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CENTRO CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS
PREMISSAS DE PROJETO
 
O Espaço Mascarenhas se localiza em uma região de grande valor histórico e urbanistico. É um 
local capaz de despertar a curiosidade e a criatividade. Símbolo da memória e do trabalho fabril, o 
complexo representa um marco de resistência cultural e histórica para o Município de Juiz de Fora.
 O Espaço é constantemente ocupado por um público alegre de crianças, jovens, mães, pais 
e anciãos que percorrem os múltiplos espaços públicos com liberdade e vivacidade. Essa alegria 
possibilita relações transformadoras e torna-se evidente quando se analisa o conjunto edificado e 
suas relações com os espaços públicos. 
 Permanência, fluxos, diversidade, usos, vivaciadade e atividade são um dos adjetivos que po-
dem ser adotados para descrever a dinâmica que o espaço pode proporcionar. O complexo possui 
um grande valor não só em relacionado ao seu passado e histórico, mas também sua relação com a 
cidade e malha urbana. É enraizado na malha da ciadade, tanto quanto na memória dos cidadãos 
da cidade.
 Sua boa relação com a cidade se dá pela pluralidade de usos e pela multifuncionalidade 
de locais chave no complexo, permitindo com que a cidade se aproveite integralmente do local. 
Um exemplo disso é o a praça que funciona de dia e de noite com diferentes usos e relações com a 
cidade.
 A revitalização e preservação do patrimônio moderno, traduzido aqui pelo Espaço Mas-
carenhas, representa um respiro, uma luz, um sopro de vento que simboliza a esperança. Sua im-
portância vai além do bem material, abraça conceitos fundamentais para a formação da história da 
arquitetura brasileira.
 Apesar de todas as qualidades citadas anteriormente, o espaço tem um potencial arquitetôni-
co e urbanistico maior do que executa na atualidade. O complexo pode aumentar sua conectividade 
com a cidade e sua malha urbana, ampliando seu valor cultural e histórico, uma vez bem explorado 
suas potenciais fruições, relações e adições que o concurso permite.
 Analisando o conjunto edificado e o Termo de Referência  é notável que algumas edificações 
são posteriores à construção da Fábrica, isso ocasiona a desconfiguração do patrimônio tombado, 
seja em sua composição estética (Fachadas) como também em suas relações e comunicações espe-
ciais. Em relação a essas construções posteriores, citamos como exemplo o edifício da Biblioteca e o 
edifício que acopla ao Mercado Municipal.

DIAGRAMA SALAS DE EXPOSIÇÃO

 A proposta de requalificação para 
as salas de exposição do CCBM provê a 
instalação de trilhos fixados nos eixos 
do pilares, possibilitando dinamicidade e 
flexibilidade para a organização espacial e 
apresentações artísticas. As iluminações 
estão atreladas a este elemente construtivo, 
dando unidade ao conjunto. 

1o Situação: Salão vazio com amplo espaço de 
proposição e uso.

2o Situação: Salão com painéis artísticos suspen-
sos pelos trilhos.

3o Situação: Flexibilidade de alterações da espa-
cialidade através da movimentação dos painéis.
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CCBM - PLANTA TÉRREO

01 Átrio
02 Recepção
03 Circulação vertical
04 Sanitários
05 Salão de Exposição
06 Oficinas
07 Salação de Exposição
08 Área Técnica

LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 
NO CONJUNTO

CCBM - Pavimento Superior

09 Administração
10 Copa
11 Almoxarifado e Depósito
12 Videoteca
13 Sanitários

CCBM - Pavimento Superior

09 Administração
10 Copa
11 Almoxarifado e Depósito
12 Videoteca
13 Sanitários


