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CONCURSO FÁBRICA

MASCARENHAS

A MANCHESTER MINEIRA
Juiz de Fora mostrou-se à frente de seu tempo na 
virada do século XIX para o XX, tendo sido uma 
das primeiras cidades no estado de Minas Gerais 
a passar por um abrangente processo de trans-
formação urbana, marcado por três fatores princi-
pais: industrialização, circulação e imigração. 

A cidade chega aos anos 2020 com população 
de quase 600 mil pessoas, concentração na área 
urbana com densidade demográfica de 360 hab/
Km2, um IDHM de 0,778, considerado alto para 
o padrão brasileiro, e vocação para o desen-
volvimento criativo e sustentável, com foco na 
educação e tecnologia. Essa potência ecoa na 
necessidade de valorização de sua história e na 
atualização de sua infraestrutura urbana.

É emblemático que, em um momento de distan-
ciamento social e recrudescimento dos debates 
que alimentam a vida pública, a cidade demon-
stre disposição para a reinvenção. Também é sig-
nificativo que isso ocorra a partir de uma organi-
zação ativa nesse processo, primeiramente como 
fábrica, depois como Polo Cultural com presença 
relevante na cidade e a agora como promotor de 
uma nova oportunidade de renovação e modern-
ização da cidade. 

Ao lançar o convite para o Concurso Público Na-
cional de Arquitetura e Urbanismo para a requal-
ificação urbana e arquitetônica do Complexo 
Mascarenhas, Juiz de Fora se alinha à rede glob-
al de cidades que antecipam questões contem-
porâneas relativas à vida urbana, como o valor da 
centralidade, apropriação dos espaços públicos, 
mobilidade e a força da cultura, da memória e do 
patrimônio.

Cidades são artefatos vivos, que podem se rein-
ventar pela ação cotidiana de seus atores sociais 
ou por movimentos ousados, que podem superar 
desafios e atualizar potencialidades. O concurso 
é uma dessas oportunidades de contribuir deci-
sivamente com mais um momento de reinvenção 
singular da cidade.

O CONCURSO
Um dos norteadores do concurso é a aliança en-
tre a contemporaneidade e o respeito à configu-
ração espacial urbana e arquitetônica do Centro 
Histórico de Juiz de Fora. Esse amplo leque de fa-
tores condicionantes demanda uma leitura atenta 
e sensível das pré-existências, suas fragilidades e 
potencialidades.

O Espaço Mascarenhas e seu entorno têm, de 
forma orgânica e objetiva, qualidades que muitas 
cidades perseguem em suas áreas de planeja-
mento urbano: presença de elementos naturais 
únicos na paisagem; relevo confortável para o 
deslocamento; quadras com geometria, largura 
e gabaritos generosos para a percepção da per-
spectiva envoltória; farta rede de infraestrutura e 
serviços; grande diversidade de usos; espaços 
públicos democráticos e sem códigos de acesso; 
equilíbrio na presença de edifícios de diversos 
tempos históricos; notório interesse dos cidadãos 
pelo desfrute dos espaços públicos centrais.

Como ocorre em muitas cidades, o aproveita-
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mento pleno dessas condições fica dificultado ou 
comprometido por alguns fatores que podem ser 
compreendidos como fragilidades: espaço público 
cortado pelo grande fluxo de transporte pesado; 
sistema viário rápido, dominante e hostil; espaços 
públicos fragmentados, desarticulados e sem a 
atratividade do desfrute estimulada pela interação 
visual; desorganização ou precariedade na oferta 
de mobiliário, infraestrutura e equipamentos que 
podem ativar passagem e permanência ativa nos 
espaços; grande intervalo nas atualizações ar-
quitetônicas, levando a ambientes que carecem 
de comodidade e modernização de instalações 
nas estruturas cultural, expositiva, educativa ou 
comercial.

PREMISSAS
A sobreposição desses fatores percebidos no lo-
cal sugere a escolha de premissas ou critérios 
norteadores da proposta. São poucos e essenci-
ais os valores que devem permear o conjunto de 
intenções no projeto de requalificação do Espaço 
Mascarenhas:

Coesão | Articulação entre arquitetura e cidade, 
com a integração de edifícios e espaços públicos, 
valendo-se da diversidade de usos já percebidos 
no Espaço Mascarenhas e seu entorno. A valori-
zação e a conectividade entre essas pré-existên-
cias podem conferir unidade e força ao conjunto;

Legibilidade | Incremento na clareza de espaços 
de passagem e permanência, com remoção ou 
ressignificação de elementos desatualizados, 
arranjo ordenado de bons configuradores do es-
paço, reforço da qualidade de cada setor do com-
plexo e maior evidência de eixos de circulação 
como conectores dos espaços;

Flexibilidade | Ativação de usos do espaço pau-
tada pelo valor da experiência no lugar, com 
programa sugerido de atividades, mas sempre 
enriquecido pela flexibilização criativa da apro-
priação dos espaços, com abertura para o impre-
visto e o surpreendente;

História viva | Valorização do convívio entre dif-
erentes tempos na cidade, com elementos da ar-
quitetura e urbanismo no estímulo ao uso cidadão.

Realização: Apoio:
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