
TEXTO JUSTIFICATIVO DA PROPOSTA 

 

O Clube dos Ferroviários de Santa Maria-RS foi, por muitos anos, palco de celebrações, 

lembranças e histórias, advindas da categoria ferroviária que enraíza a Vila Belga em seu 

contexto. A requalificação do antigo Clube dos ferroviários provém da busca de preservar sua 

identidade e memória, de modo a regenerar a função do edifício como estrutura de inovação 

e fomento a economia, baseada no capital intelectual. 

O projeto parte do embasamento conceitual de regeneração de natureza óssea, evidenciando 

a elevada solução que células desenvolvem no organismo humano. É possível buscar uma 

interpretação do método que ora “constrói” e ora “consome” a camada óssea, associando a 

reconstrução de um antigo espaço, não apenas de modo formal, mas também funcional. 

A pré-existência como elemento nobre, desenvolvemos o uso do Espaço Economia Criativa, 

uma relação entre memória pelo que abrigou, e futuro relacionado ao desenvolvimento do 

empreendedorismo e inovação. Relacionar negócios com a capacidade de conectar pessoas 

foi uma mola propulsora para criarmos um ambiente de coworking no antigo salão do clube 

(2º pavimento), apresentando um espaço contemporâneo e característico com a temática 

(economia criativa). No mesmo pavimento, está inserido o espaço multiuso como ponto de 

conexão de setores: Escola e Economia Criativa.  

A implantação da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan percorre o terreno de leste a 

oeste, separada em dois pavimentos, respeitando a escala e relação com a pré-existência, 

apresentando uma volumetria com traços contemporâneos. Na face oeste do terreno, a 

escola contempla de um pátio interno para atividades ao ar livre, exposição de esculturas e 

eventos esporádicos. 

Compreendendo o entorno relacionado não apenas ao antigo clube, mas as demais 

edificações existentes no lote, propomos a originalidade e permanência da estrutura do 

telhado da antiga cancha de bocha, executadas com trilho de trem, passando a abrigar parte 

da escola, com uso do Teatro e sua infraestrutura.  

O espaço aberto de convivência possui acesso direto da rua, sendo um ponto de conexão entre 

economia criativa, escola, e o memorial, tornando-se convidativa com o entorno imediato.  

Ainda neste local, é possível observar o antigo palco de teatro da Pré-existência, de modo a 

remeter e conservar a originalidade do uso da antiga edificação.  

Os acessos são independentes de acordo com o seu uso, sendo a economia criativa pelos dois 

acessos da pré-existência, a Escola pelo amplo hall que se conecta com o espaço aberto 

frontal, o memorial que em ponto central, permite que a história tenha fácil contato visual 

com os usuários e visitantes. 


