
Resumo do Memorial de Projeto 

 

Uma praça envolta por arte e memória 

O antigo Clube dos Ferroviários de Santa Maria dará lar ao novo Centro de Inovação e 

Economia Criativa através de uma interessante sintonia entre história, tecnologia e 

inventividade. Atemporal, assim como a arquitetura, os trens e ferrovias estão em 

nossa memória e, ao mesmo tempo, atualizam-se e modernizam-se com o passar dos 

anos. Logo, vemos que a arquitetura da nova intervenção deve estar em consonância 

com essa ideia, ou seja, ela deve ser respeitosa à memória em questão (tanto das 

antigas ferrovias quanto da antiga arquitetura) e também simbolizar o “espírito do 

tempo”, solidificando-se com tecnologias atuais e familiarizadas ao local em questão.  

 

Buscou-se, em nossa proposta, aliar a relação harmônica de uma nova edificação 

anexa ao sobrado do antigo Clube dos Ferroviários com todo o entorno consolidado da 

Vila Belga, ou seja, levou-se em consideração o patrimônio material (antigas 

edificações) e o imaterial (memória da ferrovia e movimentos sociais espontâneos, 

como o Brique da Vila Belga). Para isso, a partir desse norte, pensou-se em como o 

programa, a estrutura e demais soluções de projeto poderiam se articular e resultar 

em uma expressão arquitetônica compatível com o conjunto urbano. 

Em decorrência da busca da relação com a rua elevou-se o edifício para o 2° pavimento 

junto ao acesso pela Rua Dr. Wauthier. Trabalhando com a leveza da estrutura 

metálica, esse bloco acabou remetendo a uma passarela sobre trilhos, ou até mesmo 

uma ponte de passagem de trens. Aqui o anexo apresenta-se à cidade e ao mesmo 

tempo funciona como um pórtico, possibilitando um espaço abrigado de estar e lazer, 

até mesmo de mostra de esculturas e outros trabalhos da escola para o público. Esse 

amplo vão não só convida o transeunte à adentrar à área aberta (praça central) mas 

também serve como um generoso espaço de conexão com a cidade. Para quem olha 

de dentro, o vão enquadra as fachadas de parte do casario da Vila Belga em frente. 

Com isso, a intenção também foi de criar um espaço e um palco de eventos para o 

popular Brique.  

O novo anexo envolve um espaço aberto, aqui chamado de Praça Central, e todas as 

suas atividades voltam-se a ele, promovendo convívio e integração dos usuários da 

escola e do público de fora. 

 


