
Uma miscigenação

AA ideia consiste em fazermos uso da requalificação dos edifícios 
ligando os valores da instituição Senac com a História de Belo 
Horizonte e do Brasil, a relação mais direta do edifício com a cidade 
é através da rua em que o mesmo está localizado, sendo assim, por 
meio da inspiração no nome da rua Tupinambás, onde se localizam 
os edifícios, rua essa que foi cantada em verso e prosa por Milton 
Nascimento na música “Ruas da Cidade” composição de Lô Borges 
e e Márcio Borges para o álbum Clube da Esquina 2, de 1978. 
Tupinambás é um povo indígena que ainda resiste em Olivença, 
distrito de Ilhéus, município situado ao sul da Bahia, que faz divisa 
com o estado de Minas Gerais.
O grafismo indígena é a manifestação expressada por meio de 

representação visual iconográfica, que tem a função de ser elemento 
identitário, de memória e que celebra a vida social de uma 
determinada etnia. A geometria é inspirada pelo contexto geográfico 
e pela biodiversidade da região onde a comunidade indígena está 
inserida. 
EsseEsse grafismo tupinambá serviu de base conceitual para o 

desenvolvimento dos elementos visuais externos e internos, que por 
meio de fôrmas negativas serão aplicadas em baixo relevo na 
alvenaria de concreto armado, marcando a fachada, área de 
descompressão e nos demais espaços de encontro. 
ParaPara algumas alvenarias mais evidentes, será utilizada a taipa de 

pilão, técnica construtiva vernacular de baixo impacto ambiental de 
origem árabe, chegou no Brasil trazida pelos portugueses, no estado 
de Minas Gerais foi utilizada em várias construções históricas desde 
o início do século XVIII, como a Igreja de Nossa Senhora do Ó, 
considerada um dos mais preciosos monumentos do Barroco 
brasileiro, e a Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões, que 
recebeu várias esculturas derecebeu várias esculturas de Aleijadinho. 
Utilizaremos a taipa de pilão em alvenarias com maior destaque, 

como na fachada principal, marcando a entrada ampla que promove 
uma relação mais amistosa do prédio com o passeio público, a 
recepção terá pé direito duplo, com vão ampliado, possibilitada pela 
transferência dos esforços da estrutura existente, para um novo 
sistema estrutural composto por vigas de aço perfil “I” em seções 
transversais.


