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CLUBE DOS FERROVIÁRIOS
Centro de Inovação e Economia Criativa

vista aérea a partir da rua Dr. Wauthier acesso principal ao CIEC

entorno e partido de implantação

A cidade de Santa Maria tornou-se no início do século 
XX o maior entroncamento ferroviário do sul do 
Brasil. Dentre os edifícios construídos como apoio 
ao crescimento urbano em torno desse sistema, 
destaca-se pelo seu caráter sociocultural o antigo 
Clube dos Ferroviários, localizado na Vila Belga, no 
centro da Mancha Ferroviária da cidade.

O Clube dos Ferroviários faz parte de uma rede de 
edifícios que permanecem no imaginário coletivo 
como símbolo desse importante período de 
desenvolvimento da cidade em que os ferroviários 
participaram ativamente da produção do espaço 
social, criando equipamentos que promoviam o lazer, 
a sociabilidade, a educação, a saúde, o comércio, entre 
outros.

Desta maneira, escolher este que é um dos símbolos 
desse período e alocar nele um espaço de incentivo 
às artes, à inovação e à convivência da população, 
por meio da instalação da Escola Municipal de 
Artes Eduardo Trevisan (EMAET) e de um Espaço 

de Economia Criativa, significa reconstruir uma 
imagem que permanece viva para a população 
local, apesar de fragmentada após a desativação do 
sistema ferroviário e a consequente deterioração e 
subutilização dos edifícios que dele fazem parte.

Por ter sido originalmente um espaço de lazer, o antigo 
Clube dos Ferroviários tem o potencial de reativar 
a memória dos moradores e apresentar a história 
local aos visitantes, enquanto estimula também o 
aprendizado, o desenvolvimento tecnológico e a 
convivência da população. 

Os novos usos propostos são, portanto, compatíveis 
com a edificação e o complexo do qual faz parte e é 
muito importante que os elementos deste complexo 
que guardam esta memória sejam reconhecidos 
a partir dos seus valores e sejam devidamente 
restaurados e que o anexo a ser construído se insira 
de maneira a criar espaços amplos e generosos que 
sejam convidativos e estimulem a interação entre os 
usuários.

Em nosso projeto, partimos da ideia de preservar a 
edificação principal, restaurando seus elementos 
construtivos e fazendo apenas pequenas adaptações 
nas divisões internas, de maneira a manter a 
espacialidade original, uma vez que a leitura da 
mesma permanece possível mesmo após o processo 
de deterioração do imóvel. 

Outro elemento que consideramos relevante a ser 
preservado é o galpão da cancha de bocha que, além 
dos seus méritos históricos, possui uma espacialidade 
bastante adaptável devido à sua simplicidade formal, 
composta pela interessante estrutura metálica que 
utiliza trilhos de trem e pelo fechamento lateral em 
madeira que acompanha o telhado de duas águas.

Já os acréscimos feitos ao lado do edifício principal 
são entendidos como elementos a serem demolidos, 
tanto por não apresentarem valor histórico relevante, 
quanto por não se adaptarem ao novo programa 
pensado para o local.

O edifício anexo proposto surge, então, como uma 
conexão entre os dois elementos que serão mantidos, 
desenvolvendo-se como uma lâmina horizontal 
suspensa com particularidades em seus pontos de 
contato com o edifício principal e com o galpão. Além 
disso, entendemos como fundamental preservar 
a morfologia da Vila Belga e a leitura da caixa de 
via, caracterizada pela conformação volumétrica 
de edifícios com fachadas alinhadas à calçada, de 
maneira a não criar uma lacuna urbana.

O acesso ao Centro de Inovação e Economia Criativa 
(CIEC) foi posicionado a partir da relação com a rua, 
no ponto em que há menor desnível, para permitir a 
acessibilidade universal sem a utilização de rampas, e 
se configura como uma fenda que remete aos recuos 
laterais característicos à implantação das edificações 
nesta área. A partir deste acesso principal, distribuem-
se os fluxos para a EMAET, o Espaço de Economia 
Criativa e a praça aberta, todos passando ou tendo 
conexão visual com o memorial.
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