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[1]. A implantação foi desenvolvida como 
extensão das atividades urbanas e eventos 
que acontecem na Vila Belga, fazendo com 
que o lote se habilite para se tornar parte 
desses eventos. Também, com o recuo 
da fachada da intervenção em relação 
às fachadas originais, buscou-se um a 
posição de respeito para com a paisagem 
urbana, mantendo em primeiro plano as 
fachadas históricas das edificações da 
Vila.

[2]. A arquibancada preexistente foi 
recuperada, abrigando alguns ambientes 
programáticos de serviço em seu interior e 
possibilitando a apropriação dos usuários 
sobre sua superfície. A arquibancada e o 
Espaço Aberto são flexíveis e possibilitam 
uma apropriação livre. Os visitantes 
podem também aproveitar o gramado para 
assistir a shows musicais, performances, 
fazer piqueniques ou simplesmente 
contemplar a riqueza das atividades 
desenvolvidas cotidianamente dentro do 
EMAET através da fachada. Cabe notar 
que na área pavimentada está instalada 
uma das históricas tabelas de basquete do 
Clube dos Ferroviários, restaurada para 
uso recreativo.

[3]. O Espaço Aberto se conecta 
visualmente e fisicamente com as  
atividades do EMAET. As salas de aula, 
implantadas fazendo fronteira como pátio, 
interagem com a paisagem. Nas salas 
foram previstas portas de uso eventual 
que abrem diretamente para o espaço 
aberto permitindo expandir os limites 
das atividades ali desenvolvidas. Assim, 
é possível a utilização tanto dos espaços 
fechados quanto dos espaços abertos 
para as atividades da Escola. Importante 
notar que tanto estrutura como vedações 
(leves) foram planejadas para permitir fácil 
adaptação na área dos salões principais 
para alterações futuras nas demandas da 
EMAET, permitindo integrar e subdividir os 
espaços com facilidade.

[4]. O segundo pavimento da edificação 
proposta segue o programa do EMAET e 
cria também um terraço com possibilidade 
de receber eventos e projeções para 
utilização como cinema ao ar livre.

[5]. Na passagem entre o Clube e a 
edificação proposta foram utilizados 
tijolos de demolição da própria área para 
a construção de uma parede sinuosa 
que conecta as duas edificações. No 
Clube, esse elemento marca o Epaço 
Multiatividades, servindo também como 
superfície de apoio para exposições do 
Espaço de Memória.

[6]. Para a Economia Criativa foi proposto 
um espaço permeável no mezanino do 
Clube, um nível acima do Espaço de 
Memória e Multiatividades, mas a eles 
visualmente conectado. Essa dinâmica 
reforça a necessidade da conexão criativa 
da economia com as artes, a história e a 
comunidade.

[7]. Foi proposto o restauro da cobertura 
do Clube, utilizando uma nova estrutura 
metálica e mantendo o lanternim. [8]. Já 
na cobertura da nova edificação foram 
utilizados recursos de captação pluvial, 
iluminação zenital e energia solar, 
buscando uma maior eficiência energética.

A sala de esculturas no térreo e a sala de dança no segundo pavimento ocupam a proeminente posição do canto junto à 
fachada frontal, permitindo que arte e espaço público se conectem visualmente, transformando continuamente a paisagem.

O reaproveitamento dos tijolos em um muro curvilíneo estrutural empresta qualidades táteis e plásticas à nova edificação, 
que se conecta à edificação do Clube através de marquise sustentada por um ritmo de trilhos transformados em pilares.

O acesso à EMAET se dá de maneira tangencial, tornando a proximidade com o muro uma experiência integrada ao percurso 
cotidiano. Acima da bancada de recepção se pode vislumbrar as atividades na sala de dança, com seus movimentos poéticos.
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