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PATRIMÔNIO EDIFICADO PELA CCEVFRGS: IDENTIFICAÇÃO DE 
UNIDADES EM SANTA MARIA/RS 

Autor: Marina de Alcântara 
Orientador: Luiz Fernando da Silva Mello 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 27 de março de 2015. 
 

Esta dissertação tem como objetivo geral identificar os edifícios da Cooperativa 
de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul produzindo um 
inventário dos principais bens edificados ocupados por essa instituição na cidade de 
Santa Maria – RS. A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do 
RS foi fundada em 1913, localizando sua sede em Santa Maria. Com um projeto que 
visava o desenvolvimento social, econômico e cultural de seus associados, formou uma 
espécie de rede que abrangia grande parte do estado, localizando filiais em diversas 
cidades. Por meio dos prédios que ocupou com suas atividades de comércio, saúde e 
educação, foi responsável pela transformação de espaços em escala urbana e regional. 
Em Santa Maria – RS foram localizados os principais edifícios da instituição, como as 
Escolas de Artes e Ofícios Masculina e Feminina, a Casa de Saúde, a sede da 
instituição bem como um aparato de Armazéns, Farmácia, Açougue, Padaria e 
pequenas Fábricas distribuídos em três diferentes pontos da cidade, sempre atrelados à 
núcleos de trabalhadores ferroviários. Do ápice de sua gestão até sua completa 
decadência influenciada por diferentes fatores, a Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do RS construiu um vasto patrimônio edificado que aos 
poucos foi sendo degradado. No caso especial de Santa Maria, alguns prédios foram 
desapropriados via ações judiciais e outros vendidos para sanar dívidas. A proposta de 
um inventário tem como um de seus objetivos a organização de dados atualmente 
esparsos sobre o seu patrimônio edificado colaborando para a discussão de sua 
valorização como símbolos da classe ferroviária principalmente em Santa Maria. Para a 
construção desse inventário, essa dissertação resgatou a história de organização e 
decadência da instituição em Santa Maria e no estado, abordando ainda aspectos do 
desenvolvimento do município e sua relação com o transporte ferroviário. Com o 
objetivo de embasar o trabalho, são apresentados referenciais teóricos sobre temas 
como cultura, memória e patrimônio cultural além de abordadas questões acerca de 
políticas preservacionistas. Este estudo aponta a existência de 18 edifícios ocupados 
pela Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do RS em Santa 
Maria, dos quais apenas 15 são identificados adotando-se como metodologia de 
cadastro a produção de um inventário. Esse inventário usou como referência modelos 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul e do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, produzindo um total de 10 fichas.  
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This dissertation has as general objective to identify the buildings of the 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 
producing an inventory of the main built properties occupied by the institution in the city 
of Santa Maria - RS. The Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea 
do RS was founded in 1913, locating its office in Santa Maria. The project aimed the 
social, economic and cultural life of its members, forming a kind of network that covered 
much of the state, locating its subsidiaries in several cities. Through the buildings 
occupied with its business operations, health and education, it was responsible for the 
transformation of spaces in urban and regional scale. In Santa Maria - RS the main 
buildings of the institution were located, such as the Men's and Women’s Arts and Crafts 
Schools, Health House, the head office as well as an apparatus of Stores, Pharmacies, 
Butchers, Bakeries and small factories distributed in three different areas of the city, 
always linked to the core railway workers. From the top of its management until its 
complete decay influenced by different factors, the Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul built a vast patrimony that was 
gradually being degraded. In the special case of Santa Maria, some buildings were 
expropriated via lawsuits and others sold to end debts. The proposed inventory has as 
one of its objectives the organization of data currently scattered about its built 
environment contributing to the discussion of its value as symbols of the railway workers 
mainly in Santa Maria. To construct this inventory, this dissertation rescued the history of 
organization and decay of the institution in Santa Maria and in the state, still addressing 
aspects of the city's development and its relation to rail transport. In order to base this 
paper it is presented theoretical references on topics such as culture, memory and 
cultural heritage as well as issues raised about preservationist policies. This study points 
the existence of 18 buildings occupied by the Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul in Santa Maria, of which only 15 are identified as 
adopting registration methodology to producing an inventory using as reference models 
of the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul and 
the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, producing an amount of 10 
files. 
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INTRODUÇÃO

 

 

Vivenciamos um momento de supervalorização do sentimento individualista 

do “eu-aqui-e-agora”, que influenciado pelos avanços tecnológicos cada vez mais 

rápidos fazem surgir novos objetos que são vendidos como insubstituíveis por 

agregarem mais conforto, beleza, saúde e praticidade a seus usuários. Dessa 

maneira, muitas “coisas” já nascem para morrer, uma vez que estamos sempre 

esperando pelo “novo modelo” para descartar o “antigo”. 

Nesse cenário surgem reflexões em torno da construção daquilo que 

identificamos como patrimônio com valor de preservação. Para Meira (2008), 

fenômenos como a globalização e consequentes processos de homogeneização de 

culturas, acabaram por despertar reinvindicações regionais e locais com maior força 

e destaque em algumas sociedades.  

O fortalecimento das discussões acerca da preservação do patrimônio 

material brasileiro é historicamente associado no país à década de 1920, quando um 

movimento pela busca da identidade nacional incentivou o surgimento dos primeiros 

projetos de lei a esse respeito, ainda que  resultados mais consistentes ocorressem 

no Brasil a partir de 1930. Nesse momento deu-se a declaração de monumento 

nacional da cidade de Ouro Preto – MG, em 1930, considerado um marco para as 

questões de preservação no país, e a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, ligado ao Ministério da Educação e Saúde. 

O primeiro período de atuação do SPHAN foi marcado por tombamentos  de 

unidades cujo valor era percebido enquanto “obra de arte”, abrangendo exemplares 

arquitetônicos encarados como únicos e por isso privilegiando a excepcionalidade 

enquanto excluía outras representações sem justificativas. Ainda assim, mesmo que 

negasse algumas manifestações artísticas e arquitetônicas legítimas brasileiras 

despertando críticas de algumas camadas da sociedade, sua criação foi importante 

para a construção de uma política de preservação do patrimônio nacional. 

No pós Segunda Guerra Mundial as discussões acerca do que considerar 

patrimônio histórico foram repensadas, e um novo momento de discussões foi 

presenciado frente à destruição de conjuntos arquitetônicos inteiros justificando-se 

pela busca da modernização e desenvolvimento. Conjuntamente, as cidades 
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aceleraram seu crescimento e o que restou da memória de outros tempos passou a 

ser mais valorizado. Na década de 1970 no Brasil, com a criação de programas pelo 

Governo Federal como o Programa das Cidades Históricas, as questões de 

valorização do patrimônio ganharam força, incentivando projetos que beneficiassem 

o patrimônio cultural e fossem comprometidos com o estímulo ao desenvolvimento 

econômico. 

Atualmente, os temas acerca do patrimônio geram cada vez mais discussões 

que visem sua preservação, ampliando seu conceito para além do objeto material e 

agregando a ele seu valor antropológico. Com ideias mais ou menos concretas, ou 

mais ou menos abrangentes, é comumente aceito a noção de patrimônio conectado 

ao seu sentido de herança. Essa percepção está relacionada com a origem da 

palavra, que de raiz latina (pater) designa algo mais ou menos valioso que é 

herdado ou adquirido.  

Ainda que com diversos sentidos, aquele que nos cabe neste trabalho refere-

se ao patrimônio enquanto relação com a cultura produzida pelo homem, neste 

entendimento, patrimônio cultural. Ampliando os conceitos ao longo dos estudos 

acerca do patrimônio, este pode ser dividido em patrimônio imaterial e material, 

sendo neste último inserido a arquitetura.  

A Carta de Veneza, de 1964, traz em seu texto sobre patrimônio o 

entendimento de que se deve preservar não só a unidade arquitetônica isolada 

como também o conjunto urbano em que se insere determinado bem. Nessa ideia, o 

entorno que compõem o sítio urbano de uma unidade considerada patrimônio 

material imóvel é igualmente importante para seu registro e reconhecimento.  

Dentro dos conceitos de patrimônio cultural edificado, esta dissertação traz 

como tema o patrimônio edificado da Cooperativa de Consumo dos Empregados da 

Viação Férrea do Rio Grande do Sul – CCEVFRGS, com a proposta de identificação 

dos principais edifícios ocupados por  essa instituição na cidade de Santa Maria – 

Rio Grande do Sul. 

Essa instituição exerceu efetivamente atividades de comércio, indústria, 

educação e saúde junto à classe ferroviária do Rio Grande do Sul da década de 

1920 á 1980 aproximadamente. Para desenvolver essas atividades ocupou uma 

série de edifícios em todo estado – alguns comprados e outros construídos pela 

própria CCEVFRGS, consolidando, assim, um vasto patrimônio material para a 

instituição. 
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A localização geográfica de Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande 

do Sul, favoreceu a implantação de um entroncamento ferroviário na cidade que por 

muitos anos foi responsável pelo crescimento local. A chegada da ferrovia ocorrida 

oficialmente em 1885 é identificada como um marco na história da cidade sendo 

inquestionável sua contribuição para o progresso e desenvolvimento do município.  

A Rede Ferroviária do Rio Grande do Sul foi encampada no ano de 1898 pela 

“Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil”, da Bélgica. A empresa foi 

responsável por sua administração até o ano de 1920, construindo em Santa Maira 

um complexo de edifícios consolidando uma forte estrutura de escritórios, telégrafo, 

residências de funcionários além de oficinas de manutenção e depósitos de vagões 

que evidenciavam os altos investimentos na cidade.  

Esse conjunto de edifícios considerados de apoio à ferrovia concentrava 

também um número significativo de funcionários ligados à atividade ferroviária na 

cidade. Desta forma, residiam em Santa Maria funcionários desde o mais alto 

escalão administrativo até operadores de trens, atendentes da estação e mecânicos 

para a manutenção dos vagões e trilhos. 

Por uma série de fatores sociais, políticos e econômicos criou-se, em 1913, o 

Syndicato Cooperativista dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul.  

Com iniciativa e participação de diversas pessoas ligadas à direção e alto escalão 

da Compagnie Auxiliaire, o sindicato assumiu em 1916 o nome de Cooperativa de 

Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul. 

Com o objetivo de fornecer itens de necessidade pessoal e doméstica aos 

associados, ainda em 1914 foram instalados os primeiros armazéns em Santa 

Maria, Rio Grande e São Leopoldo. Aos poucos a rede de prestação de serviços da 

CCEVFRGS se expandiu por todo o estado, de forma que chegou a possuir 

unidades fixas em 16 cidades além dos postos móveis que acompanhavam os 

grupos de trabalho que se deslocavam na manutenção da ferrovia.  

Santa Maria, por ser a sede da entidade, concentrou o maior complexo de 

edifícios, agregando diversas atividades em três núcleos na cidade: um na região 

central e dois próximos às unidades de depósitos do Km 2 e oficinas do Km 3 da 

ferrovia.  

Até meados da década de 1940, a CCEVFRGS foi destaque como entidade 

de grande poder comercial, pois negociava diretamente com as fontes de produção 

as mercadorias necessárias ao consumo dos associados, tanto no Brasil quanto por 
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importação de países da América Latina e Europa. Segundo Mello (2010), em 1962 

a entidade atingiu o número máximo de associados - 19.065, atendendo a 

funcionários em diversas cidades do Estado e nas comunidades organizadas em 

áreas rurais ao longo das linhas da ferrovia.  

A Viação Férrea, aos poucos, perdeu o seu papel significativo para a 

economia nacional, entre outros fatores, pelos incentivos à indústria automobilística 

no país com a nova política do Governo Federal de Juscelino Kubitschek e o Plano 

de Metas1 (1957-1960). A empresa ferroviária, por não ter mais o apoio dos 

governantes, foi vítima de uma má administração e começa a enfrentar um longo 

processo de decadência.  

O primeiro fator que contribuiu para a desorganização da CCEVFRGS foi sua 

forte dependência financeira em relação à Viação Férrea. Esta, quando detectou 

problemas orçamentários e interrompeu o repasse das cotas mensais dos 

associados à Cooperativa, que começa a não conseguir arcar com seus 

compromissos no mercado. A redução do número de funcionários da ferrovia, e 

consequente redução de associados, além da inflação verificada no país a partir de 

1960 que provocou a falta de capital de giro e com isso dificultou a renovação de 

estoques, são exemplos de situações que influenciaram na decadência da 

instituição.  

Aos poucos, grupos escolares, armazéns e farmácias empreendidos pela 

Cooperativa foram sendo extintos em todo o Estado, de maneira que hoje a 

CCEVFRGS não mais possui atividades de auxílio aos seus associados. Ainda 

assim, Mello (2010, p. 173) destaca que “mesmo com seu declínio, a CCEVFRGS 

permanece no imaginário social como uma instituição exemplar acerca das 

potencialidades associativas de classes profissionais ou grupos com interesses 

convergentes”, sendo marcante na história do Rio Grande do Sul como uma das 

maiores cooperativas do século XX. 

Quando falamos em patrimônio edificado buscamos fazer referência ao patrimônio 

material imóvel, que engloba edificações isoladas ou um conjunto de edificações, 

com ou sem a mesma tipologia e que possuam peculiaridades culturais. Sabe-se 

____________ 
1
 O Plano de Metas tratava-se de um plano político para desenvolvimento nacional. Com o slogan “50 

anos em 5”, uma das medidas foi concentrar investimentos no sistema rodoviarista em detrimento do 

transporte ferroviário. 
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que um dos fatores que podem causar o seu desaparecimento é o abandono ou a 

descaracterização de seus elementos originais.  

No que se referem ao patrimônio edificado da CCEVFRGS, muitos dos 

edifícios antigamente ocupados por serviços da Cooperativa não pertencem mais à 

instituição, de maneira que aqueles cujo uso não foi modificado e sua estrutura 

alterada, ou estão abandonados ou já foram destruídos. 

Durante o período em que esteve atuante, a CCEVFRGS elaborava um 

relatório anual com as principais atividades desenvolvidas durante um ano de 

atuação, com prestação de contas, número de associados e considerações sobre as 

principais iniciativas da instituição no ano que passou. Nesses relatórios é possível 

verificar comparativos de ordem principalmente econômica entre as unidades da 

Cooperativa espalhadas pelo Estado, no entanto identificou-se que não trazem 

muitas informações quanto à origem dos prédios de posse da mesma. 

Do estudo dos relatórios foi possível constatar que a maioria dos dados faz 

referência à inauguração de novas unidades e à lucratividade de cada uma delas 

entre os anos de 1918 e 1982, mas estas enquanto patrimônio edificado não estão 

catalogadas com uma mesma metodologia que viabilize uma análise da 

representatividade da Cooperativa como espaços construídos e cenários ocupados. 

A proposta de identificação dos edifícios, ou seja, a produção de um 

inventário do patrimônio material imóvel que foi ocupado pela CCEVFRGS, em um 

primeiro momento contemplando as principais unidades localizadas em Santa Maria, 

busca contribuir para o seu reconhecimento, trazendo para a discussão seu valor de 

preservação.  

Segundo Meira (2008), quando identificamos um bem que deve ser 

preservado como patrimônio, estamos no mesmo momento definindo o que pode ser 

descartado. No caso especial de Santa Maria, um núcleo importante de edifícios da 

CCEVFRGS está localizado no Sítio Ferroviário de Santa Maria2, que foi tombado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul – 

IPHAE no ano de 2000. 

Desta forma, parte dos edifícios da Cooperativa possuem algum grau de 

proteção que visa sua preservação. Ainda assim, os demais prédios, distante deste 

perímetro delimitado pelo IPHAE, além de não serem investigados quanto ao seu 

____________ 
2
 O Sítio Ferroviário, segundo classificação do IPHAE, engloba a Estação Férrea, o Colégio Manoel 

Ribas, as 80 moradias da Vila Belga e os prédios da  CCEVFRGS 
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valor patrimonial para o município, não integram nenhum estudo que assinale essa 

intenção até o momento. 

Em face disso, faz-se pertinente neste cenário um trabalho que identifique os 

edifícios da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio 

Grande do Sul de forma conjunta e sob a mesma ótica. Busca-se assim documentar 

sistematicamente essas unidades que resgatam a história desta que foi uma  

importante instituição cooperativista no Brasil do século XX. 

De forma geral, os inventários são um instrumento preliminar aos processos 

de tombamento, tratando-se de um documento por meio do qual se faz o 

reconhecimento, a identificação e a caracterização de forma sistemática de bens 

culturais materiais ou imateriais com valor de patrimônio. O IPHAE possui 

atualmente o “Sistema de Rastreamento Cultural”, que é “um instrumento para o 

levantamento de dados referentes às formas de expressão cultural, abrangendo 

diversas esferas do patrimônio cultural” (IPHAE, 2012). Também o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN vem aplicando o Sistema 

Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG com foco nas questões de patrimônio, 

disponibilizando sua metodologia via internet. 

Os dois modelos trabalham com o sistema de fichamento, sendo que se 

identificou que o modelo do IPHAN é mais complexo do que o do IPHAE. Desta 

forma optou-se por usar a metodologia do SICG para montar a ficha de inventário 

aplicada neste trabalho, sendo que essa atende integralmente as demandas 

contidas na cartilha do IPHAE, fornecendo ainda informações complementares que 

visam qualificar o produto da pesquisa. 

Esta dissertação tem como objetivo geral contribuir para a preservação e 

reconhecimento do patrimônio edificado pela CCEVFRGS em Santa Maria/RS. 

Os objetivos específicos que contribuirão para atingir o objetivo geral desta 

dissertação são: 

 Produzir um inventário dos principais bens edificados pela CCEVFRGS em 

Santa Maria/RS; 

 Mapear a localização das cidades do Rio Grande do Sul que 

possuem/possuíram edifícios da CCEVFRGS; 

 Localizar os principais edifícios da CCEVFRGS na malha urbana da cidade de 

Santa Maria, identificando a relação destes com a ferrovia, a estação férrea e o 

centro histórico legal do município;  
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 Documentar através de um inventário aspectos que caracterizem os principais 

edifícios construídos pela CCEVFRGS em Santa Maria quanto à sua ocupação 

original, data de construção, particularidades das edificações e condições atuais; 

 Resgatar aspectos históricos que contextualizem a localização dos edifícios 

em Santa Maria; 

A fim de balizar as investigações a respeito do valor como patrimônio cultural 

dos prédios construídos pela CCEVFRGS este trabalhou adotou como metodologia, 

em um primeiro momento, desenvolver a pesquisa de temas como memória, 

identidade, patrimônio e cultura buscando referência em autores como CHOAY 

(2006); MEIRA (2008); LARAIA (2009) e ELIOT (2011), compondo o referencial 

teórico do trabalho. Da mesma forma buscou-se conhecer os aspectos principais da 

história de Santa Maria e da contribuição da ferrovia para o seu desenvolvimento 

baseando-se  nos estudos de BELTRÃO(1979); BRENNER (1995); LOPES (2002) e 

MARCHIORI e NOAL FILHO (2008). 

Uma vez amparada na bibliografia existente a respeito da CCEVFRGS, tais 

como os relatórios anuais elaborados pela própria instituição; FLÔRES (2007 e 

2008); e MELLO (2010), este trabalho iniciou com o conhecimento prévio da 

localização aproximada dos edifícios da instituição em Santa Maria, de forma que a 

coleta de dados a respeito destes principia pela visitação e localização precisa de 

cada um deles. Os relatórios anuais elaborados pela direção da Cooperativa, demais 

trabalhos científicos já produzidos com a mesma temática, registros oficiais, 

fotografias antigas e atuais além de relatos orais serviram de suporte para a 

identificação e caracterização do patrimônio edificado da Cooperativa. 

De posse de todos estes dados, ocupou-se do preenchimento das fichas de 

inventário - produto final proposto. Baseando-se no “Sistema de Rastreamento 

Cultural” do IPHAE-RS e do “Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão” do 

IPHAN, o inventário contemplou informações contidas nos dois modelos buscando 

contribuir de forma mais efetiva para o registro desses prédios. 

Esta dissertação está organizada em seis partes, iniciando pela presente 

introdução, onde é apresentado o tema e as motivações para o estudo, bem como 

abordada a relevância da pesquisa justificando sua importância, definindo o 

problema a ser identificado, os objetivos que se pretendem alcançar e a metodologia 

adotada. 
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No Capítulo I apresenta-se o referencial teórico do trabalho com uma breve 

contextualização de temas como patrimônio, cultura e memória, bem como trata das 

ações preservacionistas e das teorias de restauração em uma abordagem histórica 

além de resgatar temporalmente as políticas de proteção e preservação do 

patrimônio. 

O Capítulo II apresenta Santa Maria e sua relação com a ferrovia, expondo a 

constituição da CCEVFRGS e a construção de seu espaço na cidade e no Estado do 

Rio Grande do Sul. Neste capítulo são ainda apresentados os principais prédios da 

Cooperativa em Santa Maria que irão compor o inventário proposto nessa 

dissertação. 

O Capítulo III, de materiais e método, retoma o tema dos inventários como 

instrumento de proteção do patrimônio e apresenta a ficha de inventário a ser 

preenchida para os bens materiais imóveis da CCEVFRGS. Além das referências 

usadas para a construção da ficha, são dadas orientações para o preenchimento da 

mesma de forma que esta possa ser aplicada em trabalhos posteriores, além de 

exposto um exemplar da mesma preenchida com um dos prédios de interesse em 

Santa Maria. 

No Capítulo IV apresentam-se os resultados finais e discussões a respeito do 

produto proposto, trazendo uma análise em conjunto dos dez edifícios que compõe o 

“Inventário dos bens edificados pela CCEVFRGS em Santa Maria”. 

Finalmente, o capítulo V apresenta as conclusões e reflexões que buscam 

responder as questões que motivaram essa dissertação e as possibilidades de 

continuação dos estudos.  



 

1. PATRIMÔNIO CULTURAL E O PATRIMÔNIO MATERIAL 

IMÓVEL

 

 

Buscando organizar o aporte teórico que oriente esse trabalho, neste capítulo 

são abordados e revisados alguns conceitos que tem por objetivo contribuir para o 

seu desenvolvimento e fornecer referências para a execução do produto proposto. 

 

 

1.1. Patrimônio, Cultura e Memória: breves e necessárias considerações 
 

 

O termo patrimônio tem na sua origem o sentido de bens herdados de família, 

diretamente ligado aos bens financeiros adquiridos por gerações anteriores e 

levados às gerações futuras, estando, dessa forma, conectado ao entendimento de 

propriedades privadas. Essa interpretação do que é patrimônio resgata o sentido 

etimológico da palavra onde temos pater=pai (do latim) e nomos=legado (do grego). 

Aquilo que compreendemos enquanto patrimônio tem constantemente se 

modificado. Ainda que a definição de patrimônio como posse de um bem material 

não tenha perdido sua validade, hoje se entende como patrimônio cultural muito 

mais do que somente algo palpável e visível, reconhecendo-se também as 

manifestações imateriais da produção humana, tais como atividades culturais, 

modos de fazer e maneiras de se expressar. 

Choay (2006) comenta que entender algo como patrimônio é perceber que a 

transmissão ou transferência de uma geração para a seguinte, seja de uma 

propriedade considerada como patrimônio do grupo e da família, ou do status 

relativo a tal propriedade, é de vital importância para a continuidade de um grupo 

social. Essa transferência de valor pode ser feita na forma de herança de bens ou de 

práticas sociais. 

A concepção de patrimônio enquanto sinônimo de obras monumentais 

principalmente quando observamos a situação brasileira, como propriedades de luxo 

ou obras de arte de artistas renomados, e por isso protegidas constituindo aquilo 

que chamamos de memória oficial, se manteve consolidada até a primeira metade 

do século XX.  
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Acontecimento como a Segunda Guerra Mundial ampliaram as discussões a 

respeito de como identificar algo ou alguma manifestação com valor patrimonial, de 

forma que atualmente seu sentido é percebido de maneira bem mais ampla, 

incluindo o fazer humano independente de representar culturas de classes 

abastadas ou menos favorecidas, passando a valorizar a forma de vida cotidiana de 

todos os segmentos que compuseram e compõem a sociedade.  

A UNESCO (1992) adota o termo patrimônio cultural designando as 

expressões materiais e espirituais que caracterizem uma nação, região ou 

comunidade. CHOAY (2006) faz uso do termo “inflação patrimonial” para se referir 

ao crescente interesse e grande visibilidade às questões de preservação do 

patrimônio, uma vez que além daqueles já consagrados patrimônios históricos e 

artísticos, também o patrimônio arqueológico, científico, museológico, etnográficos, 

paleontológicos e tantos outros vem ganhando importância em escala global. 

Explorando conceitos de cultura, memória e patrimônio cultural, pretende-se 

nesse trabalho investigar o potencial do patrimônio material imóvel construído pela 

CCEVFRGS ser entendido como patrimônio cultural. Nesse entendimento, o 

patrimônio edificado da instituição tornar-se-ia merecedor de olhares que visam a 

sua preservação. 

Para Meira (2008) quando falamos em preservação do patrimônio cultural não 

estamos buscando eternizar o passado, mas sim manter símbolos de referência 

para que as sociedades se reconheçam e se identifiquem. Nesse sentido, é 

importante pensar o patrimônio não só como um repertório de coisas com as quais 

se atribuem valores, mas também numa relação da sociedade com sua cultura. 

Ao citarmos cultura faz-se referência a um termo amplamente debatido, cuja 

conceituação e entendimento tem evoluído com o passar do tempo. Basicamente, 

para este trabalho, adota-se a leitura de cultura buscando fazer referência da 

relação do homem e seu modo de interação com o ambiente físico e social.  

Segundo Laraia (2009) o conceito de cultura como o entendemos atualmente 

foi definido pela primeira vez por Edward Tylor, quando usou o vocábulo inglês 

Culture para abranger as possibilidades de realização humana além de marcar o seu 

caráter de aprendizado independente da ideia de transmissão genética. 

 

No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico Kultur 
era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 
comunidade, enquanto a palavra francesa Civilization referia-se 
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principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos 
foram sintetizados por Edward Tylor (1832 - 1917) no vocábulo inglês 
Culture, que "tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo 
complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 
qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 
membro de uma sociedade". (LARAIA, 2009, p. 25). 

 

Essa primeira definição, conforme Laraia (2009), foi formulada do ponto de 

vista antropológico, e procurava demonstrar que cultura pode ser objeto de um 

estudo sistemático, uma vez que se refere a um fenômeno natural com causas e 

regularidades. Esse entendimento contrapõe-se às teorias que Laraia chama de 

“determinismo biológico”, onde são atribuídas habilidades intrínsecas à uma “raça” 

ou a grupos humanos.  

Ainda dentro dos conceitos antropológicos, Alfred Kroeber (1876 - 1960) 

publicou no início do século XX um artigo intitulado “O Superorgânico” (1917) 

mostrando como a cultura atua sobre o homem, e assim buscou romper de forma 

definitiva conexão existente entre cultural e biológico. 

Laraia (2009) explica que a preocupação de Kroeber era evitar a conflito 

ainda existente entre orgânico e cultural, de forma que não se ignorasse que o 

homem enquanto membro da ordem dos primatas dependesse muito de seu 

equipamento biológico para se manter vivo. No entanto, mesmo que as funções 

biológicas fossem comuns a toda a humanidade, a maneira de satisfazer essas 

necessidades variava de uma cultura para outra, assim, “é esta grande variedade na 

operação de um número tão pequeno de funções que faz com que o homem seja 

considerado um ser predominantemente cultural” (LARAIA, 2009, p.37-38). 

Para Laraia (2009) o comportamento humano, com suas ações e 

pensamentos, não teria vínculo com a herança genética de um indivíduo e sim 

seriam resultado exclusivo de um processo de aprendizado: “tudo o que o homem 

faz, aprendeu com seus semelhantes e não decorre de imposições originadas fora 

da cultura” (LARAIA, 2009, p.51), ou seja, não poderiam ser determinados 

biologicamente. 

T. S. Eliot (1888-1965) (2011) vai além da busca de uma definição estanque 

de cultura ao procurar estabelecer limites de intervenção dessa mesma cultura e 

perceber quais são as suas áreas de ação, estabelecendo a existência de três níveis 

de cultura: individual, de um grupo ou classe, ou o conjunto da sociedade. 
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Eliot (2011) destaca em seus estudos que a cultura de um indivíduo não está 

isolada da cultura do grupo, e que a cultura do grupo é dependente da cultura da 

sociedade a que pertence esse grupo. Assim, não se pode pensar em cultura como 

algo estanque e privilégio de um único grupo ou de pessoas específicas, uma vez 

que está presente a toda sociedade ainda que cada indivíduo ou grupo apresente 

traços culturais característicos e específicos. 

Laraia (2009) destaca que a reconstrução do conceito de cultura tem sido 

uma das tarefas da antropologia moderna. O autor adota o esquema elaborado pelo 

antropólogo Roger Keesing que classifica as tentativas modernas de obter precisão 

na conceituação de cultura revendo conceitos de estudiosos no assunto e 

destacando aqueles pontos em que esses concordam entre si. No esquema 

elaborado por Keesing, este destaca que: 

 

Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente 
transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 
embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui 
tecnologias e modos de organização econômica, padrões de 
estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e 
práticas religiosas, e assim por diante. (KEEZING, 1974 apud LARAIA, 
2009, p. 59). 

 

Dentro dos conceitos de cultura, quando nos referimos a patrimônio cultural 

estamos fazendo referência a bens ou práticas que são produtos de gerações 

anteriores causando como resultados experiências, aprendizados e lembranças 

coletivas e/ou individuais que contribuem para o fortalecimento da identidade de um 

grupo. Preservá-lo, então, se coloca como um meio de estimular a memória da 

sociedade ao fornecer referências a esta. 

De acordo com Le Goff (1990), a memória, por conservar certas informações, 

contribui para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por 

capacitar o homem a atualizar impressões ou informações passadas, fazendo com 

que a história se eternize com consciência humana. Através da memória, o ser 

humano é capaz de rememorar, de religar e de construir um processo permanente 

de criação e ressignificar valores em uma dada sociedade. Para Le Goff (1990), o 

patrimônio cultural é suporte da memória social, servindo de apoio ou marco para a 

construção desta. 
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A memória é capaz de estabelecer relações afetivas com o passado, 

conformando-o ou o deformando, de forma que não é um conceito estanque, 

conforme explica Meira: 

 

Ela (a memória) é continuamente modificada através dos traços que a 
constituem, das experiências novas que se sucedem, dos novos 
significados que adquire, da alteração na ordem das lembranças. (...) A 
memória relaciona-se à tradição e é sempre revivida pelo presente. Os 
diversos grupos sociais reconstroem o seu passado a cada instante e, ao 
mesmo tempo, o modificam (MEIRA, 2008, p.19, p.41) 

 

Ainda que muitas vezes a memória seja entendida como um fenômeno 

particular, ela deve ser também considerada enquanto fenômeno coletivo e social. 

Para Le Goff (1990) ela é capaz de estabelecer vínculos entre diferentes gerações 

humanas e a história que os acompanha. Pode ser então percebida como “um 

elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual e coletiva, 

cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje” (Le Goff, 1190, p 410.) 

A história e memória de uma sociedade se revelam em símbolos que 

podemos entender como objetos testemunhos do patrimônio material, imaterial e 

ambiental. Estes símbolos podem ser visíveis ou não. São, dessa forma, 

expressados nos monumentos, edifícios, artefatos, comemorações, ritos, festas, 

paisagens e costumes inseridos na tradição.  

Nesse entendimento, patrimônio cultural faz referência a qualquer elemento 

que foi produzido pela cultura de um grupo ou classe e por isso pode agregar um 

caráter de representatividade, contribuindo para a construção da identidade de um 

grupo. Historicamente, esses elementos eram principalmente os monumentos, 

edifícios históricos ou obras de arte de artistas renomados.  

Meira (2008) explica que existe uma aproximação espontânea entre as áreas 

da arquitetura e do patrimônio nas sociedades ocidentais. Segundo a autora esse 

fenômeno ocorre devido ao fato de que os arquitetos tradicionalmente se 

encarregaram do tema, associando este conceito às imagens de algo edificado.  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN3 atualmente 

utiliza dois grandes grupos para classificar em uma metodologia o patrimônio cultural 

____________ 
3
 O IPHAN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura. É o órgão máximo do Governo 

Federal responsável pela promoção e coordenação dos processos de preservação do Patrimônio 
Cultural Brasileiro. 
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brasileiro: patrimônio material e patrimônio imaterial. Os bens culturais imateriais são 

relacionados aos saberes, habilidades, crenças, práticas culturais, etc., enquanto os 

bens materiais fazem referência àquele patrimônio que é visível fisicamente, estando 

divido em bens imóveis e bens móveis. 

Núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, edifícios particulares 

em conjuntos ou individuais, são inseridos no grupo classificado como patrimônio 

cultural material imóvel. Meira (2008) destaca que a arquitetura pode agregar mais 

do que somente valor enquanto bem palpável, uma vez que “sendo representação, 

contém significados e possibilidades de leitura relacionadas a determinados tempos 

e lugares" (MEIRA, 2008, p. 35). 

Nesse entendimento, a organização da CCEVFRGS representa um 

agrupamento social que influenciou no modo de vida de um grupo de pessoas em 

diversos locais do Rio Grande de Sul por um longo período. Sua atuação alterou 

hábitos e estruturas sociais da classe ferroviária em todo o estado, tornando-a um 

símbolo de melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores da Viação Férrea.  

Explorando os conceitos de patrimônio, cultura e memória até o momento 

trabalhados, podemos afirmar que os benefícios proporcionados pela CCEVFRGS 

fizeram parte da cultura ferroviária gaúcha por um longo período, cujos espaços 

ocupados pela instituição podem ser entendidos como símbolos de sua atuação. 

Essa realidade aplica-se também ao caso de Santa Maria/RS, onde os edifícios por 

ela empreendidos podem ser percebidos como representações da atividade da 

instituição na cidade.  

 

 

1.2. Breve panorama histórico das ações preservacionistas: do Brasil a 
Santa Maria 

 

 

A construção da memória oficial em nosso país está ligada à formação do 

estado nacional no século XIX, quando após a independência política do Brasil, em 

1822, é instalado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB no Rio de 

Janeiro em 1838, com a finalidade de organizar a história do Brasil. Neste mesmo 

período deu-se também a criação do Arquivo Nacional (1838), cuja tarefa básica era 
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sistematizar a documentação, entendida naquele momento, como indispensável 

para a construção da história nacional. 

As discussões acerca da memória do Brasil se intensificam nas primeiras 

décadas do século XX, quando, segundo Fernandes (2010), alguns setores da 

sociedade atentaram para as questões de preservação de bens artísticos e 

arquitetônicos de representatividade para a cultura brasileira. Essas manifestações 

surgiram como reação à destruição e evasão de obras de artes brasileiras para o 

exterior, fato que alcançou grande repercussão na mídia na década de 1920. 

Neste mesmo momento, começaram a surgir propostas legislativas com o 

objetivo de criar órgãos de proteção ao patrimônio histórico nacional diretamente 

ligado ao Poder Federal. Pelo menos três projetos foram encaminhados à Câmara 

dos Deputados entre 1923 e 1925, entre eles a proposta de criação da “Inspetoria 

dos Monumentos Históricos dos Estados Unidos do Brasil”, em 1923, de autoria do 

parlamentar Pernambucano Luís Cedro, todos sem sucesso (FERNANDES, 2010). 

Ações mais consistentes no que se referem às iniciativas preservacionistas 

em nível nacional ocorreram a partir de 1930, tais como a declaração de monumento 

nacional da cidade de Ouro Preto – MG, em 1933, e a criação da Inspetoria dos 

Monumentos Nacionais, no âmbito do Museu Histórico Nacional, em 1934. 

É deste mesmo período que se deu a publicação da Carta de Atenas (1931), 

como resultado do I Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em 

Monumentos. Este documento abordava e trazia para a discussão a racionalização 

de procedimentos em arquitetura, propondo normas e condutas em relação à 

preservação e conservação de edificações e suas características históricas. 

A proteção do patrimônio nacional brasileiro começou efetivamente a existir a 

partir de uma iniciativa direta do Poder Executivo, na pessoa de Gustavo Capanema, 

então Ministro da Educação e Saúde do Governo Getúlio Vargas. Capanema 

delegou a Mário de Andrade 4 a tarefa de elaborar um anteprojeto de lei visando a 

preservação de nosso patrimônio, culminando em 1936 na criação, ainda que com 

caráter provisório, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). 

O texto sugerido por Mário de Andrade incorporava aos conceitos de 

patrimônio artístico as demais manifestações populares da cultura brasileira. O 

____________ 
4
 Mário de Andrade, escritor e intelectual modernista, participou ativamente da Semana de Arte 

Moderna de 1922 e foi o primeiro Diretor do Departamento Municipal de Cultura da cidade de São 
Paulo. Participou ainda da organização de outras várias e diversificadas atividades culturais 
(PINHEIRO, 2006.) 
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referido documento foi julgado “bastante avançado” para a época, de forma que 

diante de imposições políticas somente parte do texto original foi aprovado. Em 30 

de novembro de 1937 é, oficialmente, criado o SPHAN por meio do Decreto-lei 

25/37, depois de ter atuado em caráter provisório desde o início do mesmo ano 

(FERNANDES, 2010). 

Pinheiro (2006) destaca que o Decreto-lei 25/37 privilegia as implicações 

jurídicas e os efeitos legais do tombamento, não seguindo as sugestões iniciais de 

Mário de Andrade cujo texto original preocupava-se em conceituar o que considerar 

como patrimônio estendendo o conceito às expressões da cultura popular.  

Para Pinheiro (2006), esse primeiro período de proteção legal a bens de 

interesse patrimonial no Brasil ficou marcado por tombamentos de unidades cujo 

valor era percebido principalmente enquanto “obra de arte”. Esse momento de 

atuação do SPHAN abrangeu exemplares arquitetônicos encarados como únicos, 

privilegiando a excepcionalidade e a representatividade de alguns momentos 

específicos da História Nacional, enquanto excluía outras representações da cultura 

popular nacional.  

A primeira geração do SPHAN teve como função selecionar e preservar o 

patrimônio em todo o território nacional. Sua atuação foi sentida no Rio Grande do 

Sul com o tombamento de alguns bens além de obras pontuais que, segunda Meira 

(2008), tiveram continuidade ao longo da trajetória da instituição, mesmo que das 

muitas solicitações de tombamento no estado poucas unidades tenham sido 

atendidas e efetivadas naquele momento.  

Para Meira, antes da atuação do SPHAN já haviam no estado algumas 

iniciativas quanto à valorização da história e à preservação do patrimônio regional. 

 

Em 1921, foi criada a seção regional do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Seção Rio Grande do Sul, com o apoio do Presidente do Estado, 
Borges de Medeiros, e do jovem deputado Getúlio Vargas. (...) No 
Regulamento de Terras de 1922, há um capítulo sob o título de “Lugares 
Históricos”, cujo artigo nº24 estabelece que serão “mantidos no domínio 
público ou trazidos para este e devidamente conservados, os lugares 
notabilizados por fatos assinalados da evolução do Estado”. (MEIRA, 2008, 
p. 220) 

 

A década de 1950 marcou as cidades brasileiras por grandes mudanças nas 

características dos bens edificados devido a um novo modelo de desenvolvimento 

implantado pelo governo Juscelino Kubitschek. Esse processo de transformação das 
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cidades, com o discurso de renovação do seu patrimônio edificado, ganhou força 

com a implantação da ditadura militar que teve como um de seus promotores da 

política econômica a indústria da construção civil, contribuindo para a destruição de 

grandes espaços construídos nas cidades (MOTTA, 2008). 

Durante a década de 1960, o que era considerado patrimônio histórico 

ganhou vulto e se estendeu frente à destruição de conjuntos arquitetônicos 

justificados pela busca da modernização e desenvolvimento. 

Internacionalmente, no ano de 1964, em Veneza, ocorreu o II Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, que culminou 

com a elaboração da Carta de Veneza. Este documento ampliou a definição de 

monumento, que além da unidade arquitetônica em si, também considerou o seu 

entorno, desde que nele estivessem contidas manifestações de uma civilização 

particular ou acontecimento histórico. Essa ambientação de um bem em destaque, 

poderia, assim, ser formada por “obras modestas do passado” que ao adquirir, com 

o tempo, uma “significação cultural” (ICOMOS, 2004) deveriam ser agregadas ao 

conceito de patrimônio. 

Na década de 1970, a atuação do SPHAN começou a ampliar o conceito de 

monumento, e a questão do ambiente dos bens tombados e dos centros históricos 

passa a estar presente nas discussões como reflexo do que vinha acontecendo em 

nível internacional. Nesse contexto, sempre que possível, as operações de 

preservação patrimonial passariam a ser executadas de forma articulada com planos 

e políticas de desenvolvimento econômico local e regional, principalmente voltadas 

para atividades turísticas (PINHEIRO, 2006). 

Em 1973 foi implantado o Programa de Cidades Históricas - PCH, que se  

apresentou como o primeiro programa federal que investiu recursos para a 

recuperação do patrimônio cultural urbano. Nesse momento o SPHAN passa a ter a 

denominação de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

mantendo-se como órgão federal responsável por organizar e fiscalizar a proteção 

do conjunto de bens móveis e imóveis existentes no Brasil com valor patrimonial. 

O Programa das Cidades Históricas foi extinto em 1983, devido 

principalmente à falta de sustentabilidade econômico-financeira dos projetos 

escolhidos, uma vez que, daqueles financiados pelo Programa, poucos eram 

capazes de gerar recurso para a sua própria conservação. 
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Em 1995 foi iniciado o Programa Monumenta, desenvolvido pelo IPHAN com 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e apoio da UNESCO, 

com atuação em 26 cidades brasileiras, entre elas Porto Alegre e Pelotas no Rio 

Grande do Sul. A implantação do Programa Monumenta ocorreu em áreas tombadas 

pelo IPHAN e tinha como diferencial a recuperação sustentável do patrimônio 

histórico urbano brasileiro. Faziam parte de suas ações, além das obras de 

restauração e recuperação dos bens tombados, a promoção de atividades que 

auxiliariam nessa preservação.  

Outro recente ganho em termos de legislação de proteção ao patrimônio 

nacional ocorreu no ano de 2000 com o Decreto nº 3.551, que instituiu o Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial, viabilizando a efetiva proteção administrativa 

dos bens culturais intangíveis que se relacionam à identidade e a ação de grupos 

sociais brasileiros. 

Em nível estadual na década de 1950, foi criada a Divisão de Cultura do 

Estado do Rio Grande do Sul, sendo responsável pela defesa do patrimônio 

arquitetônico e cultural do Estado, além de estudos e difusão do folclore. Segundo 

Meira (2008), sua atuação foi fortalecida na década de 1980, quando ocorreu o 

primeiro tombamento realizado pelo órgão seguido de várias outras unidades pelo 

território estadual. 

Em 1990, com a criação da Secretaria de Estado da Cultura, os órgãos 

estaduais envolvidos com a preservação e promoção do patrimônio recebem a 

denominação de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, com atuação 

em todo o território do Rio Grande do Sul. (IPHAE, s.d.) 

No âmbito municipal de Santa Maria, os primeiros registros legais de proteção 

ao patrimônio datam da década de 1970. Em 1972 ocorre o reconhecimento do 

prédio da antiga subprefeitura de Itaara como Patrimônio Histórico do Município, e 

em 1977 considerou-se o prédio do extinto Banco Nacional do Comércio (atual 

Caixa Econômica Federal) enquanto Patrimônio Histórico de Santa Maria. 

A Lei do Patrimônio Cultural de Santa Maria foi criada em 1982 e 

regulamentava o tombamento em nível municipal. Referida lei foi revogada, em 

1996, pela Lei Municipal 3999/96 vigente até hoje. Além de regulamentar o 

tombamento, a Lei cria a Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 

Santa Maria – COMPHIC com caráter de órgão de assessoramento composto por 

uma equipe representativa de diversas entidades da sociedade local. 
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Santa Maria hoje possui duas portarias de tombamento em nível estadual. A 

primeira, de novembro de 2000, refere-se ao “Sítio Ferroviário de Santa Maria” e 

engloba a Estação Férrea, o Colégio Manoel Ribas e a Vila Belga, incluindo 40 

prédios residenciais geminados e os prédios da CCEVFRGS. A segunda, de março 

de 2013, incide sobre o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac. 

Em 2005, entrou em vigor o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental de Santa Maria que trouxe regras a respeito de preexistências e de novas 

intervenções urbanas, culminando, em 2009, na publicação da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do Município. Esta lei, por sua vez, delimita o perímetro da Zona 

2 – Centro Histórico de Santa Maria, que possui um Regime Urbanístico específico, 

contemplando os quarteirões adjacentes das duas principais vias urbanas que 

historicamente estão ligadas às origens da cidade como área de interesse cultural. 

A Zona 2 – Centro Histórico está limitado a norte pela Mancha Ferroviária de 

Santa Maria, conforme reconhecimento do IPHAE anos anteriores, onde estão 

inseridos vários prédios que compõe o patrimônio edificado da CCEVFRGS. Em 

2010 é lançado o Programa “Reviva Centro” com projetos de requalificação que 

contemplavam áreas abertas públicas, incluindo a Avenida Rio Branco, Vila Belga e 

Gare da Estação Férrea (IPLAN, 2009). Tal realidade demonstra o esforço de 

órgãos do governo municipal pela construção de uma política de reconhecimento do 

patrimônio material de Santa Maria, ainda que recente e com normativas vagas 

quanto à preservação e intervenção desses bens. 

Recentemente os edifícios da Estação Férrea, da Escola Municipal de 

Aprendizagem (EMAI) e da antiga sede da Associação dos Empregados da Viação 

Férrea5 foram reconhecidos enquanto Patrimônio Ferroviário Nacional pelo IPHAN 

em portaria publicada do Diário Oficial da União (IPLAN, 2014). 

Os temas acerca do patrimônio geram cada vez mais discussões que visem 

sua preservação, ampliando seu conceito para além do objeto material e agregando 

a ele seu valor antropológico. No entanto, para Motta (2006), essa temática no Brasil 

ainda se encontra em construção como uma área de conhecimento não plenamente 

consolidada e reconhecida, onde os atributos considerados para a preservação 

____________ 
5
 O edifício da Associação dos Empregados da Viação Férrea está inserido na Vila Belga, nas 

proximidades da Mancha Ferroviária. Está localizado em um terreno de esquina entre as Ruas 
Manoel Ribas e Dr. Wauthier, quase em frente à sede da CCEVFRGS. 
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ainda estudam meios de levar em consideração os vários aspectos de um 

objeto/imóvel. 

Meira (2008) destaca que no âmbito da arquitetura no Brasil, chegamos a um 

momento onde projetar é cada vez mais atuar no ambiente construído buscando 

meios de relacionar o novo com aquilo que já existiu, preservando assim, também, 

seu papel simbólico. Para Meira (2008, p. 18) a temática da preservação do 

patrimônio material não tem como objetivo tornar imortal o passado, mas sim buscar 

referências “por meio das quais as sociedades se reconhecem, se identificam, 

constroem e reconstroem os seus valores e suas trajetórias”. 

 

 

1.3. Instrumentos e conceitos acerca da preservação do patrimônio: 
porque inventariar? 

 

 

As teorias e conceitos sobre a preservação e proteção do patrimônio cultural 

e a busca de metodologias e técnicas que garantam a salvaguarda desses bens e 

manifestações tem sido alvo de estudos desde que as discussões acerca da 

importância do patrimônio se fortaleceram.  

No entendimento de que objetos testemunho do patrimônio podem ser 

assimilados como representações da história e por isso símbolos de memória, 

devemos estar cientes de que bens materiais têm um tempo limitado de existência. 

Ao longo do tempo, as técnicas e estratégias de preservação e intervenção, e as 

teorias de restauração, vem sendo aprimoradas buscando prolongar a integridade 

física desses bens. 

Meira (2008) explica que ao falarmos em correntes de restauração, podemos 

relacionar a métodos e critérios de intervenção que se modificaram ao longo do 

tempo. 

 

Basicamente compreendem a restauração estilística (postulados de Viollet-
Le-Duc), a científica (postulados de Gustavo Giovannoni) e a crítica (teoria 
de Cesare Brandi). Há, ainda, a negação da restauração nos postulados de 
John Ruskin, bem como posturas contemporâneas que problematizam o 
assunto. (MEIRA, 2008, p. 24) 
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Os primeiros teóricos da conservação aparecem no contexto da Revolução 

Industrial, na Inglaterra, e das guerras Napoleônicas, na França, com as figuras de 

John Ruskin (1819-1900) e Eugene Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879).  

Viollet-Le-Duc teve sua atuação destacada na França, onde consolidou a 

linha de atuação no que conhecemos como a restauração estilística. Essa teoria era 

baseada na unidade formal e estilística das edificações, buscando criar um modelo 

idealizado na pureza de seu estilo. Na sua definição de restauração admitia-se a 

substituição de elementos originais por outros novos, buscando restabelecer o que 

seria a configuração original da arquitetura. 

A restauração estilística dominou as práticas de restauração por muito tempo, 

consagrando-se em muitos países. No entanto, a teoria acabou sendo banalizada 

por produzir o que Meira (2008) chama de “falsos históricos”, uma vez que ao fazer 

uso de técnicas contemporâneas, e distanciar-se de estudos aprofundados, resumiu-

se a simples cópia de ornamentos, vulgarizando a relação com o passado. 

A Inglaterra precedeu a França nas discussões acerca da restauração com 

destaque para as figuras de John Ruskin e Wiliam Morris. Ruskin, opondo-se a 

Viollet-Le-Duc, defendia a autenticidade histórica acima da autenticidade 

arquitetônica, defendendo que o principal aspecto de um edifício é sua história e não 

sua beleza. 

Entre as duas posições extremas de Viollet-Le-Duc e Ruskin juntamente com 

Morris, destacam-se os estudos do arquiteto italiano Camilo Boito (1836-1914) que 

estabeleceu princípios que equilibrassem as ideias até aqui defendidas. Dessa 

forma, das linhas de ação de Ruskin, priorizou a importância da conservação dos 

monumentos, fortalecendo a sua autenticidade, enquanto de Viollet-Le-Duc, 

defendeu que o presente deveria prevalecer sobre o passado. 

Em sua teoria, Boito defendeu a necessidade clara de diferenciação entre as 

partes originais e as restauradas, além da mínima intervenção e da viabilidade de 

reversibilidade. Conceitos esses que são defendidos e usados até hoje. Meira (2008) 

destaca que, contudo, os critérios de Boito podem admitir diferentes interpretações, 

de forma que é possível observar obras cujos princípios são creditados a ele em que 

a leitura dos elementos restaurados é prejudicada devido ao contraste marcante 

entre o material original e os colocados posteriormente. 
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Meira (2008) explica que os conceitos de preservação e restauração no Brasil 

assimilaram principalmente teorias da França e da Itália, de forma que se adota a 

seguinte distinção:  

 

A conservação se entende como uma ação de controle físico sobre os bens 
patrimoniais, visando a sua continuidade pela manutenção constante, 
enquanto a restauração vai adquirir conceituações diversas ao longo do 
tempo. (MEIRA, 2008, p. 84) 

 

Ampliando a noção de monumento para qualquer obra representativa da 

evolução humana, a restauração científica teve como expoente Gustavo Giovannoni 

(1873-1947), que passou a preocupar-se não só pela unidade arquitetônica, mas 

também com seu entorno construído. Giovannoni classificou os monumentos em 

dois tipos, sendo o primeiro aqueles que não são passíveis de reutilização, e por 

isso chamados de monumentos mortos, e o segundo, os monumentos vivos, que 

podem ser reutilizados. 

Giovannoni estabeleceu cinco tipos de restauração a monumentos:  

 

A recomposição ou “anastilose”, que consiste em desmontar e remontar 
uma estrutura na posição original; a consolidação, na qual se evita a ruína 
de uma estrutura através de um reforço; a liberação, que consiste em 
remover as parte superiores para deixar à mostra os níveis inferiores com 
maior valor; a complementação, que permite refazer partes faltantes devido 
a necessidades estruturais ou de utilização; e a renovação, que introduz 
modificações com menos grau de intervenção possível, para possibilitar a 
reutilização do espaço. (MEIRA, 2008, p. 86) 

 

Cesare Brandi (1906-1988), conforme aponta Meira (2008), por sua vez, 

desenvolveu suas teorias a respeito da restauração buscando novas referenciais 

conceituais e metodológicas de forma a apoiar-se em uma análise crítica. Brandi 

condiciona assim o ato de restauração à compreensão de tratar-se de uma arte, e 

que o restaurador deveria estar ciente de que cada bem passível de intervenção é 

singular, com situações específicas que induzem a tomadas de decisões diferentes 

para cada caso.  

Brandi, assim, fortalece o entendimento de que é o estado de conservação do 

bem no momento da restauração que vai condicionar e limitar a ação restauradora. 

Dessa forma o que deve guiar a intervenção é um juízo crítico de valor, tomado por 

meio de um processo coletivo, que não pode depender do gosto ou do arbítrio de um 

único indivíduo. 
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Meira (2008) destaca que as situações a que os restauradores têm que 

responder, principalmente no caso de bens edificados, são muito diversas no que se 

refere ao juízo de valor estético e histórico, além das condições físicas da matéria 

com que o bem foi construído. Assim, para cada caso, os critérios gerais poderão 

incidir de maneira diferenciada, sendo muito difícil elencar leis gerais aplicáveis a 

toda unidade passível de intervenção. 

 

Pode ser um bem arquitetônico isolado, excepcional ou não, representativo 
ou não; estar íntegro ou não; (...). Além disso, pode ser valorizado por um 
seguimento da sociedade, e por outro, não; podem incidir questões 
educativas, políticas, orçamentárias, de pertencimento e muitas outras. 
(MEIRA, 2008, p.92) 

 

Para balizar os níveis de intervenção em bens materiais com caráter de 

patrimônio e na busca de normatizar a valoração de um bem, políticas de proteção 

do patrimônio foram desenvolvidas. No Brasil, o primeiro instrumento administrativo 

de proteção instituído foi o tombamento, criado no mesmo decreto-lei de criação do 

SPHAN em 1937. 

O tombamento trata-se de um ato administrativo realizado pelo Poder Público 

e alicerçada em legislação específica, nas esferas federal, estadual ou municipal. 

Seu principal objetivo é preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, 

ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo sua destruição 

e/ou descaracterização. 

A aplicabilidade do tombamento abrange os bens móveis e imóveis, de 

interesse cultural e ambiental, desde que representativos para a memória coletiva de 

um grupo, classe, região ou nação. Uma vez de responsabilidade do Poder Público, 

trata-se então de ato declaratório que impõe uma restrição ao Direito de 

Propriedade, sem, no entanto, suprimir a propriedade de seu titular. 

Um bem pode, nesse sentido, ser tombado a nível federal, estadual ou 

municipal, ou ainda receber a proteção cumulativa dos três entes. No caso de 

patrimônio material imóvel, a proteção pode recair sobre um conjunto de edificações, 

em uma edificação isolada, ou ainda em partes da edificação, como, por exemplo, 

somente fachada ou volumetria.  

O registro, por sua vez, é um instrumento que propõe a documentação e a 

produção de conhecimento como formas de preservação aplicado ao patrimônio 

imaterial brasileiro. Em 2000, o IPHAN instituiu o Registro de Bens Imateriais, cujo  
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reconhecimento consiste na inscrição do bem cultural em um dos Quatro Livros de 

Registro 6. O registro resulta também na definição de políticas de salvaguarda, de 

forma que o conhecimento produzido sobre o bem a ser registrado subsidia a 

escolha das formas de proteção. (IPHAN, s/d.) 

O inventário, instrumento que se aplica neste trabalho, trata-se de uma 

pesquisa minuciosa, onde se realiza a identificação e descrição de um bem cultural 

utilizando critérios técnicos, históricos, sociais e artísticos, permitindo a catalogação 

das principais características físicas e culturais, sendo muitas vezes um 

procedimento que antecede as ações de tombamento e registro. 

Para Carvalho e Amaral (2011), os inventários devem ser entendidos como 

uma fonte de conhecimento cultural, sendo fundamentais para revelar além do bem 

que é objeto de estudo, também as relações que participam dele. Inventariar trata-se 

do reconhecimento do valor cultural de um bem, com objetivo de documentação 

sistemática que agrega diferentes aspectos que fortaleçam o entendimento de algo 

enquanto patrimônio. O inventário pode tornar-se, assim, uma ferramenta a ser 

utilizada nos processos de preservação e reconhecimento legal de um bem. 

O IPHAN criou em 2000, no mesmo decreto que instituiu o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial, o Inventário Nacional de Referências Culturais - 

INRC, que tem por objetivo “identificar, documentar e registrar sistematicamente os 

bens culturais expressivos da diversidade cultural brasileira” (IPHAN, 2000). 

O propósito do INRC é reunir informações disponíveis sobre um determinado 

bem cultural e, por meio de pesquisa a ser realizada por historiadores e 

antropólogos além de outros profissionais dependendo de cada caso, apreender os 

sentidos e significados que lhes são atribuídos por grupos e coletividades (IPHAN, 

2000). 

A Carta de Atenas, de 1931, já fazia referência à necessidade de inventariar 

os monumentos históricos, munindo-os de informações gerais e levantamentos 

fotográficos para a formação de uma documentação de caráter internacional. A 

____________ 
6
 Os quatro livros de Registro de Bens Imateriais são: o das Celebrações, para reconhecimento de 

rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social; o das Formas de Expressão, voltado para o registro das manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; o dos Lugares, destinado à inscrição de espaços 
como mercados, feiras, praças e santuários, onde se concentram e reproduzem certas práticas 
culturais coletivas; – o dos Saberes, que se refere aos conhecimentos e modos de fazer enraizados 
no cotidiano das comunidades. 
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Carta de Veneza (1964), ainda que não utilizasse o termo inventário, demonstra a 

importância da formação de uma documentação e publicação de trabalhos sobre 

monumentos para serem disponibilizados aos pesquisadores. 

Em 1975, no Manifesto de Amsterdã, resultante de um Congresso do 

Patrimônio Arquitetônico Europeu, cita-se a necessidade de um inventário dos 

edifícios, dos complexos arquitetônicos e dos sítios demarcando as zonas 

protegidas em seu redor para buscar a integração desses espaços. Este inventário 

deveria ser largamente divulgado particularmente entre as autoridades regionais e 

locais e entre os oficiais encarregados do planejamento urbano, com o objetivo de 

chamar a sua atenção para os edifícios e para as áreas merecedores de proteção. 

Quando nos inserimos na realidade brasileira, o 1º Seminário Brasileiro para 

Preservação e Revitalização de Centros Históricos em 1987 produziu a Carta de 

Petrópolis onde se afirmava que a proteção legal de um Sítio Histórico Urbano dar-

se-ia através de diferentes tipos de instrumentos, entre esses, o inventário. 

Em 2010 é publicada a Carta dos Jardins Históricos Brasileiros (Carta de Juiz 

de Fora) como produto do I Encontro Nacional de Gestores de Jardins Históricos, 

organizado pelo IPHAN. Ao que indica, trata-se da publicação mais recente com 

esse caráter no país, onde se reafirma a necessidade do inventário dos bens, uma 

vez que garante a identificação de unidade, relacionada ao reconhecimento e 

registro ordenado de um bem cultural e os elementos que o compõem. 

Atualmente, tanto o IPHAN quanto o IPHAE possuem programas de 

inventário adotando o sistema de fichamentos por meio de modelos de cartilhas 

específicas elaboradas por cada órgão. Os programas, respectivamente Sistema 

Integrado de Conhecimento e Gestão e Sistema de Rastreamento Cultural, podem 

ser aplicados a bens materiais imóveis de forma que são usados como modelos 

referência para a construção do inventário proposto nessa dissertação, como 

veremos na sequencia deste trabalho. 

Também o Instituto de Planejamento de Santa Maria – IPLAN, órgão que é 

responsável pelo desenvolvimento espacial da cidade implantando programas e 

atuando pela ordenação e ocupação de áreas novas e existentes, tem exigido a 

apresentação de um inventário arquitetônico para as intervenções em bens 

edificados de interesse cultural do município. Por meio deste, fazendo uso de uma 

ficha desenvolvida pelo órgão, vem-se aos poucos construindo um cadastro 

minucioso do patrimônio de Santa Maria.  
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Os inventários são instrumentos para a preservação de bens culturais, 

verificando-se uma evolução dos processos metodológicos juntamente com as 

alterações de reconhecimento do patrimônio, sendo que sua aplicação tornou-se 

efetiva para bens materiais e imateriais.  

 



 

2. A COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA 

VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL EM SANTA 

MARIA

 

 

O desenvolvimento urbano de Santa Maria tem forte relação com o histórico 

da presença de um importante entroncamento ferroviário estadual, que localizava na 

cidade um número expressivo de linhas de trem além de serviços diretamente 

ligados ao transporte ferroviário.  

Essa realidade concentrou em Santa Maria inúmeros funcionários em 

variados cargos dentro da Viação Férrea. Da organização de alguns desses 

trabalhadores e influenciados pela direção da empresa que administrava a ferrovia, 

surgiu em 1913 o Sindicato que anos mais tarde recebeu o nome de Cooperativa de 

Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul. 

Esta etapa do trabalho aborda brevemente Santa Maria e busca expor de 

forma sucinta a importância da ferrovia para o seu desenvolvimento. Neste momento 

também o histórico de formação e declínio da CCEVFRGS é apresentado, de forma 

que se compreenda a construção do espaço da instituição na cidade e a 

representatividade desta para a comunidade. 

 

 

2.1. O contexto de formação da CCEVFRGS em Santa Maria 
 

 

Santa Maria é um município localizado na região central do Rio Grande do Sul 

(Figura 1) distante cerca de 300 km da capital do Estado. Com aproximadamente 

275.000 habitantes (IBGE, 2014), é considerado uma cidade de porte médio com 

grande influência regional, desempenhando papel polarizador em diversas 

atividades principalmente de prestação de serviços. 
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Figura 1 - Localização de Santa Maria em relação ao Rio Grande do Sul. 

Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=431690. Acesso em: 15 ago. 
2014. 

 

 

De forma geral os historiados que abordam Santa Maria (MARCHIORI, NOAL 

FILHO (2008); FLÔRES (2007); LOPES (2002)) têm separado o seu 

desenvolvimento em três grandes períodos: o primeiro, quando a cidade está 

atrelada ás atividades militares de fronteira (final do século XVIII até final do século 

XIX); o segundo, em função da instalação da estrada de ferro, localizando na cidade 

o ponto de cruzamento de importantes linhas ferroviárias que estruturavam a malha 

no estado; e o terceiro, com a implantação da Universidade Federal de Santa Maria, 

a partir da década de 1960. 

As origens da cidade remontam ao ano de 1787, quando o engenheiro e 

astrônomo José Saldanha, que chegou nesta região dirigindo a Comissão 

Demarcadora de Limites entre Espanha e Portugal, produz o primeiro registro escrito 

a respeito desta área (LOPES, 2002).  

Esta Comissão surgiu após a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, de 

1777, que dividia o território do Rio Grande do Sul entre os domínios da Espanha e 

Portugal. Segundo Brenner (1995), a Comissão era formada por um grupo de cerca 

de 100 pessoas, entre oficiais portugueses e espanhóis, engenheiro, cirurgião, 

técnicos, capelão, artífices, soldados, escravos dos oficiais, peões e índios que 
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fixaram acampamento aproximadamente na região onde hoje está localizada a atual 

Rua do Acampamento. 

Com o desenrolar das disputas entre Portugal e Espanha, o território do Rio 

Grande do Sul toma a forma aproximada da existente hoje na primeira metade do 

século XIX. Santa Maria tornou-se, então, subordinada militarmente a Portugal 

sendo designada pelo governo para ser o centro estratégico militar no sul do País. O 

acampamento, aos poucos, modificou-se com a construção de moradias mais 

sólidas e da capela de Santa Maria, organizando um povoado em expansão. 

(LOPES, 2002). 

Beltrão (1979) ressalta o fato de Santa Maria não ter uma data de fundação, 

uma vez que a localidade surgiu de um acampamento militar cujo intuito era de 

instalação provisória em um local seguro. A presença de um oratório e um capelão 

acabou por atrair moradores e comerciantes que contribuíram para a fixação 

permanente do povoado. 

Em 1819, o Curato de Santa Maria passou a ser 4ª Distrito da então Vila Nova 

de São João da Cachoeira, hoje Cachoeira do Sul, permanecendo assim até 17 de 

novembro de 1837 quando foi elevado à Freguesia de Santa Maria da Boca do 

Monte. Tornou-se Vila em 16 de dezembro de 1857, quando através da Lei 

Provincial nº400 é emancipada de Cachoeira do Sul (LOPES, 2002). 

Aos poucos a localidade modifica seu cenário de vila com pequenos ranchos 

para receber construções de prédios de alvenaria. Como reconhecimento da 

importância e do crescimento da povoação, Santa Maria passa à condição de cidade 

em 06 de abril de 1876 (LOPES, 2002). A ferrovia chega para modificar a realidade 

de Santa Maria em 1885, quando é liberado o tráfego entre Cachoeira do Sul e a 

cidade, compondo um dos trechos da Estrada de Ferro Porto Alegre – Uruguaiana 

(IPHAE, 2002). 

Os tramites para a viabilização da construção do sistema ferroviário no Brasil 

começaram muitos anos antes. Em 1835, o regente do Império, Padre Diogo Antônio 

Feijó sancionou um decreto que autorizava o governo a conceder uma carta de 

privilégios por quarenta anos para o uso de carros de transporte de cargas ou 

passageiros a uma ou mais companhias que fizessem uma estrada de ferro da 

capital do Rio de Janeiro para as Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia 

(AMARAL, 1969 apud IPHAE, 2002). Essa iniciativa buscou incentivar a implantação 

do transporte ferroviário em várias regiões do país. 
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No ano de 1869 foi assinado um contrato com o inglês John MacGinity que 

concedeu o direito de construção e exploração daquela que viria a ser a primeira 

estrada de ferro do Rio Grande do Sul, em trecho inaugurado em abril de 1874 entre 

a Capital do estado e São Leopoldo (IPHAE, 2002). 

Em 1872, quase 40 anos após o decreto sancionado, o engenheiro J. 

Ewbanck da Câmara apresentou um plano que previa a construção de quatro linhas 

que atravessariam o Rio Grande do Sul, conectando-o de norte a sul e de leste a 

oeste (IPHAE, 2002), aproximando o Rio Grande do Sul ao restante do País.  

Tratava-se do Projeto Geral de uma Rede de Vias Férreas Comerciais e 

Estratégicas para a Província de São Pedro do Sul, do qual o trecho gerador era a 

Estrada de Ferro Porto Alegre – Uruguaiana. Mello (2010), explica que essa linha 

em especial, além dos motivos econômicos, se justificava pela ocupação de áreas 

com baixa densidade populacional e segurança das fronteiras internacionais. 

A malha ferroviária do Rio Grande do Sul desenvolveu-se, então, com base 

em quatro linhas principais: 

 Estrada de Ferro Porto Alegre – Uruguaiana 

 Estrada de Ferro Rio Grande – Bagé – Cacequi 

 Estrada de Ferro Santa Maria – Marcelino Ramos 

 Estrada de Ferro Barra do Quaraí – Itaqui 

A preocupação com as áreas de fronteira, segundo publicação do IPHAE 

(2002), era fundamentada pela proximidade do Uruguai e Argentina, com quem o 

Brasil enfrentou grandes disputas por território. Um século antes, pelas mesmas 

preocupações de fortalecimento de fronteira, a Comissão Demarcadora de Limites 

do território Português se instalou na região onde hoje se localiza a cidade de Santa 

Maria, como já citado anteriormente. 

A realidade da implantação da ferrovia no Rio Grande do Sul deu-se, em um 

primeiro momento, em função da ampliação do mercado regional, que na busca de 

incrementar a produção agrícola leva ao aumento das áreas produtivas e 

consequentemente a necessidade de ampliação da rede ferroviária. O segundo fator 

motivador seria referente á proteção das fronteiras, conforme explica Lopes: 

 

(...) a rede gaúcha, diferentemente de outras regiões do País, que não 
faziam fronteira com outros países, serviria como fator de integração, 
ligando o Estado ao restante do País, tornando-se um projeto basicamente 
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estratégico, incentivando a imigração que conteria o comercio ilegal 
uruguaio na fronteira. (LOPES, p. 91, 2002) 

 

Para Flôres (2007), ainda que o traçado da ferrovia no território do Rio 

Grande do Sul atendesse às preocupações de caráter estratégico para a guarda dos 

limites do país, este também beneficiou o desenvolvimento econômico de regiões ao 

sul do estado ligadas às atividades de pecuária, e as áreas de agricultura ao norte. 

No projeto de Ewbank Câmara, os municípios de São Gabriel e Alegrete 

possuíam uma posição de destaque. São Gabriel, por já ser uma referência militar 

da província naquela época, contemplava as necessidades para ali se localizar o 

polo ferroviário central entre as ferrovias a serem construídas. No entanto, o general 

Osório7 sugeriu a cidade de Santa Maria, que uma vez mais distante da fronteira, 

apresentava-se menos vulnerável (FLÔRES, 2007). 

Em 1877 teve início a construção da Estrada de Ferro Porto Alegre-

Uruguaiana a partir da margem do Rio Taquari em direção ao centro da Província. 

Esta ferrovia passa, então, por Cachoeira do Sul, cujo trecho fora inaugurado em 

1883 e chega a Santa Maria em 1884 com inauguração em 1885 quando os trilhos 

alcançaram o pátio de manobras na cidade (FLÔRES, 2007). 

No período de 36 anos8 foram implantados os diversos ramais e trechos de 

estradas de ferro que configuraram a malha ferroviária do estado (MELLO, 2010), 

estando subordinadas a companhias arrendatárias, na sua maioria, de capital 

estrangeiro. 

Em 1898, a “Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil”, empresa 

Belga, tornou-se arrendatária da Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana, 

instalando seus escritórios em Santa Maria, que, como pode ser verificado na Figura 

2, apresentava-se com localização central na malha ferroviária que estava sendo 

implantada no Estado. Em 1905, a Compagnie Auxiliaire ampliou sua participação 

no sistema ferroviário gaúcho unificando as linhas no Estado, de forma que 

centraliza os serviços na cidade não só por já possuírem escritórios organizados, 

____________ 
7
 Manuel Luís Osorio (Vila de Santo Antônio, RS, 1808 – Rio de Janeiro, RJ, 1879), o Marques de 

Herval,  foi um militar, político e monarquista Brasileiro. Figura de destaque dentro das forças 
armadas, teve participação nos principais eventos militares do final do século XIX. É o patrono da 
Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro. 
8
 De 1874 quando foi inaugurado o trecho Porto Alegre a São Leopoldo da linha Porto Alegre – Novo 

Hamburgo a 1910 quando foi inaugurado o trecho de Passo Fundo a Marcelino Ramos da linha Santa 
Maria – Marcelino Ramos 
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mas também pela localização geográfica estratégica do município em relação ás 

demais regiões do Estado (IPHAE, 2002). 

 

 

 
 

Figura 2 - Malha ferroviária do Rio Grande do Sul em 1889. 

Fonte: Adaptado de IPHAE, 2002, p.22. 

 

 

Neste cenário surgiu a Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS) com 

concessão pública administrada por uma empresa que era constituída por capitais 

privados. 

A Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil era uma sociedade 

anônima com sede em Bruxelas, e fazia parte do grupo da empresa belga 

Compagnie Générale des Chemins de Fer Secondaire que tinha ampla atuação na 

Europa e em outros continentes (FLÔRES, 2007). O arrendamento das entradas de 
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ferro por essa companhia evidencia a penetração de capital estrangeiro na 

implantação da ferrovia no Rio Grande do Sul, dando-se em um primeiro momento 

com capital inglês9 e após com capital belga. 

A Compagnie Auxiliaire foi responsável por grandes investimentos e 

expansão da malha ferroviária estadual, contudo, enfrentou problemas 

principalmente de ordem financeira. Segundo Flôres (2007), alguns impasses 

econômicos ocorriam em grande parte devido ao empenho de remessas anuais de 

juros aos acionistas europeus da companhia belga, que não desejaram a 

interligação de cotas da empresa, colaborando para a estagnação dos serviços e 

desatualização dos equipamentos. 

A VFRGS manteve-se com administração belga até o ano de 1910 quando a 

Brazil Railway Company, uma das empresas de Percival Farquhar, comprou 70% 

das ações da Cie. Auxiliaire. A Brazil Railway Company permaneceu como 

concessionária das estradas de ferro até 1919, momento este em que o sindicado 

Farquhar, como era conhecido, abriu falência em função da redução de investidores 

americanos durante a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), depois de longo 

período sem obras de manutenção e qualificação nas linhas. O cenário apresentado 

era de manter o mínimo de material rodante, o que gerou incidentes de 

congestionamento de tráfego, atrasos na circulação de trens e mercadorias e 

acidentes nas linhas (IPHAE, 2002). 

Nos anos anteriores, durante a gestão da Brazil Railway Company em 1917, o 

Brasil declarou guerra à Alemanha, no contexto da Primeira Guerra Mundial, 

agravando as condições de trabalho e, como consequência, os meios de 

subsistência principalmente de assalariados. O país tornou-se nesse momento 

exportador de gêneros alimentícios, de forma que parte da produção que atendia o 

mercado interno passou a ser destinada às demandas externas. 

Essa mudança de mercado acarretou na elevação de preços de gêneros 

alimentícios de primeira necessidade, que, em conjunto com as condições de 

desemprego, marcou o ano de 1917. O país foi tomado por um movimento grevista, 

cujas lideranças defensoras da ideologia anarquista iniciaram sua atuação em São 

____________ 
9
 Na figura de John MacGinity  que recebeu concessão para construção e exploração, em 1869, da 

primeira estrada de ferro do Estado, com trecho  inaugurado em abril de 1874 entre a Capital do Rio 
Grande do Sul e São Leopoldo (IPHAE, 2002). 
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Paulo e Rio de Janeiro, com representações também no Rio Grande do Sul até 

chegar a Santa Maria (MELLO, 2010). 

Queirós (2012) destaca que a principal reinvindicação dos grevistas 

apresentadas em final de julho daquele ano era direcionada ao Poder Público, visto 

que solicitavam a intervenção do governo Estadual ou Municipal na maioria das 

pautas com vistas à redução de custos e meios de melhorar as condições de vida do 

trabalhador. No Rio Grande do Sul, o movimento culminou com a greve instalada 

nas estações férreas de Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Bagé, 

Gravataí, Passo Fundo, Couto, Cacequi e Rio Pardo em 31 de julho. Mello (2010) 

expõe que a reação da concessionária da ferrovia foi o desligamento de inúmeros 

funcionários, contribuindo para o fortalecimento do movimento que depredou trilhos 

e interrompeu o tráfego de trens em vários pontos do estado. 

Com algumas exigências atendidas já no início de agosto, o movimento 

perdeu forças e aos poucos se dissipa em Santa Maria, conforme Mello (2010), em 9 

de agosto. No mesmo ano ainda outros episódios grevistas ocorreram na cidade em 

conjunto com ações em todo o estado, instaurando uma forte crise dentro do 

sistema ferroviário e influenciando também as relações com a CCEVFRGS. 

Esse movimento foi de grande repercussão no estado, ficando marcado 

também pela atuação do governador Borges de Medeiros que atuou como 

conciliador entre as partes envolvidas assumindo posição de apoio aos operários. 

Para Queirós (2012) essa postura do governo gaúcho de responder à algumas 

reinvindicações dos operários nos episódios de 1917 suscitou discussões entre 

estudiosos a respeito dos reais motivos para esse comportamento10. 

Em 1920, a administração da rede ferroviária saiu do controle do capital 

privado e foi retomada pelo Governo do Estado. Flôres (2007) destaca que com a 

estatização foi vivenciado um período de retorno do crescimento da estrutura das 

ferrovias que funcionavam no Estado. Foram retomadas obras para a solução de 

problemas técnicos, executadas medidas para o aumento e modernização da frota e 

para racionalizar os processos operacionais buscando oferecer serviços mais 

adequados às demandas existentes. 

____________ 
10

 Para ampliar estudos a respeito desse tema ver QUEIRÓS, César A. B. Estratégias e identidades: 
relações entre governo estadual, patrões e trabalhadores nas grandes greves da Primeira República 
em Porto Alegre (1917/1919). Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPUR – UFRGS, 2012. 
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Flôres (2007) explica que a VFRGS passou por um momento de certa 

estabilidade, inclusive financeira, no período de 1920 a 1930 como reflexo da 

retomada de desenvolvimento do país após a Primeira Guerra Mundial. Nos fins da 

década de 1930, aponta-se a injeção de recursos públicos do Governo Federal para 

ampliação, manutenção e modernização da malha ferroviária na tentativa de suprir 

problemas econômicos do Governo Estadual, que refletiam em medidas de 

contenção de gastos pela VFRGS. 

Mesmo atuando pela racionalização de custos e recebendo investimentos do 

governo estadual e federal, a VFRGS vivenciava anualmente o aumento de suas 

dívidas. Esse cenário afetava a prestação de serviços da empresa pela falta de 

manutenção e qualificação de equipamentos e na defasagem salarial de seus 

funcionários.  

Em 1959, a VFRGS passa a integrar a Rede Ferroviária Federal Sociedade 

Anônima – RFFSA, criada em 1957 pelo governo de Juscelino Kubitschek,  

momento em que a malha ferroviária no estado assumiu sua configuração final 

(MELLO, 2010), conforme exposto na Figura 3. Desde então, o sistema de 

transporte ferroviário passou por um longo período de decadência, evidenciado em 

função de fatores como a política do governo federal de incentivo ao sistema 

rodoviário, entre outros. 
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Figura 3 - Malha ferroviária do Rio Grande do Sul em 1959. 

Fonte: Adaptado de IPHAE, 2002, p.22. 

 

 

A VFRGS já apresentava sinais de desestruturação nas primeiras décadas do 

século XX, com “projetos de linhas mal feitos; diversidade de critérios e 

especificações de materiais; bitola diferente do centro do país dificultando a 

concorrência dos transportes rodoviários e hidroviários” (MELLO, 2010, p.111-112). 

Além da política rodoviarista implantada pelo “Plano de Metas” (1957 - 1960) do 

Governo Kubitschek, que centralizou investimentos no sistema rodoviário, também a 

criação da RFFSA favoreceu o enfraquecimento da rede gaúcha uma vez que 

contribuiu para distorcer as características regionais. 

Em 1996 a ferrovia interrompeu o transporte de pessoas. A RFFSA cedeu a 

administração das linhas para a empresa América Latina Logística S. A. em 1997, a 

qual é responsável por sua exploração até hoje, utilizando os trilhos somente para 
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transporte de cargas (IPHAE, 2002). O Quadro 1 apresenta as empresas que 

exploraram a rede ferroviária no estado de 1898, quando a empresa Belga tornou-se 

arrendatária da Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana, até os dias de hoje. 

 

 

Administração Período 

Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil 
(com controle Belga) 

1898 a 1911 – 13 anos 

Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil 
(com controle acionário da companhia norte americana 

Brazil Railway Company) 
1911 a 1919 – 8 anos 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Viação 
Férrea do Rio Grande do Sul 

1920 a 1959 – 39 anos 

Governo Federal – Rede Ferroviária Federal 
Sociedade Anônima 

1959 a 1996 – 37 anos 

América Latina Logística S. A. 1997 até hoje 

 

Quadro 1 - Rede Ferroviária do RS: Administração após unificação das ferroviais. 

Fonte: Adaptado de Mello, 2010. 

 

 

A localização em Santa Maria do centro ferroviário estadual foi determinante 

para o desenvolvimento da cidade, uma vez que praticamente todo o tráfego 

ferroviário gaúcho passava pela Estação. A instalação dos escritórios da Compagnie 

Auxiliaire, a construção das oficinas do Km 3 e a Vila Belga11 fez com que Santa 

Maria se tornasse, durante o século XX, uma importante referência de serviços 

ligados à ferrovia, modificando aos poucos a imagem de pequeno vilarejo para 

cidade com grande desenvolvimento (LOPES, 2002) como pode ser verificado no 

relato de Virgínio Marques Santa Rosa12: 

 

 

Santa Maria deve toda a intensidade de sua vida urbana à sua posição de 
centro e entroncamento ferroviário. Não fosse a sábia distribuição das linhas 
de penetração e escoamento da produção (...) ela teria de sofrer a 

____________ 
11

 A Vila Belga é considerada um dos primeiros conjuntos habitacionais do Brasil. Começou a ser 
construído em 1907 pela Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil destinada a seus 
funcionários e empregados da estação. Hoje é classificada como Patrimônio Arquitetônico e Cultural 
de Santa Maria (1997) e do Estado do Rio Grande do Sul (2000) (SCHLEE, 2001). 
12

 Virgínio Marques de Santa Rosa era engenheiro ferroviário e chefiou a construção de diversas 
estradas de ferro do país. O relato sobre Santa Maria fora extraído do livro de viagens editado em 
1933 com o título de Paisagens do Brasil (MARCHIORI, NOAL FILHO, 2008, p.211) 
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fatalidade de sua situação geográfica, à léguas do litoral. E muito 
provavelmente não teria o incalculável benefício dos trilhos que partem de 
sua pequenina estação para os quatro pontos cardeais (...). (ROSA, 1936? 
apud MARCHIORI; NOAL FILHO, 2008, p.213) 

 

As estações ferroviárias acabaram se tonando sinônimo de ponto de 

encontro, atraindo pessoas de diversos locais do estado, de maneira que 

funcionários e passageiros conferiam vivacidade para o local (RIO GRANDE DO 

SUL, 2002), como ocorrera com o caso da de Santa Maria. Na cidade, o crescimento 

urbano e econômico no início do século XX esteve vinculado, direta ou 

indiretamente, à presença da Viação Férrea. João Belém, personalidade que 

contribuiu de forma significativa para a vida cultural da cidade, justifica o fluxo 

intenso de pessoas no entorno da Estação Férrea nos anos de 1914: 

 

Santa Maria acha-se ligada por viação férrea às cidades principais do 
Estado, como sejam: Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Livramento e 
Uruguaiana, e ainda com a capital da República, passando por São Paulo e 
Paraná. 
Daí o movimento extraordinário de sua estação, pois diariamente saem 
trens dos pontos referidos, havendo dias em que partem também noturnos 
para São Paulo e Porto Alegre. (BELÉM, 1914, s.p.).  

 

A Avenida Rio Branco, naquele tempo Avenida Progresso, tornou-se o eixo 

comercial da cidade conectando ao norte a gare da estação férrea e ao sul a Praça 

Saldanha Marinho que dava acesso às Ruas do Acampamento e Rua do Comércio - 

hoje Rua Dr. Bozano (LOPES, 2002). A Figura 4 mostra um registro da Estação 

Férrea de Santa Maria com data aproximada do fim do século XIX, onde as 

charretes organizadas em linha aguardavam a chegada de viajantes para deslocá-

los até o centro da cidade e aos principais hotéis para passar a noite, quando ainda 

não existia o tráfego noturno de trens.  
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Figura 4 - Estação Ferroviária de Santa Maria no fim do século XIX. 

Fonte: IPHAE, 2002, p.32. 

 

 

Para Mello (2010), a dinâmica da ferrovia provocou mudanças na estrutura da 

evolução urbana da cidade, como a Avenida Rio Branco que se transforma no elo 

entre a Estação Férrea e o centro de povoação da cidade. Houve ainda a  criação de 

vilas e bairros próximos a área de domínio da ferrovia, como o Bairro Itararé, ainda 

hoje identificado como bairro ferroviário e a Vila Belga. Lopes (2002) destaca que a 

importância da ferrovia para a urbanização de Santa Maria é inquestionável, sendo 

fundamental para o seu crescimento e como elemento condicionante da sua 

disposição espacial. 

Schlee (2001, p. 100) atribuiu à ferrovia o papel de indutora do 

desenvolvimento urbano de Santa Maria, de forma que ao redor da estação central 

configurou-se uma área de interesse cultural e paisagística “identificada pela 

concentração de atividades relacionadas com a ferrovia”. 

Na Figura 5, são apresentados quatro mapas esquemáticos com a evolução 

urbana de Santa Maria. Na transição entre 1858 e 1914 é possível verificar a 

existência da ferrovia, com arruamentos conectando a Rua do Acampamento até a 

Estação Férrea da cidade e a implantação da Vila Belga. Essa realidade alterou o 

fluxo de arruamentos até então existente, trazendo a Estação Férrea para uma 

posição de centralidade na malha urbana. 
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Figura 5 - Expansão Urbana de Santa Maria, de 1835 a 1914, com indicação em verde da Rua do 

Acampamento, em laranja da Avenida Rio Branco e em vermelho a estrada de ferro. 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2013. 

 

 

Lopes (2002) destaca que a ferrovia alterou a economia de Santa Maria, uma 

vez que a presença do trem e do telégrafo conseguiu colocar a cidade em 

comunicação com o País. Assim a cidade tornou-se cada vez mais um polo 

comercial na região, alterando sua paisagem urbana (Figura 6). Registra-se a 

instalação de casas de comércio, hotéis, restaurantes, cervejarias, jornal, entre 

outros, fruto da iniciativa de imigrantes, especialmente, judeus, libaneses e alemães, 

além da colonização italiana com a transferência de várias famílias moradoras da 

extinta colônia de Silveira Martins para a cidade. 

 

A posição geográfica, que facilitou o comércio, inicialmente de tropas e de 
atacadistas, fortaleceu-se com o trem. Cresceu o número de empresas 
comerciais que se estenderam por toda a zona urbana. A cidade se tornou 
um importante ponto obrigatório entre as praças comerciais da fronteira e da 
serra com Porto Alegre. (LOPES, 2002, p.119) 
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Na extremidade sul da Avenida Rio Branco está localizada a Praça Saldanha 

Marinho, que como marco da origem da povoação do núcleo urbano de Santa Maria, 

concentrava a Catedral Diocesana, o Theatro Treze de Maio, instituições financeiras 

e o principal comércio da cidade. Da conexão entre a Estação Férrea e o Centro 

Histórico, a Avenida Rio Branco acabou se tornando o principal eixo comercial do 

município, cujos prédios que não residenciais eram disputados pelos comerciantes 

que priorizavam o desenvolvimento de suas atividades nessa via, como relata 

Lopes. 

 

Pequenos negócios, indicando por seu comércio variado a crescente 
diversidade urbana marcaram, aos poucos, o cotidiano da cidade: hotéis 
para viajantes, bares e restaurantes, lojas dos mais diferentes produtos. 
Estes negócios cresceram ao longo dos eixos definidos pela construção das 
estações e sua redefinição do movimento de expansão urbana. Isto se 
observa na quantidade de estabelecimentos comerciais pertencentes a 
imigrantes situados ao longo da Avenida Rio Branco, via de ligação da 
cidade com a ferrovia. (LOPES, 2002, p. 122) 

 

A presença dos escritórios centrais da Compagnie Auxiliaire em Santa Maria 

também é um fato de grande importância para a cidade, uma vez que a empresa 

concentrou aqui grande parte de seus investimentos. Segundo Lopes (2002) a Praça 

Figura 6 - Registro da Avenida Rio Branco tomada a partir da Praça Saldanha Marinho no final da 

década de 1900 e seus casarios com o Pharol Hotel em primeiro plano em 1933. 
Fonte: Acervo Antônio Isaía in MARCHIORI; NOAL FILHO, 2008, p.94; Acervo Lia e Maria Helena 
Cechela Achutti in MARCHIORI; NOAL FILHO, 2008, p. 209. 
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Cristóvão Colombo13, inaugurada de 1903, teve decisiva colaboração financeira da 

Compagnie Auxiliaire, bem como para a construção do Hospital de Caridade, 

inaugurado no mesmo ano, que recebeu empréstimos da mesma. 

Segundo Flôres (2007, p.166), a instalação dos escritórios gerais da 

Compagnie Auxiliaire considerou como ponto determinante a localização geográfica 

da cidade e as características de “agilidade, presteza, rapidez, isto é, um pouco 

daquilo em que se resumiu a vida de Santa Maria no século XIX”, cuja população já 

era habituada ao movimento causado pelo trânsito de viajantes, comerciantes, 

tropeiros e militares. Qualidades essas que atendiam ao plano estratégico de 

controle de todas as vias férreas do estado por parte da empresa belga. 

Assim, a Compagnie Auxiliaire investiu na cidade com a construção de uma 

Estação Férrea, caixa de água, parque de cargas, oficinas para manutenção das 

linhas e trens além da edificação de um conjunto de residências, a Vila Belga, que 

atendiam a um número significativo de ferroviários.  

Lopes (2002, p. 122) explica que “o patrimônio arquitetônico da companhia 

[Compagnie Auxiliaire] é importante por ser o conjunto urbano mais significativo de 

Santa Maria”, fazendo referência à Vila Belga que constitui um dos primeiros bairros 

operários em Santa Maria. O conjunto de edifícios possuía função de residência a 

alguns funcionários da Viação Férrea que ocupavam cargos de destaque no 

complexo administrativo, e fora mandado construir uma vez identificada a falta de 

imóveis para aluguel ou seu custo elevado devido a grande demanda na cidade. 

Os edifícios foram localizados em uma área adjacente ao espaço ocupado 

pela Estação Férrea (Figura 7), em uma gleba adquirida pela Compagnie  Auxiliaire 

em 1905 do Senhor Osvaldo Frederico Beck, na extremidade norte da atual Avenida 

Rio Branco (LOPES, 2002).  

Os registros indicam que a Vila Belga foi construída em etapas, de 1907 até 

1954, com a participação de diferentes empreiteiros. O conjunto possui oitenta e 

quatro casas, sendo quarenta destas com tipologia geminada (construídas no 

primeiro período) e quatro isoladas que foram construídas em 1954 para servir de 

residência aos engenheiros da Viação Férrea. Além dos edifícios residências, a Vila 

Belga recebeu as instalações de diversos equipamentos da CCEVFRGS, além do 

Clube da Associação dos Empregados da Viação Férrea, que por anos foi um dos 

____________ 
13

 Atual Praça Eduardo Trevisan, localizada no entroncamento das Ruas André Marques, José do 
Patrocínio e Treze de Maio, em frente à antiga Escola de Artes e Ofícios Feminina da CCEVFRGS. 
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clubes sociais mais importantes da cidade reunindo o mais alto escalão de 

funcionários ferroviários.  

 

 

Figura 7 - Mapa de situação da Vila Belga
14

 e residências no início do século XX.  

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Sul, 2002; LOPES, 2002, p.181. 

 

 

O reconhecimento da importância da Vila Belga por sua configuração interna, 

pelo resultado arquitetônico do conjunto, por representar um período importante para 

a história de Santa Maria além de ser um dos primeiros conjuntos habitacionais do 

Rio Grande do Sul (LOPES, 2002), a Vila Belga foi tombada em nível estadual no 

ano de 2000, na mesma portaria15 que engloba a chamada “Mancha Ferroviária de 

Santa Maria”. O conjunto recentemente foi restaurado com nova pintura das 

edificações (Figura 8) em uma parceria entre o Governo Municipal e empresários da 

cidade. 

 

____________ 
14

 A mancha em laranja na imagem indica as unidades residenciais e em preto as institucionais 
(Estação Férrea, alguns prédios da CCEVFRGS e o Clube da Associação dos Empregados da 
Viação Férrea). 
15

 Portaria número 30 de 26 de outubro de 2000, da Secretaria de Estado da Cultura do Estado do 
Rio Grande do Sul. 
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Flôres (2007) destaca que as áreas próximas à Estação Férrea, depósitos e 

oficinas de manutenção da ferrovia eram caracterizadas pelo intenso dinamismo de 

atividades. Além dos usuários que acessavam a estação central para embarque, 

desembarque, utilização dos serviços de encomendas e transporte de bagagens, 

também centenas de funcionários serviam aos depósitos, armazéns, limpeza, 

telegrafia, restaurante, bilheterias, manutenção de trens, etc. 

Nas proximidades da Estação Férrea, que se tornou o centro de todo esse 

dinamismo, surgiu uma rede de serviços que atendiam diretamente aos usuários do 

transporte ferroviário, com hotéis localizados principalmente na Rua 7 de Setembro, 

Rua Manoel Ribas e Avenida Rio Branco, além de restaurantes, lojas de vestuário e 

utensílios (FLORES, 2007). 

Como resultado do reconhecimento desta área da cidade enquanto símbolo 

de um momento histórico para Santa Maria, depois de passar por um longo período 

de estagnação e abandono após a falência do transporte ferroviário que deslocou o 

eixo de crescimento urbano para outros pontos, o Plano Diretor Municipal de Uso e 

Ocupação do Solo de Santa Maria, de 2005, definiu uma legislação específica para 

a área configurada pelo eixo da Rua do Acampamento e Avenida Rio Branco, 

englobando ainda seus quarteirões adjacentes. Essa região passou a ser chamada 

legalmente de Centro Histórico, e agrega o maior número de bens de interesse 

cultural do município. 

Figura 8 - Residências da Vila Belga nas ruas André Marques e Ernesto Becker respectivamente. 

Fonte: Autor, 2014; Autor, 2014. 
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Santa Maria vivenciou assim, em grande parte devido ao fluxo de ir e vir de 

pessoas proporcionado pela centralidade do sistema ferroviário, um aumento 

progressivo de sua população na primeira década do Século XX. Para Flôres (2007) 

a cidade explorou a centralidade da Viação Férrea do Estado para construir uma 

forte estrutura comercial até os anos de 1950. Após esse período, com a decadência 

do sistema ferroviário, ela se fortalece como prestadora de serviços ao buscar no 

comércio, na agropecuária e nos serviços de saúde e educação os meios para 

continuar crescendo.  

 

 

2.2. A CCEVFRGS 
 

 

A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio 

Grande do Sul (CCEVFRGS) foi fundada oficialmente em 26 de outubro de 191316. A 

entidade recebeu em um primeiro momento o título de Syndicato Cooperativista dos 

Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (MELLO, 2010). A iniciativa de 

constituição da CCEVFRGS não ocorreu de forma isolada, uma vez que outras 

iniciativas tomadas por trabalhadores brasileiros no início do século XX também 

remontam à organizações de instituições de amparo assistencial. 

O histórico do sistema cooperativista mundial teve suas origens no ideário de 

socialismo utópico de Robert Owen (1771-1858), que fundou na Inglaterra, em 1844, 

a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”, formada por 28 tecelões que 

durante um ano contribuíram mensalmente para a sua criação. Em 10 anos de 

funcionamento essa cooperativa já contava com 1400 participantes (RIO GRANDE 

DO SUL, 2002).  

A visão de comunidade cooperativa de Owen buscava consolidar uma relação 

de propriedade coletiva e de construções para todos, trabalhando, dessa forma, para 

fortalecer os princípios de ajuda mútua como uma alternativa á exploração da 

jornada de trabalho, escassez de moradias, abuso desenfreado de mão-de-obra de 

mulheres e crianças e o crescente desemprego causado pela sociedade industrial 

(MELLO, 2010). 

____________ 
16

 A reunião foi organizada no Salão do Buffet da Estação Central de Santa Maria, e contou com a 
participação de cerca de 300 ferroviários. 
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O ideal cooperativista espalhou-se pelo mundo seguindo preceitos modernos 

que o dividiram em diversos ramos, organizando cooperativas de consumo, crédito, 

trabalho, atividades educacionais, agropecuárias, etc. No Brasil, o movimento teve 

início em meados do século XIX, com registros da colônia Tereza Cristina no Paraná 

em 1847 (RIO GRANDE DO SUL, 2002). 

Para Flôres (2008), era intenção dos ferroviários constituir uma nova classe, 

cuja cultura associativa se tornara uma das marcas dos trabalhadores do Rio 

Grande do Sul que, já a partir do final do século XIX, desenvolveram experiências 

profissionais e sociais construindo relações de mutualismo.  

Em 1908, tem-se o registro da fundação da Sociedade de Amparo Mútuo em 

Santa Maria, constituindo “a mais importante entidade administradora de pecúlios do 

movimento ferroviário gaúcho do século XX” (FLÔRES, 2008, p.139). Mesma 

iniciativa fora tomada por ferroviários de outros munícipios, com destaque para Cruz 

Alta e Porto Alegre (FLÔRES, 2008). 

Essas associações visavam principalmente às questões de ordem social, 

construindo uma relação de assistencialismo aos ferroviários em um momento em 

que não existiam direitos sociais consagrados a esses trabalhadores. Assim foram 

organizadas muitas sociedades de caráter beneficente e mutuais, bem como a 

formação de cooperativas de consumo, construção de escolas e criação de clubes 

de futebol e de lazer que elevaram os ferroviários gaúchos a uma condição 

diferenciada dentro da sociedade do Rio Grande do Sul (FLÔRES, 2008). 

O operário ferroviário, naquele momento, contava com jornadas de trabalho 

longas e cansativas, sem direitos trabalhistas que os resguardassem em caso de 

doença ou mesmo acidente em serviço. Flôres (2008) explica que piores condições 

de vida ainda eram enfrentadas por aqueles que atendiam a manutenção da ferrovia 

em pequenas localidades distantes de núcleos urbanos, que com baixo grau de 

escolaridade, enfrentavam condições de vida miseráveis. 

A CCEVFRGS foi organizada no momento em que a VFRGS era administrada 

pela Brazil Railway Company, de 1911 a 1919, período em que a empresa norte-

americana do sindicato Farquhar adquiriu ações da Compagnie Auxiliaire (MELLO, 

2010). 

Anteriormente, em 1906, os ferroviários deflagraram uma greve exigindo um 

aumento de 30% nos salários, não sendo atendidos. Naquele momento, buscando 

diminuir as dificuldades que os trabalhadores enfrentavam, deu-se a criação do 
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Economat – uma organização que fornecia mercadorias com preços cerca de 40% 

mais baixos do que no mercado local. No momento em que a Brasil Railway 

Company assumiu a administração da Viação Férrea, o Economat foi vendido para a 

iniciativa privada que, visando lucro e sem contar com os benefícios de desconto em 

fretes que outrora usufruía, aumentou os preços dos produtos gerando 

descontentamento dos funcionários da ferrovia (MELLO, 2010). 

Para Flôres (2008), o momento histórico escolhido para a criação da 

CCEVFRGS demonstra que além de ir contra as orientações políticas, ideológicas e 

filosóficas do movimento operariado gaúcho, a sua organização visava reduzir os 

espaços de discussão e de mobilização dos ferroviários no estado. Muitos daqueles 

que tomaram a responsabilidade na fundação da CCEVFRGS eram integrantes das 

chefias operacionais da Brazil Railway em Santa Maria (FLÔRES, 2008), entre eles 

Manoel Ribas, que gerenciava a distribuição de provimentos para as turmas em 

serviço ao longo das linhas (MELLO, 2010). 

A CCEVFRGS nasceu explorando a imagem de instituição assistencialista 

para melhorar as condições de vida da classe ferroviária que vinha enfrentando 

grande dificuldade em conseguir dispor de gêneros alimentícios compatíveis com o 

poder de compra de seus salários. Assim, a criação da Cooperativa justificou-se pelo 

anseio de melhor atender às necessidades dos trabalhadores da ferrovia. O que, 

segundo texto extraído do Relatório da CCEVFRGS de 1934, a entidade atendia de 

forma satisfatória. 

 

[...] realiza perfeitamente bem os seus elevados objetivos sociais, porque o 
lucro das operações realizadas pelos consumidores de artigos 
indispensáveis à sua subsistência, em vez de se concentrar numa só 
pessoa, o intermediário, reverte à sociedade, que o transforma em 
benefícios coletivos nas suas obras de assistência social, e, ainda, os 
devolve ao próprio consumidor, sob a forma de bonificações em suas 
compras, e de dividendos sobre as economias depositadas na sociedade 
(CCEVFRGS, Relatório, 1934, p.8). 

 

Em 1916, a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea era 

instalada de forma definitiva, buscando contemplar as necessidades de consumo, 

saúde e educação (MELLO, 2010), conforme expostos em seus objetivos publicados 

em um dos Relatórios da instituição:  

 

[...] manter armazéns para o fornecimento aos associados por preços 
razoáveis de todos os gêneros de uso e consumo pessoal e doméstico; 
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aplicar o seu patrimônio, lucros e rendimentos, em benefício exclusivo, geral 
e proporcionado, direta e indiretamente, dos seus associados, podendo: 
instituir pecúlios pagáveis em dinheiro, nos casos de invalidez ou 
falecimento dos associados; fundar, manter e auxiliar instituições escolares 
de artes e ofícios; estabelecer hospitais, farmácias e caixas de 
empréstimos. (CCEVFRGS, 1963, p. 32) 

 

A instituição era restrita aos ferroviários ativos e inativos, cuja administração 

era composta pelos próprios trabalhadores com eleições bianuais. A adesão à 

instituição dava-se de forma espontânea e os associados contribuíam mensalmente 

através de desconto em folha de pagamento da Viação Férrea, de forma que com 

essa contribuição lhes era permitido o acesso aos serviços prestados pela instituição 

na proporção de seus salários (RIO GRANDE DO SUL, 2002). 

A CCEVFRGS difundiu entre seus associados a importância do “capital 

social” construído através da contribuição individual de seus sócios, por meio do 

qual era possível trazer benefícios diretos respondendo as necessidades do 

trabalhador ferroviário e sua família. Em seus relatórios a entidade constantemente 

colocava o cooperativismo como uma solução ponderada entre o sistema capitalista 

e o radicalismo de uma ditadura do proletariado. O cooperativismo, conforme 

defendido pela CCEVFRGS, era um meio de se alcançar maior qualidade de vida 

sem que para isso os ferroviários precisassem obrigatoriamente se envolver com 

assuntos de ordem política ou ideológica.  

Flôres (2008) destaca que a decisão de proibir a venda de mercadorias a 

particulares era uma iniciativa acordada com a Brazil Railway, com aprovação de 

representantes da empresa tanto em Santa Maria quanto em São Paulo. Esse fato 

demonstra a relação de cordialidade que existia entre os dirigentes da empresa e a 

CCEVFRGS, de forma que a Cooperativa atuou “amparada fortemente pelo Governo 

e pela Diretoria da Estrada” (CCEVFRGS, Relatório, 1949, p.8). 

A Cooperativa nasceu sem capital inicial originário dos associados, sendo a 

Cia. Auxiliaire a principal fiadora das primeiras despesas e aquisições da entidade. 

As cotas sociais começaram a ser integralizadas somente no ano seguinte de sua 

fundação, a partir do qual foi possível o pagamento de empréstimos tomados para 

as primeiras negociações e a construção de capital próprio. 

Para Flôres (2008) era evidente que a empresa belga teria benefícios com a 

consolidação da CCEVFRGS, uma vez que para os lucros da Compagnie Auxiliaire 

era necessária a manutenção da empresa ferroviária enquanto entidade, sendo que 



61 

 

a presença da Cooperativa contribuía para isso. Dessa forma, organizar e gerenciar 

cooperativas de consumo fora um artifício usado para amenizar os problemas 

sociais dos trabalhadores da ferrovia também por outras concessionárias no Brasil. 

Afora as relações internas entre a CCEVFRGS e a Compagnie Auxiliaire e os 

benefícios que as duas entidades desfrutavam com a criação e fortalecimento da 

Cooperativa, é inquestionável que sua atuação trouxe inúmeros benefícios para a 

classe ferroviária no estado. Nos seus primeiros dez anos de história, a CCEVFRGS 

tornou-se uma prestadora de serviços de melhor qualidade e reconhecida por toda a 

comunidade, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Santa 

Maria. 

No estatuto interno da entidade estava definido que dos lucros líquidos 

obtidos pela Cooperativa 50% seria restituído aos sócios na proporção de compras 

realizadas por cada um, 20% comporia o capital para a construção de uma Caixa de 

Crédito, 10% era destinado para o Fundo de Beneficência, 10% para o aumento do 

capital circulante e os restantes 10% para um Fundo de Reserva (CCEVFRGS, 

Relatório, 1949). 

Dentre os empreendimentos realizados pela CCEVFRGS, destaca-se o 

Fundo de Beneficência, que assegurava 30% dos seus rendimentos anuais para 

investimentos em educação. De tal fundo foi possível a aquisição de verbas para 

que, em 1922, fosse inaugurada a Escola de Artes e Ofícios, que em 1934 assume o 

nome de Ginásio Industrial Hugo Taylor em Santa Maria – instituição destaque cujo 

primeiro objetivo era o ensino profissionalizante para fornecer mão-de-obra 

especializada às demandas da ferrovia (MELLO, 2010). 

Além da educação, as iniciativas da CCEVFRGS foram destaque na área da 

saúde com a criação da Casa de Saúde como um centro de assistência hospitalar 

para os ferroviários associados. Além desses, a cooperativa possuía em Santa 

Maria farmácias, padarias, açougues, armazéns, fábrica de sabão, torrefação e 

moagem de café, fábrica de bolachas e confecções, além de estar presente em 

diversas cidades do estado que eram atendidas pela Viação Férrea. 

O principal núcleo de serviços da CCEVFRGS se localizava na região 

próxima à Estação Central de Santa Maria (Figura 9). Nas adjacências da Vila Belga 

estavam instalados a sede da administração da Cooperativa, armazém, farmácia, 

padaria com fábrica de massas, fábrica de confecções, fábrica de café com 

torrefação e moagem, açougue, lenheira, tipografia e marcenaria, depósitos e a 
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Escola de Artes e Ofícios Feminina. Na Avenida Rio Branco se localizava a Escola 

de Artes e Ofícios Masculina e, no Bairro Itararé, a Casa de Saúde (MELLO, 2010). 

Santa Maria possuía ainda mais dois núcleos comerciais: um próximo aos 

depósitos de cargas da Viação Férrea no Km 2, na localidade conhecida como 

Inspetor Goulart, e outro nas oficinas do Km 3, na localidade de Otávio Lima 

(MELLO, 2010). 

 

 

 
 

Figura 9 - Localização dos espaços ocupados pela CCEVFRGS em Santa Maria. 

Fonte da imagem de satélite: Google Earth; data: 04 de abril de 2014. Acesso em: 05 jan. 2015. 

 

 

No Quadro 2 são apresentadas as 16 cidades onde a CCEVFRGS possuía 

espaços ocupados por suas atividades, atendendo a seus associados com variados 

serviços. Os dados para preenchimento do quadro foram organizados por Mello 

(2010), em sua tese de doutorado. 

Para o autor, a CCEVFRGS produziu espaços em várias localidades do Rio 

Grande do Sul para abrigar suas atividades, configurando uma espécie de rede de 
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atendimento social e cultural que abrangeu os principais núcleos ferroviários do 

estado. 

 

 

CIDADE EDIFÍCIOS SERVIÇOS 

Santa Maria 16 

sede da administração, armazéns, 
farmácias, açougues, fábrica de café e 
sabão, padaria e fábrica de massas, fábrica 
de confecções, lenheira e depósitos, Escola 
Santa Terezinha, Escola Hugo Taylor, Casa 
de Saúde, Grupo Escolar Ruy Barbosa. 

Porto Alegre 
03  (além de 01 

sala comercial) 
armazéns, farmácia e alfaiataria, escritórios 
da diretoria e Escola de Artes e Ofícios.  

Cacequi 03 armazém e Escola de Artes e Ofícios 

Rio Pardo (antiga 

Ramiz Galvão) 
03 armazém, Farmácia e Escola Mista 

Passo Fundo 02 armazém e farmácia 

Bagé 02 armazém e Escola masculina 

Uruguaiana 02 
armazém e farmácia, com casa de moradia 
do gerente do armazém e responsável pela 
farmácia 

Alegrete 01 armazém 

Santiago 01 armazém 

Cruz Alta 01 armazém 

Rio Grande 01 
armazém, farmácia e escola elementar 
feminina e masculina. 

Pedro Osório 
(antiga Olimpo) 

01 armazém e farmácia 

Montenegro 01 armazém e farmácia 

Taquara 01 armazém 

São Jerônimo 01 armazém e farmácia 

Pelotas 01 armazém e farmácia 

 

Quadro 2 - Cidades com a presença da CCEVFRGS. 

Fonte: MELLO, 2010. 

 

A presença da Cooperativa nas cidades em que atuou ocorria de forma 

diferenciada em número e tipo de filial estabelecida. De modo geral, em suas filiais a 

Cooperativa ora localizava somente o armazém, enquanto em outras ainda ofertava 
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farmácias e escolas de Ensino Médio e Profissionalizantes, exceto no caso de Santa 

Maria, que concentrou maior número de equipamentos. 

Mediante este cenário podemos identificar que a CCEVFRGS atuou em 

escala regional e escala urbana no que se refere às suas escalas de atendimento. A 

escala regional diz respeito ao território do estado do Rio Grande do Sul, enquanto a 

escala urbana refere-se às cidades cujas importâncias-micro regionais dentro do 

sistema ferroviário concentraram maior número de ferroviários e viabilizaram a 

instalação de filiais da Cooperativa (MELLO, 2010). 

No que se refere à ocupação em escala regional, a presença da Cooperativa 

se confunde com o espaço ocupado pela rede ferroviária, propiciando trocas 

funcionais e culturais entre as diversas localidades que compunham o conjunto de 

cidades que possuíam filiais da instituição. 

Na escala dos espaços urbanos, o principal exemplo de ocupação territorial 

refere-se a Santa Maria, que uma vez sede da instituição concentrou o maior 

número de serviços. Na Figura 10, que traz o mapa do Rio Grande do Sul, podemos 

identificar a relação entre as principais estações férreas da malha ferroviária gaúcha 

e a presença de equipamentos da Cooperativa. 
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Figura 10 - Mapeamento das cidades com atividade comercial, industrial e de serviços (além das 

atividades educacionais). 
Fonte: Adaptado de Mello, 2010, p. 188. 

 

 

 

2.2.1. A CCEVFRGS e as atividades comerciais e industriais 

 

 

Desde a organização da CCEVFRGS em 1913, era objetivo da instituição 

desenvolver equipamentos que servissem aos associados a fim de melhorar suas 

condições de vida. A partir de então a Cooperativa teve sob sua responsabilidade 

uma série de edifícios ocupados com armazéns, fábricas, escolas, consultórios 

médicos/odontológicos e hospital que passaram a funcionar nas cidades de maior 

contingente de trabalhadores. 

As primeiras unidades de armazéns foram implantadas em Santa Maria, Rio 

Grande e São Leopoldo (mais tarde transferido para Porto Alegre). “Posteriormente 

foram instalados em Passo Fundo, Bagé, Cruz Alta, Cacequi, Montenegro, Ramiz 
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Galvão, Olimpo, Uruguaiana, Alegrete, Santiago, Porto do Conde, Taquara, Diretor 

Pestana e Pelotas” (MELLO, 2010, p.180). 

Além dessas filiais localizadas com caráter permanente nas cidades, a 

Cooperativa mantinha pequenos armazéns por períodos determinados em locais 

onde ocorriam obras esporádicas ao longo das linhas férreas. 

A Cooperativa, quando da sua criação, assumiu as atividades que anos 

anteriores eram de responsabilidade do Economat. Este departamento, cuja direção 

foi concedida a Manoel Ribas, tratava-se de uma rede de armazéns com 

abrangência em vários pontos da malha ferroviária no estado atendendo as funções 

de abastecimento de gêneros a seus funcionários com preços reduzidos em relação 

ao comércio local e com pagamento descontado na folha salarial. 

Os edifícios do Armazém Central de Santa Maria e Armazém de Rio Grande 

foram adquiridos da Compagnie Auxiliaire pela CCEVFRGS somente em 192017, no 

mesmo momento em que é mandado construir um açougue na Vila Belga “cujo 

edifício foi também aproveitado para a Instalação dos Escritórios Centrais, que até 

agora ocupavam casas de aluguel” (CCEVFRGS, Relatório, 1921, p.12). 

No mesmo ano iniciou o funcionamento de um matadouro para abastecer o 

açougue central de Santa Maria e produzir charque para ser enviado a outras 

cidades. Deu-se ainda a aquisição de um terreno para as futuras instalações de uma 

padaria no núcleo central da cidade e o início das obras de um armazém em Porto 

Alegre, localizado na Rua Voluntários da Pátria, nas proximidades da futura estação 

ferroviária da capital. 

Em 1924, a CCEVFRGS já contava com 06 armazéns18 instalados e 05 

farmácias19 em funcionamento, além das Escolas de Artes e Ofícios Masculina e 

Feminina em Santa Maria, do Curso Elementar Masculino em Gravataí e do Curso 

Misto em Cacequi (CCEVFRGS, Relatório, 1925). Nesse momento a CCEVFRGS 

havia construído as bases de sua rede de atendimento, respondendo, segundo 

Flôres (2008), as maiores necessidades de sobrevivência do operariado da Viação 

Férrea do estado. 

Confirmando o progresso da entidade e com vistas a engrandecer as 

realizações da CCEVFRGS, no relatório referente às atividades de 1924 foi 

____________ 
17

 Ano que a Cia. Auxiliaire deixa a administração da ferrovia que é retomada pelo Governo Estadual. 
18

 Armazéns em Santa Maria, Rio Grande, Porto Alegre, Passo Fundo, Cruz Alta e Cacequi. 
19

 Farmácias em Santa Maria, Rio Grande, Porto Alegre, Bagé e Cacequi. 
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transcrito um trecho “com as apreciáveis críticas” (CCEVFRGS, Relatório, 1925, 

p.27) do Dr. Otto Prazeres, então Chefe da Secretaria Federal, publicada na revista 

Brasil Ferro-Carril, que se referia à entidade como uma “sociedade que honra o 

Brasil e não cremos que exista outra que possa apresentar a mesma organização e 

a mesma prosperidade em toda a América do Sul” (CCEVFRGS, Relatório, 1925, 

p.27-28). 

Por muitos anos, o crescimento das vendas dos armazéns foi intenso e trazia 

muitos benefícios tanto para a Cooperativa como aos associados, a quem se 

tornaram acessíveis mercadorias indispensáveis com qualidade e preço 

satisfatórios. Em face disso, deu-se a criação de armazéns chamados filiais e sub-

filiais, como ocorreu em Santa Maria, onde além do armazém central foram 

instaladas unidades no Km 2 (localidade de Inspetor Goulart, onde existiam 

depósitos da Viação Férrea) e no Km 3 (localidade de Otávio Lima, junto de vilas 

operárias e oficinas da Viação Férrea). 

Em 1934, vivenciando uma fase de recuperação nas finanças após passar 

pelo período de crise da economia financeira brasileira de 193220, a CCEVFRGS 

possuía 19 armazéns em funcionamento, sendo 11 filiais (Porto Alegre, Montenegro, 

Couto, Taquara, Rio Grande, Ivo Ribeiro, Bagé, Cacequi, Uruguaiana, Cruz Alta e 

Passo Fundo) e 7 sub-filiais (Km 3, Jacuí, Gravataí, Santo Amaro, Taquarembó, 

Severino Ribeiro e Pinheirinho), cuja unidade matriz mantinha-se localizada em 

Santa Maria. Além dos armazéns, possuía 12 farmácias, 2 escolas de artes e 

ofícios, uma escola de ensino básico e diversas unidades de escolas de 

alfabetização ao longo das linhas férreas. 

Ainda em 1934, foi fechado em Santa Maria o matadouro da instituição, por 

exigência do Departamento de Higiene Municipal, de forma que a carne só poderia 

ser comercializada através do abatedouro do município, elevando os preços do 

açougue e produção de sabão. Para Flôres (2008), essa medida reflete a pressão 

existente sobre o poder público por empresários da cidade e região, uma vez o 

grande número de abates realizados pela CCEVFRGS conferia agilidade de oferta e 

economia para a entidade, em prejuízo de demais comerciantes da cidade. 

____________ 
20

 Período em que grupos paulista articularam uma reação à Getúlio Vargas. Os acontecimentos 
abalaram a economia do país porque São Paulo já se constituía como o centro das principais 
atividades de produção, importação e exportação (FLÔRES, 2008). 
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A Segunda Guerra Mundial causou a desaceleração dos negócios da VFRGS, 

influenciando diretamente na economia da CCEVFRGS uma vez que o governo 

estadual enfrentou dificuldades em manter seus repasses de descontos em folha 

dos seus funcionários. Flôres (2008) destaca que a Cooperativa só conseguiu 

enfrentar esse período sem muitos abalos devido à injeção de recursos pelo governo 

federal, que precisava contar com o apoio dos ferroviários para a mobilização na 

guerra. 

No período de guerra muitos produtos e matérias primas foram racionalizados 

nos armazéns da Cooperativa, ainda assim, enquanto muitos trabalhadores sofriam 

restrições no consumo, os ferroviários podiam contar com o amparo da CCEVFRGS. 

Reflexo disso, como destaca Flôres (2008), deu-se a elevação do número de sócios 

no período. 

No fim da década de 1940, enquanto o Brasil ainda sentia os reflexos da 

Guerra na sua economia, a Cooperativa trabalhava para contornar as dificuldades 

de aquisição de produtos e enfrentar os atrasos de remessas da VFRGS. Neste 

momento são sentidas a diminuição nos estoques de produtos nos armazéns e 

farmácias e a interrupção de obras de manutenção e expansão do seu patrimônio, 

além de evidenciado a elevação da dívida bancária da entidade. 

Ainda assim, em 1940 é inaugurado o novo edifício do açougue central, cuja 

estrutura era compartimentada para ainda receber as instalações da torrefação de 

café e fábrica de sabão. No final de década de 1950 e início da década de 1960 

foram colocados em funcionamento a padaria, fábrica de massas e bolachas, e a 

fábrica de confecções. Esses empreendimentos, juntamente com os utensílios de 

marcenaria, tornearia e estofaria produzidos na Escola de Artes e Ofícios Masculina 

compuseram o setor industrial da Cooperativa, fornecendo gêneros a serem 

comercializados entre os associados. 

Em 1956, quando tem início no país uma fase ufanista do desenvolvimento 

nacional com o governo do presidente Juscelino Kubitschek, mesmo com uma 

crescente da inflação e restrição de crédito aos consumidores, a CCEVFRGS passa 

por uma rápida recuperação com a elevação do poder de compra dos ferroviários. 

Flôres (2008) explica que essa recuperação foi momentânea, uma vez que a 

inflação e a estrutura desorganizada de administração de serviços públicos no país 

causaram a inadimplência de empesas sob a responsabilidade do governo estadual. 
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A década de 1960 foi marcada na Cooperativa como o momento em que foi 

sentido a sua estagnação e retrocesso. Nos armazéns e farmácias era sensível a 

redução de mercadorias. A estrutura física dos prédios que demandava manutenção 

e modernização de equipamentos para continuar atuando e a reforma de veículos 

para transporte de mercadorias encontrava-se paralisado. 

Também junto aos funcionários da Cooperativa era sentido o momento de 

crise financeira, sendo que em seus relatórios já se falava em medidas para a 

redução de despesas e meios para elevar suas “sobras líquidas”. Outro ponto 

abordado pela administração da entidade era a relação dos ferroviários com outras 

casas comerciais da cidade, uma vez que “a política de redução de estoques, 

limitando-os ao fornecimento do essencial ao associado, contribuiu para diminuir em 

muito o movimento geral de vendas” (CCEVFRGS, Relatório, 1961, p.8). 

Para Flôres (2008), as últimas tentativas de recuperação de credibilidade da 

Cooperativa junto a seus associados ocorreram entre 1961 e 1962, quando foram 

inaugurados a padaria e fábrica de massas e bolachas e qualificado o sistema de 

atendimento de alguns armazéns, distribuindo mercadorias em locais de exposição 

mais atraentes. Ainda assim essas medidas pouco melhoraram a situação da 

Cooperativa que encerrou a década de 1960 em crescente decadência. 

 

 

2.2.2. A CCEVFRGS e as atividades de saúde 

 

 

A primeira medida tomada pela Cooperativa visando melhorias no que se 

referiam à sanidade familiar do ferroviário foi a criação da “Caixa de Socorro” em 

1917, após a implantação de alguns armazéns e farmácias e posterior quitação das 

dívidas com a Compagnie Auxiliaire. A “Caixa de Socorro”, conforme explica Flôres 

(2008), tinha por objetivo financiar as despesas de funerais de associados e sua 

família bem como fazer o receituário de medicamentos e pagamentos de despesas 

de farmácia dos cooperativados. 

Até este momento, na maioria das cidades do estado não era disponibilizado 

nenhum tipo de assistência pública de saúde aos moradores. Os ferroviários de 

Santa Maria contavam até então com serviços prestados pelo Hospital de Caridade, 

através da Caixa de Socorros da VFRGS e do apoio da Associação Humanitária de 
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Socorros Mútuos21, que por sua vez não conseguia atender à demanda crescente de 

trabalhadores. 

Em 1917, foi implantada a primeira farmácia da Cooperativa na cidade de 

Santa Maria, próxima ao armazém central. A segunda unidade foi locada no 

município de Rio Grande, em 1920. O projeto foi ampliado até alcançar o total de 18 

estabelecimentos disponibilizando o serviço nos principais núcleos ferroviários do 

estado. 

Visando atender demandas de acidentados e demais enfermidades, como a 

tuberculose, fazia parte dos planos da Cooperativa a construção de um hospital que 

oferecesse atendimento médico completo aos associados e seus familiares. Dessa 

forma, contando com o apoio do governo estadual, foi escolhida a cidade de Santa 

Maria para receber as instalações da Casa de Saúde, cujo prédio principal fora 

inaugurado em 1931. 

Com direção interna das irmãs de caridade da congregação do “Imaculado 

Coração de Maria” e parte médica de responsabilidade gerencial da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários do Rio Grande do Sul, o hospital 

contava com uma estrutura que o tornou reconhecido como estabelecimento modelo 

no estado. Além do pavilhão principal equipado com o que existia de mais avançado 

em aparelhos médicos no Brasil, a Casa de Saúde ainda possuía necrotério, 

lavanderia e cozinha industrial. 

Flôres (2008) explica que a Casa de Saúde foi construída principalmente com 

recursos provenientes dos juros pagos pela VFRGS do histórico de cotas mensais 

retidas dos associados, recebidos como uma forma de reconhecimento no governo 

de Getúlio Vargas quando governador do estado. 

Diferente de outras atividades da Cooperativa, o hospital poderia prestar 

atendimento a usuários particulares oferecendo facilidades no pagamento dos 

serviços, desde que em condições diferenciadas no que se referia aos custos se 

comparados aos ferroviários associados. Essa medida, no entanto, acabava por 

gerar constantes saldos negativos nos caixas da CCEVFRGS. 

Desde a construção da Casa de Saúde, fazia parte dos planos da 

CCEVFRGS a construção do Sanatório Ferroviário para Tuberculosos junto ao 

____________ 
21

 A Associação Humanitária de Socorros Mútuos foi fundada por ferroviários santamarienses em 
1903 com intuito social, de caráter humanitário e beneficente com contribuição mensal de seus 
sócios, visando ajuda aos ferroviários em caso de doença, e que ao não poderem trabalhar, não 
recebiam salários e ficavam desamparados  (FLÔRES, 2008). 
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hospital, para o qual a entidade realizou diversas campanhas entre os associados e 

investiu nas solicitações aos poderes públicos buscando arrecadar recursos para 

sua viabilização. Essa obra fora concluída muitos anos depois do planejado, quando 

a doença já não apresentava o mesmo risco do início da década de 1930, sendo que 

seu prédio foi, então, usado para ampliar leitos da Casa de Saúde (CCEVFRGS, 

1963). 

Em ação conjunta com a prestação de atendimento médico, a CCEVFRGS 

implantou a Campanha de Alimentação e Saúde da Família Ferroviária, com 

iniciativa e organização do irmão Estanislau José. Essa campanha, que tivera como 

origem as campanhas de “Pró-leite” e “Pró-Alimentação Racional”22, difundiu entre 

os ferroviários a cultura de produção agrícola e trabalho doméstico a fim de qualificar 

e diversificar a alimentação do trabalhador, principalmente entre aqueles que viviam 

em pequenas comunidades ao longo da via férrea. 

A preocupação com a saúde e integridade física dos trabalhadores era de 

interesse também da VFRGS, uma vez que ocorria de muitos ferroviários 

permanecerem trabalhando mesmo doentes visto que não possuíam nenhum auxílio 

em caso de enfermidade. Com isso aumentavam as chances de acidentes graves e 

mesmo casos de morte em serviço, o que gerava ônus elevados à empresa 

ferroviária (FLÔRES, 2008). 

Além de atendimento na Casa de Saúde e das farmácias instaladas em 

diversos núcleos ferroviários, a CCEVFRGS ainda disponibilizava pequenos 

gabinetes médicos para consultas de baixa complexidade em algumas cidades do 

estado e atendimento odontológico nas escolas23 Tais iniciativas trouxeram novas 

perspectivas de sobrevivência aos associados, ampliando sua qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

____________ 
22

 O “Pró-leite” e o “Pró-Alimentação Racional” foram campanhas de merenda escolar. Estas foram 
implantadas pelo irmão Estanislau José nas escolas de alfabetização ao longo das vias férreas 
(CCEVFRGS, Relatório, 1940) 
23

 Nas escolas de artes e ofícios o serviço odontológico era permanente, sendo que os relatórios de 
atendimento eram exposto nos relatórios anuais da CCEVFRGS. Nas escolas de alfabetização o 
atendimento era esporádico, com visitas agendadas dos dentistas e eventualmente médicos. 
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2.2.3. A CCEVFRGS e as atividades educacionais 

 

 

As ações que partiram da CCEVFRGS na área da educação tinham como 

objetivo melhorar o nível cultural de seus associados na tentativa de reverter o 

quadro de baixo nível de educação formal entre os ferroviários. Dirigida por uma elite 

ferroviária, onde muitos frequentaram um ensino formal sólido e possuíam ensino 

superior, a Cooperativa prematuramente expressou em seus relatórios a 

preocupação quanto às condições educacionais dos trabalhadores da ferrovia. 

Neste cenário, desde a criação da CCEVFRGS, além de atender as 

necessidades básicas de sobrevivência, era seu objetivo oferecer meios de ensino 

formal a seus associados de forma que seu rendimento no trabalho melhorasse e 

esses também tivessem crescimento pessoal e familiar. 

Para Flôres (2008) a Cooperativa ansiava por implantar uma pedagogia que 

contemplasse as necessidades da era tecnológica que se vivenciava com a 

modernidade da presença dos trens, “conjugando ufanismo nacionalista com 

moralismo” (Flôres, 2008, p.289). A entidade somou esforços a partir da década de 

1920 para resolver a questão da educação formalizada de seus sócios e familiares, 

o que se mostrava uma preocupação considerada pontual pela Diretoria e 

Assembleia Geral. 

As primeiras ações concretas no que dizia respeito à criação da primeira 

escola da Cooperativa ocorreram em 1917, quando foi adquirido o terreno para sua 

construção na Avenida Rio Branco em Santa Maria e lançado edital público para a 

concorrência do projeto (CCEVFRGS, 1918, p.05). Tratava-se da Escola de Artes e 

Ofícios Masculina, mais tarde chamada de Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor 

(1937) e finalmente Escola Industrial Hugo Taylor (1943), cuja obra financiada por 

recursos do Fundo de Beneficência da entidade foi inaugurada em 1922. 

Em 1921 tiveram início as atividades da Escola de Artes e Ofícios Feminina, 

que funcionou provisoriamente em diferentes edifícios na Vila Belga até a conclusão 

da construção do prédio definitivo projetado 1930. A escola, que adotou o nome de 

Escola Santa Terezinha, diferenciou-se das demais iniciativas da CCEVFRGS por se 

tratar de única unidade voltada exclusivamente ao ensino técnico e profissional para 

meninas. 
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Além de Santa Maria também outros municípios como Rio Grande, Gravataí e 

Cacequi eram cotados para receber escolas profissionalizantes. No entanto, 

conforme explica Flôres (2008), em função da prioridade dada pela VFRGS às 

oficinas de reparo e manutenção na cidade, e considerando sua posição central no 

Estado, a CCEVFRGS acabou priorizando seu funcionamento somente neste 

município. 

Para atender os estudantes de outras localidades que não Santa Maria no 

ensino profissionalizante, as unidades da cidade ofertavam a possibilidade de 

internato. Além destas vagas, a CCEVFRGS ainda possuía bolsas de estudos para 

alguns alunos em unidades particulares em várias cidades. 

Além dessas duas grandes escolas localizadas em Santa Maria, cujo projeto 

pedagógico era extenso e contemplava aulas de ensino regular e profissionalizante 

com atividades em turno integral, também uma série de pequenas escolas foram 

implantadas nos pequenos núcleos ferroviários ao longo das estradas de ferro no 

estado com inciativa da CCEVFRGS. Essas escolas, chamadas de escolas 

turmeiras ou escolas primárias mistas, tinham seu funcionamento obedecendo as 

normas regulamentares da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul 

(FLÔRES, 2008). 

As escolas primárias mistas eram unidades localizadas em núcleos urbanos 

para atendimento de filhos de ferroviários com até 14 anos. Muitas delas ocupavam 

edifícios que também eram usados pelas Aulas de Alfabetização, cujo intuito era o 

ensino para adultos (Figura 11). As escolas turmeiras, por sua vez, foram 

organizadas para atender às famílias ferroviárias que habitavam nos trajetos das 

linhas, também voltadas para alfabetização e formação básica. 

As escolas turmeiras funcionaram de 1932 até 1976, atendendo incialmente 

aos trabalhadores das pedreiras exploradas pela VFRGS e, mais tarde também a 

filhos (meninos e meninas) de ferroviários e de agricultores moradores de regiões de 

difícil acesso. O ensino nessas unidades, que geralmente contava com apenas uma 

professora que residia na localidade e deveria ter número mínimo de 15 alunos, era 

fiscalizado e orientado pedagogicamente por padres católicos nomeados pelo 

governo estadual que regularmente faziam visitas às escolas (CORSETTI, 2007). 
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Figura 11 - Registros de uma tradicional escola primária mista e de uma turma de adultos para as 

aulas de alfabetização em 1933
24

. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1934; CCEVFRGS, Relatório 1934. 

 

A esses padres cabia inspecionar a documentação de matrícula dos alunos e 

admissão de professores, bem como elaborar relatórios de promoção e estatísticas 

anuais, vistoriar as instalações físicas das escolas e orientar a postura pedagógica 

adotada pelos mestres. Entre esses inspetores é destacável a atuação do irmão 

marista Estanislau José, que ficou popularmente conhecido entre os ferroviários 

como o Padre das Cabras (Flôres, 2008). 

Estanislau José iniciou suas atividades no meio ferroviário como um dos 

padres que fiscalizava as escolas turmeiras. Com anos de atuação desenvolvendo 

um grande projeto social entre os trabalhadores, foi escalado para assumir a direção 

do Departamento de Ensino e Educação da Cooperativa de onde pode executar 

projetos de incentivo à geração de renda e melhorias na alimentação, saúde e 

educação entre as famílias do interior do Estado. 

Entre as iniciativas do irmão marista, Mello (2010) destaca a organização de 

“clubes agrícolas” nas escolas turmeiras e escolas primárias mistas em que eram 

produzidos hortifrutigranjeiros e desenvolvida a criação de aves, suínos e cabras 

para o fornecimento de carne e leite que serviam de merenda escolar das Escolas 

Ferroviárias. O excedente dessa produção era comercializado entre os moradores 

da localidade, visando diversificar e qualificar a alimentação dos trabalhadores 

ferroviários, ou vendidos nos armazéns da Cooperativa. 

____________ 
24

 A foto da escola primária mista refere-se à unidade de Pedreira Pinhal, da Linha Santa Maria -
Passo Fundo, enquanto a das aulas de alfabetização era situada na Pedreira K64 da Linha Ramal de 
Ijuí. 
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O irmão Estanislau foi nomeado Inspetor Geral das Escolas da CCEVFRGS 

em 1932, ficando responsável pela supervisão das unidades distribuídas ao longo da 

malha ferroviária por cerca de 35 anos. A ele ficou a responsabilidade do suporte 

pedagógico aos professores e orientações quanto ao andamento das escolas no que 

se referia à sua estrutura física (MÁXIMO, 1979). 

Para este trabalho o irmão marista realizava visitas periódicas às escolas, 

usando em primeiro momento as linhas de trem existentes, até o desenvolvimento 

de veículos adaptados que circulavam sobre os trilhos (Figura 12), garantindo-lhe 

maior autonomia e agilidade nas visitas. Essa aproximação com a realidade dos 

pequenos núcleos ferroviários no estado permitiu-lhe entender com maior clareza as 

deficiências dos trabalhadores, instituindo a Campanha de Alimentação e Saúde da 

Família Ferroviária que difundiu a produção agrícola doméstica enriquecendo a 

alimentação das famílias (MÁXIMO, 1979). 

 

 

 

 

A atuação e personalidade do Irmão Estanislau marcou sua atuação junto dos 

ferroviários, tornando-se um símbolo de trabalho em busca de melhores condições 

de vida, conforme artigo do Sr. Larré publicado no jornal Diário de Santa Maria em 

2007: 

 

Fez da alimentação das crianças e familiares daqueles ferroviários a grande 
bandeira de sua atuação maravilhosa. Os pequenos precisavam tomar leite. 

Figura 12 - Padre Estanislau com criação de cabras e veículo sobre os trilhos. 

Fonte: MÁXIMO, 1979, p.31; MÁXIMO, 1979, p.25.  
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Mas, como as vacas são muito caras e requerem espaços e cuidados 
maiores, criou e distribuiu a cada família uma cabra leiteira, a "vaca dos 
pobres", como ele chamava. Criou e distribuiu filhotes de suínos e aves. 
Levava para essas pequenas comunidades, ninhadas de pintos, sementes 
de hortaliças e mudas de árvores frutíferas. Ensinou o troca-troca entre 
eles. Trouxe da Europa as primeiras sementes de soja e introduziu o cultivo 
dessa preciosa leguminosa no Estado. 
[...] Irmão Estanislau foi uma criatura abençoada. Tinha entrada franca em 
todas as portas, em todas as instituições, em todos os gabinetes e 
repartições públicas. Sempre pedindo para os seus pobres, seus "filhos". 
(LARRÉ, 2007) 

 

No início de suas atividades, as escolas da Cooperativa eram de 

responsabilidade do Diretor Comercial da entidade, sendo que a cada uma delas 

cabia organizar seus próprios regulamentos internos que deveriam ser aprovados 

pela diretoria da CCEVFRGS conforme consta nos estatutos aprovados em 1927. 

Em 1932, as atividades educacionais passaram a ser gerenciadas pela executiva da 

entidade, que criou o Departamento de Ensino e Educação (FLÔRES, 2008). 

A esse Departamento estavam subordinadas as Escolas de Artes e Ofícios, 

os clubes agrícolas, que visavam o ensino rural e agrícola, e a economia de fretes. 

Esta última tratava-se de uma verba de alfabetização destinada ao ensino primário, 

aulas para adultos e bolsas em escolas privadas que a CCEVFRGS disponibilizava 

para alguns filhos de ferroviários. 

Em 1944, já estava implantado o Programa das escolas primárias ferroviárias, 

que era composto de 12 capítulos aos moldes da organização usada pelos Grupos 

Escolares do Estado do Rio Grande do Sul, viabilizando a parceria entre 

Cooperativa e Governo Estadual nas Escolas Turmeiras (FLÔRES, 2008). Entre os 

grandes feitos da Cooperativa no que se relacionava a educação e que trazia mais 

orgulho aos ferroviários estavam as Escolas de Artes e Ofícios, que dividas entre 

ensino para meninos e para meninas, ocuparam dois suntuosos edifícios na cidade 

de Santa Maria. 

A primeira unidade a ser ativada foi a Escola de Artes e Ofícios Masculina 

inaugurada solenemente em 1º de maio de 1922, contando com 124 alunos 

matriculados do 1º ao 4º ano do curso primário e mais 114 alunos nas aulas 

noturnas para adultos (CCEVFRGS,  1923). A direção da escola foi confiada aos 

irmãos maristas com ressalvas de que o ensino religioso deveria respeitar a 

orientação e doutrina de cada um dos alunos (MELLO, 2010). 

Em 1925 eram inauguradas as primeiras oficinas da Escola e em 1930 

iniciadas as obras do edifício que contemplaria o internato. Com essa estrutura a 
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Escola comportava três setores: o de ensino geral e técnico, as oficinas e o de 

moradia. Durante o período em que atua a escola passou por diferentes 

remodelações no currículo para contemplar, no início da década de 1940, às 

exigências do ensino técnico no estado quando muda seu nome para Escola 

Industrial Hugo Taylor. 

Com uma estrutura complexa, e diversos fatores externos, a Escola não 

gerava recursos próprios que viabilizassem sua manutenção, de forma que 

constantemente apresentava déficits orçamentários que ficavam a cargo da 

CCEVFRGS. Em 1954 o edifício do internato foi desolado por um grandioso 

incêndio, que trouxe mais dificuldades para a manutenção da Escola. 

As dificuldades financeiras da Cooperativa nas décadas de 1940, 1950 e 

1960 refletiram nas verbas investidas na Escola Hugo Taylor, que formou sua última 

turma de artífices em 1962 encerrando suas atividades oficialmente em 1986 

(MELLO, 2010). 

A Escola de Artes e Ofícios Feminina teve um período de atuação bem mais 

curto do que a Masculina. Suas atividades iniciaram de forma improvisada em 1921, 

de forma que ocuparam definitivamente seu prédio em 1930. A administração 

pedagógica ficou a cargo das Irmãs Franciscanas até 1942, quando, em 1943, 

passa a ser de responsabilidade do governo do estado em um sistema de 

arrendamento. 

Semelhante à proposta da escola masculina, a Escola Santa Terezinha 

também possuía internato oferecia cursos de educação elementar, com duração de 

4 anos, e outro curso complementar, de 3 anos. Paralelo ao ensino técnico, as 

meninas recebiam aulas de trabalhos manuais e educação doméstica. Para Flôres 

(2008) o auge da escola aconteceu em 1940, quando o quadro de matrículas atingiu 

o número de 1.223 alunas. Para muitas dessas alunas ainda era conferida a 

habilitação para o exercício do magistério, que em acordo com o governo estadual, 

acabou por fornecer mão de obra para as Escolas Turmeiras de administração da 

Cooperativa.  

Para Corsetti (2007), as iniciativas da CCEVFRGS na área da educação 

foram fundamentais para o desenvolvimento educacional do Rio Grande do Sul. 

Para a autora, a criação do Departamento de Ensino e Educação difundiu os 

espaços de ensino por todo o Estado, como mostra a Figura 13, buscando a 
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erradicação do analfabetismo na classe ferroviária e preparo de mão-de-obra 

especializada. 

 

 

 
 

Figura 13 - Mapa das escolas da CCEVFRGS. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório 1947. 

 

 

Essa ligação entre a Cooperativa e o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul nas iniciativas voltadas para a educação nas localidades do interior foi 

determinante para que muitas unidades de Escolas Turmeiras, no momento em que 

a CCEVFRGS decidiu extingui-las em 1976, fossem incorporadas à Rede Estadual 

de Ensino25. 

____________ 
25

 Corsetti (2007) explica que muitas dessas escolas passaram por alguma reestruturação física 
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2.3. Patrimônio edificado pela CCEVFRGS em Santa Maria 
 

 

Em Santa Maria foram identificados 17 empreendimentos além da sede da 

CCEVFRGS, sendo que as atividades ora ocupavam prédios de posse da instituição 

e ora prédios alugados. Algumas das atividades coordenadas pela entidade 

ocupavam prédios individuais, enquanto outras compartilhavam os espaços. Dessa 

forma, foram elencados 10 edifícios que descrevemos com maior apreço para 

compor o seu inventário de bens edificados conforme relacionado no Quadro 3. 

 

 

 Empreendimento Endereço Ficha 

01 Sede Administrativa Rua Manoel Ribas, 2036. Loja F. Edifício 01 

02 Armazém Central Rua Manoel Ribas, 2066. Edifício 02 

03 Depósito Central Rua Manoel Ribas, 2110. Edifício 03 

04 Farmácia  Rua Manoel Ribas, 2130. Edifício 04 

05 Padaria Rua Manoel Ribas, 2099. 
Edifício 05 

06 Fáb. de Confecções Rua Ernesto Becker, 2144. 

07 Açougue Rua José do Patrocínio, 26. 

Edifício 06 08 Fáb. de Sabão Rua Cel. Ernesto Becker 2369 

09 Fáb. de Café Rua Cel. Ernesto Becker 2369 

10 Escola Feminina Rua Treze de Maio, 85. Edifício 07 

11 Escola Masculina Avenida Rio Branco, 732. Edifício 08 

12 Casa de Saúde 
Rua Ary Lagranha Domingues, 
188. 

Edifício 09 

13 Armazém Km 3/Otávio Lima Avenida Osvaldo Cruz, 465. 

Edifício 10 14 Farmácia Km 3/Otávio Lima Avenida Osvaldo Cruz, 465. 

15 Açougue Km 3/Otávio Lima Rua Farroupilha, s/n. 

16 Lenheira Rua André Marques/ Manoel Ribas - 

17 Grupo Escolar Rui Barbosa Rua Fernandes Vieira, 81. - 

18 
Armazém Km 2/Inspetor 
Goulart 

Avenida Borges de Medeiros, 400. - 

 

Quadro 3 - Listagem de empreendimentos da CCEVFRGS em Santa Maria. 

                                                                                                                                        
quando assumidas definitivamente pelo governo estadual, inclusive com a troca de nomes, o que 
dificulta sua catalogação e identificação hoje. 
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Nessa listagem citamos a existência do prédio ocupado pelo Grupo Escolar 

Rui Barbosa e a Lenheira. A lenheira, situada na Vila Belga no encontro da Rua 

Manoel Ribas e André Marques, configurava-se muito mais como um espaço 

ocupado do que um edifício propriamente dito, sendo que pouquíssimas referências 

são citadas a seu respeito nos Relatórios da CCEVFRGS, de forma que a excluímos 

desse primeiro inventário produzido. 

O Grupo Escolar Rui Barbosa, por sua vez, tratava-se de uma escola turmeira 

localizada em uma área entre o Km 2 e a Estação Férrea Central da cidade, com 

atividades de ensino para crianças durante o dia e aulas de alfabetização durante a 

noite. Seu edifício estava inserido em um local onde funcionou uma espécie de 

chácara da Cooperativa implantada sob a supervisão do Padre Estanislau. Neste 

local eram realizadas atividades agropastoris com os alunos que trabalhavam nas 

hortas, manutenção de árvores frutíferas, pequenas plantações e criação de animais 

compondo um Clube Agrícola da Cooperativa em Santa Maria (Figura 14).  

 

 

 

 

O prédio e a área da chácara foram adquiridas pela entidade em 1927, sendo 

que a escola funcionou no local até 1974, quando foi desativada. A área foi vendida 

para particulares em 1982. Atualmente o espaço é ocupado por um conjunto 

habitacional batizado de “Residencial Rui Barbosa” (Figura 15), localizado na Rua 

Figura 14 - Vista frontal do Grupo Escolar Rui Barbosa e sala de aula. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1963; CCEVFRGS, Relatório, 1950. 
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Fernandes Vieira, nº81. Sabendo desse histórico e por existirem poucos registros a 

respeito da existência do prédio, optamos por citá-lo como um dos espaços 

ocupados pela Cooperativa, mas não o incluímos no inventário produzido neste 

trabalho. 

 

 

 

 

A lista ainda relaciona a existência de um armazém no Km 2, em região cuja 

ocupação remete às antigas estradas de terra que conectavam Santa Maria aos 

atuais municípios de Itaara e São Martinho da Serra – estradas essas que deram 

origem à atual Avenida Borges de Medeiros. 

Em 1930, foi inaugurada nesta área a Estação do Km 2 que, em 1931, 

recebeu o nome de Estação Inspetor Goulart em homenagem ao inspetor de polícia 

José Goulart Santana (1897-1931), que foi morto em consequência de ferimentos 

durante um assalto no pátio da Viação Férrea da cidade. A estação era a parada da 

inspeção da triagem de Santa Maria e recebeu trens de passageiros até fevereiro de 

1996 na linha da fronteira (Santa Maria - Uruguaiana). 

Ao receber um ponto de parada e atividades da Viação Férrea, naturalmente 

um núcleo de trabalhadores foi se formando na região. Para atender essa nova 

demanda no local, a CCEVFRGS instalou um açougue ocupando um espaço 

alugado nas proximidades em 11 de junho de 1956, que subordinado à unidade 

central de Santa Maria, visava o atendimento aos ferroviários dessa área. 

A instalação definitiva do armazém do Km 2, agregando o setor de açougue e 

farmácia, ocorreu somente em 1961 ocupando o edifício localizado na Avenida 

Figura 15 - Registros atuais do edifício construído no local do Grupo Escolar Rui Barbosa. 
Fonte: Autor, 2015; Autor, 2015. 
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Borges de Medeiros, número 400, na esquina com a Rua Fernandes Vieira. Essa 

medida era uma resposta da direção ao Conselho Administrativo da Cooperativa, 

que nos relatórios vinha apontando a necessidade de levar pontos de fornecimento 

de mercadorias e atendimento o mais próximo possível dos associados. 

O prédio ocupado pelo Armazém de Inspetor Goulart foi construído pelo 

senhor Floristão de Oliveira Belo em fins da década de 1930 e início da década de 

1940, sendo explorado por um armazém privado de administração da família do Sr. 

Belo até ser alugado pela CCEVFRGS (Figura 16). 

A farmácia funcionou no local até novembro de 1970, enquanto o açougue 

permaneceu ativo até 1976, quando a unidade central de Santa Maria encerrou suas 

atividades. A seção de armazém se manteve ativo até pelo menos 1982, quando foi 

publicado o último relatório a que tivemos acesso, sendo imprecisa sua data de 

encerramento. 

 

 

 

 

A Cooperativa possuía nas proximidades do Armazém do Km 2 outros 

terrenos e prédios, sendo que alguns destes foram objeto de negociações com a 

Viação Férrea. Em 1977, a Cooperativa anunciou em seu Relatório Anual a decisão 

de venda de um prédio localizado na Rua Fernandes Vieira e posteriormente, em 

1981, cita a decisão de alienação de bens sem uso na mesma rua. 

No ano de 1982, a Cooperativa ainda adquiriu da Rede Ferroviária Federal 

um terreno situado na Avenida Borges de Medeiros, nas proximidades do Armazém. 

Figura 16 - Edifício quando inaugurado em 1961 e durante seu funcionamento na década de 1960. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1962; Acervo da CCEVFRGS, s/d. 
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Este terreno foi leiloado e adquirido por terceiros, em 1993, para saldar dívidas da 

Cooperativa em Execução de Títulos movida pela empresa White Martins Gases 

Industriais S. A., de Santa Maria. 

Nos registros oficiais a que tivemos acesso, a CCEVFRGS investia na região 

desde 1927, com a aquisição de diferentes lotes nas proximidades da Rua 

Fernandes Vieira, Avenida Borges de Medeiros e áreas da Viação Férrea. A maioria 

dessas áreas foi sendo desmembrada e cedida em acordos ou vendidas para sanar 

dívidas. 

O prédio ocupado pelo Armazém do Km 2, contudo, nunca foi de posse da 

CCEVFRGS, mas sim alugado da década de 1960 até meados da década de 1980, 

fato esse que consideramos para excluir o edifício do inventário produzido neste 

trabalho. O local manteve-se desocupado até a década de 1990, quando passou a 

pertencer ao Sr. Abílio Lautert Neto, que reformou parte do edifício e o 

compartimentou em pequenas lojas que hoje são alugadas. Porção do prédio se 

mantém desocupada, com planos de em breve, segundo seu atual proprietário, ser 

demolida (Figura 17). 

 

 

2.3.1. Sede Administrativa 

 

 

Quando a CCEVFRGS foi criada, sua prioridade inicial era organizar os 

armazéns que forneceriam gêneros essenciais para a sobrevivência dos ferroviários 

Figura 17 - Registros atuais do prédio de Inspetor Goulart. 

Fonte: Autor, 2014; Autor, 2014. 
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associados. As reuniões da diretoria e associados aconteciam, em decorrência disto, 

em lugares improvisados e casas alugadas. 

Em 1920, a Cooperativa construiu um pequeno edifício na Vila Belga, na 

esquina das então Ruas Pinheiro Machado e Garibaldi (hoje Manoel Ribas e Dr. 

Wauthier, respectivamente), próximo ao já existente edifício do Armazém Central. O 

prédio foi projetado para acomodar as instalações do primeiro açougue da entidade,  

salsicharia e também os escritórios centrais (Figura 18). 

 

 

 

Com o aumento de sócios a expansão no número de armazéns e farmácias 

em todo o estado, os processos administrativos da Cooperativa tornaram-se mais 

complexos, de forma que, em 1924, passaram a ocupar também parte do prédio do 

armazém central. Em 1932, a Sede definitiva começou a ser construída junto aos 

prédios existentes, pois  assim poderia se “obter uma melhor distribuição de serviços 

nas vendas do armazém matriz, que é o de maior movimento, e que se achava 

acanhado” (CCEVFRGS, 1933, p. 28). 

A construção do prédio foi concluída em 1933, com inauguração e ocupação 

de suas instalações no mesmo ano26. O edifício de dois pavimentos foi construído na 

Rua Manoel Ribas no eixo da Rua Dr. Wauthier, entre os prédios do Açougue e 

Armazém Central (Figura 19), bloqueando um dos acessos existentes entre a Vila 

Belga e o largo da Estação Férrea. 

____________ 
26

 A análise dos dados contidos nos relatórios indica o período de fins de maio a início de junho como 
data de conclusão da obra da Sede Administrativa. 

Figura 18 - Primeiro edifício de posse da Cooperativa ocupado por sua administração. 

Fonte: CCEVFRGS, 1921; CCEVFRGS, 1924. 
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O prédio com fachada frontal voltada para a Rua Manoel Ribas possui dois 

andares com acesso por uma porta de duas folhas localizada à esquerda do eixo da 

edificação. A face principal do edifício é trabalhada com frisos verticais e platibanda 

escalonada, explorando desenhos geométricos simples que denotam a influência Art 

Déco. O letreiro, por sua vez, adota uma fonte reta e limpa, dando ideia de 

modernidade.  

Em face oposta, voltada para o largo da Estação Férrea, é identificada, ainda, 

a existência de um porão. A fachada, sem ornamentos, é tomada pelo conjunto de 

esquadrias do tipo basculante e não possui platibanda, apenas o frontão cego que 

acompanha o desenho da cobertura composta por quatro águas construídas duas a 

duas com calha central (Figura 20). 

Em 1934, além da seção de administração, o prédio abrigou alunos do 

internato da Escola Hugo Taylor em caráter emergencial, uma vez que a procura por 

esse serviço foi excedente ao espaço destinado na Escola. O prédio foi construído 

com destaque necessário a um prédio institucional, interrompendo uma rua, tal era a 

importância da entidade para o local e a carga de simbolismo que sua Sede 

Administrativa deveria ter.  

Figura 19 - Prédio da Sede Administrativa Cooperativa em vista frontal em 1933 e em perspectiva, 

com prédio do Armazém Central à direita e demais prédios de depósito e farmácia em 1944. 
Fonte: CCEVFRGS, 1934; CCEVFRGS, 1945.  
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O prédio é um dos poucos que ainda são de propriedade da Cooperativa, que 

mesmo sem atuação, ainda existe como entidade legalizada. O espaço está 

bastante degradado, como uso parcial apenas no pavimento superior. O térreo 

permanece sem uso, enquanto o porão está ocupado por um morador.  

A fachada frontal foi recentemente pintada, juntamente com outros prédios da 

Vila Belga, mas na parte interna e em suas esquadrias há muitos anos não é feita 

nenhuma manutenção. No interior do edifício as salas são mobiliadas com itens 

produzidos na Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor, compondo um importante 

acervo móvel daquela instituição, além de documentos administrativos, exemplares 

dos relatórios que eram publicados anualmente pela administração da Cooperativa, 

fotografias e quadros. 

 

 

 

 

2.3.2. Armazém Central 

 

 

O Armazém Central de Santa Maria foi o primeiro prédio a ser ocupado pela 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

Figura 20 - Fachada frontal e de fundos da Cooperativa em registro recente. 

Fonte: Autor, 2014. 
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no estado. Conforme já exposto nesse trabalho, o edifício (Figura 21) localizado na 

Vila Belga, próximo à Estação Central de Santa Maria já exercia atividades 

comerciais desde 1906, quando foi sede da então organização denominada 

Economat.  

 

 

 

 

Figura 21 - Armazém Central em 1920, quando é comprado pela Cooperativa e em 1923, como foto 

tomada do largo da estação férrea quando ainda era existente a conexão da Rua Dr. Wauthier até a 
Estação Férrea. 
Fonte: CCEVFRGS, 1921; CCEVFRGS, 1924. 

 

 

De 1912 a 1919 a Viação Férrea foi administrada pela empresa americana 

Brazil Railway, que encerrou o Economat cedendo o espaço á iniciativa privada. O 

ponto comercial ficou popularmente conhecido como “Bodegão” ou “Armazém 

Ramos”, que mantinha a prática de desconto em folha de salários dos ferroviários 

em acordo com a direção da VFRGS, mas elevou os preços das mercadorias, 

causando descontentamento e reinvindicações da classe de trabalhadores. 

Com a criação da Cooperativa em 1913, ela assumiu as atividades do 

armazém, ocupando o edifício de forma provisória até 1920, quando com a saída da 

Brazil Railway da direção da VFRGS, comprou o prédio de posse da mesma27. Em 

1924, o edifício, que ficava localizado na esquina das Ruas Manoel Ribas e Dr. 

Wauthier, passou por reformas com a inclusão de instalações sanitárias, 

melhoramento da porção assobradada voltada para a Estação Férrea para receber 

os escritórios administrativos e construção de um muro no terreno. 

____________ 
27

 Naquele momento foram pagos o montante de 70 contos de réis pelo edifício. 
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Em 1933, quando foi concluída a construção da Sede Administrativa da 

entidade, o prédio perde sua condição de esquina e mantem-se com fachada frontal 

voltada para a Rua Manoel Ribas. Neste mesmo momento a parte interna foi 

reorganizada ocupando os espaços que antes possuíam algumas instalações de 

escritórios da administração. 

Em 1941, buscando incrementar as mercadorias fornecidas aos associados, 

foi organizada uma seção de alfaiataria dentro do armazém. De 1966 a 1968 os 

armazéns da CCEVFRGS passaram por uma remodelação no sistema de vendas, 

quando alguns assumem a forma de supermercado. Antes disso, o sistema adotado 

era tradicionalmente o de balcão (Figura 22), quando o cliente entregava a um dos 

funcionários a lista de compra e esse separava os itens, sendo que as mercadorias 

não ficavam a disposição do público. 

 

 

 
 

 

No ano de 1976, com a extinção dos serviços do açougue, o Armazém 

Central recebeu um setor de mercearia, sendo esta uma das últimas intervenções 

realizadas no empreendimento. 

A partir da década de 1970 o armazém central passou a apresentar saldo 

negativo em seus balanços. Suas atividades foram mantidas até 31 de agosto de 

1997, quando o armazém central e a padaria foram fechados devido à privatização 

da Viação Férrea e interrupção do tráfego de passageiros em dezembro de 1996. 

 

Figura 22 - Fotos internas do Armazém Central de Santa Maria em 1923 e 1949 respectivamente. 

Fonte: CCEVFRGS, 1924; CCEVFRGS, 1950. 
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Sua fachada sofreu significativas alterações desde sua origem. A construção 

original explorava a simetria localizando a porta de acesso no eixo da face voltada 

para a Rua Manoel Ribas, cuja verga em arco a diferenciava das demais esquadrias. 

O prédio em esquina usava do artifício de mochetas nas janelas laterais para deixa-

las com a mesma ideia de vão das janelas frontais. O frontão possuía uma janela 

para iluminar o pé direito elevado, onde junto da cumeeira ainda era localizado um 

desenho diferenciado arrematando as laterais do prédio com discretos frisos.  

Na sua configuração atual foram removidos os detalhes no frontão que davam 

acabamento junto da cumeeira do telhado deslocada a sua porta principal para o 

limite à esquerda da fachada, desfazendo sua simetria. No lugar da porta original foi 

locada uma janela de mesmo padrão das outras existentes e removidos os detalhes 

das mochetas e que emolduravam os vãos das esquadrias. 

O prédio permanece de posse da Cooperativa e está alugado para uma 

pequena fábrica de móveis de metal (Figura 23). 

 

 

 

2.3.3. Depósito Central 

 

 

Quando em 1924 o edifício do Armazém Central foi reformado, tomou-se a 

decisão de construção de um edifício em alvenaria para assumir as funções de 

depósito da Cooperativa, ocupando terrenos até então de propriedade da 

Figura 23 - Armazém Central em 2010 e 2014 respectivamente. 

Fonte: Mello, 2010; Autor, 2014. 
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Compagnie Auxiliaire na Vila Belga. Até então as mercadorias a serem 

comercializadas pela entidade eram guardadas em uma edificação de madeira 

contígua ao armazém, mas o espaço se mostrava insuficiente para o montante de 

mercadoria consumida mensalmente. 

Assim, durante o ano de 1925, são inaugurados os três pavilhões (Figura 24) 

que serviam para estocar as mercadorias que eram adquiridas pela administração 

central da CCEVFRGS e distribuídas entre os armazéns de Santa Maria e demais 

cidades. 

 

 

 

 

À medida que os armazéns da CCEVFRGS iam sendo desativados, também 

os depósitos deixaram de ser ocupados, ao passo que em 1997 (quando o Armazém 

Central de Santa Maria encerra suas atividades), também os armazéns perderam 

sua função.  

Os três pavilhões continuam de posse da CCEVFRGS, sendo que um deles 

está ocupado com uma loja azulejos e os outros dois estão vazios (Figura 25). 

 

 

Figura 24 - Na primeira foto é registrada a organização geral de um dos setores do depósito 

quando este ainda ocupava porção do prédio do Armazém Central, na foto ao lado o registro dos três 
novos pavilhões concluídos em 1925, limitados pelo prédio do Armazém e Farmácia. 
Fonte: CCEVFRGS, 1924; CCEVFRGS, 1926. 
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2.3.4. Farmácia Central 

 

 

Quando a Cooperativa foi criada já existiam organizadas uma “Caixa de 

Socorro” e uma farmácia de posse da Compagnie Auxiliaire para atender a seus 

funcionários. As duas entidades acertaram, em fevereiro de 1917, que a Farmácia 

passaria a ser de propriedade da CCEVFRGS e que esta contribuiria com a Caixa 

de Socorro que se mantinha na empresa belga. 

A Caixa de Socorro visava ao atendimento de associados e seus familiares no 

caso de funerais, receituários médicos e pagamento de despesas de farmácias, uma 

vez que muitos não possuíam assistência pública na maioria das cidades do Estado. 

Em 1921, a farmácia da Cooperativa instalou-se provisoriamente no prédio 

onde se localizavam o açougue e parte dos Escritórios Administrativos, com face 

voltada para o largo da Estação Férrea de onde era possível ver o letreiro da 

CCEVFRGS na fachada. Somente em meados de 1924/1925 a Farmácia recebeu 

um prédio próprio construído para esse fim.  

O edifício, localizado no final da Rua Manoel Ribas, ao lado dos pavilhões 

destinados aos depósitos, além de espaço de farmácia possuía em anexo salas de 

espera para pacientes e duas salas para consultas de médicos que integravam a 

Caixa de Socorro. 

Figura 25 - Condições atuais do Depósito Central, com os dois primeiros pavilhões, em verde e 

marrom, desocupados e o prédio bege com a loja de azulejos. 
Fonte: Autor, 2014; Autor, 2014. 
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A fachada principal possuía uma platibanda discretamente marcada por um 

friso horizontal, acompanhando o alinhamento dos prédios de depósito e armazém 

(Figura 26). O acesso ao edifício ficava localizado eixo central da fachada, com 

conjuntos de janelas duas a duas para cada lado compondo um desenho simples e 

simétrico. 

Atualmente uma das janelas à esquerda do acesso principal foi transformada 

em porta indicando mudanças na compartimentação interna do edifício. Também as 

cores adotadas na fachada no ano de 2010 sugeriam que parte da antiga farmácia 

fora anexada a um dos pavilhões usado para depósito. Os detalhes de mochetas em 

algumas janelas e porta foram removidos, assim como alterado o modelo e altura do 

vão do antigo acesso principal (Figura 25). 

 

 

 

 

A partir da década de 1970 a farmácia começou a apresentar dificuldades 

financeiras, com saldos negativos em seus balanços econômicos. Suas atividades 

foram encerradas no início da década de 1990. De todas as farmácias implantadas 

pela CCEVFRGS, a unidade de Santa Maria foi a primeira a ser implantada e última 

a fechar suas portas. O prédio permanece de propriedade da Cooperativa, e 

atualmente está alugado para uma loja de produtos médicos e hospitalares. 

 

 

Figura 26 - Conjunto de edifícios da Cooperativa na Rua Manoel Ribas em 1925, com prédio da 

farmácia em primeiro plano à esquerda e registro atual do prédio. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1926; Autor, 2014. 
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2.3.5. Padaria com fábrica de massas e bolachas e Fábrica de confecções 

 

 

Em 1922 começaram as obras do edifício que adotou a Rua Ernesto Becker 

para localizar sua fachada principal. A CCEVFRGS já vinha citando em seus 

relatórios a aquisição de maquinários como fornos para equipar o futuro 

investimento. Neste mesmo momento crescem as discussões a respeito da 

instalação de uma escola para meninas, uma vez que o ensino masculino já estava 

sendo atendido pela Escola de Artes e Ofícios Masculina recentemente inaugurada. 

No Relatório do exercício de 1923 foi divulgado o projeto do edifício cuja 

legenda indica que o prédio visava às instalações da padaria e pavimento superior a 

ser ocupado para a Escola de Meninas (Figura 27). Neste ano, a procura de 

meninas para aulas excedeu o espaço existente, de forma que a atenção e os 

investimentos em patrimônio foram quase que integralmente aplicados no novo 

prédio para a Escola de Artes e Ofícios Feminina, interrompendo momentaneamente 

os investimentos na padaria. 

 

 

 

 

O prédio que acabara recebendo exclusivamente as atividades de escola foi 

desocupado em 1924, recebendo neste momento as instalações de uma Fábrica de 

Confecções.  

Figura 27 - Projeto do edifício publicado no Relatório de 1923 e fotografia do prédio com fachada 

para a Rua Ernesto Becker quase concluído ainda em 1922. 
Fonte: CCEVFRGS, 1924; CCEVFRGS, 1923. 
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A Padaria com Fábrica de massas e bolachas foi finalmente inaugurada em 

1962, localizando sua fachada para a Rua Manoel Ribas (Figura 28) ao ocupar 

porção posterior do lote da Fábrica de Confecções. 

 

 

 

 

Assim tratou-se de duas atividades distintas ocupando porções separadas de 

um mesmo edifício que fora construído em diferentes momentos. O lote tem 

extensão que atravessa um quarteirão, com prédio que explora as duas fachadas 

com acessos independentes pela Rua Manoel Ribas ou Ernesto Becker. 

A primeira porção do prédio possui frente para a Rua Ernesto Becker, número 

2144, construída em 1923. A fachada de dois pavimentos possuía originalmente 

cinco janelas na porção superior, quatro janelas no térreo e uma porta de acesso 

localizada à esquerda. O coroamento do edifício com platibanda reta escondia o 

telhado, e ainda existiam marcações com frisos horizontais evidenciando os níveis 

dos diferentes pavimentos com discretas pilastras que enquadravam a fachada e 

fortaleciam a verticalidade formada pelo alinhamento das aberturas (Figura 29). 

No outro lado do edifício, a fachada voltada para a Rua Manoel Ribas, 

número 2099, que recebeu as instalações da padaria em 1961, apresentava traços 

modernos e quase que ausência de adornos. Na porção do térreo há uma porta de 

Figura 28 - Fachada da Padaria e interior da Fábrica de massas e bolachas. 

Fonte: CCEVFRGS, Álbum de fotografias, 196?; CCEVFRGS, 1963. 
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acesso à área de vendas da padaria e um portão de garagem. No pavimento 

superior existiam, originalmente, três janelas dispostas em linha, ocupando quase 

toda a fachada, que com a marquise escalonada sobre os acessos do térreo, 

marcavam as linhas horizontais desta face. A fachada possuía planos que se 

destacam perpendicularmente do nível do edifício no pavimento superior, compondo 

seu enquadramento juntamente com a platibanda reta que esconde o telhado 

(Figura 29).  

 

 

 

 

A fábrica de confecções foi extinta em 1977, depois de apresentar anos de 

saldo negativo, não conseguindo competir financeiramente com as grandes fábricas 

de vestuário. A padaria, por sua vez, encerrou as atividades em 31 de agosto de 

1997, na mesma ocasião em que o armazém central de Santa Maria foi fechado. 

Internamente não há registros das condições atuais do prédio, mas supõe-se 

que esteja sendo usado parcialmente como residência. As fachadas foram 

modificadas com inclusão de uma nova porta na seção da Fábrica de Confecções, e 

a supressão de um das janelas na face voltada para a Rua Manoel Ribas. 

O prédio permaneceu de propriedade da Cooperativa até o primeiro semestre 

de 2014, quando é leiloado e adquirido pela Faculdade Integrada de Santa Maria – 

FISMA28 que tem planos de adaptar o espaço para acomodar salas de aula29. 

____________ 
28

 A FISMA é a mesma instituição que adquiriu o edifício do Açougue, Fábrica de Café e Sabão (ver 
item 2.3.6. na página seguinte). 
29

 A Prefeitura Municipal de Santa Maria interviu no processo de leilão do prédio e apareceu como 

Figura 29 - Prédio com fachada para a Rua Ernesto Becker e Manoel Ribas respectivamente. 

Fonte: Autor, 2014; Autor, 2014. 
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2.3.6. Açougue Central, Fábrica de café, Fábrica de sabão e Fábrica de Gelo 

 

O primeiro edifício construído para receber as instalações do açougue da 

Cooperativa tem data de 1921, localizado próximo aos armazéns, cujo fornecimento 

de carne era proveniente de matadouro próprio. No mesmo prédio ainda se 

localizaram parte dos escritórios gerais e a farmácia, antes de receberem edifícios 

específicos para esse fim. 

Em 1935, os matadouros da cidade foram fechados atendendo a uma lei do 

município de que os abates deveriam ocorrer no Matadouro da Intendência 

Municipal, o que provocou o fechamento do matadouro que a Cooperativa possuía. 

Cinco anos depois, em 1940, o Departamento de Higiene e Saúde Pública do 

Estado exigiu que o açougue fosse remodelado e que a ele fosse acrescidas 

câmaras frigoríficas para refrigeração de carne e seus demais subprodutos. Neste 

cenário a Cooperativa optou pela construção de um novo prédio, cujo terreno 

adquirido no mesmo ano estava localizado na esquina entre as Ruas José do 

Patrocínio e Rua Ernesto Becker, ao lado da Escola de Artes e Ofícios. 

Em agosto de 1941, foram concluídas as obras do novo prédio, que além de 

açougue, foi compartimentado para receber um espaço de torrefação e moagem de 

café, fábrica de sabão e fábrica de gelo, compondo o Setor Industrial da Cooperativa 

(Figura 30). 

O novo prédio possuía câmara frigorífica com capacidade para armazenar 

1500 kg de carne. Sua construção, que era considerada “sólida e ampla (...) com os 

requisitos exigidos pelo Departamento Estadual de Saúde, permitiu o agrupamento 

de todas as seções industriais do Armazém Central” (CCEVFRGS, Relatório, 1942, 

p.4). 

 

 

                                                                                                                                        
possível nova proprietária do espaço, conforme aponto o Anexo C que apresenta a íntegra de uma 
reportagem veiculada no Jornal A Razão de 27 de maio de 2014. A proposta, contudo, não foi 
aprovada pela Câmara de Vereados, que negou o repasse de recursos para a aquisição do prédio.  
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O edifício explorava a esquina destacando-a com desenho arredondado 

acompanhando a calçada, onde fora localizada em destaque o letreiro da 

Cooperativa. O bloco cuja frente se voltava para a Rua José do Patrocínio agregava 

as funções do açougue, enquanto na fachada lateral, com frente para a Rua Ernesto 

Becker, ficavam localizadas as atividades das fábricas (Figura 31). 

 

 

 

 

A fachada simples e sem adornos possuía discretos frisos horizontais que 

marcavam a altura do pé direito interno e a platibanda. Na cobertura, as cumeeiras 

do setor industrial possuíam lanternins que se destacavam na cobertura do prédio. 

As esquadrias eram todas de verga reta, sendo que as da fachada da Rua José do 

Figura 30 – Seção Industrial e interior do açougue em 1941. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1942; CCEVFRGS, Relatório, 1942. 

Figura 31 - Instalações da Fábrica de sabão e da Fábrica de café em 1941. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1942; CCEVFRGS, Relatório, 1942. 
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Patrocínio ainda possuíam gradis possivelmente de fabricação na Escola de Artes e 

Ofícios Masculina. 

Depois de vários anos apresentando saldo negativo, o açougue foi extinto em 

1976, sendo que não há registros se as demais atividades que ocupavam o prédio 

foram mantidas no mesmo espaço ou deslocadas até serem desativadas. 

Atualmente o prédio é de propriedade da Faculdade Integrada de Santa Maria 

– FISMA, que possui sua unidade principal ao lado deste na Rua José do Patrocínio. 

O edifício está em ruínas, com parte interna quase integralmente destruída e setor 

de fábricas sem cobertura. A da Rua José do Patrocínio foi modificada, com 

inserção de uma nova porta na esquina e deslocamento de uma das portas 

existentes, alterando o desenho original (Figura 32). 

 

 

 

Há na Prefeitura Municipal de Santa Maria um processo para aprovação de 

um novo projeto arquitetônico de autoria do Escritório Estúdio Adroaldo Vallandro 

para o local, que mantém as paredes externas e propõe um novo volume ocupando 

a porção interna do prédio (Figura 32). 

 

 

Figura 32 – Prédio do açougue em vista da esquina e fachada para a Rua Ernesto Becker. 

Fonte: Autor, 2014; Autor, 2014. 
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Figura 33 - Maquete eletrônica de projeto para intervenção no antigo edifício do Açougue Central, 

Fábrica de Café e Fábrica de Sabão. 
Disponível em: 
https://www.facebook.com/1554640624816060/photos/a.1555344414745681.1073741828.155464062
4816060/1591640057782783/?type=1&theater. Acesso em: 18 mar. 2015.  

 

 

2.3.7. Escola Santa Terezinha 

 

 

A Escola de Artes e Ofícios Feminina foi criada pela CCEVFRGS em 1921, 

quando teve sua estrutura física provisoriamente instalada em uma casa da Vila 

Belga até a conclusão do edifício projetado para receber a padaria no térreo e salas 

de aula para a escola no pavimento superior. Conforme consta no relatório de 

exercícios daquele ano: 

 

Era pensamento da Diretoria aproveitar o pavimento superior do edifício da 
padaria, para nele instalar uma escola para meninas. 
Visamos difundir o quando possível o ensino técnico e profissional e não 
seria justo que ministrássemos aos nossos filhos essa educação, deixando 
em abandono a das meninas, cuja função social é de incontestável 
preeminência, seja no seio da família educando a prole, quer na vida social 
chamada muitas vezes a assumir a direção de toda a família e o seu próprio 
sustento. 
Além disso, no estado atual de civilização, a emancipação econômica da 
mulher vem se acentuando, determinada pelas necessidades sempre 
crescentes da vida social, de forma que devemos prepará-la com aptidões 
para desempenhar da vida social (...). (CCEVFRGS, Relatório, 1922, p.17-
18). 

 

Em 1923, a escola passou a desempenhar suas atividades no novo prédio 

localizado na Rua Ernesto Becker (Figura 34). No mesmo ano, uma vez constatado 

que o prédio recentemente ocupado seria insuficiente para o número de alunas 

https://www.facebook.com/1554640624816060/photos/a.1555344414745681.1073741828.1554640624816060/1591640057782783/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1554640624816060/photos/a.1555344414745681.1073741828.1554640624816060/1591640057782783/?type=1&theater
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matriculadas, a CCEVFRGS adquiriu um novo terreno da Família Von Bock nas 

imediações da Vila Belga para a construção de um novo edifício. 

 

 

 

 

A Escola de Artes e Ofícios Feminina só iria ocupar seu prédio definitivo em 

1930, quatro anos após a divulgação do projeto cuja autoria não foi identificada e 

que ocupou o quarteirão limitado pelas ruas José do Patrocínio, Ernesto Becker, 

André Marques e 13 de Maio, em frente à Praça Eduardo Trevisan30 (Figuras 35 e 

36). A construção do edifício, que conforme Beltrami (2002) foi executada por 

Rodolpho Schindler, durou cerca de 2 anos, iniciando em 1927 e sendo concluída 

em 1929. A inauguração do novo prédio ocorreu em 14 de maio de 1930 em ato 

solene e festivo, contando com 275 alunas matriculadas no curso complementar e 

70 nas aulas de trabalhos manuais, sendo que destas um total de 50 estavam na 

escola no sistema de internato.  

 

 

____________ 
30

 Naquele tempo a referida praça recebia o nome de Praça Cristóvão Colombo. 

Figura 34 - Turmas de 1ºano e 4º e 5º anos respectivamente no primeiro prédio ocupado pela 

Escola de Artes e Ofícios Feminina. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1924; CCEVFRGS, Relatório, 1924. 
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Figura 36 - Fachada da Escola em registro de 1929, com prédio em vias de conclusão. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1930. 

 

 

Com o nome de Escola Santa Terezinha do Menino Jesus, a escola foi 

administrada por irmãs franciscanas desde sua fundação até 1942, quando, em 

1943, por meio de um processo de arrendamento, passou a ser responsabilidade do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Entre os anos de 1945 e 1968, abrigou 

em suas dependências a Escola Artesanal Dr. Cilon Rosa, e de 1943 até 1974, 

também foi sede do Grupo Escolar João Belém. Em 1954, instalou-se no local o 

Ginásio Estadual Manoel Ribas, sendo que, a partir de 1974, passou a ser a única 

escola a ocupar o prédio, mantendo-se assim até hoje. 

Figura 35 - Projeto para a Escola de Artes e Ofícios Feminina. 

Fonte: CCEVFRGS, 1927; CCEVFRGS, 1927. 
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Nas suas origens, a escola foi inspirada nos Liceus Franceses de ensino, 

onde se desenvolvia não só a formação intelectual como também os ofícios por meio 

de aulas de corte e costura, bordado, chapelaria, culinária, pintura e música com o 

ensino de piano, violino e bandolim além de atividades físicas (Figura 37). A Escola 

possuía ensino regular que seguia a doutrina católica com aulas ministradas pelas 

irmãs, enquanto algumas aulas de ofícios contavam com a colaboração de mulheres 

leigas da comunidade que se disponibilizavam voluntariamente, cuja produção era 

exposta no final de cada ano letivo. 

 

 

 

 

Assim como a escola masculina, também dispunha de um internato pago com 

capacidade inicial para 50 alunas e depois ampliado para atender mais de 100 

(Figura 38), oferecendo curso elementar com período de 4 anos e outro 

complementar com duração de 3 anos. Além do ensino teórico e de ofícios, a escola 

recebeu autorização do Estado para incluir em seu currículo a habilitação para o 

“exercício do magistério”. Dessa forma muitas das alunas que se formaram na 

Escola Santa Terezinha acabaram trabalhando para a própria Cooperativa nas 

Escolas Turmeiras distribuídas ao longo da via férrea.  

 

Figura 37 - Fachada interna da Escola Feminina e meninas ocupando o pátio para exercícios 

físicos. 
Fonte: CCEVFRGS, 1930; CCEVFRGS, 1937. 
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O prédio ainda foi sede de alguns Congressos Pedagógicos (Figura 39), que 

reuniam os professores que trabalhavam em escolas da Cooperativa por 

aproximadamente uma semana em período não letivo para tratarem assuntos de 

administração escolar, didática do ensino e Catequese. Nesses Congressos, 

segundo relato da professora aposentada Maria Jurandir Pinto, os professores das 

escolas turmeiras “faziam exposições dos trabalhos realizados com os alunos e 

cada escola queria fazer mais bonito” (RIO GRANDE DO SUL, 2002, p.141). 

Enquanto pertenceu à CCEVFRGS, a escola possuía salas apropriadas para 

as funções de ensino técnico: mobiliário e maquinário importado da Europa, com 

máquinas de costura, utensílios de cozinha em inox, e uma máquina de lavar louças 

industrial vinda da Alemanha. No ano de 1940, a escola registrou em seu quadro de 

matrículas 1.223 alunas, distribuídas entre internato e externato, incluindo-se 

também o curso não curricular de corte e costura que era aberto à comunidade. 

 

 

Figura 38 - Aula de costura e bordados e instalações do alojamento coletivo da Escola Feminina. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1930; CCEVFRGS, Relatório, 1930. 
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Figura 39 - Congresso de professores realizado em dezembro de 1937. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1938. 

 

 

O acervo que fazia parte da escola foi incorporado ao patrimônio público 

estadual em 31 de março de 1977, quando o prédio foi desapropriado em um 

processo amigável e cedido ao Governo do Estado. 

O prédio com três andares além do sótão tem planta original linear, com duas 

alas: uma paralela à Rua José do Patrocínio e a outra na Rua 13 de Maio. No 

encontro das duas, na esquina em linha curva, localizou-se a porta principal do 

edifício devido à adaptação realizada no prédio na década de 1990. No projeto 

original os acessos eram feitos por dois portões localizados junto aos passeios das 

duas ruas que conformam o prédio, de forma que o transeunte primeiro acessava o 

jardim frontal da escola para posteriormente acessar a escada que levava ao hall do 

edifício (Figura 40).  

O edifício de porte monumental, conforme Beltrami (2002), possui fachadas 

em estilo eclético “ao gosto dos anos 20 e 30” (BELTRAMI, 2002, p.109) tem suas 

esquadrias trabalhadas de forma diferenciada em cada um dos três andares, 

marcadas por elementos geométricos e decorações discretas. As janelas e frisos, o 

muro e as grades com detalhes com flores (confeccionadas na Escola de Artes e 

Ofícios Masculina) remetem a uma inspiração do Art Nouveau. O telhado com 

grande inclinação possui mansardas que iluminam o sótão. As janelas possuem 
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postigos de madeira internos. Na face exterior elas são marcadas por frisos em alto 

e baixo relevo, com acabamento superior triangulares e em curva. 

Em 1997, o prédio passou por uma grande obra de restauração com iniciativa 

do Governo Estadual, por meio da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria 

das Obras Públicas, sob a supervisão de arquitetos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do 

Sul. Na intervenção, as fachadas externas foram recuperadas com o restauro de 

peças que estavam desgastadas. Deu-se o acréscimo de um anexo para banheiros, 

inclusão de um elevador no corpo do edifício além de uma rampa junto à porta 

principal conectando o passeio ao acesso do edifício a fim de atender as novas 

demandas do edifício (Figura 40).  

Internamente as modificações alteraram partes da estrutura original para 

adaptar espaços às necessidades de ensino. Ainda assim foi possível preservar 

grande parte de sua concepção original uma vez que o uso para atividades 

escolares foi mantido desde sua concepção até o momento atual, conforme explica 

Ana Maria Beltrami, arquiteta que trabalhou no projeto de intervenção no edifício: 

 

Seu uso institucional, sempre como estabelecimento de ensino, garantiu a 
conservação de suas características espaciais com poucas alterações. 
Porém, com problemas de manutenção e outros de origem inerente ao uso, 
principalmente nas últimas décadas, apresentava sinais de arruinamento, 
necessitando intervenções para prolongar sua vida útil e adequações a 
novas necessidades. (BELTRAMI, 2002) 

 

Figura 40 - Antigo prédio da Escola de Artes e Ofícios Feminina, atual Colégio Manoel Ribas. 

Fonte: Autor, 2014. 
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2.3.8. Escola Hugo Taylor 

 

 

O prédio da Escola de Artes e Ofícios começou a ser construído em 13 de 

maio de 1918 quando foi lançada oficialmente sua pedra fundamental 

As intenções para a sua construção são citadas no Relatório de 1916 em uma 

assembleia realizada em 15 de abril de 1917, quando foram anunciadas as 

negociações com a Intendência Municipal para aquisição de um terreno localizado 

na Avenida Rio Branco. Em 30 de setembro de 1917 eram abertas as propostas de 

concorrência para apresentação de projeto de um edifício que abrigasse a Escola 

Profissional, sendo apresentadas seis propostas de projeto arquitetônico dos quais 

foi selecionado o trabalho do construtor João Baad (Figura 41). 

Em 20 de janeiro de 1919 foi aberta concorrência para a execução da obra, 

quando três firmas se candidataram. Essa concorrência foi anulada e ocorre a 

procura por empresas de Porto Alegre para assumir a empreitada. O novo projeto foi 

confiado aos arquitetos Goetz & Hervé em outubro do mesmo ano. 

 

 

 

Dificuldades orçamentárias e a escassez de tijolos na região atrasaram a obra 

que foi em parte executada por empreitada e outra por administração direta, 

principalmente sob a orientação da empresa Goetz & Hervé de Porto Alegre, autora 

do projeto final e, mais tarde, sob a direção do construtor Izidoro Grassi. Durante a 

construção do edifício organizou-se uma comissão para elaborar o regulamento da 

Figura 41 - Projeto da fachada do edifício e prédio da escola em construção. 

Fonte: CCEVFRGS, 1919; CCEVFRGS, 1921. 
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escola que, com fins filantrópicos, teve a administração entregue aos irmãos 

Maristas. O ensino profissional foi orientado de acordo com o modelo do Instituto 

Parobé da Escola de Engenharia de Porto Alegre, adquirindo-se a maquinaria 

indispensável à instalação da escola. 

Em 1° de maio de 1922, dia consagrado ao trabalho pelo vínculo com a 

classe ferroviária, em sessão extraordinária e solene, foi realizada a inauguração do 

primeiro pavilhão da Escola de Artes e Ofícios Masculina (Figura 42), recebendo 124 

alunos matriculados distribuídos em quatro cursos com orientação de quatro 

professores. Em junho do mesmo ano foi criado um curso noturno para adultos com 

aulas de português, francês, aritmética e geometria, matriculando-se 114 alunos. 

Para dotar o estabelecimento de ensino técnico-profissionalizante completo, 

foi enviado a São Paulo o diretor da escola, que apresentou elementos para novas 

iniciativas. Em 1923, foram adquiridas novas extensões de terreno anexas aos 

fundos da escola, dando-se início às obras para construção das oficinas 

inauguradas em 20 de setembro de 1925. No edifício com 2.100,00m² estavam 

distribuídas as seções de ajustagem, eletricidade, entalhe em madeira, estofaria, 

ferraria, fundição, marcenaria, soldagem pintura e modelagem, tornearia em madeira 

e tornearia mecânica, todas equipadas com maquinário adquiridos pela CCEVFRGS 

diretamente na Europa (Figura 42). 

 

 

 

Figura 42 - Fachada frontal do primeiro pavilhão da Escola em 1921 e ato de inauguração das 

oficinas em 1925. 
Fonte: CCEVFRGS, 1922; CCEVFRGS, 1926. 
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Em 1924, a escola era dividida em três cursos: primário, técnico e de 

preparatórios. Além de um motor Bollinch a gás nobre, aparelhos de rádio e 

dínamos, entre outros instrumentos de trabalho: forno, moinho e peneira para 

fundição, quatro tornos mecânicos, serra para metais, perfuradores para metais e 

serras - fitas para madeiras, duas plainas e desbastadoras, serra circular combinada 

com parafusos, seis tornos e duas máquinas de afiar serras. A estrutura da escola 

comportava, assim, três setores: as oficinas, o ensino geral e técnico e o internato. O 

internato era meio de possibilitar que as famílias ferroviárias de todo o Rio Grande 

do Sul pudessem mandar seus filhos para estudar na escola. 

Em 1925, para instituir o ensino secundário, sob a forma ginasial, na Escola 

de Artes e Ofícios funcionavam sete cursos, sendo quatro primários e três 

preparatórios e técnicos, sendo também mantido um grupo de escoteiros. Nesse ano 

foi criada mais uma atividade, de tornearia mecânica. Em 1928, foram aperfeiçoados 

os gabinetes de química e eletricidade e adquiridas novas máquinas. A Escola 

premiava seus alunos mais destacados durante o ano letivo com cursos na Escola 

de Lille, na França, de onde voltavam com o título de mestres, tornando-se 

professores. Mantinha, ainda, assistência médica e odontológica. 

Já estava nos planos da Cooperativa a construção de novo pavilhão para 

abrigar dormitórios e refeitório para os internos e moradia para os professores, 

sendo que em 1929 foram adquiridos terrenos contíguos, localizados na atual 

esquina da Avenida Rio Branco com a Rua dos Andradas e iniciadas as obras. O 

novo prédio foi inaugurado em 14 de maio de 1930 (Figura 43). 

 

 

Figura 43 - Fachada frontal da escola masculina com inserção de novo prédio à direita em 1931 e 

vista da esquina da Rua dos Andradas, com prédio com internato em registro de 1940. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1932; CCEVFRGS, Relatório, 1941. 
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Na década de 1930, a escola era composta por um conjunto de edifícios que 

contemplavam o ensino regular, ensino técnico, biblioteca, internato e espaços 

administrativos ocupados pelos professores (Figura 44). Em 1931, o corpo docente 

elevava-se a quinze professores e doze mestres de oficina na seção masculina. No 

ano seguinte, foram construídos novos pavilhões na Escola e no ano de 1933, o 

número de alunos matriculados atingia a marca de 789 alunos na seção masculina, 

sendo 561 externos, 100 internos e 128 em aulas noturnas.  

Em 1937 a escola passou a ser denominada “Escola de Artes e Ofícios Hugo 

Taylor”, e de “Escola Industrial Hugo Taylor” em 1943, mantendo-se assim até 

encerrar suas atividades em 1986. 

 

 

 
 

Figura 44 - Vista geral do complexo de prédios que compunham a Escola de Artes e Ofícios 

Masculina em registro de 1935. 
Fonte: Acervo de Carlos Eduardo Pereira da Silva in: MARCHIORI; MACHADO; NOAL FILHO; 2008, 
p.33. 

 

 

A Escola já vinha passando por dificuldades orçamentárias em função do 

ensino industrial, que se tornava muito dispendioso e a industrialização das oficinas 
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da escola não compensavam o montante do investimento. Para agravar a situação, 

no dia 20 de agosto de 1954 foi registrado o incêndio que destruiu parte de Internato 

da Escola, no prédio na esquina da Avenida Rio Branco e Rua dos Andradas (Figura 

45), deixando prejuízos que iam além das possibilidades orçamentárias disponíveis 

pela Cooperativa. 

Uma vez que a Cooperativa não contava com recursos para arcar com a 

reforma, foram conseguidas verbas junto ao Governo Federal por meio de um 

projeto encaminhado pelo Deputado Fernando Ferrari no valor de 10 milhões de 

cruzeiros, alocado no orçamento federal de 1956. Como as obras não começaram 

até o ano de 1957, a direção da escola teve que reduzir o número de oferta de 

matrículas de 240 para 150 alunos. Somente em 9 de setembro de 1960 aconteceu 

a reinauguração do bloco reformado, seis anos após o sinistro. Após esta ocasião, 

funcionou no prédio por um curto período de tempo a  diretoria administrativa da 

Cooperativa, que ocupava ainda os espaços das oficinas para acomodar as reuniões 

com os associados para a apresentação do relatório de atividades do ano.  

 

 

 

 

Em 1962 formou-se a última turma de artífices. A estrutura da Cooperativa 

começou a sofrer dificuldades financeiras na década de 1940, que não chegaram a 

comprometer significativamente o setor educacional ou outros serviços prestados 

Figura 45 - Incêndio de 1954 que destruiu o prédio com internato da Escola Masculina. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1955; Acervo do Arquivo Histórico Municipal, 2014. 
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aos associados. A partir da década de 1960 a situação piorou findando com a 

desestruturação da instituição, que teve que se desfazer de vários bens para saldar 

dívidas. 

A Escola Hugo Taylor foi desativada em março de 1986, quando os 

professores foram demitidos e móveis e equipamentos vendidos. Em fevereiro de 

1990 as instalações foram vendidas à Nélida Soares Saccol da Silva que alugou 

parte das instalações para diferentes atividades. 

De 1982 até o início da década de 1990 o curso Pré-vestibular Riachuelo e a 

Escola de Ensino Médio de mesmo nome ocuparam o prédio, além de outras 

instituições comerciais e educacionais como a Escola Mariano da Rocha (instituição 

privada de ensino). As dependências das oficinas foram adaptadas para um centro 

comercial, o Shopping Hugo Taylor, que funcionou por alguns anos até ser 

totalmente destruído por um incêndio em 1996. 

Na história do edifício aponta-se a ocorrência de três incêndios: o primeiro em 

1954, o segundo em 1990 e o terceiro em 1996. O primeiro atingiu parte do internato 

e foi completamente recuperado retomando as atividades em 1960, o segundo 

ocorreu na madrugada do dia 24 de março e atingiu o edifício mais antigo -  frontal à 

esquerda, cuja estrutura interna foi atingida, ficando totalmente destruída assim 

como móveis e equipamentos. A parte interna foi reconstruída em 1995, mantendo 

as paredes externas originais.  

Em 2007, começaram as tratativas para a implantação do Hipermercado 

Carrefour no local, cuja inauguração deu-se em outubro do mesmo ano. As fachadas 

externas mantiveram seu aspecto original (Figura 46), e parte da estrutura interna 

dos edifícios foi preservada, resguardando a escadaria monumental de acesso ao 

pavimento superior, alguns vitrais e o espaço da capela adaptado para cafeteria, 

enquanto as demais foram completamente destruídas. O terreno foi totalmente 

ocupado por novas construções, alterando drasticamente a volumetria do edifício 

existente (Figura 47 e 48).  
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Figura 46 - Comparativo do prédio em 2006 e após intervenção para ocupação pelo Hipermercado 

Carrefour em 2007. 
Fonte: Blog “esferas de Fedora”. Disponível em: http://laribari.blogspot.com.br/2007/11/carrefour-
santa-maria.html. Acesso em: 28 abr. 2014. 

 

 

 

Figura 47 - Comparativo do prédio em 2006 e após intervenção para ocupação pelo Hipermercado 

Carrefour em 2007. 
Fonte: Blog “esferas de Fedora”. Disponível em: http://laribari.blogspot.com.br/2007/11/carrefour-
santa-maria.html. Acesso em: 28 abr. 2014. 

 

 

Figura 48 - Registros da demolição de parte do prédio para novas construções do Hipermercado 

Carrefour em 2007. 
Fonte: Ambos demolidora. Disponível em: 
http://www.ambosdemolidora.com.br/obras_realizadas_pela_ambos_demolidora_demolicoes_e_remoc
oes.html. Acesso em: 28 abr. 2014. 
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Nas fachadas ainda hoje existentes identificam-se elementos que classificam 

o edifício com uma arquitetura eclética, misturando uma série estilos predominando 

o neoclássico (Figura 49), como as janelas do térreo que são arrematadas com 

frisos em relevo e, acima deles, pequenos frontões triangulares, enquanto no 

segundo pavimento as guirlandas formam laços acima de cada uma das janelas 

remetendo ao estilo barroco. As duas edificações têm pilastras com ranhuras no 

sentido horizontal. 

 

 

 

A antiga entrada principal, em escala monumental, traz a identificação da 

Escola Hugo Taylor e está ladeada por colunas de inspiração jônica, que se 

prolongam até a altura das janelas do segundo andar. A platibanda, sublinhada por 

frisos horizontais que se projetam para fora dos limites do prédio, possui balaústres 

dispostos em torno de todo o telhado.  

A entrada é marcada por um arco encimado por elementos decorativos em 

forma de ânforas e esculturas com figuras humanas. A pesada porta de madeira do 

prédio mais antigo mantém-se original, com grades de ferro com inspiração Art 

Nouveau que também podem ser verificadas nos gradis do guarda-corpo da escada 

no acesso principal (Figura 50). 

Figura 49 - Registros atuais da fachada do prédio da Escola Masculina. 

Fonte: Autor, 2015; Autor, 2015. 
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2.3.9. Casa de Saúde 

 

 

Desde a criação da CCEVFRGS, a construção de hospitais para atendimento 

dos associados fazia parte de seus objetivos. A Casa de Saúde, hoje localizada no 

Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro31, começou a ser construída somente 

em 1930 com inauguração do primeiro bloco em 24 de abril de 1931 (Figura 46), 

depois que os prédios das Escolas de Artes e Ofícios Feminina e Masculina já 

estavam em funcionamento. A empresa responsável pela obra do primeiro prédio foi 

a “Cia. Construtora Sul Brasil”, e a primeira ampliação do conjunto ocorreu logo após 

a conclusão do bloco principal, em 1933, com a construção de um bloco de um 

pavimento onde se localizava a enfermaria (Figura 51).  

Para os diretores da entidade, a Casa de Saúde não começou a ser 

construída antes por se tratar de um edifício que demandava altos investimentos 

para sua construção e, principalmente, manutenção. Com equipamentos comprados 

diretamente da Europa, o hospital da Cooperativa era considerado um grande feito 

da diretoria, como pode ser verificado em trecho do relatório das atividades de 1931:  

 

____________ 
31

 Na divisão de bairros na época que a Casa de Saúde foi construída, sua localização estava 
inserida no Bairro Itararé – uma área tradicionalmente habitada por trabalhadores da Viação Férrea. 

Figura 50 - Antigo acesso principal da escola marcada por colunas e acabamento em arco com 

adornos. 
Fonte: Autor, 2015; Autor, 2015. 
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[...] um estabelecimento modelar, magnificamente instalado em alteroso 
prédio, localizado num dos pontos mais pitorescos e salubres da cidade de 
Santa Maria, possui todo o aparelhamento moderno, destinado a prestar os 
mais relevantes serviços. CCEVFRGS, Relatório, 1932. 

 

 

 

A Casa de Saúde prestava atendimento à ferroviários e não ferroviários com 

um sistema de pagamento diferenciado dos serviços. A direção do hospital estava à 

cargo das irmãs de caridade da congregação do Imaculado Coração de Maria e a 

parte médica era gerenciada pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos 

Ferroviários do Rio Grande do Sul.  

Em 1938 tem-se o registro de mais uma ampliação no prédio, com a 

construção de dormitórios e refeitórios para enfermeiras e empregados no segundo 

pavimento do bloco com enfermaria (Figura 52). A Casa de Saúde possuía ainda em 

suas instalações necrotério, lavanderia, cozinha industrial, refeitório para 

acompanhantes, enfermaria com aquecimento central (instalado em 1938) e Capela 

Mortuária (construída em 1965). 

Desde a inauguração da Casa de Saúde, os relatórios de atividades da 

Cooperativa mostravam o interesse da diretoria de construir um novo prédio 

contíguo ao hospital para as doenças contagiosas, de forma que se pudesse dar 

atendimento a pacientes mantendo-os isolados. Tratava-se então do Sanatório para 

Tuberculosos, citado no relatório de atividades de 1940. 

 

 

 

Figura 51 - Frente e fundos do prédio principal da Casa de Saúde em 1931. 

Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1932; CCEVFRGS, Relatório, 1932. 
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Para a sua construção a Cooperativa investiu em diversas campanhas para 

arrecadar fundos, mas o prédio só foi concluído em 1966, quando a doença já não 

apresentava os riscos do início de década de 1930. Dessa forma o novo prédio foi 

usado para ampliar vagas hospitalares(Figura 53). 

Em 1966, foi construído o segundo bloco. Em 1973, foram retiradas as janelas 

basculantes e, em 2004, construído mais um edifício anexo em momento que já 

possuía convênio com a Administração Municipal e Estadual de Saúde.  

 

 

 

 

Figura 53 - Sanatório Ferroviário para Tuberculosos em construção em 1957 e prédio concluído 

em registro de 1979, quando é usado para ampliar leitos. 
Fonte: CCEVFRGS, 1958; CCEVFRGS, 1980. 

Figura 52 - Vista da Casa de Saúde a partir da Vila Belga em 1933, e conclusão em 1938 da 

ampliação do prédio que no térreo já possuía a enfermaria. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1934; CCEVFRGS, Relatório, 1939. 
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O prédio central, mais antigo, cuja fachada possui proteção em nível 

municipal, mostra características do Art Déco buscando a simetria da fachada, a 

valorização da entrada centralizada, pelo uso das linhas retas e curvas, pela 

presença da cúpula que valoriza a fachada e pelo contraste entre cheios e vazios 

(Figura 54). O interior apresenta azulejos como revestimento e vitrais para 

iluminação. 

Desde 04 de janeiro de 2010 passou a ser conduzida pela Associação 

Franciscana de Assistência a Saúde (SEFAS) oferecendo atendimento a pessoas 

carentes depois de quase ter sido fechada por abandono e falta de condições para o 

atendimento e trabalho. Tal gestão administrativa é oriunda de um convênio entre a 

Prefeitura Municipal de Santa Maria e a SEFAS, sendo essa última portadora de 

uma “Permissão de Uso”, enquanto o terreno e edifícios permanecem de posse do 

Governo Municipal. 

No ano de 2006, uma ampliação na área construída uniu o antigo bloco cujo 

projeto inicial era destiná-lo ao tratamento de tuberculosos ao edifício principal. 

Desde que a SEFAS assumiu a Casa de Saúde, esta vem passando por várias 

reformas, de forma que grande parte da estrutura interna já foi alterada. 

Em abril de 2012 foi inaugurado um novo prédio construído no terreno da 

Casa de Saúde ao lado dos edifícios existentes para receber a Unidade de Pronto 

Atendimento de Santa Maria. 

 

 

 

 

Figura 54 - Registros atuais da fachada da Casa de Saúde. 

Fonte: Autor, 2014; Autor, 2014. 
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Nos dias atuais, parte do edifício original da Casa de Saúde está desocupado 

aguardando verbas externas para reforma e modernização – setor no segundo 

andar e bloco que comportava a maternidade. 

Dos equipamentos e utensílios originais muito pouco foi mantido, registrando-

se que os itens existentes (alguns livros de registros de pacientes, fotografias, 

aparelhos clínicos e móveis) estão espalhados nas dependências do edifício sem 

critérios de catalogação ou conservação. 

 

 

 

2.3.10. Armazém Núcleo Otávio Lima 

 

 

Em 1885 foi inaugurada a estação da Alemoa na região que hoje conhecemos 

em Santa Maria como Km 3. Estava localizada na linha Porto Alegre – Uruguaiana, 

ficando assim denominada até 15 de junho de 1935 quando passou a chamar-se 

Estação Otávio Lima em homenagem a um funcionário da Viação Férrea do Rio 

Grande do Sul que faleceu em 1934 durante uma visita aos depósitos da Viação 

Férrea de Cruz Alta. 

Em 1925, foram construídos próximo daquela estação os pavilhões de 

oficinas da VFRGS, reunindo um contingente de ferroviários que trabalhavam 

nessas oficinas, formando no local uma importante vila operária na década de 1930, 

dando início ao povoamento da área. Anos antes, em 1921, a CCEVFRGS teve seu 

primeiro empreendimento na área, com o aluguel por meio de um contrato de seis 

anos de um galpão do Sr. Antônio Felizardo Dutra para a instalação de um 

matadouro visando à produção de charque e salsicha.  

Em 1931, são encontradas referências de um sub-armazém subordinado ao 

armazém central de Santa Maria instalado em um prédio alugado. Em 1932, o 

mesmo prédio também acomodou as instalações de uma escola para alfabetização 

dos filhos dos ferroviários que trabalhavam nas Oficinas da Viação Férrea e na 

Estação da Alemoa, localizadas naquela região (Figura 55). 
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Em 1935 foi planejado o parcelamento do solo da então chamada Vila Dr. 

Wauthier em terrenos de propriedade de José Crivellaro e Cia, ocupando uma gleba 

limitada entre os trilhos da Viação Férrea até aproximadamente o que hoje 

entendemos como a Avenida João Luiz Pozzobon. Desses terrenos a CCEVFRGS 

adquiriu no ano de 1935 seis unidades32 ocupando uma esquina (Figura 56), cujo 

conjunto media 36m de frente para a Avenida Osvaldo Cruz com aproximadamente 

73m de profundidade, fazendo frente com a Rua da Cooperativa. 

 

 

____________ 
32

 Referentes aos lotes de número 32,33, 34, 43,44 e 45. 

Figura 55 - Salsicharia da Cooperativa em 1923 e alunos da Escola Mista do Km 3 em 1933. 

Fonte: CCEVFRGS, 1924; CCEVFRGS, 1934. 

Figura 56 - Mapa do parcelamento de solo da Vila Dr. Wauthier com marcação à lápis dos 

terrenos adquiridos pela Cooperativa em 1935 (em destaque na figura) e fachada principal do 
prédio do armazém em 1960.  
Fonte: Acervo da CCEVFRGS, 2014; CCEVFRGS, 1961. 
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Neste lote foi concluído em maio de 1936 a construção do edifício organizado 

com uma planta em “L” com fachada principal voltada para a Avenida Osvaldo Cruz 

que recebeu o armazém, açougue e provisoriamente a fábrica de sabão. Contíguo à 

este, voltado para a rua lateral, localizava-se a farmácia que foi instalada em 1948 e, 

em um prédio isolado, posteriormente deslocou-se o açougue (Figura 57). 

O prédio passou por duas reformas para a modernização da estrutura interna: 

uma em 1952 e outra em 1968, quando foi instalado o sistema de supermercado em 

algumas unidades de armazéns da Cooperativa.  

 

 

 
 

Figura 57 - Conjunto de prédios de Otávio Lima visto da esquina da Avenida Osvaldo Cruz na 

década de 1960. 
Fonte: CCEVFRGS, Álbum de fotografias, 196?. 

 

 

Após anos recorrentes de saldo negativo nos balanços anuais da unidade, em 

30 de novembro de 1974, foram encerradas as atividades da farmácia, e em junho 

de 1982 o armazém e açougue também foram desativados. 

Da década de 1980 até 2010 os prédios permaneceram como propriedade da 

CCEVFRGS que os alugava para comércio e moradias. Durante a década de 2000, 

o edifício foi objeto de diversas ações judiciais contra a Cooperativa, passando por 

vários leilões em 2009 até ser arrematado em 29 de setembro do mesmo ano por 

seus proprietários atuais.  
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Atualmente o prédio onde se localizava o armazém é ocupado por uma 

estofaria, enquanto a farmácia e açougue foram adaptados para residência. 

Internamente os prédios foram bastante descaracterizados tendo em vista seus 

novos usos. Nas fachadas, o prédio principal mantém sua configuração original 

inclusive com a manutenção do letreiro em alto relevo, enquanto os prédios da 

farmácia e açougue sofreram mais alterações com inserção de novas esquadrias e 

modificação nas aberturas (Figura 58). 

 

 

 
 

Figura 58 - Registro atual do conjunto de prédios de Otávio Lima visto da esquina da Avenida 

Osvaldo Cruz. 
Fonte: Autor, 2014. 

 

 

2.4. Crise e decadência da CCEVFRGS 
 

 

Durante seus anos de vigor econômico, a CCEVFRGS ofertou uma grande 

gama de produtos e serviços da melhor qualidade aos ferroviários, chegando a ser 

considerada por “eminentes economistas como uma das maiores cooperativas da 

América Latina” (MELLO, 2010, P.241), atendendo a uma classe que até então se 

mantinha à margem da sociedade gaúcha. Para Flôres (2008) esse projeto social foi 

possível, em parte, pelas relações harmoniosas da entidade com a direção da 
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VFRGS e com os governos instituídos que contribuíram para o seu fortalecimento 

nos primeiros anos de atuação. 

Flôres (2008) ainda analisa que mesmo que a CCEVFRGS tenha 

demonstrado em sua origem tratar-se de uma iniciativa “interesseira” com sentido de 

“cooptação e de sujeição alienante do operariado gaúcho, já que na verdade apenas 

aprovou sua criação” (FLÔRES, 2008, p.221), ficando seu gerenciamento a cargo de 

altos funcionários da Compagnie Auxiliaire, sua atuação conseguiu superar essa 

perspectiva de não autonomia, trabalhando para dar mais qualidade de vida ao 

operário ferroviário. 

Para Mello (2010) a crise da CCEVFRGS começou a se mostrar de forma 

mais presente no final da década de 1940, quando uma série de acontecimentos 

internos e externos foram progressivamente abalando as estruturas sociais e 

econômicas da entidade. O autor destaca que ao assumir grandes investimentos em 

empreendimentos nas mais diversas áreas sem a previsão orçamentária 

adequada33, aceitação de crédito maior do que a capacidade de endividamento de 

seus associados, e ações que tentavam suprir demandas públicas reprimidas 34são 

exemplos de posturas que contribuíram para as dificuldades de administração da 

CCEVFRGS. 

O fator determinante, conforme defende Flôres (2008), refere-se ao não 

pagamento, integral ou parcial, por parte da VFRGS, dos valores descontados 

mensalmente nas folhas de pagamento salarial dos associados da CCEVFRGS. Ao 

não receber os valores em dia, a Cooperativa acabava por ter de pagar juros pelo 

não pagamento de mercadorias e se sujeitar a preços mais altos uma vez que não 

podia negociar valores a vista. 

Fatores como a falta de investimentos no sistema ferroviário de transporte, a 

cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias em 1967 (até então isenta 

para cooperativas), o cancelamento do convênio de “Economia de Fretes”35, em 

1974, e a intervenção na administração da entidade e da VFRGS pelo governo 

____________ 
33

 O edifício da Escola de Artes e Ofícios Feminina de Santa Maria (1930), e a Escola Elementar de 

Gravataí (1923) são exemplos de dois grandes investimentos que exigiram recuo da Cooperativa e 
que anos mais tarde foram cedidos ao Governo Estadual – em 1944 e 1942 respectivamente. 
34

 Como no caso das Escolas Turmeiras, que eram financiadas pela CCEVFRGS, mas abertas à 
filhos de não associados atendendo a uma solicitação do governo estadual. 
35

 A Economia de Fretes tratava-se de um acordo entre a Cooperativa e a VFRGS, que não cobrava o 
transporte de mercadorias da CCEVFRGS se esta, como resposta, investisse o valor referente a essa 
isenção na educação dos filhos de ferroviários. 
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durante o regime militar (1964 - 1985) foram fatores que agravaram a situação da 

CCEVFRGS (Mello, 2010). 

Aos poucos ficava evidente que a CCEVFRGS tinha assumido mais 

compromissos do que seu capital era capaz de responder. No início da década de 

1960, a entidade teve seus primeiros indícios de retração com a redução do número 

de associados, sendo sensível o desestímulo de sua direção como pode ser 

evidenciado em discurso extraído do Relatório de 1959: 

 

Hemos encontrado, no decorrer do exercício, óbices de maior monta, no 
trato dos negócios, nas esferas administrativas e social. Oriundos, em parte, 
da insatisfação visível no panorama nacional com raízes na incontrolável 
ascensão do custo de vida e consequente aviltamento da moeda. 
(...) A Cooperativa atravessa, no momento, emergência digna dos mais 
acurado empenho em vê-la desembaraçada das amarras que lhe tolhem o 
movimento, quando a falta de disponibilidade de recursos à altura das 
necessidades embaraça-lhe a ação (CCEVFRGS, Relatório, 1960, p.03). 

 

Com a implantação do Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek 

(1957-1960), das turbulências dos Governos de Jânio Quadros e de João Goulart 

(1960-1963), da ditadura militar em 1964 e posterior redemocratização em 1985 e, 

finalmente a interrupção do transporte de passageiros em 1996, a CCEVFRGS viu 

sua estrutura decair a medida que também o transporte ferroviário foi desprezado no 

país. 

Com déficit evidente em suas contas, e sem mais perspectivas de 

crescimento, a Cooperativa foi aos poucos encerrando suas atividades comerciais, 

industriais, de saúde e educação. Sem condições de manter os edifícios que 

ocupou, grande parte de seu patrimônio foi vendido para sanar dívidas ou responder 

a processos judiciais principalmente de ordem trabalhista, uma vez que seus ex-

funcionários, ao não receberem seus encargos sociais visto, recorriam a ações 

judiciais. 

As últimas unidades de armazém, farmácia e padaria desativadas estavam 

localizadas no núcleo central de Santa Maria e foram fechadas em 1997, no mesmo 

momento que a Viação Férrea passou a ser explorada comercialmente pela América 

Latina Logística, que interrompeu o tráfego de passageiros. 

Para Mello (2010), o sistema comercial fechado adotado pela CCEVFRGS, 

com prestação de serviços somente a ferroviários, atrelou o declínio do sistema de 

transporte ferroviário ao declínio da CCEVFRGS, de forma que a crise na profissão 
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ferroviários, com aumento crescente de demissões de trabalhadores, repercutiu 

diretamente na forma tradicional de organização das cooperativas ferroviárias.  



 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODO

 

 

Este trabalho adotou como ferramenta de documentação o preenchimento de 

um inventário, através do qual foi possível desenvolver um panorama dos principais 

bens culturais imóveis que foram ocupados pela CCEVFRGS. Conforme já exposto 

em capítulos anteriores, optou-se nesse momento contemplar as unidades 

localizadas em Santa Maria tendo em vista a concentração de edifícios e a 

representatividade de alguns deles dentro da CCEVFGRS, uma vez que a cidade 

era a sede da instituição. 

A elaboração da ficha de inventário do patrimônio edificado da CCEVFRGS 

seguiu como referência o modelo adotado pelo IPHAE, que atende ao Sistema de 

Rastreamento Cultural, e pelo IPHAN, com o Sistema Integrado de Conhecimento e 

Gestão. 

O Sistema de Rastreamento Cultural é uma sistemática de inventário dos 

bens culturais do Estado do Rio Grande do Sul adotado pelo IPHAE desde 2012. O 

Sistema é composto por um conjunto de fichas de inventários divididas em nove 

modelos: Bens Edificados, Bens Imateriais, Comunidades Quilombolas, 

Comunidades Indígenas, Comunidades Imigrantes, Sítios Arqueológicos, Sítios 

Paleontológicos, Bens Móveis e Integrados e Bens Móveis e Integrados - Acervos 

Documentais. O modelo aplicável para o patrimônio edificado da CCEVFRGS é a 

ficha M01 – Bens Edificados, cujo modelo encontra-se no Anexo A. 

O sistema adotado pelo IPHAN é o Sistema Integrado de Conhecimento e 

Gestão – SICG que desenvolveu um método de fichas de inventário com foco nos 

bens materiais cujo objetivo é montar uma base de dados com bens 

georreferenciados e classificados conforme sua categoria. O SICG é constituído por 

um conjunto de fichas agrupadas em três módulos: Conhecimento, Gestão e 

Cadastro, sendo que cada módulo corresponde a uma esfera de abordagem do 

patrimônio cultural, trabalhando desde grandes recortes temáticos ou territoriais até 

unidades individuais com análise externa ou interna. 
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Este trabalho adotou como exemplo a Ficha M102 – Contexto Imediato (ver 

Anexo B) que compõe o Módulo de Conhecimento. Esta ficha é aplicável a sítios ou 

conjuntos históricos, abordando aspectos históricos, geográficos, morfológicos, 

tipológicos e de apropriação de espaços. Ainda que este modelo não objetive 

inventariar bens individuais, optou-se por sua utilização uma vez identificada a 

necessidade de analisar os edifícios da CCEVFRGS como um conjunto de bens. 

Seguindo esses dois modelos de ficha formulou-se uma terceira ficha 

aplicável ao patrimônio edificado da CCEVFRGS em Santa Maria. Esta, por sua vez, 

atende integralmente aos requisitos do modelo de ficha do Sistema de 

Rastreamento Cultural e amplia seu grau de investigação ao incluir itens contidos no 

Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão.  

 

 

3.1 Modelo de ficha de inventário adotada e orientações para o seu 
preenchimento 
 

 

A ficha de inventário adotada está dividida em nove partes além do cabeçalho 

com a identificação da mesma.  

No cabeçalho é adotado um código que deve ser aplicado a todas as fichas 

aplicadas ao Recorte Temático da Cooperativa de Consumo dos Empregados da 

Viação Férrea do Rio Grande do Sul (Figura 59). 

 

 

 
 

Figura 59 -  Cabeçalho padrão adotado para o Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS. 

 

 

O cabeçalho da ficha traz à direita um código cuja construção deve ser 

aplicada aos demais edifícios da CCEVFRGS que não foram contemplados nesse 

primeiro estudo. A proposta é adotar em sequencia as siglas que indicam a 
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identificação do estado, a identificação da cidade, e o número da ficha naquela 

cidade.  

Assim, em Santa Maria adota-se a sigla “SM” e as fichas vão do número 01 

ao número 10. Para Porto Alegre, por exemplo, o código trará a identificação da 

cidade como “POA” e a numeração da ficha irá variar de acordo com o número de 

prédios da Cooperativa naquela cidade. O código é assim aplicado às cidades que 

possuem prédios da instituição, seguindo as modificações necessárias de acordo 

com a realidade de cada uma delas. 

A primeira parte da ficha contempla os dados de identificação geral do bem, 

com a descrição de seu “recorte territorial” e “recorte temático” (Quadro 4). No caso 

do inventário produzido neste trabalho, todas as fichas trazem essa identificação 

com os mesmos dados. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande 
do Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

Quadro 4 - Parte um (01) do Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS. 

 

 

Na segunda parte é feita a localização do bem analisado, com seu endereço 

completo, dados para localização geográfica, denominação usual quando existir e 

um mapa de situação do edifício na malha urbana (Quadro 5). Neste item há um 

espaço destinado a inserção de dados de localização utilizados em cadastros 

municipais. 

 

 

(continua) 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito Sede 

2.4.1 Mesorregião – dados do 

IBGE 

2.4.2 Microrregião – dados do IBGE 

 Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.5 Denominação 
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(conclusão) 

2.6 Endereço 2.7 Dados cadastrais no município 

   

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

   

2.9. Situação 

 

 

Quadro 5 -  Parte dois (02) do Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS. 

 

 

O item três deve ser preenchido com dados para a identificação do bem. Este 

item aborda os usos que o edifício teve e possui atualmente, quem eram seus 

proprietários e a quem pertencem hoje, buscando fazer um resgate histórico e de 

valores. Ainda lista dados quanto a existência de alguma proteção legal incidente e 

aspectos dimensionais do bem (área do lote por ele ocupado, área do edifício e 

metragem linear de testada). Na sequencia, a quarta parte, são inseridas fotografias 

atuais e antigas do edifício, de forma que o ilustre individualmente e o contextualize 

no entorno (Quadro 6). 

 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

  

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

  

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

  

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

   

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

 
 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

Quadro 6 - Parte três (03) e quatro (04) do Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS. 
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No item cinco é feita uma análise a respeito de sua estrutura física, 

classificando genericamente as condições da cobertura, das paredes, esquadrias, 

componente estrutural e revestimentos (Quadro 7). 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 

[  ] Telha francesa   

 [  ] Telha canal   

[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 

[  ] Vidro  [  ] Outro:  
 

Estado de conservação 

[  ]bom 

[  ]regular 

[  ]precário 

[  ]ruínas 

Estrutura: 

[  ] Madeira  [  ] Metálica 

[  ] Concreto armado  

[  ] Outro:  
 

Paredes externas 

[  ] Alvenaria      [  ]Pedra        

[  ] Madeira        [  ] Taipa        

[  ] Metálico       [  ] Outro:  
 

Estado de conservação 

[  ]bom 

[  ]regular 

[  ]precário 

[  ]ruínas 

Esquadrias 
[  ] Madeira   [  ] Vidro  

[  ] Metálica   [  ]Outro:  
 

Estado de conservação 

[  ]bom 

[  ]regular 

[  ]precário 

[  ]ruínas 

Componente 

estrutural 

[  ] Alvenaria Portante             

[  ] Madeira    [  ] Pedra  

[  ] Concreto Armado                       

[  ] Metálico   [  ] Outro:  
 

Estado de conservação 

[  ]bom 

[  ]regular 

[  ]precário 

[  ]ruínas 

Revestimento 

[  ] Reboco e tinta    

[  ] Pedra aparente  

[  ] Tijolo aparente   

[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  
 

Estado de conservação 

[  ]bom 

[  ]regular 

[  ]precário 

[  ]ruínas 

 

Quadro 7 - Parte cinco (05) do Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS. 

 

Na sexta parte o bem material imóvel é identificado juntamente com seu 

entorno e área onde está inserido, caracterizando as condições do terreno quanto a 

sua topografia e uma análise geral da arquitetura do entorno (Quadro 8). 

 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
 

 

Quadro 8 - Parte seis (06) do Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS. 
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Para concluir a ficha, o item sete contempla dados e informações adicionais 

que se mostrem pertinentes, mas não se encaixam nos itens anteriormente 

discriminados, seguidos da data de preenchimento e identificação do responsável 

técnico nos itens oito e nove respectivamente (Quadro 9). 

 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 

  

 

Quadro 9 - Parte sete (07), oito (08) e nove (09) do Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS 

em Santa Maria. 

 

 

 

3.2 Inventário dos bens edificados pela CCEVFRGS em Santa Maria 
 

 

Para os edifícios que compõe o patrimônio edificado pela CCEVFRGS em 

Santa Maria foram produzidas dez (10) fichas de inventário, que juntas resultam no 

“Inventário dos Bens Edificados pela CCEVFRGS em Santa Maria” (Apêndice A). 

Estas fichas contemplam as unidades localizadas em dois núcleos ferroviários da 

cidade, a saber: Núcleo Central e Núcleo do Km 3/Otávio Lima. As fichas foram 

organizadas contemplando primeiramente as unidades do Núcleo Central, iniciando 

na Sede Administrativa e seguindo um percurso que simulou o passeio de um 

transeunte até a Escola Hugo Taylor. Na sequencia estão as fichas da Casa de 

Saúde -  Ficha 09 e Km 3 – Ficha 10, conforme exposto na Figura 60. 
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Figura 60 - Localização espacial dos edifícios da CCEVFRGS e indicação de sua respectiva ficha 

de inventário. 

 

 

Tendo em vista os procedimentos de cadastro usados pela Prefeitura 

Municipal de Santa Maria e a abordagem usada para citá-los  nos Relatórios da 

CCEVFRGS, optou-se em alguns casos por trabalhar com fichas que 

contemplassem mais de um edifício: depósito central, fábrica de massas e fábrica de 

confecções, açougue central, fábrica de sabão e torrefação de café e armazém, 

farmácia e açougue do núcleo Km 3/Otávio Lima. 

O Depósito Central, localizado nas proximidades da Sede Administrativa na 

Vila Belga, pode ser visualmente entendido como composto por três edifícios. No 

entanto, na Prefeitura Municipal de Santa Maria há dois registros em endereços 

contíguos cuja metragem da testada e área ocupada não deixam claro a qual porção 

dos prédios em estudo esses fazem referência. Outra questão que contribuiu para 

que fosse produzida apenas uma ficha (ver Ficha 03 no Apêndice A) contemplando 
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os depósitos é devido à forma como esses são citados nos Relatórios da 

CCEVFRGS: sempre de forma genérica, sem diferenciar um prédio do outro, fato 

este que contribui para a investigação a respeito de sua compartimentação interna, 

onde possivelmente havia trânsito livre. 

No caso da fábrica de massas e fábrica de confecções (ver Ficha 05 no 

Apêndice A), a motivação para a adoção de somente uma ficha surgiu de 

acontecimento recente em que a Faculdade Integrada de Santa Maria – FISMA 

adquiriu36 o edifício que até então era de posse da CCEVFRGS. Nessa unidade as 

duas fábricas ocupavam faces opostas de um mesmo edifício que atravessa um 

quarteirão, de maneira que a Fábrica de Massas, juntamente com a Padaria, tinha 

seu endereço na Rua Manoel Ribas enquanto a Fábrica de Confecções estava 

locada na Rua Ernesto Beck. As duas funções ocupavam, dessa forma, o mesmo 

prédio, mas não há registros de quais porções internas eram ocupadas por uma ou 

outra atividade. 

A mesma lógica adotada para o exemplo da Ficha 05 foi adotada para a Ficha 

06, que contempla o edifício do Açougue Central, Fábrica Sabão e de Torrefação de 

Café (ver Ficha 06 do Apêndice A). As três atividades ocupavam o mesmo edifício. 

Este, por sua vez, ocupava um lote de esquina, e mesmo que as três funções 

estivesses bem setorizadas, também a identificação do prédio como edifício único 

era ação facilmente realizada.  

O último caso em que mais de um prédio integra somente uma ficha é com os 

edifícios do Núcleo do Km 3 (ver Ficha 10 no Apêndice A). Neste local a 

CCEVFRGS ocupava um prédio com o armazém propriamente dito e outros dois que 

possuíam uma farmácia e o açougue. O prédio da farmácia foi construído como uma 

ampliação ao prédio do armazém, enquanto o açougue era um pequeno prédio 

isolado localizado ao lado da farmácia. Os registros na Prefeitura Municipal de Santa 

Maria para os endereços em estudo estão divididos em seis (06) números de 

cadastros, de forma que não foi identificado na documentação à qual seção do 

prédio cada um deles se refere. 

____________ 
36

 A notícia da compra do edifício pela Prefeitura Municipal de Santa Maria chegou a ser noticiado em 
jornais locais e sites como do “DEFENDER” (DEFENDER, 2014. Disponível em: 
http://defender.org.br/noticias/rio-grande-do-sul/prefeitura-de-santa-maria-rs-comprou-predio-historico-
por-r-350-mil/. Acesso em: 29 ago. 2014), no entanto a compra não foi efetuado por impedimento da 
Câmara de Vereadores de Santa Maria 

 

http://defender.org.br/noticias/rio-grande-do-sul/prefeitura-de-santa-maria-rs-comprou-predio-historico-por-r-350-mil/
http://defender.org.br/noticias/rio-grande-do-sul/prefeitura-de-santa-maria-rs-comprou-predio-historico-por-r-350-mil/
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As demais fichas contemplam edifícios que eram ocupados por somente uma 

atividade da CCEVFRGS. O conjunto de dez (10) fichas preenchidas está exposto 

no Apêndice A deste trabalho conforme listagem apresentada no Quadro 10. A título 

de exemplificação é apresentado a seguir a Ficha 01 – RS/SM01, cujo objeto de 

análise é a Sede Administrativa da instituição. 

 

 

Identificação Edifício Localização 

Ficha 01 
RS/SM01 

Sede Administrativa Rua Manoel Ribas 

C
e
n

tr
a
l 

Ficha 02 
RS/SM02 

Armazém Central Rua Manoel Ribas 

Ficha 03 
RS/SM03 

Depósito Central Rua Manoel Ribas 

Ficha 04 
RS/SM04 

Farmácia Rua Manoel Ribas 

Ficha 05 
RS/SM05 

Padaria, Fábrica de Massas 
e Fábrica de Confecções 

Rua Manoel Ribas e Rua 
Ernesto Beck 

Ficha 06 
RS/SM06 

Açougue, Fábrica de Sabão 
e Torrefação de Café 

Rua José do Patrocínio 

C
e
n

tr
a
l 

Ficha 07 
RS/SM07 

Escola Santa Terezinha Rua Treze de Maio 

Ficha 08 
RS/SM08 

Escola Hugo Taylor Avenida Rio Branco 

Ficha 09 
RS/SM09 

Casa de Saúde 
Rua Ary Lagranha 

Domingues 

Ficha 10 
RS/SM10 

Armazém, Farmácia e 
Açougue Núcleo Km 3 – 

Otávio Lima 
Avenida Osvaldo Cruz. 

K
m

 3
 

 

Quadro 10 – Quadro resumo com listagem de fichas do Inventário dos Bens Edificados da 

CCEVFRGS em Santa Maria e sua sequencia. 
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3.3 Modelo de ficha que compõe o Inventário dos bens edificados pela 
CCEVFRGS em Santa Maria: Ficha 01 - Sede administrativa 
 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº01  

RS/SM01 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.7.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.7.2 Microrregião – dados do IBGE 

 Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.8 Denominação 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea 

2.9 Endereço 2.10 Dados cadastrais no município 

 Rua Manoel Ribas, 2036. Loja F. NO.0011.0011.0298.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’42,27’’S 53°48’26,99’’O 125m 

2.9. Situação 

Meio de quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação da Sede da CCEVFRGS 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Sede Administrativa da Cooperativa de 
Consumo dos Empregados da VFRGS. 

Sede Administrativa da Cooperativa de 
Consumo dos Empregados da VFRGS. 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 



135 

 

Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul Ltda. 

Parcialmente ocupado pela CCEVFRGS. 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria. Tombado pela Portaria 30 da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, de novembro de 2000. 

Existente – mobiliário, livros, objetos 
decorativos. 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

336,40m² 672,80m² 12,10m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

Quando a CCEVFRGS foi criada, sua prioridade inicial era organizar os armazéns que 
forneceriam gêneros essenciais para a sobrevivência dos ferroviários associados. As 
reuniões da diretoria e associados aconteciam, dessa forma, em lugares improvisados e 
casas alugadas. 
Em 1920 a Cooperativa construiu um pequeno edifício na Vila Belga, na esquina das 
então Ruas Pinheiro Machado e Garibaldi (hoje Manoel Ribas e Dr. Wauthier, 
respectivamente), próximo ao já existente edifício do Armazém Central. O prédio foi 
projetado para acomodar as instalações do primeiro açougue da entidade,  salsicharia e 
também os Escritórios Centrais. 
Com o aumento de sócios e expansão no número de armazéns e farmácias em todo o 
estado, os processos administrativos da Cooperativa tornaram-se mais complexos, de 
forma que em 1924 passaram a ocupar também parte do prédio do armazém central. Em 
1932 a Sede definitiva começou a ser construída junto aos prédios existentes, de forma 
que assim poderia se “obter uma melhor distribuição de serviços nas vendas do armazém 
matriz, que é o de maior movimento, e que se achava acanhado” (CCEVFRGS, Relatório 
1933, p. 28). 
A construção do prédio foi concluída em 1933, com inauguração e ocupação de suas 
instalações no mesmo ano. O edifício de dois pavimentos foi construído na Rua Manoel 
Ribas no eixo da Rua Dr. Wauthier, entre os prédios do Açougue e Armazém Central, 
bloqueando um dos acessos existentes entre a Vila Belga e o largo da Estação Férrea. 
O prédio com fachada frontal voltada para a Rua Manoel Ribas possui dois andares com 
acesso por uma porta de duas folhas localizada a esquerda do eixo da edificação. A face 
principal do edifício é trabalhada com frisos verticais e platibanda escalonada, explorando 
desenhos geométricos simples que denotam o seu estilo Art Déco. O letreiro, por sua vez, 
adota uma fonte reta e limpa, dando ideia de modernidade.  
Em face oposta, voltada para o largo da Estação Férrea, é identificada, ainda, a existência 
de um porão. A fachada, sem ornamentos, é tomada pelo conjunto de esquadrias do tipo 
basculante e não possui platibanda, apenas o frontão cego que acompanha o desenho da 
cobertura composta por quatro águas construídas duas a duas com calha central. 
Em 1934, além da seção de administração, o prédio abrigou alunos do internato da Escola 
Hugo Taylor em caráter emergencial, uma vez que a procura por esse serviço foi 
excedente ao espaço destinado na Escola. 
O prédio foi construído com destaque necessário a um prédio institucional, interrompendo 
uma rua, tal era a importância da entidade para o local e a carga de simbolismo que sua 
Sede Administrativa deveria ter.  
O prédio é um dos poucos que ainda são de propriedade da Cooperativa, que mesmo 
sem atuação, ainda existe como entidade legalizada. O espaço está bastante degradado, 
como uso parcial apenas no pavimento superior. O térreo permanece sem uso, enquanto 
o porão está ocupado por um morador.  
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A fachada frontal foi recentemente pintada, juntamente com outros prédios da Vila Belga, 
mas na parte interna e em suas esquadrias há muitos anos não é feita nenhuma 
manutenção. No interior do edifício as salas são mobiliadas com itens produzidos na 
Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor, compondo um importante acervo móvel daquela 
instituição, além de documentos administrativos, exemplares dos relatórios que eram 
publicados anualmente pela administração da Cooperativa, fotografias e quadros. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Fotografia do primeiro edifício 
ocupado pela administração da CCEVFRGS. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1921. 

 
Figura 3 - Edifício da Sede da CCEVFRGS logo 
após sua construção. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1933. 

 
Figura 4 - Fotografia com Sede da 
CCEVFRGS em primeiro plano e demais 
edifícios contíguos em meados da década 
de 1930. Fonte: Acervo da CMEC. 

 
Figura 5 - Registro da fachada do edifício no ano 
de 2010. Fonte: Autor, 2010. 

 
Figura 6 - Fotografia de bens imóveis da 
CCEVFRGS. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 7 - Sede Administrativa e demais prédios 
da CCEVFRGS na Rua Manoel Ribas. Fonte: 
Autor, 2014. 
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Figura 8 - Fachada frontal da Sede 
Administrativa. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 9 - Fachada de fundos da Sede 
Administrativa. Fonte: Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[x]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas 

Estrutura: 
[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Concreto armado  
[  ] Outro:  

 

Paredes 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Taipa        
[  ] Metálico       [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Metálico   [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 

[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
A Sede Administrativa da CCEVFRGS está localizada na Rua Manoel Ribas, na Vila 
Belga. 
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser construídas 
em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil, 
antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 – 1919) que 
localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à nacionalidade da 
empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o então diretor da 
Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas está distribuído 
ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua Dr. Wauthier e Rua 
André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
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em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade. A Vila Belga mantém-se 
predominantemente residencial. 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A análise dos dados contidos nos relatórios indica o período de fins de maio a início de 
junho como data de conclusão da obra da Sede Administrativa. 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e Cultural 
do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à CCEVFRGS. No 
entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde como objeto da Lei, 
não deixando claro se a Sede Administrativa também é contemplada. 
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria não foi localizada documentação a 
respeito do prédio da Sede da CCEVFRGS. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 

 

 



  

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

 

A presente pesquisa partiu de uma investigação teórica a respeito de 

conceitos e elementos históricos que contribuíssem para a construção de um 

inventário de bens materiais imóveis da CCEVFRGS na cidade de Santa Maria. Para 

isso foram abordadas as temáticas de patrimônio, cultura e memória além de 

fazermos um breve resgate histórico das principais ações voltadas à preservação e 

valorização do patrimônio em nível nacional, regional e local. 

Ao abordamos Santa Maria e a criação da CCEVFRGS buscou-se expor a 

forte relação existente entre o desenvolvimento local e a presença da ferrovia. Santa 

Maria como sede da Empresa Belga que por muitos anos administrou a ferrovia e ter 

se consolidado como um centro ferroviário das linhas do Estado, também foi palco 

da criação da Cooperativa. 

Esta, por sua vez, tendo em vista a rede de serviços que construiu e aquilo 

que representava atuando pelo engrandecimento e valorização do trabalhador 

ferroviário, contribui para que Santa Maria fosse carinhosamente conhecida por 

muitos anos como uma “cidade ferroviária”, com grande destaque para o cenário do 

estado. 

Quando abordamos a atuação da CCEVFRGS no que se refere às 

características de ocupação do espaço físico, sabe-se, como já exposto nesse 

trabalho e conforme Mello (2010), que a Cooperativa teve atuação em escala local 

quando visualizamos às cidades em que esteve presente e em escala regional 

quando constatamos sua atuação no território do Rio Grande do Sul. 

Tanto em escala regional como local, a Cooperativa se valeu da mesma 

lógica para localizar suas unidades, ou seja, atender aos núcleos com maior 

contingente de ferroviários e associados. Dessa forma, as unidades espalhadas pelo 

estado estavam situadas próximas as estações férreas das principais cidades com 

atividades da ferrovia.  

Da mesma maneira, em Santa Maria, onde centralizamos esse estudo, seus 

edifícios estavam próximos de locais de reunião de trabalhadores nos três núcleos 

ferroviários da cidade, a saber: na Vila Belga, próximo à Estação Central da cidade, 
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no Km 2 junto de uma das paradas da linha que leva à fronteira oeste do estado e 

no Km 3 onde a construção de oficinas de manutenção da ferrovia concentrava 

muitos operários. 

Santa Maria é um caso especial entre os locais em que a Cooperativa atuou, 

sendo que uma vez sede da instituição, concentrou o maior número de edifícios, 

incluindo aqueles de maior destaque arquitetônico e institucional, além de atuação 

mais duradoura do que nas demais cidades em que esteve presente. 

É importante ressaltar que não foi possível estender este estudo para a 

estrutura em planta baixa dos edifícios tendo em vista que da maioria deles não há 

registro dos projetos arquitetônicos. Durante o período de pesquisa tornou-se 

inviável produzir os levantamentos das 10 unidades que compunham o inventário 

proposto nessa dissertação, restringindo-se, assim, as análises às fachadas e 

volumetria dos prédios. 

Dos prédios analisados na cidade notou-se que estes não foram planejados 

seguindo um mesmo padrão, sendo que cada um deles assumiu as características 

necessárias para atender a atividade a que foram destinados. Edifícios como o 

depósito e farmácia, construídos em 1924, seguem o padrão de porta/janela com 

alinhamento no nível do passeio e volumetria que assume um pavimento se 

visualizados a partir da fachada principal, de forma que se mimetizam no conjunto 

de prédios da Vila Belga.  

Os outros prédios inseridos na Vila Belga, no entanto, diferenciam-se dos 

demais edifícios residenciais por possuírem dois pavimentos, como é o caso da 

Fábrica de Confecções e Padaria e da Sede Administrativa da Cooperativa. 

Quanto ao estilo arquitetônico das unidades, novamente nota-se que não há 

um padrão entre os edifícios, sendo que estes acompanham o estilo predominante 

na cidade no período de sua construção e refletem a importância institucional da 

unidade. Os prédios mais antigos como armazém central, fábrica de confecções, 

depósitos e farmácia são unidades mais simples, com discretas marcações em 

pilastras, frisos horizontais na platibanda e mochetas no contorno das aberturas 

como podemos constatar na Figura 61. 
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Os edifícios da Sede Administrativa, da Escola de Artes e Ofícios Masculina e 

Artes e Ofícios Feminina se inserem no estilo de arquitetura eclética, com mistura de 

adornos e marcações que enriquem o desenho de fachada como visualizamos na 

Figura 62. Por sua importância institucional e valor simbólico que traziam para a 

CCEVFRGS, os prédios das escolas são os mais suntuosos dentro do conjunto de 

bens construídos pela entidade, destacando-se e já sendo reconhecidos no conjunto 

arquitetônico de Santa Maria. A Escola de Artes e Ofícios Masculina foi construída 

primeiro, e sua estrutura foi organizada em blocos a medida que novas demandas 

eram constatadas. A Escola de Artes e Ofícios Feminina, por sua vez já tendo a 

experiência da unidade masculina, foi planejada com disposição que ocupava um 

quarteirão inteiro. 

 

 

 

 

Figura 61 - Aspectos gerais da fachada dos prédios do Armazém Central, Depósitos e Farmácia. 

Fonte: Autor, 2014 

Figura 62 - Aspectos gerais da fachada dos prédios da Sede Administrativa, Escola de Artes e 

Ofícios Masculina e Escola de Artes e Ofícios Feminina. 
Fonte: Autor, 2014. 
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Prédios como a primeira unidade da Casa de Saúde, Açougue Central e 

Armazém do Km 3/Otávio Lima apresentam algumas características do Art Déco 

(Figura 63), como a marcação do acesso, simetria na fachada principal e aplicação 

de elementos tipográficos em alguns deles com o nome das unidades. 

 

 

 

 

O prédio que recebeu as instalações da padaria e fábrica de massas, sendo o 

último a ser construído e ocupado pela Cooperativa, possui em sua fachada traços 

da arquitetura moderna, com a ausência de ornamentos e marquise que protege os 

acessos como pode ser visto na Figura 64.  

 

 

 
 

Figura 64 - Fachada do prédio ocupado pela Padaria e Fábrica de Bolachas. 

Fonte: Autor, 2014. 

 

 

Figura 63 - Aspectos gerais da fachada dos prédios da Casa de Saúde, Açougue Central e 

Armazém de Otávio Lima. 
Fonte: Autor, 2014. 



143 

 

Essa mistura de estilos é reflexo também do momento em que esses prédios 

foram concebidos e aos construtores a que foram confiados, sendo que ao não 

identificarmos a existência de projetos arquitetônicos para a maioria das unidades, 

supomos que estes ficavam a carga de pessoas da própria comunidade da 

Cooperativa. 

Referente aos aspectos de temporalidade, o primeiro prédio ocupado pela 

instituição em Santa Maria e no Estado foi o edifício do armazém central, em 1914, 

cuja estrutura já era existente anteriormente e foi adquirido oficialmente somente em 

1920. Dos prédios mais recentes construídos pela entidade na cidade cita-se o 

espaço ocupado pela padaria e fábrica de massas e bolachas, em 1962.  

Delimita-se nesse cenário o espaço temporal de 48 anos entre o primeiro e 

último prédio a ser ocupados por atividades da Cooperativa em Santa Maria, como 

podemos evidenciar no Quadro 11. Chamamos atenção, no entanto, que o primeiro 

prédio a ser construído pela Cooperativa foi a Escola de Artes e Ofícios Masculina, 

uma vez que o prédio do Armazém Central ocupou instalações já existentes do 

antigo Economat. 

Ao analisarmos os períodos de ocupação dos espaços, constatamos como 

exposto no Quadro 11 que o prédio do Armazém Central foi o que por maior tempo 

se manteve aberto com atividades da Cooperativa, excetuando da lista o prédio da 

Sede Administrativa que até hoje se mantem na mesma função. Em comparativo, o 

edifício da Escola de Artes e Ofícios Feminina foi o empreendimento que por menor 

tempo possuiu exercícios vinculados à entidade, com cerca de 12 anos, de 1930 até 

passar à tutela do Estado em 1942. 

Destacamos, com o auxílio do Quadro 11, que a sede administrativa começou 

a ser construída somente em 1932, 19 anos após a criação da entidade. Esse fato 

ocorrera somente depois que o armazém central (1914), escola de artes e ofícios 

masculina (1922), fábrica de confecções (1923), depósitos (1925), farmácia central 

(1925), escola de artes e ofícios feminina (1927) e a Casa de Saúde (1931) já 

haviam sido ocupados. Tal atitude reflete a política da Cooperativa de primeiro suprir 

as principais necessidades de sobrevivência de seus associados, com vistas a sua 

melhoria de vida. 
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Edifícios da 
CCEVFRGS 

C
o

n
s

tr
. 

O
c

u
p

a
ç

ã
o

  

D
e

s
o

c
u

p
. 
 

Situação atual/propriedade 

01 - Sede 
Administrativa 

1932 1933 - 
Ocupado com mesmo uso 
mantendo-se de posse da 

CCEVFRGS. 

02 - Armazém 
Central 

Antes 
de 

1910 
1914 1997 

Prédio alugado com outro uso 
mantendo-se de posse da 

CCEVFRGS. 

03 - Depósito Central 1924 1925 1997 
Prédio alugado com outro uso 

mantendo-se de posse da 
CCEVFRGS. 

04 - Farmácia 1924 1925 
Início da 
década 
de 1990 

Prédio alugado com outro uso 
mantendo-se de posse da 

CCEVFRGS. 

05 - Padaria e 
Fábrica de 
Confecções 

1961 1962 1997 Prédio adquirido por iniciativa 
privada (FISMA) em leilão 

judicial, ocupado com outro uso. 1922 1923 1977 

06 - Açougue, 
Fábrica de Sabão de 

Café 
1941 1941 1976 

Prédio em ruínas adquirido por 
iniciativa privada (FISMA) com 
projeto para ser ocupado com 

outro uso. 

07 - Escola de Artes 
e Ofícios Feminina 

1927 1930 1942 

Reformado mantendo 
características, posse do Gov. 

Estadual, ocupado com mesmo 
uso. 

08 - Escola de Artes 
e Ofícios Masculina 

1918 1922 1986 

Parcialmente reformado, 
fachadas mantidas e parte interna 
demolida, vendido para iniciativa 
privada, ocupado com outro uso. 

09 - Casa de Saúde 1930 1931 
Início da 
década 
de 2000 

Desapropriado pela Pref. 
Municipal, mantem mesmo uso. 

10 - Armazém Núcleo 
Otávio Lima 

1935 1936 1982 
Prédio adquirido pela iniciativa 

privada em leilão judicial, 
ocupado com outro uso. 

 

Quadro 11 - Quadro comparativo entre ocupação e desocupação dos espaços da CCEVFRGS em 

Santa Maria. 

 

 

Do ponto de vista da legislação, nove (09) das dez (10) unidades estudadas 

possuem algum grau de proteção. Destas, somente o edifício da escola de artes e 

ofícios feminina é contemplado nos níveis municipal e estadual, além de estar 

inserido na Zona 2 – Centro Histórico do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
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e Ambiental de Santa Maria, como verificado no Quadro 12 que traz um resumo das 

leis incidentes. 

 

 

Edifícios da 
CCEVFRGS 

Proteção Municipal Proteção Estadual 

01 - Sede 
Administrativa 

 

Inserido na 
Zona 2 – 
Centro 

Histórico do 
PDDUA de 

2005 

Tombamento do Sítio 
Ferroviário de Santa 
Maria – Portaria nº30 

de 14 de novembro de 
2000 

02 - Armazém 
Central 

 

03 - Depósito 
Central 

 

04 - Farmácia  

05 - Padaria e 
Fábrica de 
Confecções 

 

06 - Açougue, 
Fábrica de 

Sabão de Café 

Tombamento – Decreto 
Executivo nº24 de 21 de 

fevereiro de 2003 
  

07 - Escola de 
Artes e Ofícios 

Feminina 

Patrimônio Histórico e Cultural 
do Município – Lei nº 3929 de 

19 de dezembro de 1995 

Inserido na 
Zona 2 – 
Centro 

Histórico do 
PDDUA de 

2005 

Tombamento do Sítio 
Ferroviário de Santa 
Maria – Portaria nº30 

de 14 de novembro de 
2000 

08 - Escola de 
Artes e Ofícios 

Masculina 

Bem de Interesse Histórico-
Cultural – Decreto Executivo 

nº138 de 25 de junho de 2007 
 

09 - Casa de 
Saúde 

Patrimônio Histórico e Cultural 
do Município (somente a 

fachada principal) – Lei nº 4506 
de 06 de janeiro de 2002 

  

10 - Armazém 
Núcleo Otávio 

Lima 
   

 

Quadro 12 - Incidência de legislação de proteção do patrimônio nos prédios que compõe o 

Inventário dos Bens Edificados da CCEVFRGS em Santa Maria. 

 

 

O prédio do Açougue Central, Fábrica de café, Fábrica de sabão e Fábrica de 

Gelo está espacialmente à margem dos limites da Zona 2 – Centro Histórico do 
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PDDUA de Santa Maria, no entanto conta com proteção específica em Nível de 

Tombamento Municipal em decreto de fevereiro de 2003. 

A Lei Municipal nº 4506 de 09 de janeiro de 2002 traz em seu Artigo 1º o texto 

que considera “Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Santa Maria os bens 

móveis, imóveis e documentos pertencentes à Cooperativa dos Empregados da 

Viação Férrea”. No entanto cita de forma específica somente a fachada da Casa de 

Saúde, deixando vago a compreensão dos demais itens contemplados, como pode 

ser verificado no “Anexo D” que traz a íntegra da Lei. Por esse motivo, neste 

trabalho, consideramos somente a fachada da Casa de Saúde como bem tombado 

pelo município. 

O prédio da Padaria e Fábrica de confecções não conta com uma legislação 

específica, sendo que somente suas fachadas e volumetria são protegidas por 

estarem inseridos no Centro Histórico do Município. 

Os prédios distantes do núcleo central da ferrovia, ou seja, aqueles 

localizados em núcleos secundários como no Km 3, no Núcleo de Otávio Lima não 

são objeto de nenhuma legislação que vise sua preservação. As unidades que 

compõem a Ficha 10 do inventário elaborado são de propriedade privada, que 

exploram os locais sem conhecimento de que em algum momento os prédios 

receberam atividades da Cooperativa. 

Nesse cenário identificamos que a porção de prédios que integra esse estudo 

e é contemplado com alguma legislação que vise sua preservação está, na sua 

maioria37, inserido na região histórica da cidade. Estando estes são protegidos em 

conjunto, buscando a preservação da paisagem de outrora com resguardo de 

fachadas e volumetria. 

Caso especial relata-se com o ocorrido no edifício da Escola de Artes e 

Ofícios Masculina, que foi objeto de um processo de tombamento em 2005. Com 

parecer positivo do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Santa 

Maria, o tombamento incluiria todas as fachadas e volumetria dos dois principais 

blocos do prédio voltados para a Avenida Rio Branco, além de elementos 

específicos. 

O processo, contudo, não foi concluído pela Administração Municipal, sendo 

que em 2007 instalou-se no local uma rede de hipermercados que demoliu parte do 

____________ 
37

 Neste caso a exceção ocorre com a Casa de Saúde, que possui legislação específica e está 
distante do Centro Histórico. 
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prédio existente e alterou a volumetria do conjunto. Ainda que porções do mesmo 

tenham sido mantidas, como as fachadas externas e alguns itens de destaque no 

interior do edifício, este perdeu as características de escola e internato, lembrando 

muito pouco a estrutura original. 

Como exemplo positivo de manutenção e intervenção no edifício visando seu 

uso nos dias atuais, citamos o prédio da Escola de Artes e Ofícios Feminina que 

hoje pertence ao Governo Estadual sendo endereço do Colégio Estadual Manoel 

Ribas. Este passou por reformas de remodelação e restauração em 1997, que com 

projeto arquitetônico do corpo técnico do IPHAE inseriu blocos de sanitários e 

adaptou antigos espaços ás novas demandas, ainda assim preservou suas fachadas 

quase integralmente e manteve as características internas e de volumetria do 

edifício. 

Os edifícios objetos deste estudo são bastante heterogêneos no seu grau de 

preservação. Há unidades preservadas quase integralmente enquanto outras se 

apresentam na condição de ruínas. Aquelas que ainda hoje são ocupadas, sejam 

por uso residencial ou comercial, na sua maioria apresentam intervenções 

equivocadas, que sem orientação técnica adequada alteraram as fachadas com 

inserções ou subtrações de vãos e elementos decorativos. 

 



 

 

 

5. CONCLUSÕES

 

 

A motivação para abordar a temática da Cooperativa de Consumo dos 

Empregados da Viação Férrea do Rio Grande surgiu tendo-se ciência de seu 

importante papel para a classe de trabalhadores ferroviários durante o período em 

que esteve efetivamente atuante.  

A abordagem realizada a respeito de conceitos como patrimônio, cultura e 

memória, além do breve estudo das ações preservacionistas, fortaleceu o 

entendimento de que os espaços ocupados pela CCEVFRGS devem ser 

considerados patrimônio cultural. No auge de sua atividade, os edifícios da entidade 

consolidaram-se como pontos de atração de pessoas e mercadorias, construindo 

uma espécie de rede de prestação de serviços com armazéns, escolas, farmácias, 

açougues além de outros detalhados nessa dissertação, que interferiram na 

dinâmica social da cidade. 

Da história de Santa Maria como centro ferroviário gaúcho e do grande 

aparato de atividades ligadas ao exercício ferroviário, contextualizou-se o momento 

e o cenário de criação da CCEVFRGS. A localização em Santa Maria/RS da sede 

institucional da Cooperativa ocorreu como consequência da grande concentração de 

trabalhadores da Viação Férrea, entre esses, muitos funcionários qualificados e 

instruídos que compunham a diretiva da empresa que administrava a ferrovia e 

fomentaram a organização da nova entidade. 

A CCEVFRGS nasce e se consolida em Santa Maria como consequência 

desse contingente de atividades ferroviárias. Ressalta-se, contudo, que sua atuação 

em nível regional e a representatividade de suas ações entre os trabalhadores 

ferroviários, contribuíram para fortalecer o município como um importante centro de 

referência e serviços ligados à ferrovia. 

A estratégia de construção de um inventário que contemplasse o patrimônio 

edificado da CCEVFRGS, restringindo-se nesse momento à Santa Maria/RS, 

fomentou uma investigação detalhada a respeito dos espaços ocupados pela 
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instituição na cidade, produzindo a catalogação de dez prédios ainda hoje 

existentes.  

A adoção de inventários é uma prática que geralmente antecede as ações de 

tombamento, sendo que os órgãos oficiais de promoção e proteção do patrimônio 

possuem cartilhas específicas no âmbito estadual e nacional. Também a Prefeitura 

Municipal de Santa Maria, representada pelo IPLAN, têm exigido o preenchimento 

de um inventário próprio nos processos de obras em edifícios que compunham 

zonas de interesse cultural, no entanto seu desenvolvimento busca dados bastante 

complexos e minuciosos, que vão muito além da investigação que se vislumbrou 

nesse trabalho. 

A opção de utilizar como referência os modelos do IPHAE e IPHAN para a 

elaboração de uma ficha específica aplicada aos prédios ainda existentes da 

Cooperativa permitiu a homogeneidade das informações coletadas para cada um 

dos prédios. Essa nova cartilha viabilizou a construção de um documento com 

qualidade equiparada de dados entre as unidades, sem limitar sua aplicação 

somente à Santa Maria, vislumbrando sua utilização em estudos futuros que 

ampliem o recorte territorial a ser analisado. 

Na atividade de catalogação e preenchimento de fichas foi notável a 

deficiência de documentação legal existente a respeito de alguns prédios 

identificando-se que dos poucos dados oficiais disponibilizados pelas unidades 

reguladoras do município, foram encontradas disparidades de datas e na descrição 

dos prédios. Dessa forma a fonte de dados se deteve aos Relatórios Anuais 

publicados pela CCEVFRGS, onde foi possível identificar o ano de ocupação dos 

edifícios e construir o acervo fotográfico antigo que integra as fichas de inventário. 

Foi no trabalho de campo para a localização precisa dos edifícios e na 

tomada de fotografias atuais que se baseou a maior parte das constatações e 

análises. A forma como eram ocupados, a região onde estavam inseridos e a 

projeção da dinâmica na qual faziam parte, além dos relatos orais que mesmo não 

transcritos neste trabalho contribuíram de forma relevante para a sua construção, 

são elementos que auxiliaram na busca de significados que contribuíram para sua 

valoração patrimonial. 

Em Santa Maria, os espaços ocupados pelas CCEVFRGS estavam 

distribuídos em três pontos da cidade, próximos a núcleos de concentração de 

atividades da viação férrea. Esse critério de localização de suas unidades foi 
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também adotado na esfera regional, uma vez que a presença da Cooperativa 

ocorreu de forma paralela ao desenho da malha ferroviária, com espaços 

construídos e/ou ocupados nos principais núcleos de trabalhadores no território 

gaúcho. 

Destes três pontos em Santa Maria, apenas dois possuem edifícios 

contemplados no inventário produzido, a saber, no núcleo central e na localidade do 

Km 3 – também conhecida como Otávio Lima. A única unidade localizada no núcleo 

conhecido como Km 2, no posto de triagem de Inspetor Goulart, foi excluída da 

listagem quando o trabalho de análise do prédio encontrava-se bastante adiantado. 

No momento que finalmente teve-se acesso ao atual proprietário e ao registro oficial 

de posse do edifício, contatou-se que esse nunca pertenceu à Cooperativa, de forma 

que não atendia aos critérios de seleção adotados para compor o estudo. 

Dos demais prédios catalogados nas dez fichas que compõe o inventário, 

nove estão próximos à Estação Central de Santa Maria e apenas um está localizado 

no Km 3. Em 2009, a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santa Maria delimitou a 

Zona 2 -  Centro Histórico do Município, mapeando uma área de interesse cultural 

para a cidade. Nesse pequeno recorte do território do município estão inseridas sete 

das dez unidades contempladas no inventário produzido nessa dissertação – todas 

localizadas no núcleo central.  

Identificou-se que essa inserção no Centro Histórico legal do município 

contribuiu para a preservação de muitos prédios, cuja legislação incidente buscou o 

resguardo da área, ainda que vaga e abrangente no que se refere aos graus de 

intervenção nos bens construídos. É sensível, no entanto, que os prédios da 

Cooperativa contemplados nesta região são parcialmente mantidos pela simples 

localização em uma área histórica, sendo muito pouco explorada a identidade de 

cada um deles como exemplares da CCEVFRGS. 

Além destas sete unidades inseridas na Zona 2, onde algumas ainda 

possuem legislação específica de proteção em nível municipal e estadual, duas 

unidades localizadas no núcleo central são objetos de leis do município visando sua 

preservação: a Casa de Saúde e o Açougue Central. Mesmo que consideradas em 

diferentes graus e especificidades, e ainda que não contempladas a preservação em 

sua integridade, a legislação direciona os olhares do poder público e da comunidade 

para esses prédios. 



151 

 

No entanto, as unidades do Km 3 – Núcleo de Otávio Lima não contam com 

nenhum grau de proteção e sequer integram estudos que as destaquem de qualquer 

outra edificação na região em que estão inseridas. Estas, por sua vez, ao integrarem 

a dinâmica que existia na cidade quando falamos em atividades ligadas à 

Cooperativa e a ferrovia, sabendo de suas características como pontos de 

aglomeração de pessoas e mercadorias em um período marcante para o 

desenvolvimento da cidade, merecem maior atenção visando sua manutenção e 

identificação. 

No caso da unidade do Armazém de Otávio Lima destaca-se o prédio por sua 

fachada tratar-se de um interessante exemplar do estilo Art Déco distante do Centro 

Histórico do Município. Ainda que esforços estejam sendo realizados pelo poder 

público com vistas à preservação do patrimônio cultural na cidade, estes ainda estão 

muito concentrados somente na Zona 2 e nas suas adjacências próximas, sendo 

importante despertar seu interesse também para unidades que extrapolem esses 

limites. 

Santa Maria que, uma vez sede da Cooperativa, concentrou o maior número 

de edifícios e os de maior destaque dentro do conjunto construído pela instituição no 

Estado, tais como a Sede Administrativa, as Escolas de Artes e Ofícios e o hospital 

Casa de Saúde.  A composição do inventário proporcionou que pela primeira vez as 

unidades localizadas na cidade fossem visualizadas de maneira conjunta. 

Na análise dos edifícios é perceptível que estes não foram projetados 

buscando a criação de uma marca da Cooperativa se não por sua ocupação por 

atividades da entidade. Constatou-se que estes foram construídos para atender as 

demandas práticas dos serviços pelos quais seriam ocupados, com exceção dos 

prédios das escolas de artes e ofícios, cuja importância institucional exigiu  que 

fossem imponentes e transmitissem a força institucional da Cooperativa. 

Assim os prédios da escola masculina e escola feminina contaram com 

projetos arquitetônicos elaborados e de acordo com o que existia de maior qualidade 

na questão estilística e de ocupação de espaços na época de sua construção, 

compondo unidades de grande porte e fachadas elaboradas. A seção masculina foi 

o primeiro prédio construído pela entidade, e foi localizado na principal rua da 

cidade, a Avenida Rio Branco, contribuindo para a consolidação da imagem de uma 

entidade sólida e renomada. 
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Ainda assim, o porte majestoso da Escola de Artes e Ofícios Masculina e a 

carga histórica que o edifício possuía para a cidade não foram suficientes para o seu 

tombamento pelo poder público municipal, que autorizou sua demolição parcial para 

acomodar as instalações de um hipermercado no seu terreno. A Escola de Artes o 

Ofícios, por sua vez, é mantida quase que na sua integridade por ter sido ocupada 

por atividades de ensino pelo Estado ainda quando o prédio pertencia à 

Cooperativa, cuja ocupação para o mesmo uso ao qual foi projetado viabiliza sua 

manutenção quase que na integridade. 

O prédio da sede também se destaca entre aqueles empreendidos pela 

Cooperativa. Ainda que de porte menor que as escolas de artes e ofícios, sua 

fachada trabalhada e com o letreiro que aponta a presença da Cooperativa se 

destaca entre os prédios localizados na Vila Belga. Além das características do 

edifício, seu posicionamento no eixo da Rua Dr. Wauthier, ao lado do prédio do 

armazém central na Rua Manoel Ribas na Vila Belga, bloqueou um dos acessos ao 

largo da Estação Férrea simbolizando o poder institucional da CCEVFRGS. 

Esse estudo se deteve na atuação da CCEVFRGS em Santa Maria pela 

representatividade que esta teve na cidade. Ainda assim, cientes de sua atuação em 

todo o estado, ressaltamos que o assunto não está esgotado, sugerindo ainda a 

aplicação da ficha de inventário desenvolvida neste trabalho para as demais 

unidades ainda existentes viabilizando uma análise em nível regional de seu 

patrimônio edificado. 

A estreita relação existente entre a CCEVFRGS e a direção das estradas de 

ferro no estado colabora para que muitas pessoas confundam a história da 

CCEVFRGS com a história da Viação Férrea. Esse estudo contribui para diferenciar 

essas duas organizações, que mesmo próximas espacialmente e com atividades 

que muitas vezes se completavam, eram institucionalmente unidades individuais. 

Buscamos com essa pesquisa documentar de forma conjunta os principais 

edifícios ocupados pela CCEVFRGS em Santa Maria uma vez que os entendemos 

como representações da atuação da instituição que contribuiu para o 

desenvolvimento da cidade. Adotar a sistemática de um inventário trata-se de uma 

ação que promove o reconhecimento deste patrimônio fomentando a discussão a 

respeito de sua preservação. 
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Anexo A – Ficha de Inventário M01–Bens Edificados do Sistema de 
Rastreamento Cultural do IPHAE 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria da Cultura                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valores estabelecidos ao bem: 

 

Município:  

       Localidade:  Ficha Nº:  

Denominação do bem: 

Endereço/Localização: 

Proprietário:  

Uso Original e atual:  

Latitude:       Longitude: 

Erro Horizontal:  

Proteção Existente:     Proteção Proposta: 

Inventário 

Bens Móveis:       

Foto(s): 

 

Observações: 
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Imagens complementares (entorno, edificações) 

 

 

 

Responsável: 

 

Data: 

 

FICHA COMPLEMENTAR. 

 

Análise Arquitetônica 

 

 

 

 

Situação 
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Anexo B – Ficha de Inventário M102–Contexto Imediato do Módulo de 
Conhecimento do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão do IPHAN 
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Anexo C – Reportagem sobre a possível compra do prédio da antiga Padaria e 
Fábrica de Confecções da CCEVFRGS que não foi efetivada por impedimento 
da Câmara de Vereadores de Santa Maria 
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Anexo D – Íntegra da Lei nº 4506 de 09 de janeiro de 2002 que trata a respeito 
dos bens da CCEVFRGS 
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Apêndice A – Inventário dos Bens Edificados da Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul em Santa Maria – RS. 

 

Ficha 01: Sede Administrativa 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº01  

RS/SM01 
 

10. IDENTIFICAÇÃO 

10.1. Recorte territorial 10.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

11. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

11.1. UF 11.2. Município 11.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.10.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.10.2 Microrregião – dados do IBGE 

 Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.11 Denominação 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea 

2.12 Endereço 2.13 Dados cadastrais no município 

 Rua Manoel Ribas, 2036. Loja F. NO.0011.0011.0298.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’42,27’’S 53°48’26,99’’O 125m 

2.9. Situação 

Meio de quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação da Sede da CCEVFRGS 

 

12. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

12.1. Uso original 12.2. Uso atual 

Sede Administrativa da Cooperativa de 
Consumo dos Empregados da VFRGS. 

Sede Administrativa da Cooperativa de 
Consumo dos Empregados da VFRGS. 
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3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul Ltda. 

Parcialmente ocupado pela CCEVFRGS. 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria. Tombado pela Portaria 30 da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, de novembro de 2000. 

Existente – mobiliário, livros, objetos 
decorativos. 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

336,40m² 672,80m² 12,10m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

Quando a CCEVFRGS foi criada, sua prioridade inicial era organizar os armazéns que 
forneceriam gêneros essenciais para a sobrevivência dos ferroviários associados. As 
reuniões da diretoria e associados aconteciam, dessa forma, em lugares improvisados e 
casas alugadas. 
Em 1920 a Cooperativa construiu um pequeno edifício na Vila Belga, na esquina das 
então Ruas Pinheiro Machado e Garibaldi (hoje Manoel Ribas e Dr. Wauthier, 
respectivamente), próximo ao já existente edifício do Armazém Central. O prédio foi 
projetado para acomodar as instalações do primeiro açougue da entidade,  salsicharia e 
também os Escritórios Centrais. 
Com o aumento de sócios e expansão no número de armazéns e farmácias em todo o 
estado, os processos administrativos da Cooperativa tornaram-se mais complexos, de 
forma que em 1924 passaram a ocupar também parte do prédio do armazém central. Em 
1932 a Sede definitiva começou a ser construída junto aos prédios existentes, de forma 
que assim poderia se “obter uma melhor distribuição de serviços nas vendas do armazém 
matriz, que é o de maior movimento, e que se achava acanhado” (CCEVFRGS, Relatório 
1933, p. 28). 
A construção do prédio foi concluída em 1933, com inauguração e ocupação de suas 
instalações no mesmo ano. O edifício de dois pavimentos foi construído na Rua Manoel 
Ribas no eixo da Rua Dr. Wauthier, entre os prédios do Açougue e Armazém Central, 
bloqueando um dos acessos existentes entre a Vila Belga e o largo da Estação Férrea. 
O prédio com fachada frontal voltada para a Rua Manoel Ribas possui dois andares com 
acesso por uma porta de duas folhas localizada a esquerda do eixo da edificação. A face 
principal do edifício é trabalhada com frisos verticais e platibanda escalonada, explorando 
desenhos geométricos simples que denotam o seu estilo Art Déco. O letreiro, por sua vez, 
adota uma fonte reta e limpa, dando ideia de modernidade.  
Em face oposta, voltada para o largo da Estação Férrea, é identificada, ainda, a existência 
de um porão. A fachada, sem ornamentos, é tomada pelo conjunto de esquadrias do tipo 
basculante e não possui platibanda, apenas o frontão cego que acompanha o desenho da 
cobertura composta por quatro águas construídas duas a duas com calha central. 
Em 1934, além da seção de administração, o prédio abrigou alunos do internato da Escola 
Hugo Taylor em caráter emergencial, uma vez que a procura por esse serviço foi 
excedente ao espaço destinado na Escola. 
O prédio foi construído com destaque necessário a um prédio institucional, interrompendo 
uma rua, tal era a importância da entidade para o local e a carga de simbolismo que sua 
Sede Administrativa deveria ter.  
O prédio é um dos poucos que ainda são de propriedade da Cooperativa, que mesmo 
sem atuação, ainda existe como entidade legalizada. O espaço está bastante degradado, 
como uso parcial apenas no pavimento superior. O térreo permanece sem uso, enquanto 
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o porão está ocupado por um morador.  
A fachada frontal foi recentemente pintada, juntamente com outros prédios da Vila Belga, 
mas na parte interna e em suas esquadrias há muitos anos não é feita nenhuma 
manutenção. No interior do edifício as salas são mobiliadas com itens produzidos na 
Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor, compondo um importante acervo móvel daquela 
instituição, além de documentos administrativos, exemplares dos relatórios que eram 
publicados anualmente pela administração da Cooperativa, fotografias e quadros. 

 

13. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2- Fotografia do primeiro edifício 
ocupado pela administração da CCEVFRGS. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1921. 

 
Figura 3 - Edifício da Sede da CCEVFRGS logo 
após sua construção. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1933. 

 
Figura 4 - Fotografia com Sede da 
CCEVFRGS em primeiro plano e demais 
edifícios contíguos em meados da década 
de 1930. Fonte: Acervo da CMEC. 

 
Figura 5 - Registro da fachada do edifício no ano 
de 2010. Fonte: Autor, 2010. 

 
Figura 6 - Fotografia do acervo material 
móvel da CCEVFRGS. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 7 - Sede Administrativa e demais prédios 
da CCEVFRGS na Rua Manoel Ribas. Fonte: 
Autor, 2014. 
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Figura 8 - Fachada frontal da Sede 
Administrativa. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 9 - Fachada de fundos da Sede 
Administrativa. Fonte: Autor, 2014. 

 

 

14. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[x]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 

[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

15. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
A Sede Administrativa da CCEVFRGS está localizada na Rua Manoel Ribas, na Vila 
Belga. 
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser construídas 
em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil, 
antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 – 1919) que 
localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à nacionalidade da 
empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o então diretor da 
Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas está distribuído 
ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua Dr. Wauthier e Rua 
André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
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muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade. A Vila Belga mantém-se 
predominantemente residencial. 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A análise dos dados contidos nos relatórios indica o período de fins de maio a início de 
junho como data de conclusão da obra da Sede Administrativa. 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e Cultural 
do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à CCEVFRGS. No 
entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde como objeto da Lei, 
não deixando claro se a Sede Administrativa também é contemplada. 
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria não foi localizada documentação a 
respeito do prédio da Sede da CCEVFRGS. 

 

17. DATA 18. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 02: Armazém central 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº02  

RS/SM02 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.4.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.4.2 Microrregião – dados do IBGE 

 Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.5 Denominação 

Armazém Central da CCEVFRGS, Central de Compras da CCEVFRGS. 

2.6 Endereço 2.7 Dados cadastrais no município 

 Rua Manoel Ribas, 2066. NO.0011.0011.0314.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’42,31’’S 53°48’42,31’’O 124m 

2.9. Situação 

Meio de quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação do Armazém Central da CCEVFRGS 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Comercial - Armazém Comercial/Industrial – Loja e fábrica de 
móveis tubulares 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul Ltda. 

Ocupado 
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3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria. Tombado pela Portaria 30 da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, de novembro de 2000. 

Inexistentes 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

404,04m² 404,04m² 15,53m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

O Armazém Central de Santa Maria foi o primeiro prédio a ser ocupado pela Cooperativa 
no estado. O espaço já exercia atividades comerciais desde 1906, quando foi sede da 
então organização denominada Economat. Essa organização surgiu após uma greve 
dos ferroviários que exigiam da Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil  um 
aumento de 30% nos seus salários – este negado pelo diretor Gustave Wauthier. Para 
minimizar as dificuldades financeiras dos ferroviários, foi criado o departamento, que 
tinha como objetivo fornecer aos ferroviários mercadorias com preço mais baixo do que 
o corrente no mercado convencional. 
De 1912 a 1919 a Viação Férrea foi administrada pela empresa americana Brazil 
Railway, que encerrou o Economat cedendo o espaço á iniciativa privada. O ponto 
comercial ficou popularmente conhecido como “Bodegão” ou “Armazém Ramos”, que 
mantinha a prática de desconto em folha de salários dos ferroviários em acordo com a 
direção da VFRGS, mas elevou os preços das mercadorias, causando 
descontentamento e reinvindicações da classe de trabalhadores. 
Com a criação da Cooperativa em 1913 ela assume as atividades do armazém, 
ocupando o edifício de forma provisória até 1920, quando com a saída da Brazil Railway 
da direção da VFRGS, compra o prédio de posse da mesma por 70 contos de réis. Em 
1924 o edifício, que ficava localizado na esquina das Ruas Manoel Ribas e Dr. Wauthier, 
passou por reformas com a inclusão de instalações sanitárias, melhoramento da porção 
assobradada voltada para a Estação Férrea para receber os escritórios administrativos e 
construção de um muro no terreno. 
Em 1933, quando é concluída a construção da Sede Administrativa da entidade, o prédio 
perde sua condição de esquina e mantem-se com fachada frontal voltada para a Rua 
Manoel Ribas. Neste mesmo momento a parte interna é reorganizada ocupando os 
espaços que antes possuíam algumas instalações de escritórios da administração. 
Em 1941, buscando incrementar as mercadorias fornecidas aos associados, é 
organizada uma seção de alfaiataria dentro do armazém. De 1966 a 1968 os armazéns 
da CCEVFRGS passaram por uma remodelação no sistema de vendas, quando alguns 
assumem a forma de supermercado. Antes disso o sistema adotado era tradicionalmente 
o de balcão, quando o cliente entregava a um dos funcionários a lista de compra e esse 
separava os itens, de forma que as mercadorias não ficavam a disposição do público. 
No ano de 1976, com a extinção dos serviços do açougue, o Armazém Central recebeu 
um setor de mercearia, sendo esta uma das últimas intervenções realizadas no 
empreendimento. 
A partir da década de 1970 o armazém central passou a apresentar saldo negativo em 
seus balanços. Suas atividades foram mantidas até 31 de agosto de 1997, quando o 
armazém central e a padaria são fechados devido à privatização da Viação Férrea e 
interrupção do tráfego de passageiros em dezembro de 1996. 
Sua fachada sofreu significativas alterações desde sua origem. A construção original 
explorava a simetria localizando a porta de acesso no eixo da face voltada para a Rua 
Manoel Ribas, cuja verga em arco a diferenciava das demais esquadrias. O prédio em 
esquina usava do artifício de mochetas nas janelas laterais para deixa-las com a mesma 
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ideia de vão das janelas frontais. O frontão possuía uma janela para iluminar o pé direito 
elevado, onde junto da cumeeira ainda era localizado um desenho diferenciado 
arrematando as laterais do prédio com discretos frisos  
Na sua configuração atual foram removidos os detalhes no frontão que davam 
acabamento junto da cumeeira do telhado deslocada a sua porta principal para o limite à 
esquerda da fachada, desfazendo sua simetria. No lugar da porta original foi locada uma 
janela de mesmo padrão das outras existentes e removidos os detalhes das mochetas e 
que emolduravam os vãos das esquadrias. 
O prédio permanece de posse da Cooperativa e está alugado para uma pequena fábrica 
de móveis em metal 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Fotografia do Armazém Central em 
1920. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1921. 

 
Figura 3 - Fotografia dos fundos do Armazém 
em 1923, tomada a partir do largo da Estação 
Férrea, antes da construção do edifício Sede. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1924. 

 
Figura 4 - Fotografia interna do armazém 
central com seção de fazendas. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1924. 

 
Figura 5  -  Fotografia da Rua Manoel Ribas 
com edifcício do armázem no topo da rua á 
direita. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1926. 

 
Figura 6 -  Fotografia do edifício do armazém 
em 2010. Fonte: Acervo pessoal de Luiz 
Fernando da Silva Mello, 2010. 

 
Figura 7 - Fotografia do edifício atualmente. 
Fonte: Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 
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Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[x]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[  ] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 

[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
O Armazém Central da CCEVFRGS está localizada na Rua Manoel Ribas, na Vila Belga. 
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser 
construídas em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de 
Fer au Brésil, antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 
– 1919) que localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à 
nacionalidade da empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o 
então diretor da Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas 
está distribuído ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua 
Dr. Wauthier e Rua André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade. A Vila Belga mantém-
se predominantemente residencial. 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- Atualmente funciona no local uma loja e fábrica de móveis tubulares em metal, cujo 
nome fantasia é “Fábrica da Estação”. A loja funciona de segunda a sábado. 
Telefone para contato: (55) 3028-7188. 
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- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à 
CCEVFRGS. No entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde 
como objeto da Lei, não deixando claro se o Armazém Central também é contemplado. 
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria existe o registro de um terreno com 
um edifício de alvenaria localizado na esquina das Ruas Pinheiro Machado (atual 
Manoel Ribas) e Garibaldi (atual Dr. Wauthier) com matrícula de número 67.173, de 
posse da Cooperativa, que se investiga referir-se a esse edifício. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 03: Depósito Central 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº03  

RS/SM03 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.4.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.4.2 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.5 Denominação 

Depósito Central da CCEVFRGS. 

2.6 Endereço 2.7 Dados cadastrais no município 

Rua Manoel Ribas, 2110 e 2130 NO.0011.0011.0245.000 e 
NO.0011.0011.0286.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’42’’S 53°48’25’’O 12m 

2.9. Situação 

Meio de quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação dos três pavilhões de depósito da CCEVFRGS. 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Comercial – Depósito de bens destinado 
a suprir os armazéns. 

Comercial 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio 

Parcialmente ocupado 



    178 

 

Grande do Sul Ltda. 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria. Tombado pela Portaria 30 da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, de novembro de 2000. 
- Considerado Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Santa Maria pela 
Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 
2002. 

Inexistentes 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

1697,03m² 2490,21m² 57,22m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

Quando em 1924 o edifício do Armazém Central é reformado, toma-se a decisão de 
construção de um edifício em alvenaria para assumir as funções de depósito da 
Cooperativa, ocupando terrenos até então de propriedade da Cia. Auxiliaire na Vila 
Belga. Até então as mercadorias a serem comercializadas pela entidade eram 
guardadas em uma edificação de madeira contígua ao armazém, mas o espaço se 
mostrava insuficiente para o montante de mercadoria consumida mensalmente. 
Assim, durante o ano de 1925, são inaugurados os três pavilhões que serviam para 
estocar as mercadorias que eram adquiridas pela administração central da CCEVFRGS 
e distribuídas entre os armazéns de Santa Maria e demais cidades. 
À medida que os armazéns da CCEVFRGS iam sendo desativados, também os 
depósitos deixaram de ser ocupados, ao passo que em 1997 (quando o Armazém 
Central de Santa Maria encerra suas atividades), os armazéns perderam sua função. Os 
três pavilhões continuam de posse da CCEVFRGS, sendo que um deles está ocupado 
com uma loja azulejos e os outros dois estão vazios. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Três pavilhões de depósito 
recentemente construídos em 1925, 
localizados entre o Armazém Central e 
Farmácia Central. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1926. 

 
Figura 3 - Organização geral interna de um 
depósito antes de possuírem prédio próprio. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1923. 
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Figura 4 - Condições atuais das fachadas dos 
pavilhões de depósito em verde, marrom e 
bege. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 5 - Registro de um dos pavilhões 
ocupado por uma loja de azulejos. Fonte: 
Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[  ]bom 
[x]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico    
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[x]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 

[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
Os três pavilhões que compõe o Depósito Central da CCEVFRGS estão localizados na 
Rua Manoel Ribas, na Vila Belga. 
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser 
construídas em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de 
Fer au Brésil, antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 
– 1919) que localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à 
nacionalidade da empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o 
então diretor da Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas 
está distribuído ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua 
Dr. Wauthier e Rua André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
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moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade. A Vila Belga mantém-
se predominantemente residencial. 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- Atualmente funciona em um dos três pavilhões de depósito a loja “Museu do Azulejo e 
do Piso”. Telefone para contato: (55) 3222-7344. 
- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à 
CCEVFRGS. No entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde 
como objeto da Lei, não deixando claro se os prédios do Depósito Central também são 
contemplados. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 04: Farmácia Central 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº04  

RS/SM04 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.4.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.4.2 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.5 Denominação 

Farmácia Central 

2.6 Endereço 2.7 Dados cadastrais no município 

Rua Manoel Ribas, 2130. NO. 0011.0011.0328.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’42’’S 53°48’23’’O 122m 

2.9. Situação 

Meio de quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação da farmácia central da CCEVFRGS 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Comercial - Farmácia Comercial – Loja de produtos médico e  
hospitalares 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul Ltda. 

Alugado 



    182 

 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria. Tombado pela Portaria 30 da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, de novembro de 2000. 

Inexistente 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

315,24m² 602,62m² 13,80m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

Quando a Cooperativa foi criada já existiam organizadas uma “Caixa de Socorro” e 
Farmácia de posse da Cia. Auxiliaire para atender a seus funcionários. Em reuniões com 
as duas entidades, estas acertaram, em fevereiro de 1917, que a Farmácia passaria a 
ser de propriedade da CCEVFRGS e que esta contribuiria com a Caixa de Socorro que 
se mantinha da empresa belga. 
A Caixa de Socorro visava o atendimento de associados e seus familiares no caso de 
funerais, receituários médicos e pagamento de despesas de farmácias, uma vez que 
muitos não possuíam assistência pública na maioria das cidades do Estado. 
Em 1921 a Farmácia da Cooperativa instalou-se provisoriamente no prédio onde se 
localizavam o Açougue e parte dos Escritórios Administrativos, com face voltada para o 
largo da Estação Férrea de onde era possível ver o letreiro da CCEVFRGS na fachada. 
Somente em meados de 1924/1925 que a Farmácia recebe prédio próprio construído 
para esse fim.  
O edifício, localizado no final da Rua Manoel Ribas, ao lado dos pavilhões destinados 
aos depósitos, além de espaço de farmácia possuía em anexo salas de espera para 
pacientes e duas salas para consultas de médicos que integravam a Caixa de Socorro. 
A fachada principal possuía uma platibanda discretamente marcada por um friso 
horizontal, acompanhando o alinhamento dos prédios de depósito e armazém. O acesso 
ao edifício ficava localizado eixo central da fachada, com conjuntos de janelas duas a 
duas para cada lado compondo um desenho simples e simétrico. 
Atualmente uma das janelas à esquerda do acesso principal foi transformada em porta 
indicando mudanças na compartimentação interna do edifício. Também as cores 
adotadas na fachada no ano de 2010 sugeriam que parte da antiga farmácia fora 
anexada a um dos pavilhões usado para depósito. Os detalhes de mochetas em 
algumas janelas e porta foram removidos, assim como alterado o modelo e altura do vão 
do antigo acesso principal. 
A partir da década de 1970 a farmácia começou a apresentar dificuldades financeiras, 
com saldos negativos em seus balanços econômicos. Suas atividades foram encerradas 
no início da década de 1990. De todas as farmácias implantadas pela CCEVFRGS, a 
unidade de Santa Maria foi a primeira a ser implantada e última a fechar suas portas. O 
prédio permanece de propriedade da Cooperativa, e atualmente está alugado para uma 
loja de produtos médico e hospitalares. 
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4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Fotografia tomada a partir do largo 
da Estação Férrea vendo o fundo do 
Armazém Central e do prédio com inscrição 
da Farmácia da CCEVFRGS. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1923. 

 
Figura 3 - Fotografia da Rua Manoel Ribas com 
novo edifício da farmácia em primeiro plano à 
direita. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1925. 

 
Figura 4 - Registro da fachada da Farmácia 
em 2010. Fonte: Acervo pessoal de Luiz 
Fernando da Silva Mello, 2010. 

 
Figura 5 - Registro atual da fachada principal 
da farmácia. Fonte: Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[x]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico    
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 
[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 
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[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  
 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
A Farmácia Central da CCEVFRGS está localizada na Rua Manoel Ribas no início da  
Rua André Marques, na Vila Belga. 
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser 
construídas em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de 
Fer au Brésil, antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 
– 1919) que localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à 
nacionalidade da empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o 
então diretor da Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas 
está distribuído ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua 
Dr. Wauthier e Rua André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade. A Vila Belga mantém-
se predominantemente residencial. 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- Atualmente funciona no local um loja de produtos médico hospitalares cujo nome 
fantasia é "Interned". Telefone para contato: (55) 3222-8610.  
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria existe o registro de um terreno de 
esquina com um edifício de alvenaria e uma casa de madeira localizado na Rua Pinheiro 
Machado (atual Manoel Ribas) com matrícula de número 68.215, de posse da 
Cooperativa, que se investiga referir-se ao terreno ocupado pela farmácia. 
- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à 
CCEVFRGS. No entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde 
como objeto da Lei, não deixando claro se o prédio da Farmácia Central também é 
contemplado. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 05: Padaria e Fábrica de Confecções 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº05  

RS/SM05 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.7.2 Mesorregião – dados do IBGE 2.7.0 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.5 Denominação 

Padaria e Fábrica de Confecções 

2.6 Endereço 2.7 Dados cadastrais no município 

Rua Manoel Ribas, 2099. NO.0011.0024.0050.001 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’42,76’’S 53°48’24,78’’O 123m 

2.9. Situação 

Meio de quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação da Padaria e Fábrica de confecções da CCEVFRGS. 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Comercial/Industrial - Padaria e Fábrica 
de Confecções 

Comercial e Residencial – Serigrafia e 
apartamentos residenciais 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

FISMA – Faculdade Integrada de Santa 
Maria. 

Recentemente adquirido em leilão pela 
FISMA com projeto de ocupação com salas 
de aula. 
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3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria. Tombado pela Portaria 30 da 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, de novembro de 2000. 

Inexistente 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

754,80m² 1.321,11m² 9,57m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

As primeiras ações visando a criação de uma padaria da Cooperativa são tomadas 
quando em seus relatórios é exposta a aquisição de maquinários como fornos para 
equipar o futuro investimento e cujo terreno próximo ao Armazém já fora escolhido. 
Em 1922 começaram as obras do edifício que adotou a Rua Ernesto Becker para 
localizar sua fachada principal. Neste mesmo momento crescem as discussões a 
respeito da instalação de uma escola para meninas, uma vez que o ensino masculino já 
estava sendo atendido pela Escola de Artes e Ofícios Masculina recentemente 
inaugurada. 
No Relatório com o exercício de 1923 é divulgado o projeto do edifício cuja legenda 
indica que o prédio visa às instalações da padaria e pavimento superior a ser ocupado 
para a Escola de Meninas. Neste ano a procura de meninas para aulas excede o espaço 
existente, de forma que a atenção e os investimentos em patrimônio são quase que 
integralmente aplicados no novo prédio para a Escola de Artes e Ofícios Feminina, 
interrompendo momentaneamente os investimentos na padaria. 
O prédio que acabara recebendo integralmente as atividades de escola foi desocupado 
em 1924, recebendo neste momento as instalações de uma Fábrica de Confecções. A 
construção de um espaço para padaria começara a tomar forma depois disso, quando 
muitos equipamentos já estavam comprados. 
A Padaria com Fábrica de massas e bolachas é finalmente inaugurada em 1962, 
localizando sua fachada para a Rua Manoel Ribas ao ocupar porção posterior do lote da 
Fábrica de Confecções. 
Ocorre com esses prédios tratar-se de duas atividades distintas ocupando porções 
separadas de um mesmo edifício que fora construído em diferentes momentos. O lote 
tem extensão que atravessa um quarteirão, com prédio que explora as duas fachadas 
com acessos independentes pela Rua Manoel Ribas ou Ernesto Becker. 
A primeira porção do prédio possui frente para a Rua Ernesto Becker, número 2144, 
construída em 1923. A fachada de dois pavimentos possuía originalmente cinco janelas 
na porção superior, quatro janelas no térreo e uma porta de acesso localizada à 
esquerda. O coroamento do edifício com platibanda reta escondia o telhado, e ainda 
existiam marcações com frisos horizontais evidenciando os níveis dos diferentes 
pavimentos com discretas pilastras que enquadram a fachada e fortaleciam a 
verticalidade formada pelo alinhamento das aberturas. 
No outro lado do edifício, a fachada voltada para a Rua Manoel Ribas, número 2099, que 
recebeu as instalações da padaria em 1961, apresenta traços modernos e quase que 
ausência de adornos. Na porção do térreo há uma porta de acesso á área de vendas da 
padaria e um portão de garagem. No pavimento superior existiam originalmente três 
janelas dispostas em linha ocupando quase toda a fachada, que com a marquise 
escalonada sobre os acessos do térreo, marcam as linhas horizontais desta face. A 
fachada possui planos que se destacam perpendicularmente do nível do edifício no 
pavimento superior, compondo seu enquadramento juntamente com a platibanda reta 
que esconde o telhado. 
A fábrica de confecções foi extinta em 1977 depois de apresentar anos de saldo 
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negativo, não conseguindo competir financeiramente com as grandes fábricas de 
vestuário. A padaria, por sua vez, encerrou as atividades em 31 de agosto de 1997, na 
mesma ocasião em que o armazém central de Santa Maria foi fechado. 
Internamente não há registros das condições atuais do prédio, mas investiga-se que 
esteja sendo usado parcialmente como residência. As fachadas foram modificadas com 
inclusão de uma nova parte da seção da Fábrica de Confecções e supressão de um das 
janelas na face voltada para a Rua Manoel Ribas. 

O prédio permaneceu de propriedade da Cooperativa até o primeiro semestre de 
2014, quando é leiloado e adquirido pela Faculdade Integrada de Santa Maria – 
FISMA38 que tem planos de adaptar o espaço para acomodar salas de aula39. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Projeto divulgado em 1923 para 
receber a padaria no térreo e Escola de 
Artes e Ofícios Feminina no pavimento 
superior. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 
1924. 

 
Figura 3 - Fotografia do prédio com fachada para 
a Rua Ernesto Becker quando serviria para 
Escola de Artes e Ofícios Feminina. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1923. 

 
Figura 4 - Fotografia do prédio com fachada 
para a Rua Manoel Ribas, com acesso para 
a padaria. Fonte: CCEVFRGS, Álbum de 
fotografias, 196?. 

 
Figura 5 - Instalações da padaria com maquinário 
para fabricar massas e bolachas. Fonte: 
CCEVFRGS, 1963. 

____________ 
38

 A FISMA é a mesma instituição que adquiriu o edifício do Açougue, Fábrica de Café e Sabão (ver 
item 2.3.6. na página seguinte). 
39

 A Prefeitura Municipal de Santa Maria interviu no processo de leilão do prédio e apareceu como 
possível nova proprietária do espaço, conforme aponto o Anexo C que apresenta a íntegra de uma 
reportagem veiculada no Jornal A Razão de 27 de maio de 2014. A proposta, contudo, não foi 
aprovada pela Câmara de Vereados, que negou o repasse de recursos para a aquisição do prédio.  
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Figura 6 - Fotografia da fachada da Padaria 
em 2010. Fonte: Arquivo pessoal de Luiz 
Fernando da Silva Mello, 2010. 

 
Figura 7- Fotografia da fachada da fábrica de 
confecções em 2010. Fonte: Arquivo pessoal de 
Luiz Fernando da Silva Mello, 2010. 

 
Figura 8- Fachada da antiga Padaria para a 
Rua Manoel Ribas. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 9 - Fachada da antiga Fábrica de 
confecções para a Rua Ernesto Becker. Fonte: 
Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[x] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[  ]bom 
[x]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra         
[  ] Madeira        [  ] Metálico    
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante              
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[x] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento [x] Reboco e tinta    Estado de conservação 
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[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro: 

 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
O edifício da Padaria e Fábrica de Confecções possui duas fachadas: a Padaria 
localizada para a Rua Manoel Ribas e a Fábrica de Confecções localizada para a Rua 
Cel. Ernesto Beck, atravessando um quarteirão na Vila Belga.  
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser 
construídas em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de 
Fer au Brésil, antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 
– 1919) que localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à 
nacionalidade da empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o 
então diretor da Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas 
está distribuído ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua 
Dr. Wauthier e Rua André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade. A Vila Belga mantém-
se predominantemente residencial. 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- Atualmente funciona no espaço de vendas da padaria uma loja de malhas e serigrafia, 
cujo nome fantasia é "Becor". Telefone para contato: (55) 3026-4989.  
- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à 
CCEVFRGS. No entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde 
como objeto da Lei, não deixando claro se o prédio da Padaria e Fábrica de Confecções 
também é contemplado. 
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria o terreno e o prédio da padaria e 
fábrica de confecções estão registrados com o número 67.006.  

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 06: Açougue Central, Fábrica de Café e Fábrica de Sabão 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº06  

RS/SM06 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.13.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.13.2 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.5 Denominação 

Açougue, Fábrica de Café e Fábrica de Sabão 

2.6 Endereço 2.7 Dados cadastrais no município 

Rua José do Patrocínio, 26/ Rua Cel. 
Ernesto Becker 2369 

NE.0011.0017.0034.0001 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29° 40’46,96’’S 53°48’17,86’’O 127m 

2.9. Situação 

Esquina 

 
Figura 1 - Mapa de situação do Açougue, Fábrica de Café e Fábrica de Sabão da CCEVFRGS. 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Comercial/Industrial – Edifício usado para 
açougue na Rua José do Patrocínio e 
para Fábrica de Sabão e Fábrica de 
Torrefação de Café na Rua Cel. Ernesto 
Becker. 

Sem uso 
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3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

FISMA – Faculdade Integrada de Santa 
Maria. 

Desocupado 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

Sem proteção Inexistentes 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

1.366,51m² 986,94m² 33,25m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

O primeiro edifício construído para receber as instalações do açougue da Cooperativa 
tem data de 1921, localizado próximo aos armazéns, cujo fornecimento de carne era 
proveniente de matadouro próprio. No mesmo prédio ainda se localizaram parte dos 
escritórios gerais e a farmácia, antes de receberem edifícios específicos para esse fim. 
Em 1935 os matadouros da cidade foram fechados atendendo a uma lei do município de 
que os abates deveriam ocorrer no Matadouro da Intendência Municipal. 
Cinco anos depois, em 1940, o Departamento de Higiene e Saúde Pública do Estado 
exigiu que o açougue fosse remodelado e que a ele fosse acrescidas câmaras 
frigoríficas para refrigeração de carne e seus demais subprodutos. Neste cenário a 
Cooperativa optou pela construção de um novo prédio, cujo terreno adquirido no mesmo 
ano estava localizado na esquina entre as Ruas José do Patrocínio e Rua Ernesto 
Becker, ao lado da Escola de Artes e Ofícios. 
Em agosto de 1941 são concluídas as obras do novo prédio, que além de açougue, foi 
compartimentado para receber um espaço de torrefação e moagem de café, fábrica de 
sabão e fábrica de gelo, compondo o Setor Industrial da Cooperativa. 
O novo prédio possuía câmara frigorífica com capacidade para armazenar 1500 kg de 
carne. Sua construção, que era considerada “sólida e ampla (...) com os requisitos 
exigidos pelo Departamento Estadual de Saúde, permitiu o agrupamento de todas as 
seções industriais do Armazém Central” (CCEVFRGS, Relatório, 1942, p.4). 
O edifício explorava a esquina com desenho da planta que fazia um arco, 
acompanhando a calçada, onde fora localizada em destaque o letreiro da Cooperativa. O 
bloco cuja frente se voltava para a Rua José do Patrocínio agregava as funções do 
açougue, enquanto na fachada lateral, com frente para a Rua Ernesto Becker, ficavam 
localizadas as atividades das fábricas. 
A fachada simples e sem adornos possuía discretos frisos horizontais que marcavam a 
altura do pé direito interno e a platibanda que escondia o telhado. Na cobertura, as 
cumeeiras do setor industrial possuíam lanternins que se destacavam na cobertura do 
prédio. As esquadrias eram todas de verga reta, sendo que as da fachada da Rua José 
do Patrocínio ainda possuíam gradis possivelmente de fabricação na Escola de Artes e 
Ofícios Masculina. 
Depois de vários anos apresentando saldo negativo, o açougue foi extinto em 1976, 
sendo que não há registros se as demais atividades de torrefação de café, fábrica de 
sabão e fábrica de gelo foram mantidas no mesmo espaço ou quando desativadas. 
Atualmente o prédio é de propriedade da Faculdade Integrada de Santa Maria – Fisma, 
que possui seu edifício principal ao lado deste. O edifício está em condições de ruínas, 
com grande parte interna destruída e setor de fábricas sem cobertura. Também a 
fachada da Rua José do Patrocínio foi modificada, com inserção de uma nova porta na 
esquina e deslocamento de uma das portas existentes, alterando o desenho de 
esquadrias existente. 
Há na Prefeitura Municipal de Santa Maria um processo para aprovação de um novo 
projeto arquitetônico para explorar o local, que mantém as paredes externas e propõe 
um novo volume ocupando a porção interna do prédio.  
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4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Prédio do Açougue Central, Fábrica 
de Café e Fábrica de Sabão. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1942. 

 
Figura 3 - Espaço interno do Açougue. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1942. 

 
Figura 4 - Instalações da Fábrica de Sabão. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1942. 

 
Figura 5- Instalações da Fábrica de Café. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1942. 

 
Figura 6- Prédio do Açougue, Fábrica de Café 
e Fábrica de Sabão com vista da esquina. 
Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 7 -  Açougue, Fábrica de Café e Fábrica 
de Sabão com vista da Rua Ernesto Becker. 
Fonte: Autor, 2014. 
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Figura 8- Maquete eletrônica com projeto de intervenção no Prédio do Açougue, Fábrica de Café 

e Fábrica de Sabão de autoria do Escritório Estúdio Adroaldo Vallandro. Disponível em: 

https://www.facebook.com/1554640624816060/photos/pb.1554640624816060.-

2207520000.1427736572./1591640057782783/?type=3&theater: Acesso em: 18 mar. 2015. 
 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[X ] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[  ]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[X]ruínas Estrutura: 

[X ] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[X ] Alvenaria     [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico        
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[X]precário 
[X]ruínas 

Esquadrias 
[X] Madeira   [X] Vidro  
[X] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[X]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[  ] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[X] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[X]precário 
[X]ruínas 

Revestimento 

[X] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[X]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
O edifício do Açougue, Fábrica de Sabão e Fábrica de Torrefação de Café está 
localizado em um quarteirão adjacente ao Centro Histórico delimitado pela Legislação 
Municipal. Ocupando um lote de esquina, em uma das faces faz divisa com sobrados de 
uso residencial, enquanto do outro se localiza um edifício de três pavimentos usado com 
atividades educacionais. À sua frente está localizado o edifício do Colégio Estadual 
Manoel Ribas (antiga Escola de Artes e Ofícios Feminina da CCEVFRGS). 
Ainda que muito próximo de áreas de interesse cultural, seu quarteirão apresenta sinais 
de transição arquitetônica onde existe certa heterogeneidade de padrões e estilos. Ainda 
que predominem edifícios de um e dois pavimentos, há representações de diferentes 
épocas e não há uma padronização de ocupação. 
O quarteirão ocupado pelo edifício possui um forte declive na Rua Ernesto Becker, de 
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forma que o prédio construído na esquina explore um pavimento junto da Rua José do 
Patrocínio e dois ao longo da Rua Ernesto Becker. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- A Lei Municipal 4506 de 09 de janeiro de 2002 considera Patrimônio Histórico e 
Cultural do Município de Santa Maria os bens móveis e imóveis pertencentes à 
CCEVFRGS. No entanto cita somente a fachada do bloco principal da Casa de Saúde 
como objeto da Lei, não deixando claro se o prédio do Açougue, Fábrica de Café e 
Fábrica de Sabão também é contemplado. 
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria não foi localizada documentação a 
respeito do prédio do Açougue, Fábrica de Café e Fábrica de Sabão da Cooperativa. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Mar/2015. Marina de Alcântara 
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Ficha 07: Escola Santa Terezinha 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº07  

RS/SM07 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.13.3 Mesorregião – dados do IBGE 2.13.4 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.14 Denominação 

Escola de Artes e Ofícios Feminina/ Escola Santa Terezinha/Colégio Manoel Ribas/ 
Maneco.  

2.15 Endereço 2.16 Dados cadastrais no município 

Rua Treze de Maio, 85 NE.0011.0015.0103.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’49,87’’S 53°48’19,69’’O 135m 

2.9. Situação 

Esquina 

 
Figura 1- Mapa de situação da Escola de Artes e Ofícios Feminina 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Escola de Artes e Ofícios para meninas. Escola Estadual de Ensino Médio – Colégio 
Manoel Ribas 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Estado do Rio Grande do Sul. Ocupado 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 
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- Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 
Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 
- Inserido no Sítio Ferroviário de Santa 
Maria.  
- Tombado como Patrimônio Histórico 
Municipal através da Lei 3929 de 19 de 
dezembro de 1995. 
- Tombado pela Portaria 30 da Secretaria 
de Estado da Cultura do Rio Grande do 
Sul, de novembro de 2000. 

Existente – mobiliário, livros, objetos 
decorativos, uniformes escolares, bandeiras, 
documentos, fotos e livros. 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

10.628,40m² 5.446,17m² 85,00m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

A Escola de Artes e Ofícios Feminina foi criada pela CCEVFRGS em 1921, quando teve 
sua estrutura física provisoriamente instalada em uma casa da Vila Belga até a 
conclusão do edifício projetado para receber a padaria no térreo e salas de aula para a 
escola no pavimento superior. 
Em 1923 a escola desempenha suas atividades no novo prédio localizado na Rua 
Ernesto Becker. No mesmo ano, uma vez constatado que o prédio recém ocupado seria 
insuficiente para o número de alunas matriculadas, a CCEVFRGS adquire novo terreno 
da Família Von Bock nas imediações da Vila Belga para a construção de um novo 
edifício. 
A Escola de Artes e Ofícios Feminina só irá ocupar seu prédio definitivo em 1930, quatro 
anos após a divulgação do projeto que ocupou o quarteirão limitado pelas ruas José do 
Patrocínio, Ernesto Becker, André Marques e 13 de Maio, em frente à Praça Eduardo 
Trevisan. A construção do edifício durou cerca de 2 anos, iniciando em 1927 e sendo 
concluída em 1929, com inauguração solene e festiva em 14 de maio de 1930, contando 
com 275 alunas matriculadas no curso complementar e 70 nas aulas de trabalhos 
manuais, sendo que destas um total de 50 estavam na escola no sistema de internato. 
Com o nome de Escola Santa Terezinha do Menino Jesus, a escola foi administrada por 
irmãs franciscanas desde sua fundação até 1942, quando, em 1943 por meio de um 
processo de arrendamento, passa a ser responsabilidade do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. Entre os anos de 1945 e 1968, abrigou em suas dependências a Escola 
Artesanal Dr. Cilon Rosa, e de 1943 até 1974 também foi sede do Grupo Escolar João 
Belém. Em 1974 o prédio passa a ser ocupado pelo Ginásio Estadual Manoel Ribas, 
mantendo essa ocupação até hoje. 
Nas suas origens a escola foi inspirada nos Liceus Franceses de ensino, onde se 
desenvolvia não só a formação intelectual como também os ofícios por meio de aulas de 
corte e costura, bordado, chapelaria, culinária, pintura e música com o ensino de piano, 
violino e bandolim.  
A Escola possuía ensino regular que seguia a doutrina católica com aulas ministradas 
pelas irmãs, enquanto algumas aulas de ofícios contavam com a colaboração de 
mulheres leigas da comunidade que se disponibilizavam voluntariamente, cuja produção 
era exposta no final de cada ano letivo. 
Assim como a escola masculina, também dispunha de um internato pago com 
capacidade inicial para 50 alunas e depois ampliado para atender mais de 100. A escola 
oferecia curso elementar com período de 4 anos e outro complementar com duração de 
3 anos.  
Além do ensino teórico e de ofícios, a escola recebeu autorização do Estado para incluir 
em seu currículo a habilitação para o “exercício do magistério”. Dessa forma muitas 
alunas que se formaram na Escola Santa Terezinha acabaram trabalhando para a 
própria Cooperativa nas Escolas Turmeiras distribuídas ao longo da via férrea. 
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O prédio ainda foi sede de alguns Congressos Pedagógicos, que reunia todos os 
professores que trabalhavam em escolas da Cooperativa por aproximadamente uma 
semana em período não letivo para tratarem assuntos de administração escolar, didática 
do ensino e Catequese. 
Enquanto pertenceu à CCEVFRGS a escola possuía salas apropriadas para as funções 
de ensino técnico: mobiliário e maquinário importado da Europa, com máquinas de 
costura, utensílios de cozinha em inox, e uma máquina de lavar louças industrial vinda 
da Alemanha. No ano de 1940 a escola registrou em seu quadro de matrículas 1.223 
alunas, distribuídas entre internato e externato, incluindo-se também o curso não 
curricular de corte e costura que era aberto à comunidade. 
O acervo que fazia parte da escola foi incorporado ao patrimônio público estadual em 31 
de março de 1977, quando o prédio é desapropriado em um processo amigável e cedido 
ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
O prédio com três andares além do sótão tem planta original linear, com duas alas: uma 
paralela à Rua José do Patrocínio e a outra com a Rua 13 de Maio, do encontro das 
duas, na esquina em linha curva, localiza-se a porta principal do edifício em adaptação 
realizada no prédio na década de 1990. No projeto original os acessos eram feitos por 
dois portões localizados junto aos passeios das duas ruas que conformam o prédio, de 
forma que o transeunte primeiro acessava o jardim frontal da escola para posteriormente 
acessar a escada que levava ao hall do edifício.  
A fachada com arquitetura eclética tem suas esquadrias trabalhadas de forma 
diferenciada em cada um dos três andares, marcadas por elementos geométricos e 
decorações discretas. As janelas e frisos, o muro e as grades com detalhes com flores 
(confeccionadas na Escola de Artes e Ofícios Masculina) remetem a uma inspiração do 
Art Nouveau. O telhado com grande inclinação possui mansardas que iluminam o sótão. 
As janelas possuem postigos de madeira internos. Na face exterior elas são marcadas 
por frisos em alto e baixo relevo, com acabamento superior triangulares e em curva. 
Em 1997 o prédio passou por uma grande obra de restauração com iniciativa do 
Governo Estadual através da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria das 
Obras Públicas sob a supervisão de arquitetos do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado. Na intervenção, as fachadas externas foram recuperadas com o 
resgate de peças que estavam desgastadas. Deu-se o acréscimo de um anexo para 
banheiros, inclusão de um elevador no corpo do edifício além de uma rampa junto à 
porta principal conectando o passeio ao acesso do edifício a fim de atender as novas 
demandas do edifício.  
Internamente pouquíssimos pontos foram alterados, uma vez que o uso do espaço para 
atividades escolares foi mantido desde sua concepção até o momento atual. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Projeto divulgado em 1923 com 
padaria no térreo e Escola de Artes e Ofícios 
Feminina no pavimento superior. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1924. 

 
Figura 3 - Terreno adquirido em 1923 para a 
construção da nova Escola, com ocupação 
provisória dos edifícios existentes. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1924. 
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Figura 4 - Projeto para a Escola de Artes e 
Ofícios Feminina. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1927. 

 
Figura 5 - Escola em obras. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1929. 

 
Figura 6 – Registro do prédio em vias de conclusão. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1930. 

 
Figura7 - Pátio interno da Escola Sta. 
Terezinha. Fonte: CCEVFRGS, 1930. 

 
Figura 8- Interior de uma sala de aula com 
atividade de costura. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1930. 
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Figura 9 - Registro atual do prédio ocupado pelo Colégio Estadual Manoel Ribas. Fonte: Autor, 
2014. 

 
Figura 10 - Fachada vista da esquina das 
Ruas André Marques e 13 de Maio. Fonte: 
Autor, 2014. 

 
Figura11 - Fachada vista da Rua José do 
Patrocínio. Fonte: Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[X] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[X]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[X ] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[X ] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira         [  ] Metálico   
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[X]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[X] Madeira   [X] Vidro  
[  ] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[X]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[X] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [X] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[X]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 
[X] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   

Estado de conservação 

[  ]bom 
[X]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 
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[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  
 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
O edifício da Escola de Artes e Ofícios Feminina ocupa um quarteirão localizado nas 
adjacências da Vila Belga.  
A Vila Belga é um conjunto de edificações residenciais que começaram a ser construídas 
em 1906 para abrigar funcionários da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil, 
antiga empresa arrendatária da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1898 – 1919) que 
localizou sua sede em Santa Maria. Sua denominação faz referência à nacionalidade da 
empresa e de seus primeiros moradores, sendo seu idealizador o então diretor da 
Companhia Belga o engenheiro Gustave Wauthier. O conjunto de casas está distribuído 
ao longo de quatro ruas: Rua Manoel Ribas, Rua Ernesto Becker, Rua Dr. Wauthier e Rua 
André Marques, possuindo 5 tipologias diferentes. 
Em 1997 o conjunto é tombado em nível municipal, sendo que em setembro do mesmo 
ano as casas são vendidas em leilão público pela Rede Ferroviária Federal SA para os 
moradores que adquirem a maioria das casas. Em 2000 ocorre, então, seu tombamento 
em nível estadual compondo juntamente com a volumetria da estação férrea, seu largo e 
muro, e a Escola Estadual Manoel Ribas a “Mancha Ferroviária de Santa Maria”. 
Em face dessas proteções legais, o entono dos edifícios da Cooperativa na Vila Belga 
encontra-se bastante preservados, com poucas e pontuais inserções contemporâneas, 
sendo a região entendida como um local histórico para a cidade.  
A Vila Belga mantém-se predominantemente residencial, sendo que o edifício da Escola 
se destaca do 
O conjunto de edifícios está localizado em região de pouca variação na sua topografia, 
sendo percebido um leve declive na Rua Manoel Ribas no sentido da Rua Dr. Wauthier 
para a Rua André Marques. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 3221.3151. 
- Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria – RS com Matrícula 
n° 1079. 
- Parte do processo de restauração de 1997, com algumas plantas e memorial descritivo 
encontra-se arquivado no acervo da Prefeitura Municipal de Santa Maria. 
- A restauração do prédio em 1997 foi executada pela Empresa José Martins da Silva e 
Cia. Ltda., com projeto dos Arquitetos Carlos Max Moreira Maia (CREA 11.100) e Ana 
Maria Beltrami (CREA 41.313) da Divisão de Planejamento de Prédios Históricos e 
Culturais da Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Rio Grande do 
Sul. 
- No período de construção do prédio, a praça localizada à frente da escola, tinha o nome 
de “Praça Cristóvão Colombo”.  

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 08: Escola Hugo Taylor 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº08  

RS/SM08 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.16.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.16.2 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.17 Denominação 

Escola de Artes e Ofícios Masculina/ Escola Hugo Taylor. 

2.18 Endereço 2.19 Dados cadastrais no município 

 Avenida Rio Branco, 732. NE.0011.0024.0408.000 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°41’01,90’’S 53°48’27,41’’O 153m 

2.9. Situação 

Esquina 

 
Figura 1- Mapa de situação da Escola de Artes e Ofícios Masculina. 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Escola de Artes e Ofícios Masculina Hipermercado Carrefour 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Nélida Soares Saccol da Silva Alugado 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

Inserido na Zona 2 do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

Inexistente 
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Santa Maria – Centro Histórico, que conta 
com legislação diferenciada. 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

6.938,45m² 19.271,84m² 64,40m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

O prédio da Escola de Artes e Ofícios começou a ser construído em 13 de maio de 1918 
quando é lançada oficialmente sua pedra fundamental 
As intenções para a sua construção são citados no Relatório do ano social de 1916 em 
uma assembleia realizada em 15 de abril de 1917, quando são anunciadas as 
negociações com a Intendência Municipal para aquisição de um terreno localizado na 
Avenida Rio Branco. Em 30 de setembro de 1917 eram abertas as propostas de 
concorrência para apresentação de projeto de um edifício que abrigasse a Escola 
Profissional, sendo apresentadas seis propostas de projeto arquitetônico dos quais foi 
selecionado o trabalho do construtor João Baad. 
Em 20 de janeiro de 1919 foi aberta concorrência para a execução da obra, quando três 
firmas se candidataram. Essa concorrência foi anulada e ocorre a procura por empresas 
de Porto Alegre para assumir a empreitada. O novo projeto foi confiado aos arquitetos 
Goetz & Hervé em outubro do mesmo ano. 
Dificuldades orçamentárias e a escassez de tijolos na região atrasaram a obra que foi em 
parte executada por empreitada e outra por administração direta, principalmente sob a 
orientação da empresa Goetz & Hervé de Porto Alegre, autora do projeto final e, mais 
tarde, sob a direção do construtor Izidoro Grassi. Durante a construção do edifício 
organizou-se uma comissão para elaborar o regulamento da escola, que com fins 
filantrópicos teve a administração entregue aos irmãos Maristas. O ensino profissional foi 
orientado de acordo com o modelo do Instituto Parobé da Escola de Engenharia de Porto 
Alegre, adquirindo-se a maquinaria indispensável à instalação da escola. 
Em 1° de maio de 1922, data consagrada ao trabalho pelo vínculo com a classe 
ferroviária, em sessão extraordinária e solene, foi realizada a inauguração do primeiro 
pavilhão (próximo ao atual Banco do Brasil) da Escola de Artes e Ofícios Masculina, 
recebendo 124 alunos matriculados distribuídos em quatro cursos sob orientação de 
quatro professores. Em junho do mesmo ano foi criado um curso noturno para adultos 
com aulas de português, francês, aritmética e geometria, matriculando-se 114 alunos. 
Para dotar o estabelecimento de ensino técnico-profissionalizante completo, foi enviado a 
São Paulo o Irmão Diretor da escola, que apresentou elementos para novas iniciativas. 
Em 1923 foram adquiridas novas extensões de terreno anexas ao fundos da escola, 
dando-se inícios às obras para construção das oficinas inauguradas em 20 de setembro 
de 1925 o edifício com 2.100,00m² onde estavam distribuídas as seções de ajustagem, 
eletricidade, entalhe em madeira, estofaria, ferraria, fundição, marcenaria, soldagem 
pintura e modelagem, tornearia em madeira e tornearia mecânica, todas equipadas com 
maquinário adquiridos pela CCEVFRGS diretamente na Europa. 
Em 1924 a escola era dividida em três cursos: primário, técnico e de preparatórios, sendo 
dotado de laboratório de química trazido da Alemanha. Além de um motor Bollinch a gás 
nobre, aparelhos de rádio e dínamos, entre outros instrumentos de trabalho: forno, moinho 
e peneira para fundição, quatro tornos mecânicos, serra para metais, perfuradores para 
metais e serras - fitas para madeiras, duas plainas e desbastadoras, serra circular 
combinada com parafusos, seis tornos e duas máquinas de afiar serras. A estrutura da 
escola comportava, assim, três setores: as oficinas, o ensino geral e técnico e o internato. 
O internato era meio de possibilitar que as famílias ferroviárias de todo o Rio Grande do 
Sul pudessem mandar seus filhos para estudar na escola. 
Em 1925, para instituir o ensino secundário, sob a forma ginasial, na Escola de Artes e 
Ofícios funcionavam sete cursos, sendo quatro primários e três preparatórios e técnicos, 
sendo também mantido um grupo de escoteiros. Nesse ano foi criada mais uma atividade, 
de tornearia mecânica. Em 1928, foram aperfeiçoados os gabinetes de química e 
eletricidade e adquiridas novas máquinas. A Escola premiava seus alunos mais 
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destacados durante o ano letivo com cursos na Escola de Lille, na França, de onde 
voltavam com o título de mestres, tornando-se professores. Mantinha, ainda, assistência 
médica e odontológica. 
Já estava nos planos da Cooperativa a construção de novo pavilhão para abrigar 
dormitórios e refeitório para os internos e moradia para os professores, sendo que em 
1929 foram adquiridos terrenos contíguos, localizados na atual esquina da Avenida Rio 
Branco com a Rua dos Andradas e iniciadas as obras. O novo prédio foi inaugurado em 
14 de maio de 1930. 
No ano de 1931, o corpo docente elevava-se a quinze professores e doze mestres de 
oficina na seção masculina. No ano seguinte, foram construídos novos pavilhões na 
Escola e no ano de 1933, o número de alunos matriculados atingia a marca de 789 alunos 
na seção masculina, sendo 561 externos, 100 internos e 128 em aulas noturnas.  
Em 1937 a escola passa a ser denominada “Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor”, e de 
“Escola Industrial Hugo Taylor” em 1943, mantendo-se assim até encerrar suas atividades 
em 1986. 
A Escola já vinha passando por dificuldades orçamentárias em função do ensino 
industrial, que se tornava muito dispendioso e a industrialização das oficinas da escola 
não compensava o montante do investimento. Para agravar a situação, no dia 20 de 
agosto de 1954 foi registrado o incêndio que destruiu parte de Internato da Escola, no 
prédio na esquina da Avenida Rio Branco e Rua dos Andradas, deixando prejuízos 
superiores a 12 milhões de cruzeiros. 
Uma vez que a Cooperativa não contava com recursos para arcar com a reforma, foram 
conseguidas verbas junto ao Governo Federal por meio de um projeto encaminhado pelo 
Deputado Fernando Ferrari (PTB) no valor de 10 milhões de cruzeiros, alocado no 
orçamento federal de 1956. Enquanto as obras não começavam até o ano de 1957, a 
direção da escola teve que reduzir o número de oferta de matrículas de 240 para 150 
alunos. Somente em 9 de setembro de 1960 aconteceu a reinauguração do bloco 
reformado, seis anos após o sinistro. Após esta ocasião, funcionou no prédio por um curto 
período de tempo a diretoria administrativa da Cooperativa, que ocupava ainda os 
espaços das oficinas para acomodar as reuniões com os associados para a apresentação 
do relatório de atividades do ano.  
Em 1962 forma-se a última turma de artífices. A estrutura da Cooperativa começou a 
sofrer dificuldades financeiras na década de 1940, que não chegaram a comprometer 
significativamente o setor educacional ou outros serviços prestados aos associados. A 
partir da década de 1960 a situação piorou findando com a desestruturação da instituição, 
que teve que se desfazer de vários bens para saldar dívidas. 
A Escola Hugo Taylor foi desativada em março de 1986, quando os professores foram 
demitidos e móveis e equipamentos vendidos. Em fevereiro de 1990 as instalações foram 
vendidas à Nélida Soares Saccol da Silva que alugou parte das instalações para 
diferentes atividades. 
De 1982 até o início da década de 1990 o curso Pré-vestibular Riachuelo e a Escola de 
Ensino Médio de mesmo nome ocuparam o prédio, além de outras instituições comerciais 
e educacionais como a Escola Mariano da Rocha, uma instituição privada de ensino, na 
década de 1990. As dependências das oficinas foram adaptadas para um centro 
comercial, o Shopping Hugo Taylor, que funcionou por alguns anos até ser totalmente 
destruído por um incêndio em 1996. 
Na história do edifício aponta-se a ocorrência de três incêndios: o primeiro em 1954, o 
segundo em 1990 e o terceiro em 1996. O primeiro atingiu parte do internato e foi 
completamente recuperado retomando as atividades em 1960, o segundo ocorreu na 
madrugada do dia 24 de março e atingiu o edifício mais antigo -  frontal à esquerda. A 
estrutura interna foi atingida, ficando totalmente destruída assim como móveis e 
equipamentos. A parte interna foi reconstruída em 1995, mantendo as paredes externas 
originais. O incêndio de 26 de maio de 1996 destruiu todo o Shopping Hugo Taylor que 
funcionava nas antigas instalações das oficinas, ocorrido durante período em que as lojas 
estavam fechadas não sendo registrados feridos. 
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Em 2007 começam as tratativas para a implantação do Hipermercado Carrefour no local, 
cuja inauguração deu-se em outubro do mesmo ano. As fachadas externas mantiveram 
seu aspecto original, e parte da estrutura interna dos edifícios foi preservada, 
resguardando a escadaria monumental de acesso ao pavimento superior, alguns vitrais e 
o espaço da capela adaptado para cafeteria, enquanto as demais foram completamente 
destruídas. O terreno foi totalmente ocupado por novas construções, alterando 
drasticamente a volumetria do edifício existente.  
Nas fachadas ainda hoje existentes identificam-se elementos que classificam o edifício 
com uma arquitetura eclética, misturando uma série estilos predominando o Neoclássico: 
as janelas do térreo são arrematadas com frisos em relevo e, acima deles, pequenos 
frontões triangulares, enquanto no segundo pavimento as guirlandas formam laços acima 
de cada uma das janelas remetendo ao estilo Barroco. As duas edificações têm pilastras 
com ranhuras no sentido horizontal. 
A antiga entrada principal, em escala monumental, traz a identificação da Escola Hugo 
Taylor e está ladeada por colunas de inspiração jônica, que se prolongam até a altura das 
janelas do segundo andar. A platibanda, sublinhada por frisos horizontais que se projetam 
para fora dos limites do prédio, possui balaústres dispostos em torno de todo telhado.  
A entrada é marcada por um arco encimado por elementos decorativos em forma de 
ânforas e esculturas com figuras humanas. A pesada porta de madeira do prédio mais 
antigo mantém-se original, com grades de ferro com inspiração Art Nouveau que também 
podem ser verificadas nos gradis do guarda-corpo da escada no acesso principal. 
Com as adaptações para funcionamento do hipermercado, os prédios foram bastante 
descaracterizados internamente, sendo preservados mais integralmente o hall de entrada 
e a Capela, onde hoje funciona uma cafeteria. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 1 - Fotografia do projeto da fachada 
da Escola de Artes e Ofícios Masculina. 
Fonte: CCEFVRGS, Relatório, 1919. 

 
Figura 2 - Fotografia da Escola de Artes e 
Ofícios Masculina em construção. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1921. 

 
Figura 3 - Pátio interno da Escola no dia da 
inauguração das oficinas em 20 de setembro 
de1925 para o ensino profissionalizante. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1926. 

 
Figura 4 - Fachada da Escola de Artes e Ofícios 
na Avenida Rio Branco em 1931. Fonte: 
CCEVFRGS, Relatório, 1932. 
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Figura 5 – Fachada da Escola de Artes e 
Ofícios com vista a partir da Av. Rio Branco. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1932. 

 
Figura 6 - Fachada da Escola de Artes e Ofícios 
na esquina da Avenida Rio Branco e Rua dos 
Andradas. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1955. 

 
Figura 7 - Vista do internato voltado para o 
pátio interno da Escola. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1932. 

 
Figura 8 - Registro do incêndio de 1954 que 
destruiu parte do internato da Escola. Fonte: 
CCEVFRG, Relatório, 1955. 
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Figura 9- Vista geral do complexo de prédios que compunham a Escola de Artes e Ofícios 
Masculina em registro de 1935. Fonte: Acervo de Carlos Eduardo Pereira da Silva in: 
MARCHIORI; MACHADO; NOAL FILHO; 2008, p.33. 

 
Figura 10 - Comparativo do prédio em 2006 e após intervenção para ocupação pelo 
Hipermercado Carrefour em 2007. Disponível em: 
http://laribari.blogspot.com.br/2007/11/carrefour-santa-maria.html. Acesso em: 28 de abril de 
2014. 

 
Figura 11 - Comparativo do prédio em 2006 e após intervenção para ocupação pelo 
Hipermercado Carrefour em 2007. Disponível em: 
http://laribari.blogspot.com.br/2007/11/carrefour-santa-maria.html. Acesso em: 28 de abril de 
2014. 
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Figura 12 - Registro da demolição de parte do 
prédio para instalação do Hipermercado 
Carrefour. Disponível em: 
http://www.ambosdemolidora.com.br/obras_real
izadas_pela_ambos_demolidora_demolicoes_e
_remocoes.html. Acesso em: 28 de abril de 
2014. 

 
Figura 13 - Registro da demolição de parte do 
prédio para instalação do Hipermercado 
Carrefour. Disponível em: 
http://www.ambosdemolidora.com.br/obras_re
alizadas_pela_ambos_demolidora_demolicoe
s_e_remocoes.html. Acesso em: 28 de abril 
de 2014. 

 
Figura 14 - Registros atuais da antiga Escola 
de Artes e Ofícios Masculina. Fonte: Autor, 
2014. 

 
Figura 15 - Registros atuais da antiga Escola 
de Artes e Ofícios Masculina. Fonte: Autor, 
2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[X] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[X] bom 
[  ] regular 
[  ] precário 
[  ] ruínas Estrutura: 

[X] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[X] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico        
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[X]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[X] Madeira   [X] Vidro  
[  ] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[X]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[X] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[X]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 
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Revestimento 

[X] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[X]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
A Escola de Artes e Ofícios Masculina está localizada na Avenida Rio Branco esquina 
com a atual Rua dos Andradas, em um dos endereços mais cobiçados na época de sua 
construção. 
A Avenida Rio Branco consolidou-se como uma das principais ruas da cidade quando 
servia de único acesso à Estação Férrea de Santa Maria, conectando o principal centro 
localizado junto à Praça Saldanha Marinho. Por esse motivo era então a porta de entrada 
para muitos viajantes que passavam pela cidade usando o transporte ferroviário. A rua era 
movimentada por um comércio agitado que tinha nos viajantes seu principal atrativo. Ao 
longo de sua história foi endereço de grandes hotéis e restaurantes, de lojas tradicionais 
da cidade, da Intendência Municipal, do primeiro posto de gasolinas, da primeira 
rodoviária e do primeiro prédio com elevador da cidade. 
Com a decadência do sistema ferroviário e o desenvolvimento da cidade para outras 
regiões, a Avenida Rio Branco passou por um longo período de estagnação, sendo alvo 
de abandono e esquecimento. 
A partir do fim da década de 2000 novos olhares se voltaram para a Avenida, que em 
2011/2012 passou por um processo de revitalização após ser integrada ao Centro 
Histórico do Município. 
A região mescla edifícios de casarios de arquitetura eclética e prédios em estilo Art Déco, 
além de inserções de edifícios em altura da década de 1970/1980 e construções 
contemporâneas. A Avenida mantem-se com atividades comerciais e residenciais. 
Analisando sua topografia, a via caracteriza-se por ter características de um divisor de 
águas, com declives à oeste e leste, possuindo seu ponto mais alto junto da Praça 
Saldanha Marinho descendo até a Estação Férrea. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- Em 1927 matriculou-se na escola um dos maiores pintores brasileiros da segunda 
metade do século XX, Iberê Camargo, nascido em Restinga Seca. O artista descreve o 
período em que estudou na Escola de Artes e Ofícios e a importância das amizades lá 
criadas e de seus professores na sua formação. MELLO, 2010. 
- As duas edificações da Escola Hugo Taylor localizadas na Avenida Rio Branco foram 
alvo de processo de tombamento no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e 
Cultural em 2006, porem não foi concretizado pelo poder municipal. 
- Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria – RS com Matrícula 
n° 58.961. 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo 
telefone (55) 32213154. 
- Em 2003 o edifício da Escola de Artes e Ofícios foi tema do Trabalho Final de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
da então acadêmica Márcia Barroso Kümmel, que realizou o levantamento físico do prédio 
naquele momento. Os arquivos estão disponíveis do Acervo do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFSM. 
- O esquema que segue apresenta a localização 
aproximada dos prédios que compunham a Escola 
de Artes e Ofícios Masculina: 
- Em vermelho, o prédio mais antigo, construído 
em 1922, incendiado em 1990 e reconstruído em 
1995; 
- Em azul o prédio das oficinas, construído em 
1925 e incendiado em 1996 quando era ocupado 



    209 

 

por um centro comercial; 
- Em verde o prédio com internato, biblioteca e moradia dos professores construído em 
1930, incendiado em 1954 e reconstruído em 1960. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 09: Casa de Saúde 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº09  

RS/SM09 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.19.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.19.2 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.20 Denominação 

Casa de Saúde 

2.21 Endereço 2.22 Dados cadastrais no município 

Rua Ary Lagranha Domingues, 188. 
Bairro Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

NO.0021.0022.0665.001 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°40’18,81’’S 53°48’25,83’’O 143m 

2.9. Situação 

Meio de Quadra 

 
Figura 1 - Mapa de situação da Casa de Saúde. 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Hospital e ambulatório Hospital e Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Município. 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Prefeitura Municipal de Santa Maria Parcialmente ocupado 
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3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

- A fachada da Casa de Saúde está 
protegida pela Lei Municipal 4506 de 09 
de janeiro de 2002. 

Existente – mobiliário, livros, objetos 
decorativos. 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

36.079,00m² 3.203,82m² 154,60m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

Desde a criação da CCEVFRGS, a construção de hospitais para atendimento dos 
associados fazia parte de seus objetivos. A Casa de Saúde, hoje localizada no Bairro 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, começou a ser construída somente em 1930 com 
inauguração do primeiro bloco em 24 de abril de 1931, depois que os prédios das Escolas 
de Artes e Ofícios Feminina e Masculina já estavam em funcionamento. A empresa 
responsável pela obra do primeiro prédio foi a “Cia. Construtora Sul Brasil”, e a primeira 
ampliação do conjunto ocorreu logo após a conclusão do bloco principal, em 1933, com a 
construção de um bloco de um pavimento onde se localizava a enfermaria.  
Para os diretores da entidade, a Casa de Saúde não começou a ser construída antes por 
tratar-se de um edifício que demandava altos investimentos para sua construção e 
principalmente manutenção. Com equipamentos comprados diretamente da Europa, o 
hospital da Cooperativa era considerado um grande feito pela diretoria. 
A Casa de Saúde prestava atendimento à ferroviários e não ferroviários com um sistema 
de pagamento diferenciado dos serviços. A direção do hospital estava à cargo das irmãs 
de caridade da congregação do Imaculado Coração de Maria e a parte médica era 
gerenciada pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários do Rio Grande do 
Sul.  
Em 1938 tem-se o registro de mais uma ampliação no prédio, com a construção de 
dormitórios e refeitórios para enfermeiras e empregados no segundo pavimento do bloco 
com enfermaria. A Casa de Saúde possuía ainda em suas instalações necrotério, 
lavanderia, cozinha industrial, refeitório para acompanhantes, enfermaria com 
aquecimento central (instalado em 1938) e Capela Mortuária (construída em 1965). 
Desde a inauguração da Casa de Saúde, os relatórios de atividades da Cooperativa 
mostravam o interesse da diretoria de construir um novo prédio contíguo ao hospital para 
as doenças contagiosas, de forma que se pudesse dar atendimento a pacientes 
mantendo-os isolados. Tratava-se então do Sanatório para Tuberculosos, citado no 
relatório de atividades de 1940. 
Para a sua construção a Cooperativa investiu em diversas campanhas para arrecadar 
fundos, mas o prédio só foi concluído em 1966, quando a doença já não apresentava os 
riscos do início de década de 1930. Dessa forma o novo prédio foi usado para ampliar 
vagas. 
Em 1966, foi construído o segundo bloco. Em 1973 foram retiradas as janelas basculantes 
e, em 2004, construído mais um edifício anexo em momento que já possuía convênio com 
a Administração Municipal e Estadual de Saúde.  
O prédio central, mais antigo, cuja fachada possui proteção em nível municipal, mostra 
características do Art Déco pela simetria, pela valorização da entrada centralizada, pelo 
uso das linhas retas e curvas, pela presença da cúpula que valoriza a fachada e pelo 
contraste entre cheios e vazios. O interior apresenta azulejos como revestimento e vitrais 
para iluminação. 
Desde 04 de janeiro de 2010 passou a ser conduzida pela Associação Franciscana de 
Assistência a Saúde (SEFAS) oferecendo atendimento a pessoas carentes depois de 
quase ter sido fechada por abandono e falta de condições para o atendimento e trabalho. 
Tal gestão administrativa é oriunda de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Santa 
Maria e a SEFAS, sendo essa última portadora de uma “Permissão de Uso”, enquanto o 
terreno e edifícios permanecem sob posse do Governo Municipal. 
No ano de 2006 uma ampliação na área construída uniu o antigo bloco cujo projeto inicial 
era destiná-lo ao tratamento de tuberculosos ao edifício principal. Desde que a SEFAS 
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assumiu a Casa de Saúde, esta vem passando por inúmeras reformas, de forma que 
grande parte da estrutura interna já foi alterada. 
Em abril de 2012 é inaugurado um novo prédio construído no terreno da Casa de Saúde 
ao lado dos edifícios existentes para receber a Unidade de Pronto Atendimento de Santa 
Maria. 
Nos dias atuais, parte do edifício original da Casa de Saúde está desocupado aguardando 
verbas externas para reforma e modernização – setor no segundo andar e bloco que 
comportava a maternidade. 
Dos equipamentos e utensílios originais muito pouco foi mantido, registrando-se que os 
itens existentes (alguns livros de registros de pacientes, fotografias, aparelhos clínicos e 
móveis) estão espalhados nas dependências do edifício sem critérios de catalogação ou 
conservação. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Frente do bloco principal da Casa de 
Saúde. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1932. 

 
Figura 3 - Fundos do bloco principal da Casa 
de Saúde. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 
1932. 

 
Figura 4 - Vista da Casa de Saúde a partir da 
Vila Belga. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 
1934. 

 
Figura 5 - Prédio com primeira ampliação do 
conjunto, em 1938, com enfermaria no térreo. 
Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1939. 

 
Figura 6 - Fachada do bloco principal da Casa 
de Saúde. Fonte: Autor, 2014. 

 
Figura 7- Fachada do bloco principal da Casa 
de Saúde. Fonte: Autor, 2014. 
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Figura 8- Antigo acesso ao bloco principal da 
Casa de Saúde, hoje desativado. Fonte: Autor, 
2014. 

 
Figura 9 - Equipamento clínico antigo 
desativado. Fonte: Autor, 2014. 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[x]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico        
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 

[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
A região do Bairro Itararé e Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está 
localizada a Casa de Saúde, tem sua origem ligada ao desenvolvimento do transporte 
ferroviário em Santa Maria. Quando da sua formação, concentrava uma parcela 
significativa da população de alta renda da cidade cujo grande número de moradores 
trabalhavam na Viação Férrea. A proximidade com a Estação Central de Santa Maria 
ainda ajudou a desenvolver um comércio local fortalecido com certa independência do 
restante da cidade.  
A partir da década de 1990, com o fechamento das oficinas da Viação Férrea e posterior 
encerramento do trânsito de trens de passageiros, a realidade da região mudou, 
passando por um longo período de estagnação econômica. 
A área está espacialmente delimitado pela estrada de ferro ao sul e pelos morros da Serra 
Geral ao norte, sendo formado em um aclive do sentido sul-norte. A área se mantém 
predominantemente residencial, com edificações baixas (até dois pavimentos) com 
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inserções contemporâneas mescladas entre prédios remanescentes da povoação da 
região no início do século XX. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- Atualmente a Casa de Saúde é administrada pela Associação Franciscana de Assistência à 
Saúde – SEFAS. Diretora Presidente da SEFAS: Ubaldina Souza e Silva. Contato: 3028-9401 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios anuais 
publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante agendamento pelo telefone (55) 
3221.3151. 
- Na divisão de bairros na época que a Casa de Saúde foi construída, sua localização estava 
inserida no Bairro Itararé – uma área tradicionalmente habitada por trabalhadores da Viação 
Férrea. 
- Na divisão de bairros na época que a Casa de Saúde foi construída, sua localização estava 
inserida no Bairro Itararé – uma área tradicionalmente habitada por trabalhadores da Viação 
Férrea. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Dez/2014. Marina de Alcântara 
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Ficha 10: Armazém Núcleo Otávio Lima 

BENS EDIFICADOS PELA CCEVFRGS 
FICHA Nº10  

RS/SM10 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Recorte territorial 1.2. Recorte temático 

Região Sul – Estado do Rio Grande do 
Sul 

Cooperativa de Consumo dos Empregados 
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO BEM 

2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

RS Santa Maria Distrito sede 

2.22.1 Mesorregião – dados do IBGE 2.22.2 Microrregião – dados do IBGE 

Centro Ocidental Rio-Grandense Santa Maria 

2.23 Denominação 

Armazém do Núcleo Otávio Lima, Armazém do Km 3. 

2.24 Endereço 2.25 Dados cadastrais no município 

Avenida Osvaldo Cruz, 465. SE.0013.0007.0036.001-006 

2.8.1. Latitude 2.8.2. Longitude 2.9.3. Altitude 

29°41’27,48’’S 53°46’56,63’’O 123m 

2.9. Situação 

Esquina 

 
Figura 1 - Mapa de situação do Armazém do Km 3 

 

3. DADOS DA EDIFICAÇÃO 

3.1. Uso original 3.2. Uso atual 

Armazém com farmácia e açougue da 
Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul 

Estofaria e Residência 

3.3.1. Proprietário atual 3.3.2. Situação de ocupação 

Ricardo Lang e Edilia Ribas Ocupado – Imóvel alugado para uso 
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comercial e residencial. 

3.4. Proteção existente 3.5. Bens móveis 

Inexistente Inexistente 

3.6. Área do lote 3.7. Área da edificação 3.8. Testada 

2.622,60m² 780,23² 36,00m 

3.9. Dados históricos ou referências culturais 

A CCEVFRGS tem seu primeiro empreendimento na região do Km 3 em 1921, quando 
aluga em um contrato de seis anos um galpão do Sr. Antônio Felizardo Dutra para a 
instalação de um matadouro visando à produção de charque e salsicha.  
Em 1931 são encontradas referências de um sub-armazém subordinado ao armazém 
central de Santa Maria instalado em um prédio alugado. No ano seguinte, em 1932, o 
mesmo prédio também acomodou as instalações de uma escola para alfabetização dos 
filhos dos ferroviários que trabalhavam nas Oficinas da Viação Férrea e na Estação da 
Alemoa, localizadas naquela região. 
Em 1935 é planejado o parcelamento de solo da então chamada Vila Dr. Wauthier com 
terrenos de propriedade de José Crivellaro e Cia, ocupando uma gleba limitada entre os 
trilhos da Viação Férrea até aproximadamente o que hoje entendemos como a Avenida 
João Luiz Pozzobon. 
Destes terrenos a CCEVFRGS adquiriu no ano de 1935 seis unidades, referentes aos 
lotes de número 32,33,34,43 e 45, ocupando uma esquina, cujo conjunto media 36m de 
frente para a Avenida Osvaldo Cruz com aproximadamente 73m de profundidade, 
fazendo frente com a Rua da Cooperativa. 
Neste lote foi construído em maio de 1936 o edifício organizado com uma planta em “L” 
com fachada principal voltada para a Avenida Osvaldo Cruz que recebeu o armazém, 
açougue e provisoriamente a fábrica de sabão. Contíguo à este, voltado para a rua 
lateral, localizava-se a farmácia que foi instalada em 1948 e, em um prédio isolado, o 
açougue. 
O prédio passou por duas reformas para a modernização da estrutura interna: uma em 
1952 e outra em 1968 quando é instalado o sistema de supermercado em algumas 
unidades de armazéns da Cooperativa. 
Após anos recorrentes de saldo negativo nos balanços anuais da unidade, em 30 de 
novembro de 1974 foram encerradas as atividades da farmácia, e em junho de 1982 o 
armazém e açougue também foram desativados. 
Da década de 1980 até 2010 os prédios permaneceram como propriedade da 
CCEVFRGS que os alugava para comércio e moradias. Durante a década de 2000 o 
edifício foi objeto de diversas ações judiciais contra a Cooperativa, passando por vários 
leilões em 2009 até ser arrematado em 29 de setembro do mesmo ano por seus 
proprietários atuais.  
Atualmente o prédio onde se localizava o armazém é ocupado por uma estofaria, 
enquanto a farmácia e açougue foram adaptados para residência. Internamente os 
prédios foram bastante descaracterizados tendo em vista seus novos usos. Nas 
fachadas, o prédio principal mantém sua configuração original inclusive com a 
manutenção do letreiro em alto relevo, enquanto os prédios da farmácia e açougue 
sofreram mais alterações com inserção de novas esquadrias e modificação nas 
aberturas. 
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4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 
Figura 2 - Fotografia do mapa de 
parcelamento do solo da Vila Dr. Wauthier, 
de 1935, com marcação dos seis lotes 
adquiridos pela Cooperativa no quarteirão 
"B". Fonte: Acervo da CCEVFRGS. 

 
Figura 3 - Fotografia do Armazém do Km 3 em 
1960. Fonte: CCEVFRGS, Relatório, 1961. 

 
Figura 4 - Vista da esquina do edifício do armazém, farmácia e açougue do Km 3. Fonte: 
Acervo da CCEVFRGS, álbum de fotografias, s/d. 

 
Figura 5 - Prédio do armazém após a reforma de 1952 com inserção de novo volume em sua 
fachada para a Avenida Osvaldo Cruz e prédios da farmácia e açougue. Fonte: CCEVFRGS, 
Relatório, 1961. 

 
Figura 6 - Registro atual do conjunto de prédios de Otávio Lima visto da esquina da Avenida 
Osvaldo Cruz. 
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Figura 7 - Registro atual do prédio do 
Armazém de Otávio Lima com letreiro em alto 
relevo original com identificação da 
CCEVFRGS. 

 
Figura 8 - Registro atual do prédio do 
Armazém de Otávio Lima com bloco principal 
voltado para a Avenida Osvaldo Cruz.  

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO BEM 

Cobertura 

Telhamento: 
[x] Telha francesa   
[  ] Telha canal   
[  ] Fibrocimento  [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 
[x]bom 
[  ]regular 
[  ]precário 
[  ]ruínas Estrutura: 

[x] Madeira    [  ] Metálica 
[  ] Outro:  

 

Paredes externas 
[x] Alvenaria      [  ]Pedra        
[  ] Madeira        [  ] Metálico        
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Esquadrias 
[x] Madeira   [x] Vidro  
[x] Metálica   [  ]Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[x]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Componente 
estrutural 

[x] Alvenaria Portante             
[  ] Madeira    [  ] Pedra  
[  ] Concreto Armado                       
[  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[x]bom 
[  ]regular 

[  ]precário 
[  ]ruínas 

Revestimento 

[x] Reboco e tinta    
[  ] Pedra aparente  
[  ] Tijolo aparente   
[  ] Cerâmica     [  ] Outro:  

 

Estado de conservação 

[  ]bom 
[  ]regular 

[x]precário 
[  ]ruínas 

 

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO/TOPOGRAFIA/ENTORNO 
Em 1985 foi inaugurada a Estação da Alemoa na região que hoje conhecemos em 
Santa Maria como Km 3. Estava localizada na linha Porto Alegre – Uruguaiana, 
ficando assim denominada até 15 de junho de 1935 quando passou a chamar-se 
Estação Otávio Lima em homenagem a um funcionário da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul que faleceu em 1934 durante uma visita aos depósitos da Viação 
Férrea de Cruz Alta. 
Em 1925 foram construídos próximo daquela estação os pavilhões de oficinas da 
VFRGS, reunindo um contingente de ferroviários que trabalhavam nessas oficinas, 
formando no local uma importante vila operária na década de 1930, dando início ao 
povoamento da área. 
Atualmente o entorno dos edifícios da Cooperativa se mantém predominantemente 
residencial, configurando uma região de transição entre o centro da cidade e o Bairro 
de Camobi (bairro onde está localizado o Campus da Universidade Federal de Santa 
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Maria). Na sua maioria as edificações são baixas (até dois pavimentos) e simples, 
sendo identificados como pontos de valor patrimonial na região, além dos edifícios da 
Cooperativa e das Oficinas da Viação Férrea, a Residência do Diácono João Luiz 
Pozzobon (figura católica que desenvolveu em vida uma importante obra social na 
região, atualmente está com processo de canonização aberto. Sua antiga residência 
foi transformada na Casa Museu Diácono João Luiz Pozzobon com visitação aberta ao 
público). 
As áreas adjacentes à estrada de ferro foram alvo de ocupações irregulares por 
grupos sem moradia nos últimos anos, de forma que parte das áreas de domínio da 
Viação Férrea hoje é endereço de diversas famílias de baixa renda que aguardam o 
processo de regularização da área. 
O trecho de terras entre a estrada de ferro e a Avenida Osvaldo Cruz, onde está 
localizado o prédio do Armazém, tem topografia plana, sendo identificado um aclive 
mais acentuado a sul, na face posterior do armazém, em direção à Avenida João Luiz 
Pozzobon. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
- A Casa de Memória Edmundo Cardoso disponibiliza para consulta os Relatórios 
anuais publicados pela CCEVFRGS dos anos de 1918 até 1982 mediante 
agendamento pelo telefone (55) 3221.3151. 
- No Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria o terreno e o prédio do Armazém 
de Otávio Lima estão registrados com o número 50.020. 

 

8. DATA 9. TÉCNICO RESPONSÁVEL 
Mar/2015. Marina de Alcântara 

 

 

 


