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CEMHFA

“...Uma coisa é o lugar físico, outra 
coisa é o lugar para o projeto. E o 

lugar não é nenhum ponto de partida, 
mas é um ponto de chegada. Perceber 

o que é o lugar é já fazer o projeto.” 
—Álvaro Siza

CORTE AA – MERCADO E CONSERVATÓRIO

Com o objetivo de fortalecer o caráter cultural e histórico do Espaço

Mascarenhas, para reabilitação do Prédio da antiga Sede Administrativa

propomos a sua transformação em um Conservatório Público de Música.

Além da grande relação existente com a importância histórica do CCBM,

o Conservatório desempenharia um papel indutor estratégico na

requalificação da área central da cidade, uma vez que as atividades

educacionais de música são fortemente marcadas por funções de caráter

social, cultural e educacional.

O Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano é um

importante patrimônio histórico, cultural e social para a cidade de Juiz de

Fora, resultado de muita luta da comunidade musical da cidade.

Inaugurado em 1955, teve Juscelino Kubitschek assinando o decreto de

criação da escola, e em 1959, Tancredo Neves foi paraninfo de formatura

da primeira turma de piano e de professores de música.

Desde 2001, o Conservatório funciona na área central de Juiz de Fora, na

Rua Batista de Oliveira, nº 377. O atual edifício tombado em estilo Art déco

mantém relações físicas, sociais e históricas com o centro da cidade. Antes

de abrigar o atual uso, foi a Cadeia Pública e Repartição da delegacia de

polícia do município, tornando-se hoje um centro de difusão da arte.

Segundo o site oficial do Conservatório, são oferecidos

dois tipos de cursos: Educação Musical para crianças,

jovens e adultos em determinadas faixas etárias e os de

Formação Profissional para demais idades. Com mais de

40 salas onde são ministradas aulas de canto e de vários

instrumentos, como bateria, guitarra, contrabaixo, piano,

clarinete, trombone, trompete e viola, dentre outros, o

Conservatório é responsável por promover transformação

social na vida de cerca de 3.505 alunos através da música.

No entanto, além da necessidade de reformas na atual

Sede, o Conservatório precisa de mais salas e um auditório

maior para atender mais pessoas e ser capaz de continuar

promovendo essa valiosa transformação.

Logo, tendo em vista o objetivo de difundir o

ensino da música como meio de

transformação social e a imensa importância

de tal Instituição, sua relação histórica que

sintoniza com todo o Conjunto do Espaço

Mascarenhas, assim como a real

necessidade de expansão, o presente

trabalho apresenta a proposta de implantar o

anexo do CEMHFA no Prédio da antiga

Sede Administrativa da Fábrica. No espaço

foi projetado um grande auditório com plateia

elevada, setor administrativo, sala para

concerto de câmara, instrumentoteca,

sanitários, salas de ensaio e de aula com

tratamento acústico, e biblioteca musical.

Ademais, aproveitando a passarela de

conexão direta com o Mercado Municipal, foi

criada uma praça de alimentação que

atenderá a demanda de alunos e funcionários

do Conservatório.

FACHADA DA SEDE DO CONSERVATÓRIO

LEGENDA:

1. Foyer

2.  Sanitários

3. Auditório com plateia elevada

5. Palco

6. Camarim

7. ADM

8. Sala de Concerto de Câmara

9. Salas de aula

CORTE CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

LEGENDA:
10.Biblioteca

11.Sanitários

12.Salas Multiuso

13. Praça de 

Alimentação

14. Lojas

15. Mercado Boxes

16. Restaurantes
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PLANTA BAIXA – CONSERVATÓRIO
E: 1/200

Conservatório Estadual de Música

Por fim, a proposta de Requalificação do Espaço

Mascarenhas além de valorizar e preservar o patrimônio

cultural e arquitetônico da antiga fábrica, promove usos que

não apenas são atrativos ao local, mas necessários e

importantes para transformação social e difusão da arte.


