MASTER PLAN E CRONOLOGIA DE INTERVENÇÕES

3. Centro Cultural
Bernardo Mascarenhas

2. Rua Dr. Paulo Frontin

1. Praça Antônio Carlos
“A cidade é o lugar onde pessoas de todos os tipos e
classes se misturam, ainda que relutante e
conflituosamente, para produzir uma vida em comum,
embora perpetuamente mutável e transitória”

David Harvey
A praça é um vazio, um respiro em meio ao caos urbano, um lugar
esperando ser ocupado, interpretado no cotidiano ou em
comemorações, trabalhos ou protestos. A praça é o palco supremo para
as manifestações humanas e de suas diversidades na cidade, é também
um local de bem estar e lazer.

Com um enorme potencial desperdiçado, hoje a Rua Paulo de
Frontin abriga usos pouco expressivos, que não são convidativos ao
fluxo e permanência dos pedestres, e tampouco são condizentes com
o valor histórico de grande parte das edificações nela presentes. É
entendido que a rua tem uma vocação natural para o uso comercial e
do setor de bares e restaurantes, se conformando entre dois trechos de
ruas pedonais: um da rua Halfeld e outro da própria Frontin - no trecho
que cruza a Praça da Estação -, deixando claro que a diretriz a ser
seguida seria a potencialização dessas característica existentes.
Desta forma, a rua Paulo Frontin se torna compartilhada,
configurando um continuum que conecta praças, num lugar onde o
carro perde espaço e quem passa a ser protagonista é o pedestre,
contribuindo para uma cidade mais humana.
A rua passa a ter o piso no mesmo nível e material da praça Antônio
Carlos, reforçando que já não é mais um lugar destinado aos veículos,
mas sim onde estes são o elemento estranho e que devem circular por
ela com muita atenção e velocidade reduzida. Dessa maneira, a sua
configuração atual de duas faixas de estacionamento e uma de
circulação deixa de existir, e sua característica de fluxo de mão única é
dinamizada, tornando-se mais complexa. Durante o horário comercial

(segunda a sexta de 7h às 18h; aos sábados de 7h às 13h) a Frontin
continua conectando a Travessa Dr. Prisco à rua Halfeld, e também
propomos a possibilidade de conexão com a Francisco Bernardino,
transpondo a Praça da Estação, ajudando a diminuir o trânsito que
costuma ser lento nesta rua. Durante os horários não comerciais a rua
Paulo Frontin interrompe tal conexão e em parte passa a ser exclusiva
ao uso das pessoas.
Entendendo a importância do estacionamento do Complexo
Mascarenhas tanto pela falta de vagas na região, como do ganho
financeiro para este grande equipamento público, dividimos a rua em
dois trechos distintos:
No trecho imediatamente a frente do mercado municipal é criado,
além do fluxo de mão única no horário comercial, um fluxo reverso
(uma contramão) para que o estacionamento continue funcionando
enquanto for rentável, permitindo com que os veículos possam retornar
do estacionamento à Travessa Dr. Prisco.
Já no outro trecho a rua é fechada fora do horário comercial, dando
lugar a outras formas de uso e ocupação e criando um novo continuum
com a Praça da Estação.

Como forma de fazer a conexão entre as praças utilizamos da
paginação de piso e da criação de canteiros com vegetações rasteiras
e arbustivas, criando uma espécie de boulevard.
A Paulo Frontin passa então a possuir um grande potencial de
receber em seus imóveis lindeiros - em sua maioria também tombados
- comércios dos seguimentos de bares, restaurantes e similares,
criando nela uma espécie de rua boêmia/gastronômica de Juiz de Fora
que se comportará como um catalizador para a ocupação também nos
imóveis da Praça da Estação, transformando completamente a relação
do centro histórico da cidade.
Tal ocupação irá ocorrer através de incentivos fiscais concedidos
pela PJF - como valor reduzido de IPTU para edificações que abriguem
usos do setor de bares e restaurantes, e a permissão da colocação de
mesas e cadeiras nas calçadas - incentivos estes que seriam
facilmente justificados pelos benefícios trazidos por este tipo de
ocupação à área. Tais intervenções trarão como resultado um enorme
ganho em termos de vivacidade para a região central, configurando
uma zona com atmosfera única, local do encontro e onde se
construirão novos laços e histórias.

Em nossa intervenção, a praça Antônio Carlos tem um papel de
grande importância para Juiz de Fora, se configurando como um dos
poucos espaços públicos passíveis de se realizar eventos sem conflitos
e divergências de interesses; mas que sofre de um preconceito sendo
visto por muitos como um espaço marginalizado e não frequentável.
A sua configuração espacial atual não permite que certos usos se
aflorem e se concretizem; passamos a acreditar na existência de um erro
em sua proposta de ocupação, em sua configuração e conexão com a
cidade e a sociedade. O palco, equipamento necessário e essencial está
localizado no centro e tem proporções desajeitadas, dificultando sua
integração e uso, representando uma barreira física que não atende à
muitas possibilidades de apropriação, por exemplo, por artistas locais. A
falta de mobiliários de permanência, impossibilita que ela faça parte do
cotidiano e seja um local de bem estar das pessoas. O parquinho que
deveria estar cheio de crianças e famílias se divertindo é uma ilha
completamente isolada e sem nenhuma expressão ou capacidade de ser
ocupado. Até sua relação com os patrimônios não é interessante, com
canteiros que se escoram nas paredes seculares de tĳolos maciços
causando problemas técnicos de umidade e gerando um ofuscamento
na compreensão total dos edifícios.

Alteramos a localização do palco de maneira a garantir uma
espacialidade mais fluída para a praça e também melhorando questões
de adequação acústica com o entorno, direcionando o som para uma
área com menor ocupação residencial. Com o novo desenho que
propusemos para o palco ele se torna menos incoerente com o todo da
praça e com uma escala mais aceitável e dinâmica para eventos de
diversos tipos e tamanhos. No conjunto do equipamento palco
adicionamos banheiros públicos que reforçam a vocação de eventos
para a praça viabilizando ainda mais a realização de manifestações
artísticas variadas já que o espaço passa a contar com a estrutura básica
para a realização eventos. Complementamos tal vocação com a abertura
do palco do novo Teatro Mascarenhas para a praça (subestação). A pista
de skate teve seu lugar alterado, passando a ter maior relação com o
restante do lugar pela presença de um bowl e elementos de street,
tornando mais dinâmica a prática do esporte.

A proposta do projeto tem como foco intervir de maneira pontual
e cirúrgica nesse bem, alterando o mínimo possível o seu uso, não
modificando a sua função, apenas tratando os espaços e adequando
a arquitetura para suprir as necessidades, potencializando e
valorizando o edifício histórico. O foco de nossa intervenção seria a
realocação dos ateliês para o segundo pavimento, transformando e
liberando o térreo, o convertendo em um espaço fluido e plural de
exposições onde parte seria de percurso e outra aberta. A
readequação do edifício e a criação de novos acessos permitiram a
implantação das oficinas/ateliês no segundo pavimento e a criação e
uma exposição sobre a história de Juiz de Fora no terceiro.
A ala da exposição aberta, está localizada na área das antigas
oficinas, que tiveram as divisórias de paredes retiradas para deixar o
espaço completamente fluido, mantendo os pilares originais. Este
grande vazio tem papel fundamental no projeto, valorizando as
relações de pé direito do bem tombado, evidenciando o telhado e as
entradas de luz, criando um espaço expositivo monumental, permeado
por mobiliários que adentram esta ala e permitem que os visitantes
contemplem as esculturas expostas, obras de arte e instalações
contemporâneas circulando de forma livre por entre as peças ou
sentado as admirando.
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A ala de exposição de percurso se desenvolve no outro oposto,
de forma mais pragmática, passada a triagem e as portas pivotantes,
no mesmo local onde ficavam as salas expositivas do centro cultural,
que foram reformuladas para este novo modelo. O projeto se dá
através de uma sala de exposição que pode ser reconfigurada de
acordo com a vontade do artista, com painéis móveis, direcionada
para exposições que precisam de mais superfícies verticais, como
disposição de fotos e quadros por exemplo. Na parte posterior desta
ala, ainda se encontram uma reserva técnica, para servir a estas
exposições, armazenando e dando manutenção as obras de arte e um
jardim, que pode ser visitado, criando um plano de fundo para a
circulação.
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A partir do entendimento de que não há necessidade de uma
transformação no programa da praça e sim em como ela se relaciona
com os usuários e com seu entorno, decidimos por reinterpreta-la.
Repensamos os seus acessos criando faixas de pedestres à nível
pedonal que vão valorizar e integrar todo o complexo com o restante da
cidade, onde as vias serão interrompidas e as conexões ao complexo
valorizadas. Imaginamos a praça como de fato o local de eventos em
espaços públicos de Juiz de Fora.

O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas é o local onde as
mais diversas expressões artísticas devem se manifestar de forma
livre e abrangente. Hoje podemos considerar que sua utilização está
abaixo do seu verdadeiro potencial, as exposições são vagas, os
ateliês não são bem aproveitados e dois dos pavimentos estão
fechados por conta de normas legislativas; o edifício sofre com
algumas questões técnicas e organizacionais, como estruturas de
vigas em madeira e pisos comprometidos, além da falta de
acessibilidade plena a vários pontos do prédio e a disposição das
salas que limita o artista e impede que diferentes formas de expressão
fossem possíveis, dentro de um percurso expositivo.

O antigo anfiteatro e palco de apresentações foram relocados,
adequando essa área do edifício para abrigar agora toda a parte
administrativa, salas de reuniões, curadoria e também os sanitários de
uso comum do centro cultural.
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A cidade de Juiz de Fora é um forte pólo cultural e abriga
talentosos artistas, de escultores à poetas, passando por importantes
músicos, fotógrafos e instituições de teatro. Nós entendemos o CCBM
e o complexo como um todo como principal instrumento da cidade
para suprir essa demanda faltante, funcionando como receptáculo
cultural, concentrando artistas e provendo um espaço de qualidade
para a propagação da arte.
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Uma das maneiras de valorizar e dar ênfase às ruínas da antiga
subestação se traduziu no projeto através demolição do seu anexo não
tombado. Isso gerou um respiro que permite contemplar as ruínas de
dentro da praça e ver a cidade por entre de suas janelas.
Um dos elementos norteadores para o design da nova paginação
da praça toma como base os antigos limites estabelecidos pelos muros
que delimitavam o terreno da antiga fábrica, com isso, reimprimimos
essa marca histórica.
A nova paginação de piso e canteiros busca fazer com que o
paisagismo do espaço seja mais direcionável para os fluxos e criem
limites que configuram espaços mais definidos para a aglomeração
diária, feiras e eventos. Além disso a distribuição dos mobiliários irão
favorecer o uso da praça no dia-a-dia, garantindo que esta tenha um uso
permanente.
Como maneira de ativar e criar uma relação forte do parquinho e
agora também do parcão (novo equipamento sugerido) criamos uma
grande faixa de pedestre que integra essa área hoje isolada com o
restante da praça; reformulamos o desenho do parquinho tornando-o
mais interessante e dinâmico tanto para as crianças quanto para seus
responsáveis e adicionamos um novo programa, o parcão, gerando
outra forma de ocupação desse espaço.
Por fim imaginamos e propusemos uma nova praça que
potencializa e diversifica suas atuais características. Ela passa a ser um
local muito mais estruturado e preparado para a realização de eventos,
atraindo públicos complementares aos demais equipamentos do
Complexo Fábrica Mascarenhas, e também um lugar de lazer, diversão,
permanência e encontros no centro de Juiz de Fora.

5. Teatro Mascarenhas e Mercado Municipal

4. Biblioteca Municipal Murilo Mendes

Os mercados municipais têm uma função de extrema importância em
todas as cidades que o possuem, são estabelecimentos que contribuem
sobretudo para valorização dos produtores e produtos locais, e são agentes
capazes de fomentar a cultura e economia local. Artigos únicos, artesanais,
característicos das cidade e suas tradições, são mantidos no mercado e
permeiam as camadas do tempo.

A biblioteca Murilo Mendes é objeto de intervenção de longo prazo,
porém compreendemos durante os estudos que o local que ela está
inserida é um espaço de grande potencial conectivo. A demolição desse
edifício implicaria na revelação de uma nova paisagem para o complexo,
capaz de estender a superfície da praça para um novo espaço,
convidando os diversos públicos a transitarem por entre os bens.

Além disso, os mercados têm a função de promover o encontro e a troca
de saberes, ideias e produtos, fomentando a culinária e o comércio local.
Nota-se que hoje o mercado municipal cumpre essa função, porém de
forma limitada, funcionando predominantemente em seu primeiro pavimento,
ignorando a potencialidade das conexões verticais e a possibilidade de
utilização do segundo pavimento como espaço gastronômico.
Visto que o Mercado Municipal é também entendido como um espaço de
cultura, uma vez que congrega os hábitos e produtos tradicionais de Juiz de
Fora, podendo ser visto como um lugar, na abrangência do Patrimônio Imaterial,
foi uma premissa definidora de projeto que houvesse uma conexão maior entre
o edifício e os demais setores naturalmente compreendidos como culturais do
complexo. O conceito central da proposta seria, portanto, criar novas conexões
e potencializar as existentes, maximizando a fluidez espacial e permitindo que
os fluxos ocorram de forma ininterrupta entre os equipamentos do entorno. A

integração destes espaços reforça o reconhecimento do Mercado como
integrante essencial do complexo cultural e das ações de aquecimento da
economia tradicional, assim como da economia criativa da região.
O segundo pavimento foi concebido como uma extensão do primeiro,
adotando a ideia de um espaço contínuo, revendo as condições de acessos,
circulações verticais e fluxos entre os variados módulos dos feirantes.
Na outra parte do edifício do mercado, onde hoje é composta pela
secretaria de educação, a curto prazo imaginamos que esse serviço irá se
manter no local, porém, a médio e longo prazo entendemos que essa função
será relocada e o edifício estará liberado para acomodar um novo uso, de mais
afinidade com o restante do complexo cultural. No térreo será proposto um
teatro, completamente acessível, com capacidade para 230 pessoas. Na parte
dos fundos do palco, uma abertura, móvel, voltada para a praça, tendo a
possibilidade de acontecerem espetáculos internamente ou voltados para a
mesma. A estrutura interna foi demolida e repensada para receber o novo
programa, que conta com um amplo Foyer, adentrado através da galeria de
conexão entre edifício do mercado, auditório e praça. O bar da Fábrica será
mantido no mesmo local, com o mesmo uso, reforçando a conexão existente
com a praça. O segundo pavimento deste volume, acima do auditório, dará lugar
a uma escola de dança e artes corporais, contando com amplos estúdios
voltados a prática da dança.

A justificativa para a demolição do atual volume da biblioteca, de
gabarito e proporções sobressalentes em relação ao complexo histórico
se torna cada vez mais condizente à medida em que analisamos questões
técnicas relacionadas à infra estrutura interna do edifício, acessibilidade,
materialidade e sua relação com o conjunto histórico. Tal espaço
atualmente ocupado se revelou demasiado importante para mantermos a
supressão programática conectiva do complexo, com isso o projeto busca
assumir a condição de um grande espaço vazio, assumindo
simultaneamente características contemplativas e de encontro.
Refletimos a respeito de todas as possibilidades de usufruir desse
miolo histórico, cheio de evocações de um tempo dotado de alegorias
lúdicas, marcado pelo pioneirismo. O vagão suspenso, a monumental
caixa d´água erguida à altura de uma torre, e uma grande chaminé em
tĳolo maciço, se revelam ao público a partir de uma relação de extensão
entre espaços. Forma-se a ideia da praça dentro da praça, onde re-

configuramos os “fundos” da fábrica, em um novo centro, promovendo
novas visadas e relações de conexão entre os volumes pertencentes ao
complexo originário da Fábrica Bernardo Mascarenhas.
Após adotarmos a idéia do vazio entre blocos, a primeira reflexão
feita foi acerca da escolha do local para onde tal construção migraria, e
como ela poderia contribuir para maximizar a experiência geral do
complexo, pensando em um local onde esse novo edifício pudesse existir
com maior liberdade sem prejudicar a leitura da silhueta dos bens
tombados.
Como resultado dessa ponderação, o programa da biblioteca foi
transportado para o estacionamento do mercado, elevado do solo, de
maneira a exercer o menor impacto possível sobre as funções já
consolidadas. A definição do local, assim como a concepção estrutural do
edifício delimita o novo complexo, mas não o encerra, pelo contrário, o
estende ao coração do centro, simultaneamente servindo como um
grande mirante contemplativo da cidade de Juiz de Fora.
Por fim, o terraço configura o grande plano agregador da biblioteca, um
extenso mirante com vista para o complexo e para a Paulo de Frontin,
traduzindo-se num espaço de leitura livre e fluído, que permite o contato
com a natureza, com o céu, com a cidade e do homem consigo mesmo.
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