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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 moder-
nizam-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 tecnolo-
gias atuais e familiarizadas ao local em questão. 

Diretrizes e Critérios
Buscou-se, em nossa proposta, aliar a relação harmônica de 
uma nova edificação anexa ao sobrado do antigo Clube dos Fer-
roviários com todo o entorno consolidado da Vila Belga, ou seja, 
levou-se em consideração o patrimônio material (antigas edifica-
ções) e o imaterial (memória da ferrovia e movimentos sociais 
espontâneos, como o Brique da Vila Belga). 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 edi-
fício 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 a uma pon-
te ferroviária. 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, uma Praça Central, e 
todas as suas atividades voltam-se a ela, promovendo convívio e 
integração dos usuários da escola e do público de fora.

uma praça envolta por arte e memória

Estrutura
Se tem um perfil estrutural que nos remete à ferrovia esse 
seria o perfil “I” metálico de alma cheia, e em segundo plano, 
o dormente em madeira. Logo, a estrutura metálica põe-se 
proeminente em nossa proposta, tanto pela sua leveza visual e 
construtiva ante ao patrimônio, quanto pela sua racionalidade 
de execução. O projeto, aqui rigorosamente modulado, favorece 
a industrialização da edificação, a rapidez e limpeza do canteiro, 
a baixa contaminação do solo e a diminuição de riscos com a 
arquitetura antiga ao lado. Ainda, a arquitetura por montagem 
remete à mesma forma que eram construídas as ferrovias e 
o sistema mostra-se como uma boa alternativa devido à sua 
reciclagem.
Os dormentes em madeira organizam, como balizadores, os 
caminhos do térreo e da praça, conduzem o usuário para dentro 
da edificação e compõem o desenho do espaço como um todo.
A solução de fachada do bloco voltado à rua Dr. Wauthier parte 
de duas vigas longitudinais centrais. Os quadros são contraven-
tados nos dois sentidos a fim de se diminuir a bitola do perfil 
em sua dimensão e assim sustentar o balanço e a solução de 
proteção da fachada.
A estrutura metálica é simples, econômica e sem arrojos. O 
maior vão é de 13,50m e trata-se do acesso abaixo do vão princi-
pal da fachada, que permite esse acolhimento na chegada para 
a praça interna, ao centro das atividades. O módulo da estrutura 
de 4,50m por 6,00m nesse edifício organiza bem o programa 
das salas e resolve a fachada com peças industriais e lajes steel 
deck, tocando sutilmente o antigo sobrado, criando uma leve 
contraposição. O segundo bloco (com as atividades administrati-
vas, reuniões, música, dança, circo, etc.), possui a modulação em 
5,00m e 5,50m por 7,50 m, enquanto o último bloco, do teatro, 
trabalha no módulo de 5,00 e 8,50m por 7,50m.

Programa
O programa setoriza-se de forma clara e funcional: o antigo 
sobrado foi readequado internamente e para abrigar o Espaço de 
Economia Criativa em seu térreo com a Sala Multiuso em seu 2° 
pavimento. Voltado para o vão coberto do anexo há uma entrada 
acessível, a Cantina e o Memorial Ferroviário, podendo estes, 

funcionarem em horários independentes das demais atividades 
do antigo sobrado. 
O espaço público aberto, requerido pelo Termo de Referência, 
transforma-se aqui em uma Praça ao centro do terreno, que 
organiza o projeto como um todo a sua volta e relaciona-se 
diretamente com a rua e com a vista dos casarões da Vila Belga. 
Na Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan as principais 
atividades de expressão corporal (teatro, circo e dança) estão 
nesse chão e voltados à essa praça que também funciona como 
um auditório da cidade.
As circulações horizontais do prédio junto à Rua Dr. Wauthier e 
as demais circulações verticais, bem como a Cantina, também 
se voltam à essa praça interna, a fim de tornar esse espaço um 
importante local de confraternização e convivência, ora cober-
to, ora aberto. As circulações aqui não cumprem somente sua 
questão funcional, mas de contemplação e de convívio com a 
praça ao centro. Os elevadores estão bem distribuídos ao longo 
do complexo, dando aqui a sugestão de 4 unidades, mas que po-
dem ser 3, mantendo apenas 1 elevador no vão de acesso. Todo 
o complexo conecta-se de forma abrigada a partir de qualquer 
acesso e da praça coberta. As demais atividades administrati-
vas e salas de aula encontram-se nesses dois primeiros blocos, 
enquanto no último funcionam a Sala de Teatro, o seu Camarim 
e a Sala para Material Cenográfico.

Memória
Todas as Diretrizes de Restauro e Patrimônio do Termo de 
Referência foram respeitadas, desde as estruturas e elementos 
tombados até os elementos como portas de acesso e internas, 
ladrilhos hidráulicos, escadarias e revestimentos em granitinas e 
estrutura metálica da cobertura do sobrado. A menção ao palco 
manteve seu formato de caixa e agora abre-se para a sala de es-
culturas da escola, uso que nos pareceu de boa vinculação com 
a sala multiuso que também pode receber exposições de artes. 
Os demais elementos preservados relacionam-se com o projeto 
a partir de diferentes maneiras: o placar da Bocha, bem como a 
placa de bronze da Associação dos Empregados da Viação Fér-
rea, compõe esse mesmo ambiente Multiuso a fim de assegurar 
a manutenção desses bens mais sensíveis. Já a estrutura em 

trilho da tabela de basquete compõe o jardim em seu mesmo 
local de implantação original, deixando a entender que ali havia 
uma quadra. As luminárias industriais desse espaço multiuso 
remetem ao modelo e cor das luminárias da cancha de bocha.

Sustentabilidade e Bioclimatismo
Nos blocos do novo anexo as salas são bem iluminadas por 
esquadrias envidraçadas que vão do piso ao teto e são protegi-
das conforme sua orientação. À leste e oeste, telas metálicas 
perfuradas filtram a insolação direta e permitem que a ventila-
ção cruze esses ambientes e que se enxergue o lado externo. 
As salas do segundo pavimento do segundo bloco também são 
protegidas por telas metálicas, enquanto as do térreo recebem 
a sombra das árvores caducifólias da Praça Central. Os ambien-
tes todos possuem venezianas acima das portas de acesso e 
nas circulações, permitindo com que a ventilação cruzada seja 
constante quando desejada.
Acima da cobertura do primeiro bloco localizam-se os reserva-
tórios elevados que também armazenam a água da chuva cap-
tada, filtrada e bombeada até esse nível superior. Na cobertura 
do bloco 2 placas fotovoltaicas orientadas à norte auxiliam na 
economia energética.

Materialidade
A estrutura metálica em cinza grafite se mostra aparente nas 
edificações do anexo e delineia as três formas que compõem 
esse espaço. Placas cimentícias em concreto e na cor branca 
revestem externamente enquanto a cor vermelha marca as 
circulações verticais do complexo. A tela metálica em tonalidade 
natural marca a fachada principal do anexo ante ao tom original 
do antigo sobrado, sede do Clube dos Ferroviários. Os pisos 
novos são em concreto e a Praça Central recebe pedras folheto 
alinhadas ao vão da Sala de Teatro. Dentro do antigo sobrado os 
pisos e forros são em madeira, a estrutura metálica das tesou-
ras foi toda recuperada e as alvenarias antigas e novas foram 
pintadas na cor branca. A nova estrutura metálica que sustenta 
o pavimento da Sala Multiuso também é aparente e na cor cinza 
grafite.
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diagrama em secção
As funções elevadas e a liberação do chão favorecendo as rela-
ções físicas e visuais, principalmente com os casarios em frente

Vista da fachada leste e a relação com a Rua Dr. Wauthier em um dia de Brique da Vila Belga

diagrama isométrico
A Praça Central que integra o projeto à cidade através de um 
pórtico/vão livre

diagrama em planta
O vazio integrador permite que as atividades artísticas de dança, 
teatro e circo integrem-se entre si e com o entorno histórico

diagrama de circulações em planta
As circulações horizontais e verticais não são apenas elementos 
funcionais de passagem mas de relação entre as espacialidades
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