SENAC TUPINAMBÁS
o senac desde sempre representa junto a sociedade brasileira um expres-

de uso exclusivo para o público. este elevador também permite uma vincula-

sivo núcleo de educação e de capacitação profissional, caracterizando-se

ção do térreo público a proposta de um bar no terraço, possibilitando uma

com um agente fomentador ativo da técnica e da ciência no âmbito nacional.

fachada ativa de cima a baixo do complexo.

a unidade da rua dos tupinambás apresenta uma infraestrutura de potencial

o percurso até a central de atendimento culmina em uma visão do pátio,

imenso. porém, como se apresenta organizada atualmente, não materializa

onde o transeunte compreende o nível de integração de todo conjunto, e

os valores de integração e interatividade entre usuários e a cidade, concei-

a visão do novo bloco aqui apresentado, no nível do térreo, pelo foyer e

tos primordiais para o senac.

auditório.

como gesto primário, propomos a criação de um eixo integrador no centro

2, no mesmo
local do antigo elemento vertical externo à escadaria, atrás da fachada.
esse telão tem como objetivo rememorar as linhas do antigo desenho e relacionar as atividades internas do senac à rua dos tupinambás. alguns cur-

do complexo, entre os blocos

um telão de led foi implementado na fachada principal do bloco

EIXO DE INTEGRAÇÃO
1 e 2. desta maneira, conseguimos organizar

sos e aulas gratuitas que estivessem ocorrendo internamente poderiam ser

de maneira singular e otimizada uma conexão entre os blocos existentes e

transmitidos às pessoas que passam pela rua em frente, bem como shows,

demais ampliações junto a porção posterior do lote, inclusive eventuais

palestras e outros espetáculos.

novas edificações no lote do centro de distribuição. o eixo localiza-se es-

além da busca por conexões mais diretas com o entorno imediato, criou-se

trategicamente em uma fiada que aproveita a estrutura existente do antigo

um letreiro indicativo da instituição na porção mais alta da fachada do blo-

bloco

2 e realiza um corte das lajes de cima a baixo do prédio, integrando

as circulações verticalmente a partir de um átrio que possui abertura zeni-

co

1

visando trazer um elemento de relação com a cidade em uma escala

mais urbana.

tal. essa linha de circulações, além de servir como ponte que regulariza os
níveis com o novo edifício anexo, comunica-se ao bloco

1 através de passa- NOVO BLOCO
relas metálicas no vazio que culmina no centro da laje desse mesmo bloco.
na porção posterior, perpendicular ao eixo de integração, locou-se nova

FACHADA ATIVA E RELAÇÃO COM A CIDADE

construção pensada para permitir sua ocupação de maneira flexível.
modulada em estrutura de aço, a edificação é composta por um corpo pro-

buscando uma lógica de funcionamento coerente com o fluxograma pro-

gramático dividido pelo core de circulação em duas alas de planta livre,

posto pelo senac, locou-se junto a porção frontal o programa de ativida-

e por um corpo translúcido de circulação e convívio, que apresenta sua

des didático que tem interface direta com o atendimento ao público, promo-

interatividade ao pátio e demais áreas através de uma fachada de vidro se-

vendo de maneira íntegra a interatividade com a cidade, ainda que mantendo

rigrafada.

o controle de acesso para as demais áreas.

por trás do véu envidraçado, uma escadaria solta no átrio leva o usuário

assim, o bar e restaurante didáticos, assim como a central de atendimento

aos diferentes níveis intercalados com passarelas e patamares de convívio,

e a biblioteca no nível da sobreloja, tem relação direta com a rua e franca

com a visão do pátio.

acessibilidade através de generosas rampas e escadarias, além de elevador
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