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RESUMO  
 
Este artigo relata um estudo de caso baseado em uma prática educativa do Curso Integrado de 
Edificações do IFS- Instituto Federal de Educação Tecnológica no Campus Lagarto/SE. A 
partir da abordagem de um único material construtivo o “ladrilho hidráulico”, foi possível 
desenvolver com os alunos da equipe de estudo um novo olhar sobre o patrimônio material e 
imaterial contida no mesmo. Realizou-se pesquisa qualitativa e quantitativa cujo universo foi 
composto por 382 do centro da cidade, sendo a amostra de 8% destes imóveis, considerando as 
residências com presença de ladrilho hidráulico. Observou-se que a preservação do ladrilho 
hidráulico na área em estudo, não está sendo realizada. Percebe a importância de manter vivo 
este saber tradicional, que se traduz em patrimônio material e imaterial e que pode vir a ajudar 
a preservar a memória arquitetônica de várias regiões do Brasil.  
 
Palavras-chaves: Práticas educativas, edificações, ladrilho  
 
RESUMEN 
 
 
Este artículo presenta un estudio de caso sobre la base de una práctica educativa de las 
construcciones Curso Integrado de IFS-Instituto Federal de Educación Técnica Campus 
Lagarto / SE. Desde el enfoque de un único material de construcción  " baldosa hidráulica, fue 
posible desarrollar equipo de los alumnos estudian una nueva mirada sobre el patrimonio 
material e inmaterial. Llevamos a cabo la investigación cuantitativa y cualitativa cuyo 
universo estuvo constituido por 382 del centro de la ciudad, con una muestra de 8% de estos 
edificios, teniendo en cuenta la presencia de hogares con baldosa hidráulica. Se observó que 
la preservación de baldosa hidráulica en el área de estudio, no se está realizando. Se da cuenta 
de la importancia de mantener vivo el conocimiento tradicional, que puede ayudar a preservar 
la arquitectura de memoria de varias regiones de Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um primeiro momento parece estranho que o enfoque em um simples material de 

construção a exemplo do “ladrilho hidráulico” possa configurar-se em uma prática educativa, 

valorizando o conhecimento histórico e patrimonial, estreitando os laços de respeito do 

cidadão com sua cidade.  

Este artigo aborda um estudo de caso que surgiu de uma prática educativa do Curso Integrado 

de Edificações do IFS- Instituto Federal de Educação Tecnológica no Campus Lagarto/SE. A 

partir da abordagem de um único material construtivo o “ladrilho hidráulico”, foi possível 

desenvolver juntamente com os alunos da equipe de estudo um novo enfoque sobre a riqueza 

do patrimônio material e imaterial contida no mesmo. Isto é, a partir de visitas à oficina onde 

é produzido o ladrilho pode-se observar a importância do “saber-fazer” passado de geração a 

geração. Em um segundo momento, pode-se verificar através de visitas de campo ao centro 

antigo da cidade de Lagarto, a descaracterização dos imóveis, partindo da averiguação da 

presença dos ladrilhos nas residências centenárias.  

Incluir a valorização do patrimônio arquitetônico nas disciplinas dos Cursos Técnicos e 

tecnológicos não é tarefa fácil, uma vez que novas disciplinas e tecnologias aplicadas aos 

novos processos construtivos e às linhas arrojadas dos projetos contemporâneos ampliam-se 

na maioria das cidades brasileiras, onde construtoras adquirem terrenos bem localizados, 

muitos deles ainda com resquícios de prédios centenários, realizam a demolição e erguem 

novas obras cuja estética inicia um processo de descaracterização das feições anteriores dos 

bairros. De fato a busca por adequação à vida urbana, mais espaço e conforto não concebe a 

priori a ideia de que todas as construções antigas possam permanecer nos grandes centros, 

embora boa parte desta memória arquitetônica possa ser preservada, valorizada em novos 

projetos, a exemplo de algumas capitais Européias. 

O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) considera patrimônio 

histórico e cultural “bem material, natural ou imóvel que possui significado e importância 
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artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade”, desta forma os ladrilhos 

hidráulicos representam patrimônio cultural a ser preservado, tanto do ponto de vista material, 

quanto imaterial, uma vez que a produção artesanal deve ser resguardada e passada de geração 

a geração, mesmo que a tecnologia empregada nos processos seja avançada. Neste sentido, o 

IPHAN classifica patrimônio imaterial como: 

 
 [...] Aquele que envolve práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas [...] podendo ser transmitidas de geração em 
geração, constantemente recriado pela comunidades em função de seu 
ambiente, interação com a natureza e sua história. Esse processo gera um 
sentimento de identidade e continuidade.  
 

Já o patrimônio material é representado por conjuntos de bens culturais classificados em 

imóveis (obras arquitetônicas, sítios arqueológicos) e móveis (objetos, obras de arte, coleções, 

documentos entre outros). 

Um ponto de destaque refere-se ao grau de importância que a própria população confere ao 

patrimônio, neste sentido, se os cidadãos não tiverem a percepção de valorizá-lo, dificilmente 

resistirá a passagem do tempo e as mudanças inseridas pela modernidade. O conhecer, o fazer, 

e o admirar são intrínsecos ao ato de preservar e valorizar.  

Desta forma, torna-se importante para a academia pesquisar sobre estas dinâmicas, com vistas 

a despertar futuramente projetos de valorização do ladrilho hidráulico como forma de resgate 

do patrimônio histórico da cidade de Lagarto, destacando sua importância material como 

representante estético de diferentes épocas, e imaterial em referência ao modo artesanal de 

produção. 

Neste sentido, os alunos puderam observar o modus faciend tradicional de fabricação do 

ladrilho passado de geração a geração e empregado nas edificações como memória de  um 

recorte temporal arquitetônico. Outro ponto importante neste estudo foi o contato dos alunos 

com a população local de mais idade (faixa entre 70 e 90 anos) com a finalidade de coleta de 

informações, traçando um perfil de opiniões dos moradores sobre a presença dos ladrilhos em 

suas residências. 

Pensar o local, ou seja, pensar o uso do espaço geossocial, conduz à 
reflexão sobre a territorialidade humana. O território, na perspectiva da 
análise social, só se torna um conceito a partir de seu uso, isto é, a partir do 
momento em que é pensado juntamente com atores que dele fazem uso. 
São esses atores que exercem, permanentemente, um diálogo com o 
território usado. Diálogo esse que inclui as coisas naturais e socioculturais, 
a herança social e a sociedade em seu movimento atual. (BRASIL, 2008, 
p.24). 
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Desta forma exige-se dos profissionais habilidades e competências além da prática e o 

desenvolvimento da capacidade de gestão alinhada às novas tendências de administração 

tanto em instituições públicas quanto privadas. Segundo informações coletadas no site do 

IFS o técnico em edificações é um profissional habilitado para:  

[...] planejar, executar, orientar, controlar e fiscalizar trabalhos de 
Edificações, na área de Construção Civil, sob a supervisão do engenheiro 
civil ou arquiteto ou, eventualmente, sob sua própria responsabilidade, 
como autônomo, respeitando os limites de sua atuação estabelecidos em  
lei. [...] O curso terá como objetivo formar profissionais habilitados em 
Edificações, na Área de Construção Civil, para atuar de forma competente 
como autônomo, empregado ou empregador, em escritórios, construtoras, 
órgãos públicos, fábricas ou laboratórios, atentos às necessidades sociais, à 
evolução tecnológica e à preservação ambiental.  
(http://www.cefetop.edu.br/cursos/cursos/cursos-tecnicos-integrados-com-
ensino-medio/edificacoes . Acesso 15.01.2011) 
 

 

Mas as preocupações com a atualização tecnológica observadas nas disciplinas do Curso 

Integrado de Edificações, devem ser pautadas tanto em uma abordagem global quanto local 

das necessidades dos alunos, futuros profissionais, e da sociedade de modo geral. Neste 

sentido o conhecimento fracionado e descontextualizado pode prejudicar a percepção dos 

alunos diante das demandas e dinâmicas locais de seu município: 

[...] O parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender 
“o que está tecido junto”. (...) Trata-se de entender o pensamento que 
separa e que se reduz no lugar do pensamento que distingue e une. Não se 
trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento da 
totalidade, nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-los. (MORIN, 
2000). 
 

Neste sentido, pesquisas que fomentem este debate devem surgir nas escolas, bem como a 

necessidade de apresentar aos alunos a importância do cadastro das edificações de valor 

histórico dos municípios, para que os alunos possam levar em consideração a valorização do 

patrimônio histórico em seus projetos profissionais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Muitos professores do ensino técnico e tecnológico ao planejarem suas aulas, muitas delas 

específicas e disciplinares, ligadas a diversos de ramos do conhecimento a exemplo da 

engenharia civil, esquecem da importância da interdisciplinaridade e da contextualização dos 

temas com a realidade local. 
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Para que um indivíduo progrida rumo aos domínios visados, convém colocá-
los com bastante freqüência em situações de aprendizagem ótima para ele. 
Não basta somente que ela tenha sentido, que envolva e mobilize. Deve 
também solicitá-lo em sua zona de desenvolvimento próximo. (REIS; 
GONÇALVES, 2007, p.24). 

 
Cada vez mais o aluno precisa ampliar seus conhecimentos específicos em consonância com 

as dinâmicas sociais, econômicas e ambientais. Neste sentido as práticas educativas podem 

representar importantes elos entre a teoria abordada em sala de aula e o meio externo. 

[...] Na construção de sua proposta pedagógica, façam-no com a 
propriedade que a sociedade está a exigir e se transformem em 
instrumentos sintonizados com as demandas sociais, econômicas e 
culturais, permeando-se das questões de diversidade cultural e de 
preservação ambiental, o que estará a traduzir um compromisso pautado na 
ética da responsabilidade e do cuidado. (BRASIL, 2008, p.28). 
 

Neste sentido esta pesquisa se propôs a demonstrar que através de um elemento (ladrilho 

hidráulico) que parece isolado no campo de conhecimento referente à construção civil, pode-

se ampliar a percepção do aluno, contextualizando o tema com sua realidade próxima, 

aplicando assim princípios interdisciplinares ao interligar as diversas disciplinas a exemplo da 

história, arquitetura, administração, educação entre outras. 

 

2.1  O que seria o ladrilho hidráulico, peça chave desta prática educativa?  

 

Após pesquisas com os diversos materiais de construção, optou pela escolha do ladrilho 

hidráulico como foco da prática educativa por este ainda ser fabricado de forma artesanal, 

mesmo em empresas maiores o modo de fabricação ainda tem base artesanal, sendo inclusive 

foco de crítica de alguns profissionais que o conceituam como material de construção arcaico. 

Segundo Reis e Tristão (2010, p.1) “o ladrilho hidráulico pode ser considerado como um 

material de construção cimentício, produzido de forma artesanal, prensado, composto de três 

camadas”. Desta forma observam-se suas inúmeras aplicações: peças decorativas que podem 

ornamentar residências, pisos decorativos antiderrapantes, e tácteis para sinalização de 

calçadas destinadas a utilização de deficientes visuais.  

Pode-se considerar que o ladrilho hidráulico teve sua origem nos mosaicos bizantinos. De 

acordo com COITIA (1995, p.85) é com o imperador Justiniano que foram erguidas as mais 

famosas construções bizantinas “As paredes são de tijolo, por vezes revestido exteriormente 

por lajes de pedra com relevos, e interiormente ocultam a sua pobreza com a policroma 

decoração do mosaico [...]”.  
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Há registros da presença dos ladrilhos em várias localidades da Europa, na França, Bélgica, 

Itália e Espanha, representante do período Vitoriano ornamentando castelos e prédios 

públicos, em alguns nota-se pequenos pedaços de pedra  que eram aproveitados das ruínas na 

criação dos ladrilhos para as obras. Posteriormente foram popularizados e introduzidos na 

arquitetura residencial com a finalidade decorativa em pisos e paredes.  

Também chamados de mosaico, devido a sua origem nos mosaicos bizantinos, o ladrilho 

hidráulico chegou a América do Sul no século XIX. Inicialmente no Brasil, os ladrilhos eram 

exportados de Portugal, França e Bélgica. Somente no final do século XIX, um cônsul suíço 

ensinou as técnicas de fabricação dos ladrilhos aos imigrantes italianos residentes no Brasil. 

Sua base de fabricação eram os lajotões de barro e pintados a mão. Com o advento do cimento 

as técnicas foram consolidadas e permanecem até os dias de hoje. 

Quase um século depois, a produção artesanal continua a mesma. Novamente valorizado e 

utilizado pelos arquitetos e decoradores, o ladrilho ganha a função de personalizar os projetos 

e a utilização de mosaicos na decoração, sendo  também inseridos na urbanização de praças e 

calçadões. Embora para Catoia e Libório (2008, p.1) apesar dos esforços dos pesquisadores 

observa-se que o ladrilho não a avançou nos aspectos de modernização da produção: 

 
[...] não acompanhou a grande evolução tecnológica dos concretos, as 
disponibilidades de novos materiais e técnicas de utilização ocorrentes nos 
últimos anos, sendo assim esses revestimentos perderam espaço e 
competitividade no mercado pela característica artesanal de sua produção. 
(CATOIA E LIBÓRIO, 2008, p.1). 

 

As figuras a seguir demonstram o fazer artesanal registrado pelos alunos em uma oficina de 

ladrilhos hidráulicos localizada no Estado de Alagoas. Percebe-se a fabricação ainda 

rudimentar e utilização de mão-de-obra com conhecimento empírico, sem formação 

complementar, cujo conhecimento “o saber–fazer” foi adquirido através dos ascendentes, 

constituindo-se patrimônio imaterial. 
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Figuras 01, 02 e 03 – Seqüência de fotos: preparação do cimento colorido, tanque para cura, formas 
metálicas. Fábrica artesanal, Alagoas /AL. Fonte: SIQUEIRA, 2010 

 

 
Figuras 04, 05 e 06- Seqüência de fotos: ladrilhos submersos no processo de cura, paletes para secagem e 

diversos modelos expostos. Fábrica artesanal, Alagoas /AL. Fonte: SIQUEIRA, 2010. 
 
 
2.2 Breve histórico sobre a Cidade de Lagarto/SE 
 
A cidade de Lagarto localiza-se a 75 km da Capital Aracaju, possui cerca de 92 mil habitantes 

e encontra-se em pleno crescimento, devido a instalação de industrias e pontos comerciais. 

Segundo historiadores a cidade de Lagarto teve início com a distribuição de sesmarias em 

meados de 1596, onde os grupos dos primeiros moradores começou ser organizado com no 

povoado denominado “Santo Antônio”, onde  podiam ser encontrados índios da tribo Kariri, 

catequizados  por Jesuítas. Após com a passagem de décadas, o desenvolvimento local 

proporcionou que a criação da freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Pedra do Lagarto 

em 1679. Outra data importante para foi a elevação da vila à categoria de cidade, em 20 de 

Abril de 1880.  Segundo Barbosa et al (2008, p.03). 

 

Os relatos informam que os primeiros logradouros que davam forma ao 
aglomerado urbano era formado pela Rua de Fora (atual Mizael Mendonça), 
Rua da Vila (Acrízio Garcez), Rua da Glória (Laudelino Freire), Rua do 
Choro, além do conjunto de casas que rodeavam a Praça da Piedade. 
 

Neste sentido, pode-se observar que estas ruas citadas acima foram inseridas neste estudo 

sobre por fazerem parte da história da cidade, embora muitas das casas construídas estejam 

totalmente descaracterizadas, representando perda do patrimônio material e imaterial da 

cidade.  

Ainda é possível observar, nas ruas mais centrais, casas que guardaram 
elementos – principalmente em suas fachadas – que remetem ao tempo de 
apogeu econômico do município, com grande quantidade de ornatos que 
remetem ao estilo neoclássico. A Igreja Matriz, na Praça da Piedade, não 
ficou imune às ações de intervenção arquitetônicas quando em 1928 o 
templo teve suas fachadas modificadas para ampliação de sua área interna. 
(BARBOSA et. al., 2008). 
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Durante as visitas em campo pode-se observar que um casario destaca-se pela beleza dos 

azulejos portugueses em sua fachada, apesar de observarmos reformas que retiram parte do 

piso de madeira então citado pelo autor logo abaixo, mostrando que o imóvel corre o risco de 

com o passar dos anos ser totalmente descaracterizado. 

 
Atualmente pertencente à paróquia, o imóvel possui características 
interessantes por ter seu piso de assoalho de madeira, características 
incomum no município [...] Apesar da raridade dos seus azulejos, a casa 
paroquial, ao contrário de outra residência com paredes cobertas por esse 
tipo de cerâmica, possui seu telhado de beira-e-bica e janelas e porta 
arredondada”. (FONSECA, 2008, p.3). 

 
 

 
Figuras- 07, 08 e 09 - Fachada do casario com azulejos portugueses e retirada de parte do piso de madeira, 
seguida por casa onde nasceu Silvio Romero em 1851, hoje descaracterizada. 
Fonte: SIQUEIRA, 2011. 
 
 
2.3 Diagnóstico da área em estudo 
 
 
Na área delimitada para a pesquisa constam de 382 casas sendo que 34 dessas casas possuem 

o piso ladrilho hidráulico, salientando-se a impossibilidade de visitação de residências 

abandonadas ou fechadas (sem moradores). Observou-se também a presença de quatro 

agências bancárias, prédios públicos como a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Indústria 

Comércio e Turismo, a Câmara de Vereadores, além de lojas e outros empreendimentos. 

Observa-se inclusive disparidades no próprio Código de Obras da cidade onde o Artigo 5º cita 

que:  

As obras de construção ou reforma com modificação de área construída, de 
iniciativa pública ou privada, somente poderão ser executadas após 
concessão de licença pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Meio 
Ambiente e Urbanismo – SMOTMAU, de acordo e mediante a assinatura de 
responsabilidade técnica por profissional (ART) legalmente habilitado. 
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Já o Artigo 14, inciso IX, cita a necessidade de licença e aprovação do Órgão Estadual de 

Proteção ao Patrimônio Histórico “[...] quando se tratar de reformas, ampliações ou 

demolições de prédios tombados pelo órgão responsável [...]”. Desta forma percebe-se que a 

ausência do processo de tombamento dos imóveis abre caminho para que os proprietários 

(sejam públicos ou privados) descaracterizem, abandonem e até destruam exemplares 

históricos da arquitetura da região.  

Por outro lado, moradores entrevistados citaram que se os imóveis fossem tombados pelo 

patrimônio histórico seria muito difícil vende-los, pois qualquer reforma representaria 

processo de autorização, perda de tempo e maiores gastos. Logo a seguir pode-se observar 

mapa indicativo da área de estudo, observando-se os principais pontos destacados na 

pesquisa, entre eles a forte pressão da expansão comercial na região central de Lagarto. A seta 

vermelha indica a direção dos novos empreendimentos comerciais, onde se observa o maior 

número de demolições e reformas. 

 

Figura 11 - Mapa delimitando a área em estudo. O hachurado cinza demonstra as ruas analisadas. 
Fonte: Baseado no PDDU, Plano Diretor.  Prefeitura Municipal de Lagarto. SIQUEIRA, 2011. 
 
3 METODOLOGIA  



10 

 

 
Trata-se de um estudo de caso com  abordagem qualitativa e quantitativa. O período de estudos 

refere-se aos meses novembro de 2010 a abril de 2011, sendo realizadas visitas no Estado de Alagoas  

e na cidade de Lagarto/SE. A pesquisa procedeu-se nas seguintes etapas:  

1ª Pesquisa bibliográfica e formulação da prática educativa baseada na contextualização do 

material de construção “ladrilho hidráulico”; 

2ª Visitas técnicas iniciais para observação, registro fotográfico e delimitação de área de 

estudo. Visitas a fábrica de ladrilhos no Estado de Alagoas. 

3ª Formulação do questionário; 

4ª Visita técnica para aplicação do questionário; 

5ª Tabulação dos dados; 

6ª Formatação e apresentação dos dados. 

7ª Debate com os alunos sobre a validação da prática como auxiliar no processo educativo 

O universo da pesquisa foi composto por 382 casas do centro de Lagarto, com amostra de 34 

casas com ladrilho, sendo que 4 estavam fechadas, neste sentido foram aplicados 30 

questionários nas respectivas residências, com questões fechadas de múltipla escolha. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
Nas visitas em campo pode-se observar que a comunidade convive com o ladrilho hidráulico 

em calçadas e em algumas residências sem de fato conhecem esta denominação, sendo que  

92% da área de estudo encontra-se sem o referido ladrilho, e apenas 8% das residências ainda 

conservam o revestimento. 

Parte dos moradores relata a dificuldade de manutenção dos ladrilhos, que a aparência antiga  

não agrada e que os órgãos competentes não cuidam do patrimônio histórico de maneira que a 

própria população venha a valorizar e conservar os imóveis. Neste sentido a preferência pelos 

pisos modernos ocorre devido à facilidade e baixo custo de manutenção. Assim, muitas 

construções decoradas com o piso em ladrilho hidráulico estão sendo substituídos por outro 

tipo de piso, descaracterizando os imóveis com graves prejuízos ao patrimônio histórico da 

cidade como indicado nas figuras a seguir. A equipe pode verificar que duas residências estão 

em processo de retirada dos ladrilhos para a colocação de piso de cerâmica vitrificado. 

Moradores com média de idade entre 70 e 90 anos sinalizam que ao mudarem para as 

residências já encontraram os ladrilhos hidráulicos, dos quais não sabem a procedência, 

indicando apenas que os imóveis já pertenceram a famílias abastadas da cidade.  
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Entre os entrevistados 64% reside a mais de 10 anos nos imóveis, sendo que 73% são 

proprietários, e 27% dos entrevistados são compostos por inquilinos, moradores por 

empréstimos e outros. Observou-se que 67% dos moradores cujos imóveis ainda possuem 

ladrilho gostariam de retirar o revestimento e colocar outro tipo, sendo que 97% dos 

entrevistados deles não conhecem formas de realizar a manutenção (limpeza, aplicação de 

resina, enceramento). 

Em referência ao conhecimento que de o ladrilho hidráulico compõem a decoração de casas 

de luxo, voltando a estar na moda com o estilo provençal, 100% dos entrevistados  

desconhecem qualquer tipo de informação neste sentido. Quando questionados sobre o valor 

dos ladrilhos hidráulicos na preservação patrimonial da cidade de Lagarto, 60% indicaram que 

a presença dos ladrilhos ajuda a preservar as características arquitetônicas da cidade, enquanto 

40% não acreditam na importância da presença do ladrilho nos imóveis centenários. 

 

 
Figuras  12 a 15  - Descaracterização do  patrimônio histórico. 

Fonte: SIQUEIRA, 2011. 
 
 

Foi detectada a presença do ladrilho hidráulico em alguns trechos das calçadas da área em 

estudo. Observou-se a utilização de piso táctil (para locomoção de deficientes visuais) nas 

calçadas próximas as agências Bancárias, sendo detectada má conservação e falta de 

continuidade nas calçadas seguintes. Destaca-se inclusive que algumas residências utilizam o 

ladrilho em fachadas, com objetivo de impermeabilização e decoração. 
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Figuras 16 a 18 – Indicação de Pisos tácteis danificados e sem continuidade. Aplicação do Ladrilho em 

fachadas. Fonte: SIQUEIRA, 2011 
 
5 CONCLUSÃO  
 
Diante do exposto os alunos validaram a prática educativa como importante para o processo 

de aprendizado do Curso de Edificações, uma vez que puderam contextualizar com suas 

realidades, traçando um pequeno mapeamento das dinâmicas e interações ocorridas na região 

como aumento do valor dos imóveis, da violência, a ampliação dos pontos comerciais entre 

outros aspectos. Desta forma puderam sintetizar suas experiências no referido texto a seguir:  

De acordo com os dados coletados observa-se que a preservação do ladrilho hidráulico na 

área em estudo, não está sendo realizada. Muitos moradores adotam como justificativa, para 

não permanência do piso em suas residências, a dificuldade de manutenção, o custo e que são 

“feios e antigos”, dando preferência pelos pisos modernos. 

Neste sentido, os moradores tem opiniões contraditórias, ao mesmo tempo em que gostariam 

de ver o centro preservado, não apreciam o ladrilho hidráulico em suas residências tendo em 

vista o número de imóveis localizados no centro da cidade que não possuem o ladrilho. 

Citaram inclusive que se houvesse tombamento dos imóveis a venda dos mesmo seria 

prejudicada.  

Boa parte dos entrevistados reclamaram do mau estado de conservação da biblioteca 

municipal, instalada no antigo grupo escolar Silvo Romero, prédio histórico localizado na 

área de estudo pesquisada. Citaram incidência de vetores como cupins, aranhas e demais 

insetos, falta de banheiro público, acesso para deficientes físicos entre outros pontos 

relevantes. 

A ausência do ladrilho não é o único indicador da descaracterização dos imóveis, uma vez que 

o piso cerâmico rústico também aparece em diversos casarios, e após as várias reformas não 

pode-se afirmar quais residências no passado possuíam o ladrilho, pode-se então inferir quais 

não atualmente não possuem no universo de estudo.  
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Percebeu-se que a área central da cidade é palco de grande interação social e importância 

econômica, reunindo em espaço consideravelmente reduzido a presença de bancos, lojas, 

escolas e vias de acesso à famosa feira de Lagarto, que reúne semanalmente centenas de 

pessoas. Desta forma observa-se grande pressão imobiliária e super valorização dos imóveis, 

chagando ao valor médio de quinhentos mil reais. Outro ponto importante é o aumento da 

violência no local e a ocorrência de roubos à lojas e transeuntes.  O que significa que Lagarto 

passa por momentos de transição social e econômica que reconfigura e ressignifica toda a 

dinâmica do bairro e de seus moradores. 

O maior alerta de prejuízo histórico-arquitetônico é a demolição total dos casarios, 

substituídos por novas residência e pontos comerciais com fachada de traços contemporâneos 

de variados estilos. Em contraponto, hoje o piso ladrilho hidráulico está de volta sendo 

utilizado pelos arquitetos, urbanistas e decoradores na ambientação das edificações e na 

pavimentação de praças e calçadões, mas ainda não tornou-se popular devido ao preço 

elevado e produção artesanal, lembrando que na cidade de Lagarto não existe venda de 

exemplares decorativos em lojas de materiais, vende-se apenas os modelos para calçada ( piso 

táctil). 

Neste sentido os alunos perceberam a importância de manter vivo este saber tradicional, 

geralmente passado de geração em geração, que se traduz em patrimônio material e imaterial 

e que pode vir a ajudar a preservar a memória arquitetônica de várias regiões do Brasil.  

Como sugestão indica-se que as autoridades da cidade bem como seus moradores, estejam 

atentos para a conservação do patrimônio arquitetônico da cidade, mesmo que este não seja 

tombado merece o respeito e o direito de estar presente ao olhar curiosos das futuras gerações. 
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