
Como criar um conjunto atrativo, nos moldes atuais, com foco em criatividade, empreendedorismo 
e inovação, num contexto de preexistência de um prédio histórico, sem tirar o protagonismo 
deste? O objetivo da proposta é um projeto insaturado, em que o uso do espaço criativo está 
em permanente transformação.
Reordenação do espaço - para estimular a inovação e a economia criativa na Vila Belga, é preciso 
primeiro criar um lugar de encontros e trocas. Para isso, decidiu-se que a melhor opção para valorizar 
a arquitetura Art Déco da antiga sede do Clube dos Ferroviários em seu conjunto, e receber o novo 
edifício do Centro de Inovação e Economia Criativa, é suprimir os edifícios não tombados para 
criar uma generosa praça semi-pública, coração do projeto. Essa praça ativa o engajamento social 
(intergeracional) e empreendedor e conecta o Centro com a cidade, respondendo diretamente à 
demanda por áreas de convivência e lazer na região.
Nova edificação no espaço existente - o volume proposto, que abrigará o programa da Escola 
Municipal de Artes, é posicionado de forma que seu átrio se abre para a praça, à semelhança do 
hall do edifício tombado. Essa solução interliga os vazios e organiza as circulações. Hall, praça, 
átrio e arquibancada com escalas distintas e níveis de privacidade adaptáveis, abertos e cobertos 
que podem abrigar usos múltiplos de caráter social, econômico e cultural esperados.
O casarão, por sua vez, passará a abrigar o programa do Espaço de Economia Criativa e a 
exposição fixa do Espaço de Memória, complementando pelo contraste, recuperando a história 
para fomentar o espírito colaborativo, intrínseco ao imaginário do ambiente ferroviário, como 
exemplo para garantir um futuro sustentável.
Praça central: um espaço aberto generoso com estrutura perimetral acessível (fachada ativa). 
Grande palco para a interações entre inesperadas diversidades e outros usos não previstos. A 
praça atrai múltiplos usuários e possibilita interação entre os alunos e visitantes. Um pequeno 
anfiteatro e rampa, além de ajustarem à topografia, garantindo acessibilidade, organizam o 
Centro de Inovação e permitem a realização de diversos eventos culturais e colaborativos. Os 
alunos podem usar o espaço para expor sua produção, performances ou inovações criativas para 
o público visitante. 
Fachada ativa - Uma  estrutura metálica é proposta no perímetro da praça como fachada ativa. 
Tal estrutura escora a fachada preservada de parte dos anexos que dão identidade ao conjunto. 
Na entrada pela rua Dr. Wauthier, pode suportar banners, bandeiras e placas de identificação. No 
interior da praça, ela é capaz de  abrigar redes, tecidos, quadros, esculturas, ou qualquer produção 
feita pelos alunos. Além disso, pode se tornar suporte à performances de dança ou outros tipos 
artísticos, bem como de esportes.
Memória e patrimônio ferroviário - O princípio da intervenção baseia-se na revitalização do 
casarão Art Déco no coração da Vila Belga, visando a valorização das características patrimoniais 
remarcáveis, através das técnicas adequadas de restauro.  Além disso, um “vagão objeto” é 
proposto. Esse mobiliário móvel pode ser colocado na praça ou nos prédios de acordo com a 
demanda,  podendo também se transformar em mesa , palco e em tantos outros dispositivos. 
As edificações adicionadas posteriormente, apesar de representarem as adaptações dos usuários 
às novas demandas ao longo dos anos, possuem baixo valor patrimonial arquitetônico.  O foco 
será a recuperação da fachada e de seus elementos marcantes e uma intervenção mínima nos 
espaços interiores, buscando sempre que possível valorizar a memória dos antigos trabalhadores 
da estrada de ferro de Santa Maria.


