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IMPLANTAÇÃO 1:500

CLUBE DOS FERROVIÁRIOS: CENTRO DE INOVAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA
 O projeto da Vila Belga seguiu diferentes 
princípios dos demais bairros operários 
construídos na época. A Vila foi inserida no contexto 
central da cidade de Santa Maria, buscando a 
valorização da individualidade e a qualidade de 
vida dos moradores. A presente proposta para o 
Iconicidades Santa Maria, busca ressaltar essa 
abordagem, trazendo continuidade e conectividade 
para a ressignificação dessa área de alto 
potencial comunitário, econômico e educacional. 
 A implantação da nova edificação se dá  
de maneira recuada a fim de respeitar o caráter 
das fachadas originais da Vila. Essa medida cria 
também uma área de interação público-privada 

que possibilita a extensão das apropriações 
urbanas para dentro do terreno da proposta. A 
nova edificação se encontra implantada próxima 
ao limite norte da gleba, deixando livre o espaço 
a sul para interações do público com as salas 
de aula e apropriações da renovada estrutura de 
arquibancada mantida ao fundo do lote em frente 
a uma generosa área pavimentada que pode 
desembaraçadamente se transformar em palco 
ou picadeiro, com visualização também a partir da 
marquise da Escola. 
 O projeto utiliza materialidade e traços 
que permitem uma relação sutil com o Art Déco, 
estilo arquitetônico predominante nas edificações 

históricas da região central do município. As 
transparências são significativas, porém, não se 
sobrepõem à massa opaca, evitando qualquer 
simplificação excessiva da dualidade entre 
arquitetura nova e antiga. As paredes curvas - e 
por isso mesmo autoportantes e aptas a receberem 
cargas de compressão - e as demais fachadas 
da nova edificação são propostas a partir do 
reaproveitamento dos tijolos maciços advindos da 
demolição dos anexos não patrimoniais atualmente 
ligados ao Clube. Essa abordagem, além de 
viabilizar um bom desempenho termoacústico, 
busca estabelecer vínculos materiais com a 
memória do local - uma arquitetura de continuidade. 

 

Na extremidade oeste, marcada por pequenos gestos insólitos na alvenaria viabilizados pela estrutura internalizada em concreto, encontram-se as 
salas de pé-direito duplo destinadas ao ensino de teatro e às artes circenses. O alargamento da área pavimentada em frente a esses espaços e a pre-
sença da sacada permite o acúmulo de interessados em assistir aos ensaios ou eventuais apresentações formais, assim como permite uma relação 
inversa, onde o jardim se torna palco e a edificação, platéia. Cabe ressaltar que uma rápida análise de planta baixa revela a preocupação em calibrar a 
modulação da estrutura, as soluções de vedação e o posicionamento das aberturas de modo a viabilizar fáceis reorganizações das salas de atividades-
-fim tanto no térreo como no segundo pavimento, tornando o projeto para o EMAET altamente flexível para se adaptar às incertas demandas do futuro.

A implantação do projeto prevê a liberação de generoso jardim frontal que convenientemente mantém a nova arquitetura em plano recuado em relação 
ao alinhamento do Clube dos Ferroviários e também do casario característico da Vila Belga. Nota-se o amplo pátio disponibilizado que aprofunda-se em 
direção às arquibancadas renovadas. De acesso controlado, este pátio pode abrir-se para a comunidade quando conveniente, aproximando o EMAET da 
comunidade santa-mariense. Em dias de brique especialmente, tornar-se-ia possível o aproveitamento do pátio interno para a ampliação das atividades, 
fortalecendo os eventos de rua que beneficiam a microeconomia. O paisagismo procura ser elementar, compõe-se de algumas árvores de médio porte para 
sombreamento e gramado para confraternizações e atividades da escola a céu aberto, garantindo austeridade nos custos e baixa manutenção. 

O Clube dos Ferroviários encontra na edificação destinada à Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan um complemento de volumetria discreta, ainda que não emudecida. A nova edificação proposta articula-se com a edificação tombada do Clube através de uma marquise sutilmente curvilínea sustentada por trilhos de trem e uma 
parede autorportante de alvenaria maciça, ambos reaproveitados das edificações destinadas à demolição. A volumetria original reestabelecida do Clube dos Ferroviários destaca-se no conjunto, com suas arestas bem definidas estabelecendo em definitivo sua proeminência junto à esquina das ruas Manuel Ribas e Dr. Vauthier.
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