AS CAMADAS

ESPAÇO MASCARENHAS: entre lugares e tramas.
Nas áreas centrais diversas funções se organizam sobre uma rede de espaços públicos e
edi cios que dão sen do à cidade como totalidade. A importância que atribuímos a este ou
àquele espaço público depende de cada um de nós e os símbolos são conferidos pela
história e imagens urbanís cas dessa área. O espaço público que garante oportunidades
para interação e troca tende a ser socialmente a vo e, pelo contrário, os espaços com
poucas oportunidades para interação serão ina vos socialmente, reﬂe ndo na urbanidade.

(+) RELAÇÃO COM O CENTRO HISTÓRICO: O Espaço Mascarenhas se encontra no
Núcleo Histórico Urbano de Juiz de Fora que apresenta um signiﬁcado conjunto de
edi cios históricos tombados se relacionando com o seu entorno imediato,
abrigando a vidades compa veis e complementares e promovendo a circulação das
pessoas, garan ndo que não ﬁque desconectada ﬁsicamente e funcionalmente do
entorno.

O Espaço Mascarenhas é uma paisagem urbana única e plural que se destaca no Centro
Histórico de Juiz de Fora, composta por um conjunto de espaços livres e ediﬁcados de
grande signiﬁcado histórico e cultural: a Praça Antônio Carlos, a ediﬁcação da an ga
subestação de energia elétrica, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, a Biblioteca
Municipal Murilo Mendes, a An ga Sede Administra va, o Mercado Municipal e o
estacionamento.

(+) LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: O Espaço Mascarenhas apresenta uma localização
estratégica para funcionar com impulsionador de outras ações no Centro Histórico
de Juiz de Fora, a intervenção prevista pode funcionar como uma ação de
acupuntura urbana capaz de gerar mudanças signiﬁca vas em toda a região.

CAMADA 1

FLUXOS

+

(-) SISTEMA VIÁRIO: A análise viária iden ﬁca a existência de um traçado urbano
remanescente de várias intervenções que em sua origem priorizam os veículos e não
os pedestres. Essa condição inicial, somada ao crescimento espontâneo da cidade
geraram vias que acarretam na falta de conexão do tecido urbano e da urbanidade.

O conjunto originou-se da an ga Companhia Têx l Bernardo Mascarenhas, fundada em
1888, importante impulsionadora do crescimento industrial de Juiz de Fora. Com
concepção remetendo ao neoclássico, a CTBM representava o que havia de mais moderno
em termos de arquitetura e equipamentos na época. O uso atual dos espaços é
predominantemente cultural, no entanto conﬁguram como edi cios isolados com pouca
integração entre eles e com a praça. Neste sen do o foco da proposta é conectar os
espaços, potencializar os usos internos e externos e proporcionar a vidades culturais,
ar s cas e econômicas para a população da cidade, a par r das DEFICIÊNCIAS e
POTENCIALIDADES encontradas no local, retomando o contato com um Centro Urbano
Histórico com forte urbanidade.

CAMADA 2

USOS
(-) DESCONEXÃO DO CONJUNTO, SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE E ACESSOS
DESVALORIZADOS: no Espaço Mascarenhas acontecem diversos usos que
acontecem nos seus diferentes edi cios e espaços livres, no entanto falta uma maior
conexão e con nuidade destes espaços, assim como a iden ﬁcação deles por meio
de caminhos que levem aos acessos e sinalização de iden ﬁcação dos edi cios e das
a vidades que neles ocorrem.

+
CAMADA 3

SÍMBOLOS
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CAMADA 4

IDENTIDADE
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MERCADO PÚBLICO
CERVEJARIA

COWORKING
HOSTEL

LEGENDA:

PARQUE INFANTIL:

BANCO SIMPLES C/ UMA ALTURA

CAMA DE GATO

BANCO SIMPLES C/ DUAS ALTURAS

TRILHA ELEVADA

UM DIA ENTRE LUGARES E TRAMAS NO NOVO ESPAÇO MASCARENHAS
Consideramos que a circulação excessiva de veículos
privados motorizados ocupando uma área
demasiadamente grande poderia estar sendo
utilizada para atividades diversas de lazer.
A
proposta leva em consideração a diminuição
progressiva do ﬂuxo de veículos no núcleo histórico
tornando-o mais atrativo às pessoas, por meio da
melhoria das condições de acessibilidade e
caminhabilidade e favorecendo o ﬂuxo e
permanência de pessoas. Os ﬂuxos aqui também se
referem aos ﬂuxos econômicos, criativos e culturais
que pretendemos fomentar com a proposta.
O Espaço Mascarenhas já apresenta uma identidade
e um signiﬁcado próprio para seus usuários,
contendo seus próprios símbolos, signiﬁcados e
valores. Partimos então da atmosfera do lugar, por
meio da consideração das pré-existências de
apropriação existentes nele, sendo o primeiro passo
para lançamento da proposta, de caráter essencial
para a urbanidade, reforçando as diversas
signiﬁcações e funções sociais que podem
desempenhar, por meio da força simbólica das
tradições populares. A premissa foi recriar um espaço
que faça com que as pessoas se sintam pertencentes.
Criamos um espaço democrático que facilita as
trocas entre os usuários de diferentes idades,
gêneros e etnias, potencializando as relações entre o
sujeito e o lugar, os comportamentos, em grupo e
individualmente, fazendo com que cada um participe
plenamente das atividades propostas.

Por meio da permanência de memórias do lugar, a
proposta é fortalecer o espaço para que funcione
como um sítio de signiﬁcação que requer gestos de
interpretação particulares, um espaço simbólico
trabalhando pela história, um espaço de sujeitos e de
signiﬁcantes. Um lugar, dotado de signiﬁcados, que
transforma o Espaço Mascarenhas em um território
urbano qualiﬁcado, dotado de memórias, capaz de
integrar uma comunidade simbólica de sentidos e
imaginários da história de Juiz de Fora.

Olhando da Praça Antônio Carlos, os movimentos se iniciam por volta de 7h quando chegam as
mercadorias para abastecer o Mercado Público e as primeiras pessoas começam a circular através
das tramas que atravessam o lugar, assim como os ﬁos que corriam nos teares da fábrica. São 8h e
os comerciantes do mercado abrem as suas barracas e organizam os produtos: frutas, verduras,
queijos e carnes. Na praça, ambulantes chegam para expor seus produtos, o dia está quente então
melhor ﬁcar perto de um espelho d’água, lembrando os tempos em que a água corria por ali. Na
Residência dos Artistas, começa a cantoria. O som e a animação invadem todos os espaços. Na
Biblioteca Municipal, um grupo de jovens se acomoda na arquibancada para ler um romance, um
suspense ou estudar para a prova de literatura. As cenas mudam constantemente: cores,
comportamentos, cheiros, sons, sentimentos e movimentos – há um alto grau de pertencimento no
relacionamento entre as pessoas e destas com o Espaço Mascarenhas. A diversidade está expressa
nas diferentes etnias, idades, rendas, gêneros e interesses nas tipologias que animam a cena urbana.
São 10h, chega um grupo de estudantes de Belo Horizonte para visitar o lugar, a professora inicia
pelo Centro de Informações Turísticas e logo percorre a Praça Antônio Carlos, o Espaço Criativo
Coworking, o Mercado Municipal, a Biblioteca, onde atravessam a passarela para o Centro
Cultural e chegam no Setor de Memórias, subindo ao Mirante logo após e lá a professora termina de
explicar a história de Juiz de Fora, a visita é ﬁnalizada na Loja de Produtos Locais com os estudantes
comprando uma lembrança para levar para os pais.
Os aposentados chegam na praça para ver o movimento do lugar, procurando os lugares
sombreados, o grau de bem-estar se reﬂete nas suas faces, tendo a certeza de vivem em uma cidade
com bons espaços públicos e muita história para contar. A densidade de movimentos é alta. O
espaço urbano seduz os transeuntes que criam espaços de convivência por conta própria, cunhando
uma atmosfera de acolhimento que abraça a diversidade e valoriza a identidade dos moradores de
Juiz de Fora. Meio-dia, o sol está intenso, reﬂetindo nas fachadas das ediﬁcações seculares. Alguns
começam a se movimentar rapidamente para suas casas e outros chegam para aproveitar o espaço
gastronômico e um chope gelado no Mercado Público. 15h, o Espaço Coworking está lotado.
Chega ﬁnal da tarde, as crianças se acomodam na praça, brincando e correndo entre a água, o verde
e a pavimentação. As relações de afabilidade prevalecem no lugar. Os agricultores estão chegando
para a feira noturna e a banda começa a passar o som no palco da praça. São 19h e grupos de
amigos chegam para um happy hour na Cervejaria, se juntando aos hóspedes da Residência dos
Artistas. A Feira Itinerante de Produtos Agrícolas está lotada e a banda toca seus reggaes animando
os jovens. 23h, o som termina, o mercado se fecha e os feirantes recolhem suas barracas. O dia
terminou e toda a vitalidade do Espaço Mascarenhas repousa para amanhã iniciar tudo
novamente.

A i d e n t i d a d e re f e re - s e à s q u a l i d a d e s d e
diferenciação dos espaços e amplia o senso de
personalidade do lugar, tanto das ediﬁcações quanto
dos espaços livres. A adoção desta camada imprimirá
marcas no local e nos indivíduos que irão utilizar o
local, tornando-o uma referência, com uma leitura
única, passível de reconhecimento pelos cidadãos, na
perspectiva de fazer ﬂorescer novos usos e novas
formas de apropriação que irão caracterizar o Espaço
Mascarenhas.

BANCO DUAS ALTURAS C/ ÁRVORE
CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
LIXEIRA SIMPLES UNIDADE

ESCALADOR DE CORDAS
BALANÇO COMUN

ABRIGO DE ÔNIBUS - PONTO DE TÁXI
LUMINÁRIA INTERNA - EXCLUSIVA PEDESTRES
LUMINÁRIA CONJUNTA - PEDESTRES E VEÍCULOS
BICICLETÁRIO/PARACICLO
BALISADOR - COLOCAR 1 A CADA 1,20M

IMPLANTAÇÃO

BEBEDOURO

Escala 1/500

Realização:

CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS

Apoio:
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