
ESPAÇO DE ECONOMIA CRIATIVA (EEC)

A oportunidade de locar o Espaço de Economia Criativa no térreo do edifício 
histórico aproveitou-se da dinâmica espacial já existente - distribuição 
perimetral dos programas e manutenção do saguão central como espaço 
de circulação pública também aos programas mais urbanos - memorial e 
café. A proposta frisa a possibilidade de manutenção de algumas alvenarias 
existentes complementarmente à novas divisórias opacas e também 
transparentes (para melhor distribuição da iluminação natural no espaço). 
A circulação vertical entre térreo e piso superior (Espaço Multiuso) se utiliza 
das escadarias existentes, valorizando-as como espaço útil e de elevador 
solto no rasgo central transversal que garante a total independência de 
acesso entre o Espaço e a Escola de Artes. Destaca-se o potencial do 
Espaço Multiuso no piso superior - aproveitando-se da riqueza espacial 
própria da arquitetura - para a realização de eventos diversos, com 
possibilidade - se assim desejado - de acesso rápido diretamente da rua.

 ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES EDUARDO TREVISAN (EMAET)

A eleição da Escola para a ocupação majoritária em novo edifício anexo se 
deu não apenas pela maior área necessária ao programa mas sobretudo 
pelas diretrizes técnicas específi cas para o pleno funcionamento de 
determinados programas. O acesso à Escola se dá pela praça aberta. A 
distribuição de programas mais restritos voltados para a praça (camarim 
e espaço multimídia)  buscou a não interferência de seu uso público no 
dia-a-dia dos usuários. Por outro lado, a implantação da Caixa Cênica 
aos fundos do lote, além de diminuir seu impacto volumétrico frente à 
Rua Walthier, buscou aproveitar-se das arquibancadas existentes para 
possíveis apresentações. Julgou-se que a separação entre as aulas de 
teatro e circo por divisória móvel se mostra mais conveniente ao possibilitar, 
caso desejado, a ampliação do espaço e utilização da Caixa Cênica total 
por qualquer um dos programas. Deseja-se que a Caixa Cênica apresente 
sistema móvel de aberturas para conexão física-visual dos salões internos 
(Aula de Teatro e Circo) com o exterior. 

Os espaços voltados à rotina administrativa distribuem-se no limite sul 
do lote e aproveitam do recuo lateral exigido e da maior privacidade para 
aberturas mais generosas e conexão com o jardim lateral. A circulação 
vertical entre o piso térreo e o piso superior se dá por escada aberta já 
arrematada na passarela metálica (túnel do tempo) e por elevador solto 
no saguão de entrada (símile ao localizado no edifício histórico). No piso 
superior do novo bloco distribuem-se as Salas de Música, Leitura e Dança, 
esta última dotada de varanda externa anexa à Caixa Cênica. A passarela 
metálica proposta (túnel do tempo) dá acesso aos ateliês artísticos 
locados no antigo salão do Clube dos Ferroviários - Salas de Artes Visuais 
(separadas por divisória móvel) e Sala de Escultura. A materialidade da 
passarela metálica adentra o salão principal e concentra, ao centro, a área 
úmida (tanques) e de armazenamento (estantes) dos estúdios. Prevê-se 
que a divisória central móvel possibilite, se desejada, a união transversal 
dos estúdios. 

A materialidade proposta aos estúdios - descasque superior das paredes 
perimetrais para recomposição do tijolo original aparente e recomposição 
do reboco do peitoril - dialoga com a composição cromática do atual 
salão em ruínas. Prevê-se a reforma das tesouras metálicas da cobertura 
original somada a duas linhas laterais de telhas translúcidas para melhor 
aproveitamento da iluminação natural difusa para os estúdios. Vale 
ressaltar a recomposição das esquadrias superiores com folhas móveis 
pivotantes de controle manual e a menção do vão do palco como esquadria 
de vidro (voltada a sul) interceptada pelo túnel do tempo.   

RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL-VOLUMÉTRICA

Constatou-se preliminarmente - através do levantamento fotográfi co 
disponibilizado - a necessidade parcial ou total de recomposição das lajes 
do piso superior em ruínas. Prevê-se o estudo e revelação do esqueleto 
estrutural de concreto para sustentação das novas lajes secas. Destaca-
se na proposta a proposição de núcleo externo de banheiros (no piso térreo 
servindo o EEC e no piso superior servindo a EMAET) para independência de 
instalações hidrossanitárias em relação ao edifício tombado, com exceção 
às presentes no túnel do tempo (tanques dos ateliês e sistema de captação 
pluvial para reservatório) que, por sua vez, caminham horizontalmente 
abaixo da própria estrutura. 
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