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Rua Halfeld e Praça Antônio Carlos
A rua Halfeld, possui muitas preciosidades arquitetônicas escondidas atrás de emaranhados de placas,
postes e ﬁações, apropriações dos espaços por barracas, criando um contexto de desorganização espacial
que colabora com sua degradação. A partir daí, propomos deixar apenas uma via de rolamento para os
veículos, retirando as vagas de ambos os lados, cedendo lugar à calçadas mais largas e padronizadas
seguindo as normas de acessibilidade. Poderiam ser mantidas vagas isoladas para carga e descarga dentro
de um horário pré-estabelecido. Propõe-se, ainda, a reforma e a manutenção das fachadas tombadas e
calçadas dos imóveis feita pelos proprietários, com incentivos ﬁscais por parte da prefeitura; substituição dos
postes atuais por postes de iluminação propostos e passagem subterrânea das ﬁações; padronização das
placas de propaganda do comércio. Agentes de segurança ﬁxos nas ruas principais ajudariam a manter a
ordem e segurança.
Apesar da praça Antônio Carlos não estar diretamente constando na área de intervenção do concurso, devido
a sua importância histórica bem como sua localização estratégica e privilegiada, tornam-a objeto importante
do trabalho, principalmente porque ela irá se beneﬁciar das intervenções do entorno.
Para muitas pessoas vindas de outras cidades, a praça é o primeiro contato físico com a cidade de Juiz de
Fora, dando boas vindas aos seus visitantes. Sendo assim, imaginamos um melhor desenho para ela, com
inserção de bancos, melhor iluminação, um paisagismo mais atrativo e condizente com seus usos, criando
uma melhor relação com os edifícios do entorno.
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concurso para Requaliﬁcação do Espaço Mascarenhas nos faz questionar sobre uma abordagem mais
ampla e o papel do concurso público no país. O intuito de nossa equipe, em participar, foi capturar o potencial
espírito regenerador que o lugar possui, não só pelo local onde está inserido, mas também pela sua relevância
no contexto histórico-cultural da cidade de Juiz de Fora. Trabalhar espaços públicos com qualidade associada
a um custo moderado, criar um dinamismo na região, atualmente, subaproveitada, e ,principalmente,
proporcionar que essa intervenção não seja apenas pontual, mas que se estenda naturalmente no tecido
urbano. Entretanto, para que tais mudanças possam ocorrer, também entendemos que é essencial a
participação de todas as esferas da sociedade, pública e privada. Impossível imaginar, no cenário atual, que o
nosso Patrimônio tombado, seja mantido muitas das vezes com dinheiro público, mal aproveitado,
acarretando despesas para o município e para sociedade que não usufruem de forma ampla suas
potencialidades, e muitas das vezes se degenera.
Nossa proposta procura se manter o mais ﬁel possível ao programa, entretanto, propomos intervenções mais
amplas, estendendo os limites estabelecidos e propondo sugestões a médio e longo prazo. Entendemos
ainda a importância que os Edifícios Históricos, protegidos pelo tombamento, possuem na paisagem urbana
atual, mas questionamos alguns de seus usos e equipamentos que compõem este complexo. Assim, antes de
passarmos propriamente ao projeto das ediﬁcações, precisamos entender seu entorno e suas
complexidades.
Impossível não perceber, de imediato, o quanto a malha viária colabora com a degradação do lugar, segrega
os espaços, diﬁculta o acesso e cria insegurança. A prioridade do veículo sobre o pedestre nesta região
impressiona devido a desproporcionalidade.
Sendo assim, pontuamos nossa intervenção projetual por tópicos a ﬁm de elucidar melhor nossas propostas.
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Avenida Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco e Avenida Francisco Bernardino
Com seu tráfego intenso, a Avenida Getúlio Vargas é uma importante via de ligação do centro da cidade a
bairros periféricos. Essa peculiaridade a torna elemento chave na concepção da proposta. Nela ainda
podemos notar uma diversidade incrível de ediﬁcações tombadas, de qualidade transformadora para o
centro. Retirar postes com ﬁações, padronizar as placas dos estabelecimentos, melhorar a iluminação e
postes, além de cobrar a manutenção das fachadas dos edifícios históricos, traria um novo ar a avenida,
propiciando aos transeuntes a oportunidade de admirar suas belas ediﬁcações, hoje mascaradas pela
poluição visual urbana. Inclusão de uma ciclovia, que ligaria, em um primeiro momento, a praça do Santa Cruz
Shopping, seguindo toda extensão da Avenida Getúlio Vargas, contornando a praça Bernardo Mascarenhas,
daí seguindo até a Travessa Dr. Prisco e voltando pela av. Francisco Bernardino, que de lá poderia se
estender, devido a topograﬁa favorável, até a zona norte da cidade, proporcionando mais uma possibilidade
de locomoção à população.
Voltando à Avenida Getúlio Vargas essas medidas poderiam ser facilmente implantadas, mediante a retirada
da faixa de estacionamento existente. Seria plenamente viável melhorar as calcadas, padronizando-as às
normas de acessibilidade, e, com isso, propiciando a manutenção de quatro vias de rolamento sendo duas
para o transporte coletivo.
Ao ﬁnal da av. Getúlio Vargas contornando a praça Antônio Carlos, propomos uma mudança no traçado da via
que liga à Travessa Dr. Prisco. Essa mudança se faz necessária e benéﬁca, porquanto põe ﬁm à segregação
das duas praças, que possuem uma via cortonando-as. Dessa forma, conseguimos integrar melhor os
espaços, criando novas possibilidades de usos, oportunizando a visualização de percursos e paisagens
atualmente escondidos. Tais medidas, agregariam maior segurança aos pedestres, além de realçar áreas
verdes e edifícios. A construção desta proposta, respeitando as diretrizes enunciadas no concurso, é solução
extremente viável que ensejará inúmeros benefícios à praça.
A rua Dr. Paulo de Frontin reﬂete o total abandono que engloba toda área de intervenção. Hoje, como principal
via de ligação ao Mercado Municipal e até mesmo a outras áreas do complexo, devido ao estacionamento
estar ali situado, seu envoltório e estrutura de rua carecem de atenção. Imaginamos um Boulevar com
palmeiras imperiais, convidando o pedestre a desbravar o novo percurso deﬁnido. Calçadas largas,
acessíveis e padronizadas, colocação de bancos, redução no tamanho da via para automóvel, lixeiras, melhor
iluminação, juntamente com a revitalização do edifício do mercado municipal com novos usos e
estacionamento totalmente reformulado, faria o comércio do entorno se revitalizar gradualmente.
O edifício do Centro de Educação, que possui dimensões consideráveis está em uma área de extrema
valorização, na qual atualmente se instala o albergue e outras diversas atividades. Este edifício, apesar de
não constar tombamento, possui uma arquitetura singular que compõe o cenário no qual está inserido. O
espaço poderia ser oferecido ao setor privado, por exemplo, uma faculdade, supermercado, entre outros. Irá
gerar um maior ﬂuxo de pessoas na região, agregando receita ao município, visto que o atual uso não carece
necessariamente estar nessa localidade. As pessoas ali instaladas poderiam ser deslocadas para outras
áreas próximas à região, como hostels e os serviços levados para outros espaços cedidos pela prefeitura,
mantidos por parte dos valores obtidos da concessão.
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