
CORAÇÃO DE NEGRO
COMPLEXO ESCOLAR QUILOMBOLA

O termo africano quilombo advém dos povos 
de origem banto¹ (kilombo), o maior grupo ét-
nico da população africana que ocupava, e 
ainda ocupa, mais da metade da África negra. 
A maioria dos escravos exportados da África 
para o mundo eram dessa etnia. Os primeiros 
quilombos no Brasil surgiram da necessidade 
dos escravos readquirem sua autonomia e liber-
dade. Aos poucos conseguiram se organizar em 
territórios de difícil acesso, como locais mon-
tanhosos e matas fechadas. A formação atual 
das comunidades remanescentes quilombolas 
brasileiras possui essa origem, caracterizadas 
por serem grupos étnicos descendentes de es-
cravos, oriundos das fazendas no período da 

escravidão. Sua população é predominantemen-
te negra, com relações, costumes, hábitos e 
saberes que se diferenciam das demais comuni-
dades. Essas características refletem na forma 
como ocupam o espaço, na relação com a na-
tureza local, nas técnicas construtivas para 
se estabelecerem em seus territórios, nas suas 
manifestações culturais, denotando uma iden-
tidade específica do seu povo (GOMES, 2015), 
(MUNANGA, 1996).  
É nesse contexto que nasce o Complexo Esco-
lar Coração de Negro, desenvolvido para a 
comunidade rural quilombola de Sitio Alto, 
Simão Dias, região centro-sul de Sergipe, Nor-
deste do Brasil. O projeto foi fundamentado 

em pesquisas locais e interações com o quilom-
bo. Ele possui cerca de 640 habitantes, a memó-
ria coletiva afrodescendente é refletida em 
um histórico de luta pela sobrevivência e re-
sistência no território. Para se estabelecerem 
nessas terras os recursos da natureza local 
e o espírito de vida em comunidade foram seu 
refúgio. As origens culturais serviram como 
fonte de inspiração para resistirem e continua-
rem sua identidade ancestral relacionando as 
tradições locais, agricultura de subsistên-
cia e a dança de roda no fortalecimento espi-
ritual afrodescendente.
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LEGENDA:

ALTO FLUXO

MÉDIO FLUXO

BAIXO FLUXO

DELIMITAÇÃO  
TERRENO

LEGENDA:

UBS

FEIRA

RESIDÊNCIAS

ESCOLA EXISTENTE

DELIMITAÇÃO  
TERRENO

LEGENDA:

VEGETAÇÃO 
RASTEIRA
DESCAMPADO/
CAMPO
CAMINHOS

DELIMITAÇÃO  
TERRENO

LEGENDA:

VENTILAÇÃO LESTE

VENTILAÇÃO 
SUDESTE

TRAJETÓRIA SOLAR

DELIMITAÇÃO  
TERRENO

SOLSTÍCIO DE VERÃO

15h

15h

12h

12h

9h

9h

SOLSTÍCIO DE INVERNO

O Projeto da escola foi concebido como espaço 
social, comunitário, humano, e acolhedor, que 
funciona como a segunda casa para os quilombo-
las.  A perpetuação dos saberes, memórias   e es-
piritualidade definem os pontos predominantes do 
projeto.  O projeto pretende atender diretamente 
248 crianças entre 0 a 14 anos em período integral, 
auxiliar no processo de equidade social, e contri-
buir na manutenção das tradições e valores so-
cioculturais da comunidade. Foi pensada para uma 
pedagogia com abordagem histórico-cultural 
do desenvolvimento humano, baseada na teoria de 
aprendizagem Sociointeracionista de Vygotsky. 
O lugar fica situado numa região de serra da zona 
rural, à 8 km da sede Municipal, com acessos por 
estradas vicinais de terra batida, e entorno monta-
nhoso.
O clima é quente no verão beira os 38° C, entre 

os meses de outubro a abril, com períodos de seca 
intensa.  O inverno é frio, chegando a 14°C, com 
chuvas constantes durante os meses de julho a se-
tembro (período de plantio da lavoura).  As edifica-
ções locais são caracterizadas por casas térreas 
avarandadas, e pequenos quintais para plantio. Os 
deslocamentos da comunidade são realizados a pé, 
bicicleta, animais e motocicletas.  Um dos marcos 
territoriais mais importantes da comunidade é a 
árvore coração de negro, situada na extremidade 
noroeste da comunidade. O território escolhido 
para implantação do projeto é localizado em umas 
das regiões mais altas e centrais da comunidade, 
com área aproximada de 6.738 m2. Seu entorno é de-
limitado pelos principais equipamentos, como tam-
bém maiores números de residências. A topografia 
possui um relevo acentuado, com declividade acen-
tuada.
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ACESSO SÍTIO ALTO
COMUNIDADE QUILOMBOLA

SIMÃO DIAS
SEDE

SE- 361

SE- 265

SE- 179

SE- 287

ESTRADAS
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ESTRADAS
VICINAIS

ESTRADAS
VICINAIS

brasil nordeste

SERGIPE

EVOLUÇÃO PROJETURAL

FLUXO DE PEDESTRES

LOCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS EXISTENTES ELEMENTOS PRÉ EXISTENTES VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO
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O conceito é baseado no fortalecimento 
da identidade ancestral quilombola, tendo 
como marco territorial e ancestral a árvore 
coração de negro. Sua existência é datada an-
tes mesmo das primeiras povoações da comu-
nidade. Os habitantes da comunidade possuem 
a crença de que o Coração de Negro tem o 
poder de iluminar e aliviar o sofrimento dos 
que usufruem da sua sombra, tornando-os mais 
resistentes nas lutas diárias. A árvore, com o 
passar do tempo, tornou-se um marco terri-
torial para os moradores, e para quem passa 
pela estrada onde ela está situada. É ponto de 
encontro para as manifestações culturais 
do povoado, além de ter sido sempre utilizada 
pelos moradores como um lugar de descan-
so, quando retornavam do trabalho antes de 
chegar em suas casas. A crença da proteção 
e a simbologia da força atrelada ao coração 
de negro rememoram as suas raízes ances-
trais e a sua identidade, enfatizando o ciclo 
da resistência, valorização e respeito à na-
tureza. Foram incorporados os elementos da 
sua morfologia orgânica de copa circular, 
raízes, conexões e nós, atribuindo-a como um 
elemento forte de valorização da cultura, me-
mória e identidade local.
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CONCEITO
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A implantação do projeto denota a forma or-
gânica da árvore por meio da geometrização da 
sua morfologia circular, se transformando em 
formas hexagonais e octogonais, auxilia na afir-
mação do sentido de união e vida em grupo, tão 
presentes na comunidade quilombola de Sitio 
Alto. A principal manifestação cultural da co-
munidade, que é a dança de roda também enseja 
a forma circular, alcançando a aproximação 
entre o conceito arquitetônico e as tradições 
e costumes dos usuários. 

Os pavilhões foram distribuídos no relevo no sí-
tio, e dialogam por meio de eixos de circulação. 
Estes criam emaranhados similares ao movimen-
to das raízes e galhos da árvore, que em seus 
encontros criam nós e conexões entre os pavi-
lhões. Os nós são os pátios que integram e per-
mitem maior união e vida em comunidade entre os 
quilombolas. Por meio das circulações internas 
do sítio, essas raízes vão desenhando pátios na 
topografia, cobertos e descobertos, que abra-
çam as relações de vivencias coletivas.

As alternâncias dos pavilhões criam cenas em 
cada ponto do projeto, trabalhando as rela-
ções sensoriais dos espaços com os usuários. 
Os meandros e paisagens naturais do entorno 
contribuem nessas sensações do observador, 
com enquadramentos alternados - internos e 
externos, valorizando a vida no território qui-
lombola.

3-HORTA/ REFEITÓRIO2-PÁTIO DESCOBERTO1-ACESSO PRINCIPAL

COMUNIDADE  VIABILIDADE   PROJETO

PARTIDO ARQUITETÔNICO
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Pavilhão creche - A conexão geométrica entre três hexágo-
nos forma um espaço com a área recreativa coletiva, para 15 
bebês.

Pavilhão de memorial - setor administrativo e docente – três 
octógonos conectados, situam-se no acesso principal do 
complexo, espaço de acolhimento à comunidade externa, e 
entrada principal do Complexo, com um pátio de exposições /
memorial.

Pavilhão maternal - os hexágonos formam três ambientes de 
aprendizagem, com integração direta para a área externa, e 
um pátio central coberto.  

Pavilhões do fundamental I e II - Dois pavilhões escolares 
com a mesma morfologia se conectam por meio um pátio des-
coberto na área central do complexo. 

Pavilhões independentes de aprendizagem - possuem cone-
xão sensorial com o entorno, por meio de aberturas diretas 
para as áreas de jardim - vistas para as planícies e relevos da 
direção leste do sitio escolar. 

Pavilhão refeitório e serviços - dispõe de uma área circular 
livre para refeições, com visual para as hortas (que remete ao 
ciclo reprodutivo do alimento), e relevos da região leste do 
sitio escolar. 

Banheiros da quadra e depósito de mobiliários 

Quadra de areia

Horta-  com área reservada para cultivo próximo ao refeitó-
rio, ambientes de aprendizagem de manejo com a terra e com-
posteira.

Casa do Lixo Inogânico

nó central do projeto - com pátio descoberto em volta de 
uma árvore coração de negro, para remomerar as tradicções 
territoriais.

Centro cultural - Coração do projeto, com um vão circu-
lar único que possui sua morfologia enraizada a estrutura-
ção da árvore coração de negro. Usos ligados a manifesta-
ções culturais e eventos diversos.

PROGRAMA ARQUITETÔNICO

ACESSO PRINCIPAL PARA PEDESTRES

ACESSO SECUNDÁRIO PARA PEDESTRES

MEMORIAL ABERTO PARA EXPOSIÇÕES

ACESSO PARA CARGA E DESCARGA

PÁTIO COBERTO

COBERTURAS COM ABERTURAS PARA EXAUSTÃO
DE CALOR E ILUMINAÇÃO NATURAL

MUXARABI, COBOGÓS E PORTAS CAMARÃO
PARA VENTILAÇÃO CRUZADA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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LEGENDA:

1- SALÃO DE MESAS
2- COZINHA
3- Á. SERVIÇO
4- CASA DE MAQ.
5- BANHEIROS
6- DESCANSO
7- ALMOXARIFADO
8- DEPÓSITO DE MOB.
9- AMB. APRENDIZAGEM
10- INFORMÁRICA
11- PÁTIO
12- BIBLIOTECA
13- SALÃO CULTURAL
14- SALA DE VÍDEO
15- SALA AGRICULTURA
16- SALA MARCENARIA/
COSTURA
17- SALA DE ARTES
18- SALA PROFESSORES
19- SALA PEDAGÓGICA
20- ENFERMARIA
21- RECEPÇÃO
22- DIREÇÃO
23- SECRETARIA
24- MEMORIAL / 
EXPOSIÇÕES
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REFEITÓRIO PAV. FUNDAMENTAL i PAV. FUNDAMENTAL ii MEMORIAL/ADMPAV. CULTURAL

0m 2,5m
5m

10m

Com a determinação de um partido que parte 
da geometrização da morfologia circular foi 
criado uma modulação de ambientes cilíndri-
cos, octogonais e hexagonais livres em planta 
que funcionam de acordo com as necessidades 
e usos diversos. A determinação dos pátios e es-
paços livres com disposição de usos múltiplos 
permitem uma liberdade funcional. Os mobiliá-
rios são adaptáveis e podem mudar seus layouts 
de acordo com as atividades.

A solução de separação dos pavilhões e distri-
buição de paisagismo criam barreiras acústicas 
para isolar os ruídos internos de cada edifica-
ção e pátios descobertos.  O fato de os ambien-
tes serem em grande parte circulares poderiam 
gerar reverberação dos sons nas salas, con-
tudo as paredes que predominantemente de ter-
ra e densas, promovem a reflexão desses sons 
e essa reflexão sobe, sendo recebidas pelas 
coberturas de palha que por serem elementos 

fibrosos com camadas de ar entre as fibras, se 
torna uma superfície absorvente reduzindo a 
distorção provocada pelo tempo de reverbera-
ção do som. 

soluções espaciais
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baneneiras

entrada de o2

saída exesso de água

vegetação
terra semeada

filtro de areia fina
filtro brita grossa

casa de entulho
cerâmico

câmara de fermentação
entrada de esgoto

caixa impermeabilizada

COMUNIDADE  PROCESSO   PROJETO  

Todas as estruturas de pilares e coberturas são em madeira de 
reflorestamento roliça de eucalipto tratado, o que promove re-
dução de impacto ambiental e respeito aos hábitos tradicionais do 
quilombo, de utilizar recursos retirados diretamente da natureza 
de forma consciente e sustentável.

Vedações em bloco aparente de terra comprimida (BTC) e tai-
pa de pilão, materiais que não consomem combustíveis fosseis no 
processo de fabricação. Permite o trabalho participativo da co-
munidade na fabricação e no processo de execução do complexo, 
o que incentiva a coletividade e apropriação do lugar. Além de 
conforto térmico e acústico, devido ao uso da terra nas veda-
ções. 

Telhados com Coberturas vegetais em piaçava, que o cultivo 
não agride o meio ambiente. 

Estratégias bioclimáticas que incluem as aberturas em cobogós, 
janelas com muxarabis, diferenças de níveis e aberturas nos te-
lhados são soluções que permitem a ventilação cruzada e ilumi-
nação natural nos espaços.

As coberturas da creche e maternal são em telha cerâmica, com 
adaptação do sistema de captação e armazenagem de águas limpas 
das chuvas em cisternas de ferrocimento para consumo escolar. 

Geração de eletricidade por meio de painéis solares, com cap-
tação de luz solar, riqueza inesgotável do lugar, fonte natural 
de energia limpa e renovável. 

Adoção de 3 fossas de bananeira - bacia de evapotranspiração 
para tratamento de esgoto (BET) de forma ecológica. Devolve 
água limpa para o meio ambiente, estimula a união e o trabalho 
coletivo, e ensina novas técnicas de tratamento de esgoto para 
a comunidade.

O paisagismo tem o objetivo de alimentar e conscientizar com 
espécies de árvores e plantas frutíferas comuns do lugar, além 
de um espaço para horta, cercas vivas e pequenas áreas de culti-
vo, distribuídas pelo complexo. É um convite à comunidade para 
participar dos cuidados da escola, contribuir na valorização da 
agricultura de subsistência ancestral, fomentando a consciên-
cia sobre o ciclo reprodutivo do alimento.

Sistema de reuso de águas cinzas (água das pias lavatórios) para 
irrigação do paisagismo frutífero e horta.

Composteira Comunitária, com reuso de resíduos e sobras dos 
alimentos para adubagem orgânica, que evita o desperdício, e 
incentiva o consumo consciente, com redução na produção de 
lixo.

Matéria orgânica

filtro

filtro

humos

chorume

btc

SOLUÇÕES  PROJETUAIS

Cisterna

Bomba
Distribuição

rede

filtros

calha
cobertura

taipa de pilão
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A arquitetura escolar do Coração de Negro propicia 
uma atmosfera democrática, que conecta a identidade, 
os costumes e a apropriação territorial em sua compo-
sição. O conceito e partido arquitetônicos permitem que 
a estética e a função promovam uma interrelação entre 
as tradições locais, crenças e soluções construtivas 
sustentáveis.  Essa arquitetura fortalece os laços cul-
turais, sociais e identitários do Sitio Alto, trazendo pos-
sibilidades para a comunidade se tornar autossuficiente 
em seu próprio território. A relação afetiva e poética 
com a natureza e a terra, o uso dos materiais e métodos 
construtivos de conhecimentos ancestrais, denotam suas 
raízes africanas na forma de produção do espaço.  

 O trabalho manual com elementos da natureza local, e 
as atividades culturais coletivas são simbologias da re-
sistência de um povo, que rompe as condições de vulnera-
bilidade por meio da luta pela liberdade e sobrevivência.  
Pensar a arquitetura nesse contexto é entender que os 
espaços projetados não partem somente de uma condição 
formal, mas também tem um papel sócio-político, que deve 
garantir de forma equitativa maior qualidade de vida aos 
usuários, esse trabalho mostra que é possível pensar uma 
arquitetura mais assertiva, equitativa, que aproxima e di-
funde a força que cada indivíduo possui.

COMUNIDADE  VIABILIDADE   PROJETO  

Notas
1 - Banto é o nome que se dá a um conjunto de povos da África sul-equatorial. Esses povos falam diferentes idiomas (embora sejam todos deriva-
dos de uma mesma língua original) e têm diferentes tradições culturais.

Referências: 
GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e Quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. São Paulo: Ed. Claro Enigma, 2015.
MUNANGA, K. (1996). Origem e histórico do quilombo na África. Revista USP, (28), 56-63. Disponivel em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-
9036.v0i28p56-63> Acesso em 1 de outubro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Cobertura vegetal de piaçava

Ripas de eucalipto tratado com Ø de 5cm 

Flechal de eucalipto tratado com Ø de 20 cm 

Parede de bloco de terra comprimida (BTC) 

Verga

Contra-Verga

Piso e contrapiso de solo cimento com
impermeabilizante vegetal a base de mamona

Fundação de pedra

Janela de correr com 2 folhas e painéis em muxarabi 

Caibros de eucalipto tratado com Ø de 10 cm 


