
LEGENDA

1. Circulação

2. Salas de Aula

3. Diretoria / Secretaria

4. Sala dos Professores

5. Acesso Principal

6. Jardim Frontal

7. Área Desprovida de
Edificação

INFORMAÇÕES

 Localização: Rua Major
Mizael Mendonça, Centro,
Lagarto/SE

 Área Construída: 303,71 m²
 Área do Lote: 1.531,10 m²
 Tipologia Arquitetônica:

Eclética
 Ano de Construção: 1923
 Estado de Conservação:

Ruim
 Uso Atual: Sem Uso /

Abandonado
 Uso Original: Escola Pública

Autor do Projeto: ALYSSON SANTANA BARBOSA

Orientador(a): ROSANY ALBUQUERQUE MATOS
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Após a implantação dos grupos escolares na capital de Sergipe, eles foram se disseminando
pelo interior do estado. Uma das cidades interioranas a serem contempladas com uma das
nove instituições até então, foi o município de Lagarto, centro-oeste sergipano. O Grupo
Escolar Silvio Romero foi finalizado em 1923, mas inaugurado somente em 1924 no governo de
Graccho Cardoso, tendo como responsável pela obra o Engenheiro Civil Adolpho E. Freire de
Carvalho. É possível imaginar o impacto na época de sua construção, uma vez que na cidade
não existia grandes edificações (além das igrejas do período colonial).

As características do palácio evidenciam que a
edificação em debate tem estilo arquitetônico
eclético, pois sua composição abrange: a busca
pela simetria; riqueza decorativa com fachadas
claramente ornamentadas; demarcações das
esquinas com o intuito de reforçar a simetria;
arborização em jardins; ornamentos com
colunas; formação de base (porão alto), corpo
(edificação) e coroamento (platibanda); e a
implantação do ferro fundido em gradis
decorados.

Atualmente, a edificação do Grupo Escolar Silvio Romero
sofre por conta do abandono, sem cumprir qualquer
função social. O prédio está sujeito ao vandalismo, sendo
ocupado por usuários de drogas, que provocaram focos de
incêndio em determinados pontos.

Referente à fachada principal do grupo escolar,
podemos perceber de antemão que todas as
esquadrias estão danificadas e que algumas foram
até remendadas na tentativa de vedação da
edificação. A base do prédio é provida de crosta
negra, gerada por meio da água da chuva
juntamente com o acúmulo de poeira, além da
presença de vegetação próxima aos óculos do
porão, que surgiram mediante às fissuras e
rachaduras da calçada.

Incêndios no seu
interior destruíram a
cobertura de alguns
cômodos
comprometendo a
sua estrutura de
madeira. A entrada
da água da chuva
danifica toda a
estrutura.

A fachada posterior é a
que apresenta maior
quantidade de vegetação,
a ponto de invadir a
escadaria e encobrir todo
o guarda corpo.
A edificação é desprovida
de banheiros e copa, além
da falta de acessibilidade.

- Fachada Frontal  Palácio                             - Fachada Lateral Direita Palácio     - Fachada Posterior Palácio                                                       - Fachada Lateral Esquerda Palácio       - Corte Longitudinal AA’                                                                  - Corte Transversal BB’

Crosta Negra
Descascamento de Pintura
Esquadria Apodrecida / Empenada

Vidro Quebrado ou Faltante
Ausência de Pintura
Mancha de Umidade

Fungo e Mofo
Vegetação
Reboco Pulverulento Ausência de Reboco

MAPEAMENTO DE DANOS DAS FACHADAS E REAL
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO
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LEGENDA

1.  Hall Principal

2.  Sanitários

3.  Cabine Técnica

4.  Auditório

5.  Palco

6.  Coxia

7.  Copa

8.  Casas de Liso

9.  Sala Multiuso

10. Circulação

11. Biblioteca

12. Recepção

13. Sala de Reuniões

14. Secretaria / 
Diretoria

15. Hall

16. D.M.L

17. Acesso

18. Circulação Vertical
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- Fachada Frontal Palácio                                                        - Fachada Lateral Direita Palácio       - Fachada Lateral Auditório                                                                     - Corte Transversal CC’                         - Corte Longitudinal DD’                                - Corte Transversal EE’
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Levando em consideração o atual estado de conservação do palácio, fica evidente a
importância da sua conservação e restauração. Os danos presentes vão além dos valores
materiais, prejudicando também a história e a cultura lagartense, uma vez que, sem a devida
manutenção, o grupo escolar se torna cada vez mais suscetível a deterioração progressiva
natural e humana. Ademais, a Academia Lagartense de Letras (ALL), fundada em 16 de
fevereiro de 2013, é desprovida de um local próprio para a realização de suas atividades.
Como resultado, os membros da ALL realizam suas seções em um prédio cedido
temporariamente pelo Espaço Cultural OACI Idiomas, localizado no centro da cidade.

Pela razão da edificação, tombada pelo
Estado de Sergipe, encontrar-se em
condições de deterioração e a ALL não ter
seu próprio centro de encontro, propõe-se
por meio disto, a integração de ambos os
objetos, uma vez que o palácio passaria a
possuir função social e o grupo de intelectos
portaria de um ambiente propício para por
em prática suas ocupações.

Apesar do imóvel ser
razoavelmente grande, fez-se
necessário a subdivisão de
alguns dos cômodos
existentes e a construção de
um anexo/auditório na face
posterior do terreno para
que possa ser dado um
melhor suporte para a ALL.

A proposta da composição do diálogo entre o grupo escolar já existente e a nova edificação deu-se inicialmente pela distinção entre os dois prédios, evidenciando as
técnicas construtivas do palácio datadas do século passado, preservando suas características externas e internas. Para atender ao programa de necessidades, a execução do
projeto arquitetônico do anexo na face posterior ao grupo contará com a presença da volumetria e materiais modernos. Dessa maneira, a arquitetura contemporânea
valorizará o antigo através do contraste com o novo.

O estudo volumétrico
do auditório foi se
moldando,
inicialmente, por
meio do formato do
terreno, como forma
de utilizar ao máximo
o espaço disponível.

O teto do auditório foi arquitetado de estrutura
metálica, decorrente da presença de grandes vãos e
a telha também metálica do tipo sanduíche. Parte
da alvenaria foi estendida verticalmente servindo
para a implementação de tirantes que se cruzam
formando uma paraboloide hiperbólica auxiliando
na sustentação da cobertura, da mesma maneira
que se faz necessária a presença de um pilar que,
além do travamento da estrutura, também contribui
para a sua sustentação.

A vegetação existente foi removida, principalmente as
árvores que estavam comprometendo a construção
estruturalmente. O paisagismo foi disposto de maneira
simples e articulada, pois, na fachada principal do palácio,
foram plantadas seis palmeiras imperiais, desobstruindo a
visão e dando um ar de imponência.

PATRIMÔNIO LAGARTENSE: PROPOSTA DE RESTAURO DO

ANTIGO GRUPO ESCOLAR SÍLVIO ROMERO
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Grupo Escolar Silvio Romero em 1924.
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