
Uma leitura sensível da paisagem urbana do Centro de Belo 
Horizonte revela uma morfologia contínua na qual as edificações e 
as ruas se desenham em simbiose, com ausência de recuos laterais 
e frontais – uma lógica urbana muito recorrente em centros urbanos 
consolidados antes do advento dos parâmetros de ocupação 
sanitaristas. 

“Diferentes autores sugerem, com ênfases bastante distintas, 
que formas arquitetônicas mais contínuas no quarteirão, com 
fachadas térreas mais porosas/permeáveis e mais próximas da rua 
incentivariam a vitalidade microeconômica local e a apropriação dos 
espaços públicos por proporcionarem maior contato e proximidade 
com o espaço público, menores distâncias a serem percorridas, maior 
densidade de atrativos e presença de atividades, e maximização da 
superfície de contato da edificação com a rua”  (1).

Nas discussões acadêmicas sobre a cidade contemporânea é 
comum colocar em xeque a utilidade dos recuos e propor um resgate 
da costura urbana promovida nos centros históricos que tanto 
admiramos e gostamos de caminhar. Na pesquisa citada, elaborada 
por autores reconhecidos, fica clara a relação entre a vitalidade 
urbana e a continuidade das fachadas:

“Portanto, quanto maior a proporção entre comprimento de fachada 
e o comprimento total do trecho, maior tende a ser o movimento 
de pedestres no mesmo. Isso quer dizer que, a proporção entre a 
fachada, os afastamentos laterais e o tamanho da testada do lote é 
relevante. Portanto, trechos com maior continuidade das fachadas, 

isto é, maior proporção de bordas edificadas sem vazios intersticiais 
entre as edificações, tendem a ter maior vitalidade” (2).

Em nossa proposta acreditamos na manutenção dessa relação de 
continuidade com as edificações vizinhas e entre os dois edifícios do 
Senac, agora unidos em um só volume com leitura clara e afirmada, 
pois entendemos que romper com essa lógica do centro de Belo 
Horizonte seria um equívoco, e qualquer hiato ou afastamento entre 
os Blocos 1 e 2 causaria uma fragmentação na leitura da fachada 
urbana constante em todas as quadras vizinhas.

Concluímos que o afastamento entre edifícios é desvantajoso, 
no entanto a permeabilidade e abertura do térreo é reverenciada 
e necessária, garantindo aos olhos do pedestre uma ambiência 
generosa e convidativa entre o público e o privado, a rua e o lote. 
Nossa proposta promove em toda a testada frontal um resgate da 
generosidade do pilotis traduzido em um gesto contemporâneo, 
proporcionando uma transição fluída e protegida entre a rua e o 
térreo edificado, conduzindo os usuários à descoberta dos espaços 
livres do Senac, o vazio da praça de acesso, bem como ao grande 
pátio e ao bloco de eventos e gastronomia. 

Essa generosidade urbana em toda a extensão da testada frontal 
elevará o conjunto do Senac BH à categoria de marco urbano, 
garantindo uma visibilidade institucional e arquitetônica singular.

A continuidade da fachada urbana 
e a permeabilidade aos olhos das pessoas
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A partir do existente, esculpiu-se o vazio e o pilotis.
O vazio unificou os dois edifícios,

e o pilotis liberou o térreo para a cidade.
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