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Canteiro educativo
Economia criativa na construção de espaços  públicos

MÃOS
fi o a fi o, esse processo requer todos 
sentidos corporais humanos do pens-
amento ao equilibrio.
Aproxima o homem e a terra

MÁQUINAS
Em movimentos mecânicos, esse 

processo vêm da extensão de 
funções humanas em repetições es-

pecifi cadas.

Adapta funções repetitivas ao 
contexto, esse processo ne-
cessita do constante retorno 
de informações para adequar 
novas rotinas.

PROGRAMAÇÃO

O TECER
cronologia de ações em usos do espaço.

 
Utilizando a arte e cultura como para fi os para construir a trama 

Reconhecer a aura da espontaneidade no mundo em símbolos e adaptar a máquinas 
programáveis. 

O aperfeiçoamento de uma cidade, está em torná-la autogestionável facilitando o diálogo 
entre os sistemas e sua ambiência

O homem vai construindo e sendo construído por seu local

Biblioteca: 

Qual o papel da leitura num ambiente em que a superfície toma 
destaque como meio comunicacional? A linha, formada por fonemas 
em palavras, frases e textos é precursora do pensamento científi co 
que a analisa a luz (fenômenos observáveis) como entendimento 
das causas. Mas a energia elétrica mistura esse conhecimento ao 
mundo auditivo que enche de sensações e sentimentos o feixe de 
fenômenos.
Então a biblioteca tem de ser um ambiente tradutor da linha para o 
mundo dos fenômenos.

Estacionamento:

Abrir vagas para pessoas, abrindo outros caminhos que 
direcionam para as galerias de arte que se misturem as 
muitas galerias de comércio ao redor polinizando ideias 
em espaços multisensorias.

CCBM - fornecer espaço e fomentar a utilização e formulação de dados para que se formulem programas 
de resolução, espaço democrático e acessível para um máximo de utopias em encontros espontâneos que 
possibilite aumentar percepções em perspectivas.

Rua Dr. Paulo Frontim - dar clareza e destaque ao patrimônio construído, ressaltar prioridade dos pedestres 
e dar equipamentos para qualidade urbana em mais espaços para criação como: parklets que envolvam e 
brinque com os sentidos do corpo em exposição de construções para necessidades de pontos distintos da 
cidade para posterior instalação (incentivo a arte urbana).

Para iluminação, propomos a luz branca para dar foco e resaltar os edifícios, luz ambar na vegetação 
contrastando e dando conforto ao local. Para realçar as entradas utilzar os vitros para dar cores ao espaço.
A iluminação vindo dos objetos, mantendo os postes altos.

Antiga estação sub-elétrica - Centro de informações que possibilite a transição entre vários sentidos e mo-
dos de comunicar em dados e mostra de programas para divulgar e adquirir (feedback). Vitrine das galeri-
as de arte e comércio gastronomia, uma mostra do que

Praça Antônio Carlos - Espaço confortável de estar que amplie os encontros, os eventos e usos lúdicos.

Mercado Municipal 

Possibilitar encontros e desenvolvimento de 
conhecimentos acerca da produção de alimentos 

na cidade ampliando as atividades e fortalecendo a 
economia local. 

Antiga sede administrativa

Professores em circulação formulando pontes entre 
o conhecimento e sua produção. Num ambiente livre 
e acessível que instigue à inovação na produção de 
alimentos e na cidade

Para integração dos dois edifícios ressaltamos os usos atuais, em analogias que facilitem e atraiam a comunidade 
a se envolver na produção dos alimentos e da cidade como passo fundamental.

 Entendendendo o potencial articulador e disseminante da prefeitura Juiz de Fora,somando um processo 
de retomada do Espaço Mascarenhas, encabeçado pela própria população de cidade,e ao uso democrático/
diverso da Praça Presidente Antônio Carlos. 

 A  proposta Tear Urbano não vê sentido em construir um canteiro nos moldes tradicionais estabelecidos 
pela Arquitetura e urbanismo, limitando assim,por meio do linguajar técnico, uma parte importante e considerável 
da população Juizforana (Ferro,2006).Não há ninguém melhor para tecer esse Urbano do que moradores de JF, 
que conhecem há muito os que traçam essa cidade.  

 Como estabelecer isso, formando, trocando e fazendo com os construtores, artistas, feirantes, articuladores 
e cidadãos do município. Através de rodas de conversas,maquetes interativas (virtuais e físicas), desconstrução 
dos desenhos técnicos por meio de colagens, recortes e afi ns. Fazendo uso dos espaços já estabelecidos na 
cidade como escolas, associações de bairro, a Feira e Espaço Mascarenhas.

exibição de projetos premiados, melhores aspectos de cada

levantamento comunitário de saberes a desenvolver
rodas de conversa, visitas a industrias e empresas de serviço, regis-
tro de percepções.

Projetos complementares:
trocas de linguagem entre o saber científi co e popular, momentos de 
formação

Projeto executivo:
do design com previsão quantitativa para construções qualitativas

Canteiro de obras
Misturar o primitivo ao científi co em soluções para adequação do 
desenho à realidade  

MÉDIO PRAZO

CURTO PRAZO

EXECUÇÃO

PLANTA DE USOS TERREO PLANTA DE USOS 1º PAVIMENTO

Infraestrutura
Serviços
Qualifi cacação
Acesso
Programar

Terra
Cultivos

Faturamento
Distribuição

Cozinhar


