
“A transformação é a oportunidade de fazer mais 
e melhor com o que já existe. A demolição é uma 

decisão fácil, de curto prazo.

É um desperdício de muitas coisas – um 
desperdício de energia, um desperdício de material 

e um desperdício de história. Além disso, tem um 
impacto social muito negativo. Para nós, é um ato 

de violência.” 

– Anne Lacaton, vencedora do Pritzker 2021

De abordagem consistente com a estratégia de intervenção já adotada no início do concurso, o 
desenvolvimento do projeto apresentado para a nova sede do Senac Belo Horizonte tem como principais 
princípios norteadores o respeito pela pré-existência e o respeito pelo pertencimento à cidade já consolidado 
pela instituição. As repercussões de ambos temas, muito caros à discussão contemporânea da arquitetura, 
são refletidos numa proposta que se recusa a desperdiçar os recursos materiais, econômicos e sociais de 
grandes estruturas que, com precisão e inteligência, podem ser reaproveitadas sem perdas significativas, 
tal como se mescla com generosidade a seu entorno urbano consolidado. Acreditamos numa proposta que 
preza pela requalificação do conjunto sem ignorar a memória e a herança da arquitetura moderna, encarando 
o desafio da transformação do conjunto com uma abordagem criteriosa e criativa, visando a economicidade 
e o aproveitamento máximo das pré-existências, porém lapidando um novo projeto, contemporâneo e 
paradigmático para o Centro de Belo Horizonte, tanto do ponto de vista urbano quanto institucional. 

Alguns projetos recentes, como o Sesc 24 de Maio de Paulo Mendes da Rocha, se tornaram emblemáticos 
justamente pela miraculosa requalificação de edifícios existentes em áreas centrais. A capacidade criativa do 
arquiteto ao lidar com condicionantes pré-estabelecidas e transformá-las, ao invés de negá-las, é o que faz 
com que esse tipo de projeto se torne tão notável. É necessário ter persistência e desenvoltura projetual para 
conseguir extrair uma boa arquitetura a partir de estruturas que a princípio parecem inoportunas. Esse esforço 
é recompensado com uma arquitetura inesperada, que causa admiração justamente pela improbabilidade de 
ser gerada em meio a adversidade ruidosa do existente.

O estudo evoluiu significativamente para a segunda etapa, sem perder a essência do partido original. O 
principal investimento foi na potencialização do térreo como lugar urbano oferecido às pessoas. Considerando 
as diretrizes da Operação Urbana, oferecemos os 43 metros da fachada ativa do térreo à cidade, um pilotis 
com grande permeabilidade visual e fruição pública de maneira convidativa e abrigada, conduzindo o 
usuário a uma grande praça no interior do lote que se relaciona com o novo bloco de eventos e gastronomia.  

Considerando a existência de galpões subutilizados no entorno posterior do lote, sugerimos ainda uma 
possível extensão futura desse passeio através da quadra até a Rua dos Caetés, tangenciando o Bloco 3 
existente sem necessidade de desativá-lo. 

“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”

Outro ponto de evolução expressiva foi a otimização das relações programáticas, bem como na adequação 
dos fluxos visando uma funcionalidade irrefutável de acordo com o fluxograma exigido pela instituição. Temos 
a convicção de que a funcionalidade do programa é tão importante quanto a expressividade arquitetônica, 
e que um bom projeto depende de ambas para se legitimar. A concentração do acesso de veículos à oeste, 
juntamente com a ocupação longitudinal das áreas de serviço, permitiram o aproveitamento da estrutura 
regular e generosa do bloco 1 para esculpir o térreo em benefício da cidade, criando um pilotis ajardinado 
que se conecta diretamente à Praça Senac, verdadeiro oásis urbano no centro de Belo Horizonte.

Esta área de convívio, plenamente ajardinada, concentra todos os principais usos públicos do programa 
sendo auditório e o bar no primeiro térreo, e o restaurante e biblioteca no segundo. A ligação direta deste 
pavimento superior com a rua permite sua plena fruição como um percurso elevado aprazível que ao mesmo 
tempo permite organizar os fluxos de acesso, separados de forma lógica entre público, funcionários, alunos e 
professores. Dessa forma, as áreas restritas a funcionários do SENAC e terceirizados, locadas no mezanino, 
têm conexão e fluxo diretos e independentes com as outras áreas que atendem: o CETAHG, o restaurante 
(através de monta-carga) e os vestiários e refeitórios.

A fim de concentrar a administração em um único pavimento, foi reservada toda a porção do bloco 1 do 
primeiro pavimento para este uso, sendo que a secretaria, com acesso mais frequente de alunos, ocupa 
uma área adjacente do bloco 2, mantendo portanto estas áreas restritas. O restante do pavimento é ocupado 
por cozinhas didáticas, locadas nos pavimentos mais baixos para facilitar o fluxo de insumos que ocorre por 

elevador de serviço exclusivo.
No segundo pavimento, completa-se o programa gastronômico juntamente com o supermercado 

pedagógico e o laboratório de varejo. Existe também a previsão da central de T.I. e Telecom, de fácil acesso 
a partir dos laboratórios de informática que ocupam metade do bloco 1 neste pavimento, juntamente com as 
primeiras salas híbridas, que juntamente com as flexíveis, estão presentes em todos os pavimentos da torre 
mais alta.

 O terceiro pavimento contém os dois laboratórios de saúde, o laboratório de farmácia e o de criação e 
um laboratório de tecnologia, sendo o segundo repetido no pavimento acima, que traz também o laboratório 
de confecção, manicure e estética. Estes dois últimos são servidos pelas salas de higienização que também 
atendem o quinto pavimento, onde se encontram os dois salões escola e o segundo laboratório de estética. 
Já no sexto pavimento, a cobertura da torre mais baixa foi aproveitada para criar um grande espaço de 
convivência com vista para a cidade e servido pela cantina. Sua posição estratégica no percurso permite 
desafogo da circulação vertical dado seu caráter lúdico e convidativo que sugere permanência aos usuários.

Completando o programa, um conjunto de salas híbridas para 40 e 60 alunos e de salas flexíveis foram 
locadas nos três últimos pavimentos, sendo previstas as especificidades de uso do mini auditório e do 
depósito compartilhado nos pavimentos 7 e 9, respectivamente.

Vemos no projeto do Senac BH uma oportunidade para que a instituição ganhe uma nova sede imersa 
em simbolismo para a cidade, uma arquitetura alinhada à nova realidade de austeridade pós-pandemia, 
sustentável desde a abordagem projetual até a operação futura do edifício. Um conjunto renovado, que 
expressa seu valor justamente pelo caráter da transformação, sem demolições significativas que obliterem 
a sua coerência urbana, mas com intervenções cirúrgicas assertivas que causem encantamento espacial e 
promovam o encontro, elevando a visibilidade da instituição na rotina urbana do Centro através de um térreo 
e uma fachada que são, incondicionalmente, cidade.
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