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Ao chegarmos ao prédio da antiga administração da Estação Férrea, às 14h do dia 29, 

iniciamos uma caminhada pelo espaço a fim de conhecê-lo. Participantes e alguns artistas 

percorreram suas salas vazias e puderam perceber os registros do tempo nas paredes 

internas e externas, no piso, sua história e memória física preenchendo o local. 

A montagem da obra do Coletivo (Des)Esperar, “Dormentes Pulsantes”, foi iniciada às 

14h30: o grupo de artistas se reuniu para encontrar um espaço adequado, iluminado, 

para a caixa que contém diversas mudas de grãos hoje transportados pelos trens que 

passam por essa estrada de ferro. A caixa está apoiada em um pedestal próximo ao olhar, 

há no centro dela fones de ouvido que saem da terra. O que o grupo planejou em um 

primeiro momento é que com o crescimento das plantas se produza um som, um efeito 

sobre o tempo passado, e ao ouvir esse crescimento percebemos as vozes daqueles que 

no passado estiveram ligados a esta história que o próprio prédio conta, relatando suas 

experiências assim como as plantas irão crescer. 

A proposta da artista Helga Corrêa ocorreu às 16h e envolveu a colaboração de 

participantes e artistas, em um movimento de cercar toda a estrutura do prédio, desde a 

fachada até o porão, com fitas de sinalização em cores amarela e preta, para sinalizar 

para a comunidade que vive também esta história da Vila Belga (conjunto de moradias 

para os funcionários da antiga Viação Férrea). Na forma de uma produção artística, as 

fitas promovem um evidenciar da ocupação do prédio e também desta memória coletiva. 

Às 16h30 a artista Mirieli Costa começa a realização de seu trabalho “Obra”, preparando a 

destruição da parede de tijolos que impede a passagem direta entre o prédio e a estação 

por uma escada. O acesso a esta parede estava bloqueado por um metro de tijolos e 

entulhos da (des)construção do prédio e alguns resquícios de lixo doméstico que ali foram 

depositados. Pedaço por pedaço a artista retira com as mãos estas pedras, pessoa por 

pessoa poderá então passar e usufruir desta nova trajetória, que temporariamente fará 

uma ponte entre o prédio e a estação, uma passagem direta para a memória da gare de 

Santa Maria. Às 17h Mirieli já alcançava os primeiros degraus, utilizando uma pá para 

retirar as pedras que antes cobriam os alicerces desta passagem. O esforço extremo da 

artista que permanece durante todo o processo calada e em grande atividade física, se 
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evidencia neste processo, que culminará na circulação das pessoas por esta nova 

trajetória efêmera, entre cultura-memória e arte.  

A artista Luana Andrade inicia a montagem da obra “Construção” às 16h45, após 

percorrer o local e definir conforme a disposição e negociação com outros artistas seu 

espaço no prédio. O trabalho consistirá na construção de uma estrutura de madeira 

branca e de uma escada branca, com elementos geométricos, que servirão para uma 

posterior composição, partindo de peças de roupas doadas, que se constituirão em uma 

nova obra, sempre em transformação, como as roupas e o prédio, objetos que estão em 

constante mudança. 

Às 19h20 iniciou-se o Encontro com a temática da História e política, com a presença do 

Prof. Dr. Caryl Lopes (UFSM), professor do curso de Arquitetura, e da Profa. Ms. Vani 

Foletto (UFSM), professora do curso de Artes Visuais. A intenção da discussão, sobre o 

contexto histórico e político da memória do prédio ocupado, é transformá-lo em um 

espaço vivo. Ao visitarmos devemos nos inteirar de sua história, a fim de provocar 

reflexões a partir desta nova ocupação que acontece.  

A discussão inicialmente se voltou para a importância da Viação Férrea para a história da 

cidade de Santa Maria. Ela implicou em grandes modernizações e desenvolveu o outro 

lado da cidade, antes ocupada no percurso da rua do Acampamento, ponto onde a cidade 

fora fundada em 1797. O espaço da ferrovia e de seus prédios era uma área antes não 

habitada, que se urbanizou e se tornou principal centro da cidade entre o final do século 

XIX e início do XX.  A malha ferroviária foi inaugurada em 1889, e posteriormente passou 

a fazer parte da Cia. Belga, que transferiu sua sede administrativa para Santa Maria, assim 

como suas famílias e funcionários. Neste contexto há a construção da Vila Belga, 

complexo residencial para estes trabalhadores. A malha ferroviária de Santa Maria 

aglutinava e distribuía os trens para todas as partes do Rio Grande do Sul, sendo uma 

passagem e frequentemente um pouso para os passageiros, o que favoreceu o 

desenvolvimento do comércio e da hotelaria nas cercanias da estação.  

Desde sua fundação a cidade de Santa Maria teve um forte enfoque militar, por estar em 

um ponto geográfico estratégico, próximo a uma fronteira. A própria ferrovia se 

caracterizava como elemento de defesa e estabelecimento de ligações entre estados e 

cidades. 

A Cia. Belga atuava no Brasil e a maioria dos funcionários que haviam chegado a Santa 

Maria eram brasileiros. A construção da Vila Belga seguiu os padrões arquitetônicos da 

época, casas geminadas com um poço e latrina afastada. A vila segue quase inalterada em 

seus elementos, pois em 1997 houve o tombamento do conjunto arquitetônico. Com a 
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abrangência do transporte rodoviário, a ferrovia entra em um período de esquecimento, 

hoje transportando apenas produtos de carga. 

A ocupação deste espaço com grande memória histórica é importante para se iniciar 

debates sobre esse espaço e suas representações para a cidade e a comunidade. O uso 

diverso para o prédio já o coloca em discussão, no sentido de revitalizá-lo e torná-lo real e 

vivo.  


