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EVOLUÇÃO TIPOLÓGICA DO CHALÉ HABITACIONAL 

FERROVIÁRIO NO BAIRRO ITARARÉ NA CIDADE DE SANTA 

MARIA/RS-BRASIL – FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX 

TYPOLOGICAL EVOLUTION OF COTTAGES FOR RAILROAD WORKERS IN 

ITARARÉ NEIGHBORHOOD IN THE CITY OF SANTA MARIA/RS-BRAZIL – LATE 

19TH AND EARLY 20TH CENTURIES. 

Hugo Gomez Blois Filho1 

Resumo: Este trabalho busca abordar de maneira breve as principais ideias desenvolvidas na tese de doutorado 

intitulada “Arquitetura subjacente à via férrea: relações de lugar e poder no espaço urbano de Santa Maria/RS - 

final do século XIX e início do XX”, apresentada em julho de 2018, pelo Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa Memória e Patrimônio. Analisaremos 

aqui o processo evolutivo tipológico do chalé habitacional no Bairro Ferroviário Itararé, localizado na cidade 

de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, local onde se instalaram aos trabalhadores, chamados de 

“tucos”, responsáveis pela manutenção da via férrea. A análise procede a partir de levantamento dos chalés e 

sua posterior classificação, considerando, também, o fenômeno de lugarização resultante da chegada da 

ferrovia e as relações que interagiram/interferiram na constituição do espaço ferroviário na cidade de Santa 

Maria/RS, cujo processo de ocupação deu-se no final do séc. XIX. A análise se estrutura em referenciais da 

iconografia existente, capazes de revelar a arquitetura produzida no período, bem como as suas relações de 

poder na constituição do espaço urbano. 

Palavras-chave: chalé ferroviário; espaço ferroviário; história; arquitetura. 

 

Abstract: This paper aims to briefly address the main ideas developed in the doctoral thesis entitled 

“Underlying architecture to railroad: place and power relations in the urban space of Santa Maria / RS - late 

19th and early 20th centuries” presented in July 2018 by the PHD Program in History, Memory and Heritage 

studies, from the Federal University of Santa Maria. We will analyze the typological evolutionary process of 

cottages for railroad workers in Itararé neighborhood, located in the city of Santa Maria, state of Rio Grande do 

Sul, Brazil, where the workers, called “tucos”, were responsible for the maintenance of the railroad.The 

analysis happens from the survey of the cottages and their subsequent classification, also considering the 

phenomenon of location resulting from the arrival of the railway and the relations that interacted / interfered in 

the constitution of the railroad space in the city of Santa Maria / RS, whose process of occupation took place at 

the end of the 19th century. The analysis is based on existing iconographic references, capable of revealing the 

architecture produced in the period, as well as its power relations in the constitution of urban space. 

Keywords: cottage for railroad workers; railroad space; history; architecture. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A estruturação do espaço urbano obedece a uma lógica, que pode ser caracterizada, 

em parte, como sendo resultante da articulação dos grupos econômicos sobre o espaço, 

definindo sua ocupação e sua valorização e, a arquitetura, enquanto produção humana, 

materializa as relações de poder através da atribuição do valor arquitetônico expresso em 

cada edifício. O produto entre a arquitetura e as relações de poder, expressas no espaço 

 
1 Arquiteto e Urbanista, graduado pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos – UNISINOS; especialista em arquitetura habitacional pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura - 

PROPAR- Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS;  especialista em urbanismo pelas 

Faculdades Canoenses (ULBRA); mestre em arquitetura pelo PROPAR-UFRGS e doutor em História pela 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Este trabalho é consequente da tese de doutorado intitulada 

“Arquitetura subjacente à via férrea: relações de lugar e poder no espaço urbano de Santa Maria/RS - final do 

século XIX e início do XX”, apresentada em julho de 2018, pelo Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa Memória e Patrimônio. 
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urbano, são elementos constituidores de lugar, entendido como possuidor de significado e 

percebido como parte distintiva do todo.  

Partindo destes pressupostos é que desenvolvemos a tese de doutorado intitulada 

“Arquitetura subjacente à via férrea: relações de lugar e poder no espaço urbano de Santa 

Maria/RS - final do século XIX e início do XX”, apresentada em julho de 2018 pelo 

Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, na linha 

de pesquisa Memória e Patrimônio. Nesta, trabalhamos com as relações de poder que 

permeiam a constituição do espaço urbano da cidade de Santa Maria, no final do século XIX 

e início do século XX. Neste período, ocorreu a instalação da ferrovia na cidade que 

ocasionou a reestruturação do espaço urbano e das relações de poder locais. 

Portanto, o objetivo principal desenvolvido na tese foi caracterizar como as relações 

de poder se materializaram na consolidação dos lugares a partir da instalação da ferrovia no 

espaço urbano de Santa Maria – RS, no final do século XIX. Como objetivos específicos 

buscamos definir:quais características arquitetônicas estavam presentes nas edificações 

residenciais do entorno da ferrovia e de que maneira essa materialidade reflete os grupos 

sociais que as ocupavam; de que maneira a lógica locacional indica a relação de poder entre 

os grupos sociais que ocupavam o entorno da ferrovia; quais características da estrutura 

urbana estavam expressas no entorno da ferrovia e, em que medida elas conotavam a 

diferenciação social dos grupos que as ocupavam; de que maneira as relações implícitas de 

poder entre os grupos sociais que ocupavam o entorno da ferrovia podem ser remontadas a 

partir de uma análise de lugar. 

A hipótese principal que norteou o trabalho é que as características da arquitetura 

residencial, da estrutura urbana e dos aspectos locacionais em três sítios ocupados por três 

grupos sociais distintos economicamente, fixados no entorno da ferrovia de Santa Maria/RS, 

se diferenciam, materializando as relações de poder existentes, entre os grupos, no final do 

Séc. XIX e início do Séc. XX.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram fundamentais as abordagens teóricas 

sobre o poder trabalhadas pelos autores Bourdieu (2012) e Foucault (2012, 2010) e nas 

teorias sobre lugar tratadas pelos autores Castello (2007), Certeau (1998) e Santos (2006, 

1982). 

A base físico-espacial e sociopolítica do estudo é a cidade de Santa Maria, cujo 

território foi desmembrado de Cachoeira do Sul. A estruturação territorial originou-se a 

partir de um posto indígena, denominado Guarda de Santa Maria, que pertenceu a uma 

Estância Missioneira, cujos padres influenciaram no nome da cidade. A Guarda de Santa 
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Maria situava-se na região central do Rio Grande do Sul, sendo ponto estratégico e 

geográfico do Estado. (BELTRÃO, 2013, p.27). Os primeiros registros sobre a cidade estão 

associados à chegada, na região, em 15 de abril de 1787, do engenheiro e astrônomo José de 

Saldanha, comandando a Comissão Demarcadora de Limites entre Espanha e Portugal, cuja 

ação resultou do Tratado de Santo Ildefonso. O acampamento do oficial instalou-se à 

margem ocidental do passo do Arroio Santa Maria, hoje Passo da Areia, denominando-o 

como Rincão de Santa Maria. (BELÉM, 2000, p.23). 

No século XVIII o atual território do estado do Rio Grande do Sul tornou-se palco de 

disputas entre as Coroas Ibéricas, culminando com o Tratado de Madri e fim do projeto 

reducional. Posteriormente, em 1777, também o Tratado Preliminar de Restituição 

Recíproca (Tratado de Santo Ildefonso) veio demarcar os domínios dos dois Impérios. 

(BELÉM, 2000, p.23). No final do século XVIII, firmavam-se, no território que atualmente 

corresponde ao município de Santa Maria, acampamentos militares frutos das tensões entre 

ambas as Coroas na demarcação dos limites de seus impérios.  

Desta forma, o povoamento de Santa Maria ocorreu com presença militar marcante 

tendo, seu território, uma importância geopolítica estratégica para o Império Português, visto 

que se constituía em fronteira entre as duas Coroas Ibéricas, e tensionada pela instabilidade 

das relações entre estas (MACHADO, 2012, p.34).  

Em 15 de abril de 1787 estabeleceu-se, no local onde se daria a origem do núcleo 

urbano, uma partida da Comissão Demarcadora de Limites entre Espanha e Portugal, 

comandada pelo engenheiro e astrônomo José de Saldanha, de cuja ação resultou o Tratado 

de Santo Ildefonso. O acampamento do oficial instalou-se à margem ocidental do passo do 

Arroio Santa Maria, hoje Passo da Areia, denominando-o como Rincão de Santa Maria. 

(BELTRÃO, 2013, p.47). Nos anos seguintes, as condições precárias dos ranchos da 

Comissão Demarcatória foram, aos poucos, sendo substituídas por construções sólidas, 

alinhadas junto às ruas onde o comércio emergia. O povoado2, denominado de Oratório do 

 
2 Povoado: Pequena aglomeração urbana. (FERREIRA, 1988, p.402). A palavra MUNICÍPIO só aparece em 

nosso Direito Constitucional com a República “VILA” e “CIDADE”, além do significado de aglomerado 

social definiam território, subdivisão de Província, ou seja, o município de hoje. “CIDADE” e “VILA” – 

conceito puramente convencional e entre nós há pouco tempo passaram a ser legalmente distinguidas do ponto 

de vista demográfico (função administrativa de cada uma).  MUNICÍPIO só entrou para nossa legislação com o 

Ato Adicional – Lei Regencial nº 16 de agosto de 1834, na qual há referência explícita aos “municípios das 

províncias” (Art. 10º, §6º). O adjetivo MUNICIPAL – nos foi trazido da Legislação portuguesa que o 

empregou desde algumas centenas de anos. Durante muito tempo a figura jurídica do município foi 

concretizada pela “VILA”, embora esta expressão nunca tivesse recebido definição em texto legal.  (FORTES, 

1963). 
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Acampamento de Santa Maria da Boca do Monte, passou a Curato3, em 28 de julho de 1810, 

sendo promovido, em 27 de julho de 1812 e tendo como primeiro cura, o Padre Antônio 

José Lopes, em 21 de janeiro de 1814. (BELTRÃO, 2013).  

A cidade de Cachoeira do Sul, à qual pertencia Santa Maria, foi elevada à categoria 

de Vila, ao mesmo tempo, em 26 de abril de 1819 (BELTRÃO, 2013, p. 108). Saint-Hilaire, 

ao visitar Santa Maria, em abril de 1821, registrou que o povoado contava com umas trinta 

casas, era detentor de beleza natural e possuía intenso movimento nas lojas. O primeiro 

recenseamento do distrito acusava 304 prédios e cerca de 2000 habitantes, em 1826. 

(SAINT-HILAIRE, 1987). 

A partir das décadas de 1820 e 1830 a região passa a receber imigrantes alemães. A 

instalação de batalhões – 28º Batalhão de Estrangeiros, em 1828 e 1º Batalhão, em 1831, 

ambos constituídos por soldados alemães assalariados, empenhados nas lutas contra os 

orientais, promoveu, mais tarde, o assentamento desse contingente, em Santa Maria, por 

ocasião da baixa militar. Os imigrantes alemães fixados em São Leopoldo, animados com a 

presença de conterrâneos, nessa localidade, iniciaram o ciclo germânico responsável por 

grande repercussão no progresso local(BELTRÃO, 2013, p. 125). 

Entre a elevação de Santa Maria à cidade e a instauração da República, importantes 

acontecimentos ocorreram, tais como: a inauguração da linha telegráfica com Porto Alegre, 

em 03 de maio de 1876; a chegada dos primeiros colonos italianos a Silveira Martins e 

Arroio Grande, em 1877; a criação da Comarca, em 24 de maio de 1878 e sua instalação, em 

24 de novembro do mesmo ano; a inauguração do primeiro jornal, Gazeta do Norte, em 1º 

de janeiro de 1883; a inauguração da linha férrea Cachoeira-Santa Maria, do trecho que, 

posteriormente, ligaria a cidade à capital do Estado, em 15 de dezembro de 1885; e, a 

demolição da velha matriz, em 1888 (BELTRÃO, 2013). 

Na segunda metade do século XIX, em razão do desenvolvimento do Estado do Rio 

Grande do Sul, foi necessária a otimização das comunicações entre as localidades. Até 1869, 

quando se iniciou a implantação da ferrovia no Estado, os caminhos terrestres estavam 

conjugados com as vias de navegação em rios, até o desenvolvimento da rede viária terrestre 

e das linhas férreas (LOPES, 2002). Nesse contexto, em 1885, a linha férrea chegou a Santa 

Maria, implantada à Norte do núcleo urbano existente, e localizada a Sul do contraforte da 

 
3 Curato. Povoação pastoreada por um cura. (FERREIRA, 1988, p.148). “Existiam dois tipos de capelas: as 

coladas e as curadas. As primeiras eram mais raras, sendo seus párocos selecionados por concurso e mantidos 

pela Fazenda Real. As outras eram mantidas pelas benesses da comunidade. Ambas eram confirmadas através 

de um Alvará, que também determinava seus limites. O governo exercia seu padroado sobre elas, mantendo-as 

através dos dízimos da Ordem de Cristo, conforme Fridman”. (FRIDMAN, 2008, p. 207). 
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Serra Geral. A ferrovia assumiu grande importância no desenvolvimento da cidade passando 

a ser um entreposto comercial, centralizando o tráfego de trens no Rio Grande do Sul. Com a 

Proclamação da República, a via férrea teve seu trecho ampliado até Cacequi, sendo 

inaugurado em 23 de dezembro de 1890. (BELTRÃO, 2013, p.447).Em 20 de novembro de 

1894 foi entregue ao tráfego o trecho ferroviário Santa Maria-Cruz Alta. (BELTRÃO, 2013, 

p.465).  

No ano em que Santa Maria foi elevada à categoria de cidade, em 1876, teve início a 

construção da via férrea, no trecho que uniria essa cidade a Porto Alegre. A ferrovia exerceu 

papel indutor de crescimento da cidade, influenciando, inclusive, a estrutura urbana que ali 

se observava, na época em estudo. Várias famílias transferiram-se da colônia Silveira 

Martins para Santa Maria, em razão da chegada dos trilhos a essa cidade, consolidando a 

imigração e colonização italiana em Santa Maria.  

A ferrovia no Rio Grande do Sul foi formada por quatro ferrovias principais, 

construídas em épocas diferentes. Dessas quatro, três foram incorporadas as linhas tronco: 

Porto Alegre-Uruguaiana4, Rio Grande-Bagé5 e Santa Maria-Marcelino Ramos. Representou 

importante instrumento de controle estratégico da vida social e política, uma vez que, 

aproximava diversas realidades socioeconômicas. A ferrovia rio-grandense era estratégica e 

de incontestável poder político, importante elemento de controle nas fronteiras com Uruguai 

e Argentina, valioso instrumento para a atenção as colônias de imigrantes e, por isso, meta 

do governo gaúcho. (LOPES, 2002, p.70). 

O recorte espacial de análise caracteriza o sítio ferroviário, ou seja, o espaço urbano 

adjacente à ferrovia e que sofreu maior influência a partir da instalação da ferrovia, são eles 

o Bairro Operário Itararé, a Av. Rio Branco e a Vila Operária Belga, conforme mapa 

(FIGURA 1). 

 
4Da Porto Alegre and Novo Hambourg Railway Company Limited, companhia inglesa (HEYDE, 1899) 
5Da Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil,companhia belga (CAMPELLO, 1901, p.124). 
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FIGURA1 - À esquerda mapa da área urbana da cidade de Santa Maria, à direita a 

localização dos três recortes: Av. Rio Branco, Vila Belga e Bairro Itararé. 

 

Fonte: Mapa elaborado por Hugo Gomes Blois Filho, com base na Carta6 da cidade de Santa Maria. 

 

A Avenida Rio Branco, primeiro recorte, assim nominada a partir de 1908, teve 

como denominações anteriores Rua General Rafael Pinto, Rua Coronel Valença e Avenida 

Progresso, teve sua atual denominação associada ao Barão do Rio Branco, professor, 

político, jornalista, diplomata, historiador e biógrafo. A abertura da Avenida estava 

relacionada à necessidade de criar um eixo Sul-Norte, ligando, o então núcleo urbano à 

Ferrovia. Inicia-se na Praça Saldanha Marinho, importante espaço geopolítico-cívico, com 

trajeto Sul-Norte retilíneo e descendente chegando ao Largo da Gare (BELTRÃO, 2013). 

A Vila Belga, segundo recorte, situada ao Norte da cidade concentra-se em pouco 

mais de dois quarteirões. O primeiro é compreendido pela Av. Rio Branco e Ruas Manoel 

Ribas, Dr. Vauthier e Ernesto Becker, e o segundo pelas Ruas Manoel Ribas, André 

Marques, Ernesto Becker e Dr. Vauthier e, ainda, nos prolongamentos das Ruas André 

Marques e Dr. Vauthier, tendo como fundos o Largo da Gare da viação férrea. Trata-se de 

um conjunto horizontal de habitação operária coletiva, destinado a abrigar trabalhadores 

administrativos da Companhia Belga CompagnieAuxiliaredesChemins de FerauBrésil e suas 

 
6 Mapa do Município de Santa Maria. In: Plano Diretor do Município de Santa Maria/RS. Jul. 2004. Disponível 

em: http://iplan.santamaria.rs.gov.br/uploads/paginadinamica/17820/anexoBmapasMunicipio.pdf. Acesso em: 

07 abr. 2018. 

http://iplan.santamaria.rs.gov.br/uploads/paginadinamica/17820/anexoBmapasMunicipio.pdf
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famílias, projetada pelo engenheiro belga Gustave Wauthier. Foi construída entre os anos de 

1905-1909 (BELTRÃO, 2013). 

O terceiro recorte, abrange o bairro Itararé situado na porção Norte da cidade e 

limitado, à Sul, pela estrada de ferro; à Norte, pela serra geral; à Leste, pela Rua Euclides da 

Cunha e, à Oeste, pela Rua Sete de Setembro. A história do Bairro Itararé está intimamente 

ligada à história da ferrovia, em Santa Maria. Sua origem deu-se paralelamente à 

implantação da via férrea no final do século XIX, com a fixação dos primeiros obreiros que 

tinham como ofício a manutenção da estrada. A escolha do sítio para fixação de suas 

moradias estava relacionada à facilidade de acesso ao seu local de trabalho.  

 

LUGARIZAÇÃO 

O conceito “lugarização”7 refere-se ao processo pelo qual um determinado 

fato/evento contribui para a consolidação de um lugar. Portanto, lugarização é um processo 

dinâmico que envolve espaço/tempo e agentes inseridos em determinado meio. Lugaridade8, 

ao contrário, está vinculada a um conjunto de atributos, que se expressam fisicamente. 

Augé (2012) indica que a expressão lugarização advém da compreensão de lugar 

antropológico, implicando em processo de legitimação e reconhecimento de um contexto 

sócio-espacial. O espaço lugarizado está, portanto, inserido, incluído no contexto em que se 

encontra, há um vínculo constituído entre a dimensão lugarizada e o espaço (lugar).  

O termo lugarização vem sendo empregado, ao longo do tempo, em diferentes áreas 

do conhecimento, tais como, geografia, artes plásticas, comunicação e semiótica, dentre 

outras. Para Veiga-Neto (2007), lugarização9 é definida como a capacidade diferencial de 

criar lugares no espaço ou de trocar as posições relativas de modo mais ou menos 

controlado, com o fim de maximizar as vantagens por ocupar essa ou aquela posição.  

Os processos de lugarização envolvem fenômenos culturais, neles estão presentes 

todos os processos de câmbio, trocas e escambos. Ou seja, há um processo de delimitação 

territorial, que implica em mudanças de posições no espaço urbano. Há também que 

considerar o intercâmbio entre os diferentes grupos.  

O processo de origem e consolidação dos lugares está associado a vários fatores que 

colaboram para que estes fragmentos possam ser reconhecidos pela sua simbologia como 

 
7Processo: sequência contínua de fatos que apresentam certa unidade, ou que se reproduzem com certa 

regularidade; andamento, desenvolvimento. 
8Lugaridade: Termo empregado por CASTELLO, L. A percepção de lugar: repensando o conceito de lugar 

em arquitetura. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2007. 
9 VEIGA-NETO. Alfredo. As duas faces da moeda: heterotopias e emplazamientos curriculares. Educação em 

Revista, Belo Horizonte, v. 45. p. 249-264. jun. 2007. 
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elementos especiais dentro de um espaço. Ao mesmo tempo em que estes lugares ganham 

significação, passam a ter significado, ou seja, passam a dizer algo. Assim, pode-se afirmar 

que é quando o lugar toma responsabilidade pelo seu destino. 

O processo de lugarização, na cidade de Santa Maria, iniciou-se com a inserção da 

Ferrovia rio-grandense, considerando que o espaço urbano passou a ter uma nova 

significação. A ressignificação espacial-urbana estava associada, num primeiro momento, à 

chegada de um novo meio de transporte traduzido por um elemento dinâmico, veloz, 

inovador que é a máquina sobre os trilhos.  

O dinamismo imposto pela nova atividade ferrocarril10, contribuiu para que, à cultura 

local, fossem agregados novos valores culturais que andavam sobre os trilhos. Isso pode ser 

percebido pela fixação de judeus, alemães e italianos que imigraram ou deslocaram-se de 

regiões vizinhas trazendo novos costumes e tradições.  

A segurança e a agilidade, que o meio de transporte representou à época, passaram a 

dar sustentação e fazer parte da logística de transportes sobre trilhos na cidade de Santa 

Maria. Toda essa alteração físico-espacial terminou por indicar nova configuração urbana, 

induzindo o desenvolvimento atraído pela estação férrea, elemento central de organização de 

novos usos do espaço urbano contribuiu para definir uma estratificação espacial marcada 

pela diferenciação de lugares. 

 

PROCESSO EVOLUTIVO TIPOLÓGICO DO CHALÉ HABITACIONAL 

O chalé ferroviário primitivo11(FIGURA 2), habitação típica dos tucos12, era 

caracterizado como uma arquitetura simples, desprovida de ornamentos, cuja leveza 

resultante do emprego dos materiais dava-lhe condições que fossem deslocados, quando 

 
10 Sistema de transporte baseado em trens ou comboio correndo sobre carris ou trilhos previamente dispostos.  
11 Habitação operária ferroviária que possui características únicas, tais como padrão dimensional, distribuição 

funcional, leveza e possibilidade de transporte. 
12Tuco-tuco: pequeno mamífero roedor. Muitas das espécies são restritas a determinadas regiões, como, por 

exemplo, o ctenomysminutus, que habita as planícies litorâneas arenosas do Rio Grande do Sul. É predado por 

aves de rapina, como o chimango do sul e outros pequenos gaviões, cobras, etc... Para proteção mantém-se 

próximo à saída da toca. Seu nome é onomatopeia do ruído que ele faz, quando cava o chão. Também chamado 

simplesmente de tuco. Pode ser observada, em relação aos tucos, trabalhadores que faziam a manutenção das 

vias férreas, uma analogia, uma vez que estes últimos, ao baterem constantemente com os martelos nos trilhos, 

para efetuar consertos, produziam um ruído semelhante ao do tuco-tuco ou  tuco, fazendo com que a população 

os chamassem pelo mesmo nome do roedor. Surge, então, uma singularidade deste fato, a onomatopeia de uma 

onomatopeia, ou seja, enquanto o nome do tuco-tuco foi-lhe dado pelo ruído que fazia, os trabalhadores 

receberam o nome de tuco, pelo ruído das marteladas que lembravam o roedor. É possível estabelecer uma 

analogia entre roedor e os trabalhadores ferroviários da manutenção, isto é, da mesma forma que o roedor 

raramente afastava-se de sua toca, os tucos também mantinham uma relação quase umbilical com os troleis – 

suas “casas viajantes”, passando a maior parte do dia ao lado ou sobre elas (BRUNO, 2008). 
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Habitação localizada no 

Bairro Itararé, com 

características originais 

preservadas, dentre elas: 

telhas onduladas de 

chapas de aço zincado, 

estrutura e revestimento 

em madeira, janela 

tampão de correr, sem 

envidraçamento. 

necessário, sobre os vagões das composições13 na estrada de ferro. Construído em sistema de 

pixurum14, sistema cooperativo e colaborativo, foi determinante na preservação das 

características básicas das habitações, preservando a memória construtiva e disseminando a 

técnica. A reprodução da técnica construtiva e do modelo tipológico distingue esta parcela 

urbana por possuir características de homogeneidade, simplicidade, vínculo e apego a 

história ferroviária, características de um lugar da memória ferroviária. A memória 

ferroviária tem um aspecto afetivo, e está repleta de referências simbólicas, identificadas nos 

objetos e estrutura urbana, representados pela arquitetura e a morfologia.  

 

FIGURA2 - Chalé ferroviário primitivo 

 

Fonte: Acervo de Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA15 de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 

 

O tecido urbano espontâneo do Bairro Itararé não obedece a uma quadrícula regular, 

em sítio com topografia predominantemente plana. Essas nuances, caracterizadas por uma 

malha irregular, podem despertar múltiplas sensações, que diferenciam esta daquela com um 

 
13 Composições: era como se denominava o conjunto composto pelos vagões e locomotiva. 
14 Palavra de origem Tupi, o mesmo que mutirão - auxílio mútuo em trabalho ou obra, quando os beneficiários 

são todos os que os executam ou parte deles. O termo possui variações de escrita em determinadas regiões, mas 

remete, sempre trabalho em grupo, mutirão, sendo trazida também por Ambrosetti: “El putcherón es un modo 

sencillo y economico para hacer un rozado y divertirse al mismo tiempo. Es contumbre guaraní y tiene algo de 

comunismo que los jesuitas empleaban en todos sus trabajos; me trajo a la memoria nuestras antiguas yerras. 

Cuando uno quiere rozar, es decir, echar al suelo derribando todo, una cierta extensión de monte, generalmente 

una cuadra cuadrada para quemarlo y siembralo despúes, se invita a todos los vecinos para hacer un putcherón” 

(AMBROZETTI, 1892, p.31). 
15IPLAN. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 2006. Disponível em: 

http://iplan.santamaria.rs.gov.br/site/home/pagina/id/148. 
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traçado rígido, dotando o espaço de características únicas. As qualidades indicam, também, a 

existência de um lugar. 

A tipologia – Chalé ferroviário primitivo sofreu transformações evolutivas dentro do 

recorte temporal deste trabalho. Os elementos descritos no processo evolutivo podem ser 

percebidos em uma análise feita nas habitações localizadas no Bairro Itararé. As 

características básicas da volumetria são mantidas enquanto que, num primeiro momento, 

sofrem um processo de subtração volumétrica, seguida por adição e com posterior 

subtração/adição. Este processo obedece a uma lógica que pode ser decorrente da busca por 

agregar valor estético arquitetônico a um tipo desprovido de qualquer recorte na sua 

volumetria. Tal procedimento é indicativo da busca de referências externas para o padrão 

edilício, que acabaram por exprimir um modelo a ser seguido/representado. A supressão ou 

subtração, com recorte da volumetria, intencionava criar um elemento avarandado de 

proteção e abrigo junto ao acesso principal da habitação, além de buscar a agregação de 

novos elementos de arquitetura referenciados na arquitetura extramuros. As referências 

externas à arquitetura que era produzida no Bairro Itararé, terminaram por seduzir e induzir, 

pois passaram a representar um padrão que poderia denotar status, uma vez que reproduzia 

aquilo que se pretendia ser. 

O Chalé ferroviário primitivo 2, com sua mobilidade, assume, num segundo 

momento, característica de imobilidade, permitindo que a habitação sofra alterações em sua 

volumetria (FIGURA3). A planta, com forma retangular, passa a ser quadrada. O telhado, 

anteriormente em duas águas, distribui-se em quatro águas, no entanto, preserva o material 

da cobertura – telhas onduladas de chapas de aço zincado.  

O Chalé ferroviário com adoção de novos materiais (FIGURA 4), mantém a planta 

quadrada. A cobertura, anteriormente em chapas metálicas, apresenta-se com telha cerâmica. 

O Chalé ferroviário com subtração (FIGURA 5) pode ser apresentado como aquele onde a 

volumetria sofre uma subtração oferecendo, desta forma, proteção ao acesso principal. 

O Chalé ferroviário com adição (FIGURA 6), tal como o anterior, apresenta 

elemento adicionado à volumetria tendo, também, a função de dar abrigo e proteção ao 

acesso principal. Os elementos adicionais podem se apresentar das formas mais variadas, 

desde estruturas aporticadas até volumes que se encaixam na volumetria principal, buscando 

uma unidade. 
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FIGURA3 - Chalé ferroviário primitivo 2 

 

Fonte: Acervo do Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 

 

FIGURA 4 - Chalé ferroviário com adoção de novos materiais. 

 

Fonte: Acervo do Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 
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FIGURA 5 - Chalé ferroviário com subtração. 

 

Fonte: Acervo de Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 

 

FIGURA 6 - Chalé ferroviário com adição. 

 

Fonte: Acervo de Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 

 

O Chalé ferroviário com adição e subtração (FIGURA7) alia volumes subtraídos e 

volumes adicionados ao conjunto. Esta associação permite que o chalé possa assumir 

características distintivas, dotando-o de “personalidade própria”.  

O Chalé ferroviário com inspiração protomodernista (FIGURA 8) agrega um corpo 

aditivo frontal de alvenaria de tijolos, mesclando-o ao chalé, como uma máscara. Essa 
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configuração formal sugere a necessidade de mimese arquitetônica, baseada em elementos 

presentes na arquitetura protomodernista16. O recuo frontal desaparece tendo como limite o 

alinhamento do passeio público. 

 

FIGURA 7 - Chalé ferroviário com adição e subtração. 

 

Fonte: Acervo de Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 

 

FIGURA8 - Chalé ferroviário com inspiração protomodernista. 

 

Fonte: Acervo de Hugo Gomes Blois Filho, mapa com base no PDDUA de Santa Maria, foto de Mauricio 

Martini. 

 

 
16 A arquitetura protomodernista está identificada com determinado tipo de edifícios, basicamente residenciais, 

caracterizado pela simplicidade formal e de certo racionalismo projetual (FUÃO, 2012). 
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Dessa forma elaboramos a Linha Evolutiva do Chalé Ferroviário (FIGURA 9), onde se 

propõe demonstrar as transformações que a tipologia habitacional ferroviária sofreu no 

período em análise, resultante de acréscimos e subtrações em sua volumetria, inserção de 

novos materiais, sem que as suas características básicas fossem alteradas. Esse processo, 

caracteriza uma tipologia habitacional ferroviária. 

 

FIGURA 9 - Linha evolutiva do chalé ferroviário. 

 

Fonte: Fotografias de Acervo pessoal de Hugo Gomes Blois Filho, fotos Mauricio Martini, desenhos 

elaborados por Leonardo Pedroso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na cidade de Santa Maria o conflito simbólico entre os diferentes campos da 

sociedade é percebido na produção arquitetônica. A arquitetura dos tucos deixa de ser uma 

arquitetura itinerante, na Vila Belga uma arquitetura sóbria, para assumir, de vez, um padrão 

arquitetônico marcado por elementos que garantam a expressão/representação daquilo que o 

novo grupo emergente quer representar. Assim, os grupos subalternos ficam subordinados a 

um padrão de arquitetura que deveria ser atingido.  

A arquitetura do chalé ferroviário, produzida pelo grupo de trabalhadores tucos, teve 

sua origem no uso de materiais e geometria das unidades habitacionais, buscando garantir 

mobilidade. Construída por materiais leves, geometria da planta e volumetria regulares, com 

dimensões compatíveis à dos vagões (FIGURA10), permitia que os chalés ferroviários 

pudessem ser transportados em vagões sobre a ferrovia. Nesta trajetória 

construtiva/evolutiva (FIGURA9), que foi transmitida através dos saberes populares na 

comunidade ferroviária, houve um processo de evolução tipológica. A arquitetura do Chalé 

ferroviário primitivo marca seu tempo dentro do espaço social em que se insere, e busca 

adaptar-se as novas necessidades de seus usuários, evoluindo, sem perder a simbologia de 

sua origem.  

 

FIGURA 10 - Chalé ferroviário sobre vagões. 

 

Fonte: Elaboração e desenho de Hugo Gomes Blois Filho. 

 

No processo evolutivo tipológico habitacional, busca-se referência na arquitetura 

produzida pelo grupo social localizado na Avenida Rio Branco. A arquitetura 

protomodernista, caracterizada pelo segundo recorte da Avenida Rio Branco, é referenciada 

no Bairo Itararé, através de elementos acrescidos à volumetria. Cria-se, assim, a máscara 

protomodernista, uma “falsa fachada” ao corpo aditivado. Ao Chalé é adicionado um 

elemento frontal de “protomodernização”, que simbolicamente indica a tentativa de 
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transposição, o desejo de igualar-se ao segmento da Avenida Rio Branco. Desta forma, se 

percebe uma descaracterização do elemento primitivo, ao mesmo tempo em que ocorre uma 

recaracterização, buscando inspiração na arquitetura de um grupo social hierarquicamente 

superior. Esta transformação arquitetonica das edificações indica a ascenção social 

pretendida e o desejo de inserção naquele grupo.  

 

FIGURA11 - Arquitetura protomodernista do chalé ferroviário no Bairro Operário 

Itararé, do início do século XX. 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de Hugo Gomes Blois Filho. 

 

A produção arquitetônica, produzida pelo conjunto de trabalhadores da viação férrea e 

elite urbana santa-mariense, está subjacente – não se manifestando claramente, ficando 

encoberta ou implícita – através dos elementos edificados, relacionados à implantação da 

ferrovia. Sua subjacência nos revela que, a ferrovia foi a precursora, não só do 

desenvolvimento econômico de Santa Maria, como também, resultou na consolidação de 

uma arquitetura diferenciada em seus pressupostos simbólicos, tais com: a relação com o 

meio físico, a mobilidade, a permanência, a solidez, a cultura, a memória e a identidade. 
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