável pelo tratamento do esgoto
da ala administrativa.
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1. Cozinha / Casa de Farinha
2. Refeitório
3. Creche
4. Pátio coberto
5. Banheiro
6. Sala de aula
7. Informática
8. Biblioteca
9. Enfermaria / Psicológo
10. Copa professores
11. Sala dos professores
12. Sala do coordenador
13. Sala do diretor
14. Secretaria
15. Recepção administrativo
16. Horta
17. Pomar
18. Canteiros Bio Sépticos
19. Rampa
20. Superior: varanda multiuso
21. Acesso alunos
22. Eixo circulação pública

O Bloco Administrativo é disposto em trecho do terreno
alongado que separa o Posto de Saúde em obras do
Centro Comunitário em atividade.
É previsto em projeto um eixo de circulação pública
entre o fechamento de cobogós da ala Administrativa
e o fechamento em gradil do Centro Comunitário,
preservando-se, assim, o eixo de circulação de
pedestres já espontaneamente consolidado em
direção ao campo de futebol.

Integrada a esses planos em desnível, são alocados
canteiros para a horta - a ser cuidada por funcionários,
pais e alunos - que apoiará as atividades da cozinha.
A horta, em conjunto com os jardins e os tanques de
bananeiras, compõem o trato paisagístico das áreas
livres da escola.
A cobertura transversa demarca uma sombra na área
livre aos fundos do terreno. O fechamento vertical na
face leste dessa cobertura garante a proteção contra
as chuvas de vento típicas dessa zona no litoral de
Sergipe.
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Vista superior do conjunto edificado.

