Praça do Crasto
Como estratégia inicial de projeto, houve a
preservação da área livre da praça, espaço de
recreação para a população do Crasto (campinho).
Levantamento da situação existente
área livre a ser preservada para usos diversos

A Praça do Crasto está localizada no povoado do Crasto, 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 e no século XIX com a pecuária e a produção de
cana, sediando mais de 60 engenhos de açúcar.
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O projeto da Praça do Crasto 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.
Esse instituto atua em Santa Luzia do Itanhy desenvolvendo
ações junto à comunidade local principalmente no fomento
de frentes de trabalho que envolvem a economia criativa,
promovendo encontros, oficinas, capacitações dos artesões
e artistas locais com designers, músicos e cineastas cujos
trabalhos possuem relevância em escala nacional. Essas

frentes de trabalho veem trazendo resultados na produção de
design de objetos, estamparias para indústria téxtil, artesanato
com alta qualidade técnica e produção de áudio visual com
grande identidade local.
A constituição dessa praça é uma iniciativa da máxima
importância pois assegura a consolidação dessa área livre
pública no vilarejo do Crasto; há ameaças constantes de
invasão desse espaço para construção de residências. A
comunidade em volta dessa área se articulou para convidar o
escritório de arquitetura autor da proposta aqui apresentada
para, em um processo de co-autoria, levantar as necessidades
e o conjunto de idéias que poderiam ser adicionadas ao trato
urbanístico desse empraçamento.
O projeto para essa área livre no povoado do Crasto propõe
a criação de um espaço de lazer cultural e desportivo inédito
nesse vilarejo de economia pesqueira localizada no litoral sul
de Sergipe. O projeto cuida ainda da resolução de questões
referentes à acessibilidade, interconectando o empraçamento
desenhado ao entorno construído pré existente.

Uma área apropriada para a diversão e jogos
esportivos sem o fim de competição: brincadeiras
com bola, festas populares, feiras livres e eventos
culturais de naturezas diversas.
Diagrama 1 preservação da área livre

Desenho de um platô linear como uma extensão das
soleiras das casas que se voltam para esse espaço
livre do vilarejo.
Área de transição entre os espaços privativos das
residências e o empraçamento público; local de
estar, recreação e de encontro entre vizinhos.
Em uma das extremidades do platô, protegido da
queda do talude e próximo das residências, há a
locação de uma área livre que pode acomodar um
parquinho infantil ou uma área para secagem de
pescados.

Localização de Sergipe no Brasil e localização da área de
projeto (em vermelho) no Povoado do Crasto, município
de Santa Luzia do Itanhy.

Diagrama 2 extensão das soleira das casas

Estabelecimento de dois eixos principais de
circulação: preservação de caminho que cruza o
empraçamento seguindo a “linha do desejo” do
trajeto cotidiano dos moradores do Crasto e desenho
de rampado que garante acessibilidade entre a cota
mais baixa e a mais alta da praça.
Elementos construídos em concreto aparente (pisos, muros de arrimo, bancos,
marquise) recebem gravações em baixo relevo a partir da associação de produtos
típicos da artesania local (esteiras, entalhes em madeira, entre outros) às formas
de concretagem. No processo de desforma das peças de concreto, deixam
estampado nesses objetos cimentícios uma memória das habilidades manuais da
população de Santa Luzia e das matérias primas típicas da região.

Há a proposição de um novo volume para abrigar
o “Poço de Jacó”, infraestrutura já existente no local
de intervenção.
A geometria do platô onde se localiza o novo abrigo
do “Poço de Jacó” aproveita um alicerce em pedras
presente nessa área, “reciclando” de maneira efetiva
e simbólica essa pré-existência.
Localizada no platô superior, há a previsão
da construção de uma marquise que
cruza o espaço da praça; essa estrutura
define um sombreamento linear que
ampara o uso dessa área pública.

Diagrama 3 acessibilidade e platô elevado

A
marquise
transversa
além
de
desempenhar a função de sombreamento
possui uma conotação infraestrutural,
sendo equipada com cabeamentos de
eletricidade, sonorização e transmissão
de dados.
A inserção desse objeto arquitetônico
adequa esse espaço livre da cidade à
realização de eventos culturais públicos
ao ar livre. Encenações teatrais, projeção
de filmes, exposição de artes, feiras livres
são algumas das atividades que podem
ser auxiliadas por essa estrutura.
Diagrama 4 marquise transversa suplementar
Levantamento da situação existente
Vista a partir da avenida principal
para área de intervenção

Vista da rua na porção mais alta da
área de intervenção

Atual abrigo do Poço de Jacó
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marquise / teatro
A marquise pode ganhar como atribuição suplementar: a
conformação de uma caixa cênica equipada com urdimento
de trilhos eletrificados para equipamentos de iluminação e
sonorização.
A estrutura de concreto da marquise funciona como suporte
para a fixação de cenários, coxias, rotundas e cortinas.
Sua forma angulada serve ainda para potencializar a
propagação do som, cumprindo uma função de concha
acústica.
A escada que se projeta para frente do alinhamento da
marquise configura uma espécie de proscênio, dividindo o
palco do espaço destinado à platéia.
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Legenda
1. secagem pescados
2. rampa acessibilidade
3. marquise
4. “poço de jacó”
5. escadaria
6. parquinho infantil (na imagem, peça do designer Hugo França)
7. campinho

marquise / cinema
A área sob a marquise transversa pode funcionar como uma
cabine de comando para projeção de cinema: na sua estrutura
de concreto podem ser fixados, eventualmente, projetores,
caixas de som entre outros equipamentos.
As escadarias com seus planos em desnível possuem a
capacidade de acolher parte da platéia espectadora da
projeção cinematográfica.
Completando o aparato para a realização de sessões de
cinema ao ar livre é necessário que seja esticada uma tela
de projeção na área gramada do empraçamento, como uma
estrutura efêmera.

marquise / galeria de arte
A área protegida sob a marquise pode acolher exposições
de artes, artesanato e objetos de design fazendo uso da
infraestrutura de iluminação que pode ser acoplada à
marquise.
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