
A proposta para o novo Centro de Inovação e Economia criativa a sediar-se no antigo Clube dos
Ferroviários valeu-se dos seguintes partidos:

COMPARTILHAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Tendo em vista a necessidade de locar dois programas complementares à inovação e ao
empreendedorismo mas garantindo a independência e setorização necessários ao seu pleno
funcionamento, propõe-se uma ocupação oposta ao senso comum, sem privilégios de um
programa sobre o outro. O térreo do edifício histórico abriga o Espaço de Economia Criativa
(EEC) abrindo-se a possibilidade de elevação ao plano superior (antigo salão de festas) para
acesso ao Espaço Multiuso. A Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET), por outro
lado, ao demandar espaços de maior controle técnico, distribui-se quase totalmente em edifício
anexo, mas compartilhando também a possibilidade de acesso e uso do edifício tombado. O
compartilhamento do antigo salão de festas do Clube dos Ferroviários por ambos os programas,
sem prejuízo à setorização de atividades demandada, é o mote desta proposta. Valendo-se do
mesmo princípio, defende-se que o usufruto do Patrimônio Histórico também seja
compartilhado com a cidade, sendo possibilitado pela proposição de um Saguão Principal
Aberto dotado de três acessos opostos, dois deles já existentes (acessos pela Rua Manuel Ribas
e Rua Dr. Wauthier). O Saguão Principal dá acesso às salas voltadas ao empreendedorismo
criativo e, principalmente, aos programas mais públicos - Memorial referente a história do Clube
dos Ferroviários e cantina terceirizada. Para além da circulação pública, um novo rasgo
transversal na laje superior revela gentilmente miradas do térreo para a cobertura treliçada do
antigo salão de festas, gesto dedicado aos cidadãos que não possuam acesso aos programas
superiores restritos. Patrimônio Histórico, EEC, EMAET e cidade coexistem como equipamento
irradiador de cultura, retroalimentando-se continuamente.

COEXISTÊNCIA FORMAL
A implantação de novo edifício complementar no contexto histórico-espacial da Vila Belga
buscou, sobretudo, a garantia de neutralidade frente ao conjunto tombado. A implantação do
novo edifício perpendicularmente ao eixo da Rua Wauthier e respeitando o novo recuo frontal
previsto em lei marca, do ponto de vista urbanístico-temporal, sua dissociação do conjunto
histórico. Por outro lado, a ocupação do novo volume na margem sul do lote abre a
oportunidade de ereção de um novo espaço público ajardinado aberto com acesso direto da
rua, conectando os acessos térreos dos programas propostos e possibilitando sua apropriação
pelo popular Brique ou demais manifestações. Esse espaço também incorpora as antigas
arquibancadas e dá a elas novo uso: miradas privilegiadas à caixa cênica - sede das aulas de
teatro e circo - que abre-se para a nova praça, possibilitando o compartilhamento público das
aulas ou mesmo pequenas apresentações abertas.

TÚNEL DO TEMPO
A conexão do novo edifício proposto ao casarão tombado por sobre a nova praça se dá por meio
de uma passarela metálica coberta que abre vistas selecionadas para o entorno. Pensou-se no
acesso como um túnel do tempo que para além da simples conexão programática é também
temporal, uma vez que seu fim se dá na riqueza volumétrica-espacial do antigo salão de festas
que agora abriga os ateliês artísticos da Escola (Salas de Artes Visuais e Sala de Escultura). O uso
do aço se mostrou conveniente não apenas do ponto de vista estrutural mas simbólico, uma vez
que o material está diretamente ligado ao passado ferroviário da cidade de Santa Maria.
Pensou-se ainda que a riqueza espacial do túnel seja complementada pelo uso decorativo das
estruturas metálicas que compõem atualmente a sustentação da cobertura da antiga cancha de
bocha e demais elementos que se julgarem pertinentes.


