CENTRO HISTÓRICO COMO CENTRO CULTURAL

O plano para o centro de São José é plano urbano, pensado para estar plenamente funcional em um prazo
mínimo de dez anos, o que, em escala urbana, é curto prazo.
Tentamos entender a formação urbana e intervir dando ordem e beleza ao crescimento dessa cidade com
enorme projeção de desenvolvimento nos próximos anos, com grande investimentos recentes, como o aterro,
e atuais, como o novo traçado da BR-101.
A cidade é um artefato humano que representa os valores e ideias da sociedade que a construiu.Trabalhar
sobre um centro histórico é trabalho de restauração, que exige especialização e olhar apurado. Buscamos esse
apuro: o respeito ao significado construído socialmente, junto com a inserção que evidencia o antigo agregando-lhe um uso contemporâneo.
Um plano urbano vigoroso supõe o engajamento de vários atores sociais. O plano deve estar preparado para
lidar com a impossibilidade de convergência destes atores. Por isso buscamos elaborar um plano complexo,
mas flexível, que abre-se para lidar com o emergencial, com o possível, e também para flertar com o improvável. Como a proposta é extensa, busca sustentar-se sem depender de projetos individuais, mas do conjunto de
todos os projetos possíveis, associados.

O centro histórico de são josé é manifestação cultural por si, e tem ligação histórica com as manifestações artísticas. Comprovam a presença do Teatro Adolpho Mello, a Sociedade Musical centenária que ainda funciona, o antigo
Cine York, em frente a casa colonial que Gilberto Gerlach está transformando em um Museu do Cinema.
Com a transferência dos órgãos administrativos para outras partes da cidade, a prefeitura passa a instalar funções
culturais nos casarões históricos, como a Fundação cultural, a biblioteca e o Museu Histórico. O Centro Histórico
aceita e elabora essa tendência cultural, de ser espaço do pensamento social através da arte e da memória.
A partir dessa vocação tentamos pensar o centro historico de São José como um ponto de encontro da cidade.
Pelas suas pequenas dimensões, o centro poderia funcionar como um centro cultural expandido, uma casa de cultura
espalhada pelas várias edificações do bairro criando percursos museológicos ao ar livre que tratam da história e
do futuro de são josé.
Os cidadãos são convidados a usar o centro não apenas como espaço instrumental, de trabalho, mas, em contraste
com o centro econômico, como espaço de encontro e permanência, de tempos mais longos, de pausas para cafés
e cinemas, e de produção de reflexão sobre o contemporâneo.

PROPOSTA

MOVIMENTO EM DIREÇÃO AO CENTRO
O uso residencial do centro histórico de São José é um fato notável, que ajuda a propiciar uma vida urbana
agradável. No entanto, a importância do centro histórico não se dá na escala do bairro, mas na escala da cidade,
metropolitana, como mito de fundação, e na do país, em sua relação de semelhança com outras fundações portuguesas do período.
Mas o grande investimento público na área do centro histórico justifica-se através do seu uso por toda a comunidade urbana.
Dessa forma é necessário estimular a convergência das pessoas da cidade para o centro histórico, aumentando o
seu potencial de uso. Ao mesmo tempo, criar novas funções contemporâneas que estimulem a permanência e o uso
contemplativo do centro histórico. O estímulo a utlização do centro histórico pelas pessoas deve criar as condições
para um renascimento econômico no bairro, voltado para essa massa crítica urbana que passa a utilizar o centro
como espaço de lazer e para o potencial turístico que a área supõe.

CONVIDAR A COMUNIDADE URBANA
Religar o centro antigo ao resto da cidade e especialmente ao aterro, através de diferentes modais de transporte,
como a ciclovia e o deck que ligam o centro histórico ao aterro, um sistema de bicicletários, esperas para transporte
marítimo, novas estações de transporte público com informaçoes sobre linhas e patrimônio histórico e novos estacionamentos cobertos, associados em duas estações intermodais que possibilitariam integrações entre os diferentes
sistemas (Terminal do Centro Histórico e Terminal do Centro Cívico).
Naturalmente, os turistas também são convidados. O interesse turístico é consequência de uma área urbana valorizada e bem utilizada pelos habitantes locais, que são os usuários e animadores permanentes daquele espaço.

PROBLEMÁTICA
O CENTRO NÃO É MAIS O CENTRO

CENTRO SIMBÓLICO, CENTRO ECONOMICO, ATERRO
São José cresce, espalha-se. O centro alarga-se. Surge um novo centro de fato, centro da densidade populacional e dos negócios. O centro antigo esvazia-se, mas mantém-se o ponto de encontro, de passagem e
de lembrança. Os dois ligam-se através de um aterro recentíssimo, que ainda está sendo ocupado.O centro
econômico, no Kobrasol, passa a representar o espaço da vida diária, do trabalho, da troca, espaço de decisões
rápidas e práticas, da vida que precisa se desenrolar, do agora. O aterro, um grande espaço a ser ocupado,
criação sobre o vazio, passa a receber edificações governamentais e equipamentos urbanos, como pistas de
corrida e ciclovia, que necessitam de grandes espaços abertos, adequados para prática de atividades físicas e
do trabalho com o corpo.
O centro histórico, deslocado do eixo de grande expansão economica e urbana torna-se espaço simbólico, da
origem, das raízes, da memória da construção social da cidade, e também o lugar de onde, através da conhecimento do passado, pode-se ver o futuro, pensando a história como fluxo contínuo que passa de uma geração
à próxima. O centro antigo deve tornar-se o espaço onde as gerações preservam e se permitem o pensamento
mais demorado, o olhar para o longo prazo.

ESTIMULAR A PERMANÊNCIA
O centro como recinto urbano que recebe os moradores, do bairro e da cidade. Também recebe turistas em época
de temporada e em outras épocas do ano (potencial para eventos fora da alta temporada, fomentando o turismo
cultural [festivais de cinema, de música, festas típicas]). Estimular a pedestrianização, melhorar as calçadas, criar
novos espaços públicos, tornar a caminhada e a permanência uma experiência agradável. Estimular o os moradores
a entenderem e aproveitarem o potencial economico do bairro, estimulando o bem-estar dos moradores dos entornos históricos. Criar novos fatos urbanos contemporâneos que resignifiquem o centro histórico em relação a
cidade.

ORÇAMENTO

Em 1924, com a construção da Ponte Hercílio Luz, o principal acesso à Ilha de Santa Catarina passa a acontecer
através do Estreito. O crescimento passa a dirigir-se para outro lado da cidade ao redor do novo acesso.Nos
anos 70, junto com a via expressa e as novas pontes, surge o bairro do Kobrasol, que passa a receber ocupação
de alta densidade e consolida-se como centro econômico da cidade.A construção do aterro e da Av. Beira-mar
de São José e o deslocamento das funções administrativas para outras áreas da cidade esvazia o centro antigo,
que, no entanto, mantém a função de centro simbólico da cidade.

Descrição
Pavimentação e Urbanização - Trecho 01
Pavimentação e Urbanização - Trecho 02
Pavimentação e Urbanização - Centro
Obra - Novo Mercado Municipal
Obra - Museu de Artes São José
Obra - Estacionamento Subterrâneo
TOTAL

Prazo
270 dias
180 dias
540 dias
540 dias
300 dias
540 dias

Valor (R$)
1500000
750000
5000000
5000000
500000
5500000
18250000

TAXI

FLORIANÓPOLIS

PARQUES E PRAÇAS

ÁREAS VERDES

TERRENOS VAZIOS

EDIFICAÇÕES IMPORTNTES

FLORIANÓPOLIS

PONTOS DE TRANSPORTE

BR-101

ITINERÁRIO LINHAS DE ÔNIBUS

TAXI

VIAS IMPORTANTES

ATERRO

CONEXÕES

PROPOSTA GERAL
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