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acesso e memorial do antigo centro ferroviário

esquema de uso
apresentações

esquema de uso
teatro/circo

praça coberta

hall de entrada EMAET

praça aberta

distribuição do programa

Na distribuição do programa, optamos por colocar parte da EMAET no 
edifício principal, por entendermos que o uso desta é compatível com o 
objeto histórico em questão. Deste modo, as intervenções para adaptação 
ao novo uso serão mínimas, tanto por haver, além dos elementos tombados 
a serem restaurados, uma espacialidade a ser preservada, quanto pela 
mencionada compatibilidade do programa ao edifício. 

Foram alocados no térreo os usos administrativos e no pavimento 
superior as áreas destinadas às aulas de teatro e circo, considerando-
se a amplitude do salão e a possibilidade de integração ou separação 
dos espaços por uma cortina. Para dar suporte a estes usos, estruturas 
metálicas serão instaladas entre as paredes do menor vão do salão para 
que utensílios e equipamentos possam ser pendurados, garantindo 
flexibilidade ao espaço.

As demais salas da escola serão distribuídas ao longo da lâmina horizontal 
suspensa a ser construída anexa ao edifício principal, permitindo o uso 
livre do térreo para as demais atividades do complexo e restringindo 
o acesso a estas salas apenas aos usuários da EMAET, ainda que haja 
pontos de conexão visual proporcionados pelos vazios criados entre os 
pavimentos.

No térreo, grande parte do espaço do novo edifício é destinada a uma 
área livre de convivência que une os acessos à EMAET, ao Espaço de 
Economia Criativa e à área livre ao fundo, aberta ao público, e estes 
três usos passam pelo Memorial, localizado na proximidade ao acesso 
principal e à circulação vertical do complexo. Essa área é entendida como 
uma grande praça coberta que poderá ser apropriada pelos públicos das 

diferentes atividades abrigadas pelo complexo, e se conecta diretamente 
à praça descoberta, compreendida como sua extensão.

Além dos expositores com imagens e objetos que informem a respeito 
da história do Clube e da sua conexão com o antigo Centro Ferroviário, 
haverá no espaço do Memorial uma instalação escultórica composta 
pelos pilares menores que serão removidos da cancha de bocha – estes 
elementos faziam parte dos trilhos do trem, atualmente são utilizadas 
como estrutura e passarão a ser contemplados como obra de arte.

A praça aberta é pensada como um grande espaço polivalente que 
estimule a convivência e a troca, e nela poderão acontecer atividades 
diversas como apresentações, feirinhas, cursos abertos, entre outros. 
Deste modo, optamos por manter e reformar a arquibancada existente, 
por enxergarmos seu potencial como área de apoio a essas atividades. 
Outros itens de memória do complexo, como as tabelas de basquete, 
poderão ser ressignificados neste espaço.

Já o Espaço de Economia Criativa será instalado na antiga cancha de 
bocha. A estrutura do galpão principal, formada por trechos de trilho 
de trem, será em grande parte mantida, assim como seu fechamento em 
madeira. O alpendre, por sua vez, será substituído por uma estrutura 
que se adeque melhor à nova edificação proposta, ação importante uma 
vez que os usos estarão integrados e para que possa abrigar com mais 
conforto as novas salas. A proposta é criar quatro cápsulas modulares 
para abrigar os ateliês e as salas do empreendedor, permitindo, assim, 
a apreensão da espacialidade da antiga cancha de bocha, com sua 
materialidade entendida como parte da memória a ser preservada. A 
área entre as quatro cápsulas conformará um espaço amplo destinado à 
realização de eventos diversos. 


