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OCUPAÇÃO: FEIRA NOTURNA ILUMINAÇÃO PROPOSTA

O PROJETO ARQUITETÔNICO
Biblioteca Municipal Murilo Mendes | O edifício existente apre-
sentava uma linguagem arquitetônica com uma hipótese formal dis-
tintiva, mas também deslocada do conjunto e, de certo modo, com 
implantação ensimesmada, com poucas vias de conexão visual, es-
pacial e plástica com o conjunto. Esses fatores levaram os autores a 
seguir a diretriz de criação de uma biblioteca-parque.

No edifício histórico, foram alocados os usos mais públicos e de 
acesso mais livre para a comunidade. No subsolo e nos demais 
pavimentos, os usos mais controlados, que demandam identificação 
e alguma forma de vínculo. Com o deslocamento de parte do acer-
vo e sala de leitura para um nível enterrado, o térreo se torna mais 
permeável, gerando estares e espaços de exibição junto ao bulevar, 
além de uma pequena arquibancada de integração entre os dois 
níveis.

A implantação oferece caminhos permeáveis de conexão com os 
demais blocos. A organização espacial coloca o edifício emparelha-
do com o Mercado Municipal, reforçando o sentido de frontalidade 
revelada com o bulevar proposto. O gabarito e o ritmo dos elemen-
tos construtivos estabelecem uma interação potente com o Mercado 
Municipal: é respeitosa com a pré-existência, mas não é acanhada 
nem deixa de inserir um marco temporal no conjunto.  

Pergolado | A Praça Antônio Carlos abrigava algumas funções es-
parsas, como palco, bancos e pista de skate. Também havia a de-
manda de outras funções, como sanitários públicos. Com a realo-
cação da pista de skate na extremidade da praça, em locai protegido 
por canteiro da avenida, surge uma nova linha de circulação marge-
ando a Avenida Getúlio Vargas. Nessa margem, foi implantado um 
pavilhão esbelto, de cobertura e fechamento metálicos e cobertura 
com alternância de telhas e pergolados e espaços vazados. Para 
esse conjunto, foi proposto um bicicletário, palco com estrutura de 
camarim, sanitários públicos. Esse edifício se conecta ao Edifício da 
Subestação, que foi adaptado e recebe agora um Centro de Infor-
mações

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas | A proposta atende a 
premissa de conservação da arquitetura do edifício tombado e ma-
nutenção das funções atuais, com oficinas, galerias e administração. 

A ênfase da intervenção está na modernização da estrutura exposi-
tiva, reorganização do setor administrativo, ampliação da acessibili-
dade, infraestrutura de instalações elétricas (iluminação e tomadas), 

hidráulicas e de climatização, com substituição da instalação atual 
pelo sistema K7 (cassete).

No térreo, o setor administrativo e de gestão cultural do CCBM re-
organizado, galerias de exposição e oficinas passam a ser construí-
das com elementos mais leves. A proposta reorganiza o acesso aos 
pavimentos superiores, com elevador e uma nova escada. No pavi-
mento superior permanecem o salão de arte contemporânea e a 
videoteca. No último pavimento, agora acessível, a criação de me-
morial com exposição permanente das transformações do Espaço 
Mascarenhas.

Mercado Municipal | Com a estrutura externa preservada e valori-
zada pela maior legibilidade, inclusive pelo novo acesso do bulevar, 
a proposta de intervenção deu ênfase à remoção de elementos ex-
temporâneos, que representam ruídos visuais e podiam ser substi-
tuídos ou eliminados. A proposta prevê a substituição da cobertura 
e a demolição dos elementos anexos ao prédio, em sua conexão 
com o pátio da Biblioteca. Novas escadas foram incorporadas ao 
interior dos pisos das lojas e as novas instalações sanitárias ficaram 
em novo bloco anexo, mais legível e acessível, de acordo com as 
normas.  

Os espaços dos expositores foram modernizados. Os acessos rev-
elam prontamente os corredores de circulação para os visitantes e 
clientes. 

No pavimento superior, está sugerida a conexão forte com o Centro 
Tecnológico de Educação, com a interface dos cursos em tecnolo-
gia, programas de incubadoras e estímulo aos criadores locais, que 
poderão, pela conexão do pavimento superior, encontrar no meza-
nino do Mercado um espaço de exposição, convívio e intercâmbio. 
Nos pátios internos, que conectam visualmente os dois pavimentos, 
os guarda-corpos ainda exibem os painéis existentes recuperados.

Centro Tecnológico de Educação | No mesmo conjunto do Mer-
cado Municipal, o Centro de Formação de Professores, órgão da 
Secretaria Municipal de Educação, teve sua forma de atuação po-
tencializada, com espaços para incubadoras, fomento à pesquisa e 
ampliação da atuação do FabLab

O tratamento dos ambientes favorece a transparência e a flexibili-
dade de cursos. O auditório foi deslocado para o pavimento superi-
or. Reforça-se a conexão do pavimento superior com o saguão de 
exposição e convívio do Mercado Municipal.
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