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Flexibilidade e integração no espaço de ensino

Nesta proposta para o retrofit do conjunto de edifícios que compõem o Senac Tupinambás, é apresentada uma série de intervenções que visam dar condições de uso compatível 
com a escala das atividades de ensino desenvolvidas ali, e de seu número concentrado de usuários. Assim, os conceitos buscados neste projeto são de uma maior fluidez na 
arquitetura do conjunto, baseada numa maior flexibilidade dos espaços internos e numa maior integração entre os blocos, bem como entre o ensino, a convivência dos estudantes 
e a cidade. A identidade arquitetônica do conjunto é outra preocupação primordial do projeto, e busca transmitir as estratégias contemporâneas de ensino aplicadas na instituição, 
a inovação e a tecnologia.a inovação e a tecnologia.
 
Dentre as estratégias aplicadas, busca-se resgatar a integridade das edificações existentes, eliminando soluções improvisadas e se concentrando numa lógica clara de organização 
dos pavimentos que permitam um uso fluido e funcional dos espaços. Ao longo dos anos, o edifício mais antigo, hoje denominado “Bloco II”, foi, aparentemente, perdendo 
importância frente à edificação mais nova. Percebe-se, entretanto, que este bloco mais antigo apresenta grande potencial de permitir maior fluidez no acesso à edificação a partir 
da rua, visto que se chega em nível com a calçada, e, ao mesmo tempo, se relaciona facilmente com o restante dos usos ao nível do terreno. Vê-se, portanto, a possibilidade de 
resgatar a sua importância dentro do conjunto de edifícios, fazendo dele a principal entrada do conjunto.resgatar a sua importância dentro do conjunto de edifícios, fazendo dele a principal entrada do conjunto.

Dessa forma, a fim de dar as condições ideais de tráfego no interior dos edifícios, um grande bloco de circulação vertical é projetado junto ao acesso principal da instituição. Este 
novo bloco, feito em estrutura metálica, com novas fundações, será responsável por qualificar tanto o fluxo diário, quanto permitir maior segurança em caso de incêndio e pânico. 
Assim, este bloco avança por todo o conjunto, percorrendo o edifício do térreo até a cobertura e fazendo a conexão entre os pavimentos dos dois blocos. Os reservatórios inferiores 
e superiores, assim como os shafts de instalações também passarão para este bloco central, já que todas as instalações hidrossanitárias serão readequadas.

O bloco de circulação vertical existente, que vai da garagem até a cobertura, será inteiramente reformado. Nesta nova circulação uma escada à prova de fumaça e dois elevadores O bloco de circulação vertical existente, que vai da garagem até a cobertura, será inteiramente reformado. Nesta nova circulação uma escada à prova de fumaça e dois elevadores 
substituem a configuração existente. Este bloco será então destinado à circulação de serviço, limpeza, carga e descarga, abastecimento dos laboratórios e trânsito de insumos, 
continuando a conectar a garagem com todos os pavimentos do edifício.

Uma terceira circulação vertical acontece aos fundos do edifício mais baixo. Uma escada aberta, que permite tanto um fluxo entre pavimentos, como também se configura num Uma terceira circulação vertical acontece aos fundos do edifício mais baixo. Uma escada aberta, que permite tanto um fluxo entre pavimentos, como também se configura num 
elemento escultórico que tem uma vista privilegiada para a praça no térreo, chegando também até um terraço jardim acima deste bloco.

Tanto o terraço jardim como a praça são ambientes de convivência que estimulam a integração dos estudantes em momentos de relaxamento ao ar livre. No terraço jardim, que Tanto o terraço jardim como a praça são ambientes de convivência que estimulam a integração dos estudantes em momentos de relaxamento ao ar livre. No terraço jardim, que 
conta com vegetação de pequeno porte, espelhos d’água, decks e mobiliário em locais sombreados e ensolarados, é prevista uma futura ligação com o bloco administrativo do 
Senac, localizado no terreno ao lado. Na praça interna, localizada no térreo, ficará um novo auditório, com características flexíveis de uso interno, aos moldes de uma “black box”, 
que permite diversas configurações de palco e plateia, além de se abrir para a praça, ao sul, onde um evento ao ar livre pode ter o auditório inteiro como palco.

Junto à praça ficam usos de interesse comum de todos os usuários, como a cantina, banheiros biblioteca, o auditório, hall de entrada e central de atendimento, além de garagem Junto à praça ficam usos de interesse comum de todos os usuários, como a cantina, banheiros biblioteca, o auditório, hall de entrada e central de atendimento, além de garagem 
junto ao espaço dos funcionários terceirizados e ao CETHAG. No 2° pavimento, ficam as atividades administrativas e restaurante, bar e sanitários públicos, com acesso direto pela 
rua, permitindo funcionamento independente do restante da instituição. Nos pavimentos seguintes, atividades de coordenação pedagógica, apoio pedagógico e cozinha do 
restaurante são distribuídas, assim como os laboratórios práticos dos diferentes cursos. Nos pavimentos superiores estão localizadas as salas de aula de flexíveis e as salas de aula restaurante são distribuídas, assim como os laboratórios práticos dos diferentes cursos. Nos pavimentos superiores estão localizadas as salas de aula de flexíveis e as salas de aula 
híbridas, espaços de maior concentração e que necessitam de requisitos acústicos mais rigorosos.

Pequenos poços de ventilação existentes, especialmente no edifício mais baixo, que oferecem pouca qualidade de iluminação e ventilação, foram incorporados à área construída Pequenos poços de ventilação existentes, especialmente no edifício mais baixo, que oferecem pouca qualidade de iluminação e ventilação, foram incorporados à área construída 
do conjunto ou então incorporados aos vazios de maior proporção, os quais foram mantidos. Aos fundos do bloco mais baixo, uma porção proeminente do edifício existente foi 
inteiramente demolida, já que sua área seria computada, mas oferecia pouca qualidade espacial, dando lugar a atual escada aberta, e aumentando ainda a área permeável do 
terreno. Nesta mesma região do edifício, por conta da demolição citada, dois pavimentos foram construídos, em estrutura metálica, leve, acima do bloco existente, dando lugar a 
laboratórios inteiros e salas de aula. No bloco mais alto, o vazio que fazia divisa com o bloco mais baixo foi também incorporado à área construída do conjunto, fazendo a ligação laboratórios inteiros e salas de aula. No bloco mais alto, o vazio que fazia divisa com o bloco mais baixo foi também incorporado à área construída do conjunto, fazendo a ligação 
entre os blocos ao longo dos diferentes níveis de piso. A diferença de piso é compensada com enchimento em EPS de alta densidade, nos pavimentos com cozinha e áreas 
molhadas, ou com piso elevado, nos laboratórios que necessitam maior flexibilidade de layout como nas salas de aula flexível, laboratórios de confecção, de criação e modelagem.   
      
Através de soluções otimizadas e que buscam revelar ao público as novas intervenções, este projeto faz uso das estruturas metálicas e painéis metálicos pré-fabricados como Através de soluções otimizadas e que buscam revelar ao público as novas intervenções, este projeto faz uso das estruturas metálicas e painéis metálicos pré-fabricados como 
técnica construtiva e forma de expressão arquitetônica. Na fachada frontal, uma marquise faz a ligação estética entre os térreos dos dois blocos, retomando a escala original do 
térreo do bloco mais baixo, e tornando o acesso principal da instituição mais evidente. O acesso ao restaurante, que se configura como proposta de fachada ativa, fica mais atrativo 
aos seu uso, junto a um jardim em frente a rampa de entrada. A união estética entre os blocos acontece por meio de um painel metálico modular, que é responsável também pelo aos seu uso, junto a um jardim em frente a rampa de entrada. A união estética entre os blocos acontece por meio de um painel metálico modular, que é responsável também pelo 
sombreamento da fachada que recebe sol da tarde nos dias de verão. Este painel está distribuído pela fachada dos dois prédios, criando uma linguagem única para o conjunto de 
edifícios.


