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SITUAÇÃO
ESC. 1:1000

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:500

    A proposta para a requalificação do complexo de edifícios Senac Belo Horizonte e seu entorno, 
parte do entendimento da importância pública da Instituição para com o seu contexto, e na 
influência direta a maneira pela qual os diferentes agentes se apropriam dos espaços públicos e 
semi públicos. 
    Buscando resgatar a história e a identidade das edificações, e também promover a dimensão 
pública desejável, optamos por um elemento em pórtico que unifica a fachada das edificações em 
pé direito duplo, garantindo ao pedestre um convite a nível dos olhos, para adentrar, conhecer e 
participar das atividades do Senac. 
    Para expressar a relação do complexo com a cidade, propusemos generosidade e protagonismo 
ao acesso, que se conecta de imediato a um percurso peatonal, denominado passeio cultural, que 
frui por todo o pavimento térreo desde a Rua Tupinambás, e configura possível diretriz para futura 
articulação com o edifício da Rua Caetés. Nesse Passeio, será possível participar das atividades 
culturais e pedagógicas dispostas no térreo público, e também experimentar uma nova travessia 
urbana que dará suporte ao imprevisível, à casualidade.
    O percurso no passeio é reforçado pelo desenho em seu piso, que busca o pedestre e o conduz, 
dinamizando as formas de percepção e descobrindo inúmeras possibilidades de um espaço que é 
dirigido à cidade, e que pertence a todos. A dinâmica do programa no pavimento térreo – recepção, 
biblioteca, restaurante, cantina, pátio e auditório – protagonistas de todo esse percurso interno, 
demarca o uso e estabelece condição de permanência das pessoas ao longo do Passeio Cultural.
Como forma de expandir o passeio aos demais pavimentos do edifício, abre-se um átrio 
zenitalmente iluminado no coração da edificação, que articula visualmente as atividades entre 
os pavimentos, garante acessibilidade e conecta internamente o seu programa. 
    Deste modo, Átrio e o Passeio Cultural promovem a relação com a cidade, não apenas sob a 
ótica da passagem, mas também pelo aspecto democrático de seu uso coletivo. Imerso em um 
cotidiano urbano, os espaços revelam as mais diversas atividades e intercâmbios, das degustações 
gastronômicas às inovações tecnológicas, destacando que o aprendizado se compreende em um 
processo ativo de relação com a vida.
    Para promover a ativação da fachada da Tupinambás, propusemos vitrines urbanas que colaboram 
para unificar as edificações, e que também estendem os fazeres das atividades programáticas 
para a rua, resultando em varandas suspensas que são olhos amplificadores dos eixos para 
seu entorno imediato. Enquanto na fachada norte, valorizada a longas distâncias pela situação 
geográfica e pelas baixas construções adjacentes, recebe nova caixa de circulação vertical, que 
atuará como um farol, um símbolo, que reforça à importância do conjunto na paisagem. 
Entendemos que a proposta, através de seus estímulos frequentes, reflete em diferentes 
experiências para quem se relaciona com o complexo, ao passo que isso conduz e prepara os 
alunos para suas futuras contribuições à comunidade. O edifício como símbolo, ganha novo 
significado na paisagem de Belo Horizonte.

   PROGRAMA
    Para garantir flexibilidade dos espaços e atender aos objetivos mutáveis das demandas do 
mercado, a disposição do programa acontece de modo estratégico, sequencial e objetivo. Os fluxos 
internos são conectados e articulados através do átrio, que oferece diferentes possibilidades de 
convívio, caminhos e experiências, tornando-se espaços estratégicos para comunicação entre os 
alunos de diferentes eixos programáticos.
   Reforçando o protagonismo do Eixo gastronômico, restaurante e bar didático abrem-se 
visualmente para rua e para o pátio interno, respectivamente. Pensando no fluxo interno 
dos alimentos, o CETAHG, as cozinhas didáticas e seus ambientes de apoio, estão conectados 
verticalmente através de um bloco de circulação exclusivo de serviço, no qual monta-cargas 
servirão à difusão dos alimentos ao eixo gastronômico, enquanto os elevadores darão suporte 
ao fluxo de serviço dos demais pavimentos, inclusive do eixo de saúde.

CIRCULAÇÕES VERTICAIS

     Para atender o fl uxo vertical entre pavimentos, manteve-se o 
núcleo de circulação vertical existente passível de adequação 
às normas de segurança, e propusemos dois novos núcleos em 
função do cálculo de população do edifício. Para conexões diretas 
entre os pavimentos, a proposta de escadas abertas conecta 
estrategicamente as atividades através da generosidade do átrio. 

VINCULOS VISUAIS E TRANSPARÊNCIAS

    As atividades de caráter público no pavimento térreo reforçam 
a interação entre público interno e comunidade, que acontece 
sob a lógica de dois níveis de restrição de acesso: o primeiro, sob 
o átrio central, acontece antes do controle porém é moderado 
pela recepção, e o segundo após o controle porém visualmente 
permeável e conectado através do passeio cultural.
1. Recepção  2.Bilioteca   3.Cantina   4. Auditório   5.Bar e Restaurante

URBANISMO INTERNO

     Para promover a relação do edifício com a cidade, propusemos 
um passeio cultural por toda extensão longitudinal do lote, 
confi gurando possibilidade de futura fruição pública entre as 
ruas Tupinambás e Caetés, e dessa forma articulando o programa 
de caráter público do pavimento térreo aos espaços públicos da 
cidade. 

INTERVENÇÕES

      Entendendo a importância da edifi cação ao contexto, propusemos 
generosidade ao acesso, que convida e acolhe as pessoas, em 
nível com a calçada. Na fachada, a proposta das varandas em 
balanço unifi cam as edifi cações e atuam como vitrines dos eixos 
programáticos, de maneira sutil e respeitosa com a pré-existência, 
reafi rmando a sua importância na paisagem da cidade.  

SITUAÇÃO

   O contexto das edifi cações, que somados aos objetivos e 
expectativas da instituição, condicionaram as soluções propostas 
para reabilitação do complexo. 

SENAC - BH  “PASSEIO CULTURAL”

01  Telhado Verde 
02  Convívio
03  Terraço natural
04  Praça SENAC

05 Área Técnica 
06  Paineis Fotovoltáicos
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Entrada para bloco III

Possível conexão para Sede Adm.
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