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O conjunto de edifícios do SENAC situado na Rua dos Tupinambás, em 
Belo Horizonte, carrega em suas formas, texturas e cores a história da 
instituição que se instalou no local na década de 1950. Do prédio mo-
dernista, o "Bloco 02" que ali estava antes do "Bloco 01", até suas alte-
rações que visavam atender às necessidades do cotidiano nos edifí-
cios, o complexo retrata constantes tensões entre linguagem e função. 
Destas tensões florescem novos objetivos e demandas que, por sua 
vez, não permanecem estanques: estão em constante transformação. 
E considerando estas "novas" necessidades, partindo do entendimen-
to que estas correspondem ao tempo presente e precisam deixar 
espaço para as demandas de um tempo futuro, trabalhamos o objeto 
deste Concurso de Arquitetura em um constante diálogo entre preser-
vação, renovação e intervenção.

Para iniciarmos este diálogo, dirigimos nossa atenção ao "Bloco 02" 
concluído em 1956 e que encontra-se bastante modificado em rela-
ção a seu projeto original. Seus raros registros fotográficos disponíveis 
on-line e os desenhos técnicos fornecidos pela organização do Concur-
so divergem abruptamente do formato atual, que é resultado de um 
conjunto de alterações. Anteriormente, dono de sua própria identidade 
e de elementos correspondentes à sua época, o edifício detinha um 
afastamento coberto no nível térreo sustentado por pórticos, e logo 
acima encontrava-se um volume sóbrio que demarcava sua horizonta-
lidade e pavimentos com janelas em fita, em contraponto com outro 
volume, desta vez verticalizado, que delineava o percurso do elevador 
extrapolando sua laje para abrigar a casa de máquinas. Esta conforma-
ção, de acordo com as referências disponibilizadas, se altera e se sujei-
ta quase que completamente à chegada de um prédio maior e mais 
moderno ao lado, que viria a ser o "Bloco 01" em 1979. A partir dali, o 
edifício incorpora os elementos arquitetônicos do irmão mais novo, 
rompendo com suas respostas arquitetônicas e ambientais para susci-
tar uma homogeneidade para o conjunto.

Fruto de uma época em que o modernismo ainda vigente nos anos de 
1950 era uma fronteira aparentemente superada, o "Bloco 01" apre-
senta uma racionalização geométrica com soluções abrangentes para 
um programa diverso como vemos no SENAC, mais verticalizado e com 
pavimentos tipo livres de colunas, resguardados por brises em suas ja-
nelas e coroados por arcos. Trata-se de um edifício pouco modificado 
que resume a linguagem arquitetônica e institucional do complexo que 
ainda conta com outras estruturas anexas em seu terreno.

Requalificar o conjunto, portanto, significa lidar com a homogeneidade 
trazida no processo histórico pelo qual os edifícios se submetem. Pro-
cesso este que priorizou uma unidade estilística para os blocos, impul-
sionada pelo desenvolvimento e suas requisições, sem necessaria-
mente uma política de intervenção que permitisse que a instituição 
contasse sua história a partir de sua materialização - afinal de contas, 
são poucas as vias pelas quais é possível contar uma história de forma 
tão literal como na Arquitetura. Desta maneira, neste projeto gostaría-
mos de propor uma outra narrativa para estes edifícios.

É importante frisar que não é justo qualificar de maneira negativa as al-
terações feitas ao longo dos anos, pelo contrário, devemos enxergá-las 
como parte inalienável da trajetória do conjunto, ainda que divirja do 
tratamento que será proposto a seguir. Fica como compromisso, 
então, a não reversão de nenhuma intervenção feita anteriormente 
com o objetivo de ensejar um momento passado, já que a proposta ar-
quitetônica está ancorada na contemporaneidade, afastando a elabo
ração de falsos históricos e anacronismos. O que se modificou, modifi-
cado está, fazendo parte do todo, podendo ou não referenciar estraté-
gias que atendam aos propósitos do projeto no dia de hoje.
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