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Quem sou? 

 

Muitas coisas podem acontecer quando um patrimônio histórico e cultural encontra pessoas 

dispostas a continuar com sua história e dar a ela novos elementos. Foi isso que aconteceu 

com a Vila Belga, em Santa Maria, uma cidade universitária, no coração do estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

A Vila Belga é um patrimônio histórico e cultural de Santa Maria, reconhecida pela lei municipal 

nº2983/88 e estadual pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) 

através da portaria 30/00, de 26 de outubro de 2000. Foi construída para ser a moradia dos 

belgas que vieram para trabalhar na construção da via férrea Santa Maria-Uruguaiana, através 

da empresa Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil (Auxiliaire). Projetadas pelo 

engenheiro belga Gustave Vauthier, que se inspirou no “Traité d’Architecture”, de Louis 

Cloquet. Sua inauguração data do ano 1907. 

 

A Vila Belga foi o segundo conjunto habitacional construído para abrigar funcionários de uma 

empresa aqui no Rio Grande do Sul. As casas residenciais estão distribuídas em quatro 

quarteirões compreendidos hoje entre as ruas Manoel Ribas, Ernesto Beck, Dr. Vauthier e 

André Marquesiii. 
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Com o passar dos anos, e o fim da Auxilaire, as casinhas cinzas próximas a estação se 

tornaram os lares dos ferroviários, que criaram sua cooperativa, seu clube e diversas 

benfeitorias para Santa Maria. Em 1997, com a privatização da ferrovia, em um leilão, que deu 

preferência aos então moradores, as casas passaram a ter propriedade particular. Em 2011, 

novas cores foram dadas as casas da Vila Belga. Foi uma parceria entre a prefeitura da cidade 

e Tintas Coral, Falk Tintas e Atlas Pincéis e Ferramentas, através do projeto “Tudo de cor para 

Santa Maria”. As empresas doaram todo o material necessário para a pintura, e a comunidade 

e o exército realizaram as pinturasiv.  

 

Em 2015, movidos pelo desejo de ver a Vila Belga mais viva, e integrada a cidade, dois 

moradores tiveram a ideia de promover uma feira pelas ruas da Vila Belga. Carlos Alberto da 

Cunha Flores, o Kalu, e Elaine Serpa, foram os incentivadores da primeira edição, que 

aconteceu no dia 08 de março de 2015. O Brique já nasceu de forma colaborativa: um vizinho 

pintou as faixas, outro cedeu o banheiro e muitos vieram com seus produtos. Nestes mais de 

três anos de história, mais de 500 expositores já estiveram na Vila Belga, sendo que, em 2018, 

cerca de 150 expositores foram cadastrados. Atualmente o Brique é realizado em duas datas 

fixas: o primeiro e o terceiro domingo de cada mês. Para participar o expositor que estiver 

iniciando pode ir a duas edições, de forma experimental. Os produtos comercializados no 

Brique devem ser de fabricação própria, também são aceitos brechós e sebos.  

 

Quando vemos que essa nova história está sendo escrita em um lugar que já deixou tantas 

marcas em Santa Maria, nos perguntamos: e a história do Brique, está sendo guardada? Se 

daqui um tempo o Brique acabar, haverá registros sobre os anos em que ele existiu? Onde as 

pessoas poderão ter acesso a esta história escrita por tantas mãos? E quando nos deparamos 

com respostas negativas a estas perguntas que surgiu a ideia de organizarmos um anuário 

2018, do Brique da Vila Belga. E também como forma de deixarmos uma maior contribuição, 

entregamos um folder institucional para a diretoria, como forma de atender a um pedido feito 

por eles, que não possuíam um material físico para a divulgação do trabalho realizado.  
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O planejamento e a execução do anuário 2018 e do folder institucional fazem parte da 

disciplina de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Indústria Criativa (PPGCIC), da Universidade Federal do Pampa. Integramos a 

linha de pesquisa “Comunicação para a indústria criativa: educação, memória, política e 

economia” e, unimos comunicação e indústria criativa exatamente como define as diretrizes de 

nosso curso, para isso, primeiro caracterizamos o Brique como uma indústria criativa, e depois 

pensamos em um produto de comunicação que atenderia algo tão necessário para a feira. A 

escolha dessa demanda parte do diagnóstico realizado junto à diretoria da Associação Brique 

da Vila Belga.   

 

Quando escolhemos o Brique da Vila Belga para este projeto, também levamos em 

consideração o caráter coletivo dessa ação. Nenhum dos envolvidos com o Brique recebe 

salário ou qualquer auxílio financeiro, são pessoas que acreditam nessa causa, acreditam que 

podem movimentar a Vila Belga, e tratar esse local histórico de Santa Maria com a atenção que 

merece. Os objetivos da feira vão além dos objetivos comerciais, passam pela valorização do 

trabalho criativo, prezam pela integração entre diferentes públicos, e sabem que estão 

exercendo o papel de vitrine para tantos trabalhos. Como tudo isso é realizado de forma 

colaborativa, sabemos que mesmo havendo necessidade de organizar melhor os processos 

comunicacionais, essa demanda acaba não sendo a prioridade, e nem encontrando o aporte 

profissional necessário para tomar a frente essas demandas. Assim, nosso trabalho soma-se 

ao evento, também sendo colaborativo, e deixando a contribuição da área de Comunicação 

Social através de um produto entregue.  

 

Como nosso produto final precisava ser algo que também fosse inovador, nos apropriamos de 

Giacomini Filho e Santosv, que apresentam que para a comunicação social a inovação não 

necessariamente precisa ser algo novo, mas que seja percebido como novo e cause 

transformação onde está inserido. Sendo assim, nosso anuário 2018 e o folder institucional são 

inovações para o Brique e para o público nele envolvido.  
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Ao entregar nosso trabalho, cumprimos com os objetivos que foram propostos na fase do 

planejamento: organizar um anuário 2018 para o Brique da Vila Belga, em formato de revista 

digital, e um folder institucional impresso.  

 

Para chegarmos até aqui foi necessário reunirmos os documentos do Brique, que ajudavam a 

contar como foi esse ano, bem como reunir outros materiais que nos serviriam de suporte para 

a pesquisa. Nos reunimos para definir quais seriam as informações relevantes que entrariam 

neste registro histórico, houve o compartilhamento dos textos e imagens que estariam no 

material, onde todos puderam deixar sua contribuição.  

 

A metodologia aplicada para a construção destes materiais foi o método de pesquisa 

exploratória, voltada para o estudo qualitativo. Antonio Carlos Gil (2010), Márcia Duarte e Jorge 

Duarte (DUARTE, BARROS. 2010) foram os autores que nos guiaram, e utilizando da pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental, as entrevistas, a observação in loco e o estudo de caso, é 

que foi possível contar essa história.  

  

Qual meu desafio?  

 

 

Quando estamos vivendo um momento importante, normalmente as celebrações, nos 

lembramos de registrar através de fotos e vídeos esses momentos. Mas, para o nosso 

cotidiano, são poucas as vezes em que pensamos “vou registrar para guardar”. Mesmo assim, 

acabamos deixando rastros, como anotações guardadas, agendas, presentes recebidos. 

Embora não percebamos, esta é nossa história sendo escrita através de inúmeros objetos. E 
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ficam ainda as lembranças, os cheiros, os sons, que embora não materializados, também falam 

por nós.  

 

Nosso desafio era materializar o que foi o ano de 2018 para o Brique da Vila Belga. Embora 

seja impossível materializar tantos sentimentos que cruzam as ruas das casinhas coloridas, as 

conversas trocadas entre os expositores, as alegrias de tantas conquistas, as mudanças que 

vieram para fortalecer ainda mais o movimento, queríamos que de alguma forma isso ficasse 

gravado.  

 

Em três anos de existência, o Brique não possui nenhuma publicação própria, embora exista o 

desejo de publicar um livro quando a feira completar cinco anos. Mesmo assim, não existe 

nenhum tipo de registro organizado, apenas foram guardadas pelo coordenador do Brique as 

publicações em jornais que falam sobre o evento. Nossa proposta vinha exatamente para 

suprir esta lacuna, e deixar, de certa forma, organizado o registro do que foi o ano de 2018, 

para o Brique. Além disso, havia o pedido da diretoria do Brique, de que fosse organizado um 

folder institucional, que apresentasse o evento de forma sucinta e respondesse aos principais 

questionamentos que são feitos por quem não conhece o brique.  

 

O que fiz?  

 

A construção deste trabalho iniciou em março de 2018, com a definição do produto que 

criaríamos para o Brique da Vila Belga. A preocupação com a memória do Brique nos levou a 

propor a criação do anuário, e a partir de uma demanda exposta pela própria diretoria é que 

propusemos a criação do folder institucional. Para chegar até a conclusão deste material foram 

necessárias cumprir a metodologia proposta em nosso planejamento. 
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A primeira etapa, ainda no planejamento, foi o diagnóstico de realidade, que nos aproximou da 

diretoria do Brique e possibilitou conhecer um pouco mais da história que vem sendo 

construída. A partir disso apresentamos nossas ideias, e em conjunto, passamos a construir a 

proposta.  

 

A pesquisa bibliográfica foi necessária para abranger e conhecer conceitos ligados à indústria 

criativa, economia criativa, empreendedorismo, cultura, comunicação, estratégias de 

comunicação, entre outros necessários na elaboração do produto. Também foram fonte de 

consulta as reportagens do Jornal Diário de Santa Maria e o site do jornalista Claudemir 

Pereira.  

 

A pesquisa documental foi feita através de documentos cuja fonte foi a própria Associação 

Brique da Vila Belga, como as listas de presença dos dias de feira, o estatuto dos expositores, 

os projetos elaborados ao longo do ano, as fotografias. Interessante destacar, aqui, que 

também utilizamos a página do Facebook administrada pelo Brique da Vila Belga para resgatar 

informações como a programação das edições já realizadas, bem como alguns perfis pessoais 

e também das atrações que passaram pelo evento, de forma que nosso registro ficasse ainda 

mais completo.  

 

Também fez parte dessa construção o estudo de caso, através das entrevistas, dos encontros 

e da observação in loco. Durante todo o período deste trabalho estivemos em contato 

constante, diretoria e autora, para desenvolver um trabalho que de fato carregasse o espírito 

do Brique. Desde o momento do diagnóstico até a entrega do produto, foram muitas as 

conversas e trocas de ideias, seja pessoalmente ou através das redes sociais. 
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Imagem 01 - Visita ao Brique em dia de exposição. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Imagem 02 - Encontro com o Presidente da Associação Brique da Vila Belga, Kalu Flores. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Uma das decisões tomadas em conjunto foi a de não termos em nosso anuário entrevistas com 

os expositores. Como era um número elevado, optamos por deixar somente uma palavra da 

diretoria no anuário, como forma de não excluir nenhum expositor, e não gerar um desconforto 

entre os participantes ao escolher somente alguns para aparecerem em nossa publicação. A 

autora apresentou sua proposta para o conteúdo do folder e também o sumário do anuário, 

onde houve a sugestão de inclusão de atividades que foram realizadas pela Associação neste 

ano.  

 

Coube a organizadora dos materiais selecionar as informações que iriam ao folder e ao 

anuário, bem como escolher as fotos que seriam utilizadas no material. A diagramação dos 

produtos ficou a cargo da agência DG5 de Santa Maria, em uma parceria com a Fundação 

Eny, que arcou com estas despesas.  

 

O primeiro material a ficar pronto foi o folder institucional. Após estar com os textos prontos, a 

organizadora buscou a aprovação junto da diretoria da Associação, e tendo a liberação enviou 
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para que a agência realizasse o trabalho de diagramação e arte. A opção foi por uma arte que 

valorizasse a nova marca utilizada pelo Brique, que foi apresentada ao público no mês de 

setembro. Foram usadas também algumas fotos feitas pelo fotografo Ronald Mendes em um 

dia de evento. Com tamanho A4, dividido por duas dobras, o folder teve seis faces, ocupadas 

pela capa, contracapa com os contatos para informações, e o miolo com as perguntas: O que 

é? Como ser expositor? Como se apresentar nos palcos do Brique? E as informações de 

quando o evento é realizado.  

 

Imagem 03 - Folder institucional frente 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Imagem 04 - Folder institucional verso 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como as atividades do Brique são finalizadas somente em dezembro, fomos escrevendo as 

memórias do que já havia sido executado ao longo do ano, finalizando a escrita e organização 

do trabalho durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019. O anuário foi dividido em duas 

partes, os fatos de 2018, destacando alguns acontecimentos importantes, como o recebimento 

do Prêmio Culturas Populares e a nova marca do Brique, e as edições 2018, onde foram 

destacadas fotos e a programação artístico cultural. A inspiração para a parte visual do anuário 

foram os álbuns no formato scrapbook (técnica utilizada para a personalização de álbuns ou 

agendas, onde itens são colados as páginas sem uma ordem específica).  
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A versão final do anuário possui 52 páginas, coloridas, e foi disponibilizada de forma online e 

também impressa. A versão digital está hospedada no site Joomag, uma plataforma que 

disponibiliza de forma gratuita a visualização da publicação. É possível acessar a versão online 

aqui. Foram impressas 200 unidades do anuário, que foi distribuído gratuitamente aos 

expositores do Brique e também para algumas entidades representativas da cidade que são de 

interesse do Brique.  

 

Imagem 05 - Anuário disponibilizado online 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foram utilizados como meios de divulgação para este trabalho a mídia local (rádios, TVs, 

jornais, revistas, sites). O link do anuário digital está disponível na página oficial do Brique no 

Facebook, bem como as páginas pessoais da organizadora e dos membros do Brique para 

compartilhar o trabalho. 
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Qual meu resultado?  

 

Ao entregar esses dois produtos de comunicação para o Brique da Vila Belga, vimos que nosso 

projeto cumpriu seu objetivo de ser uma comunicação para a indústria criativa. Através do 

folder institucional e do anuário 2018 organizados para o Brique da Vila Belga estamos 

contribuindo para que a memória do Brique fique registrada em um documento que servirá de 

consulta e de guardião daquilo que foi construído no ano de 2018. Conseguimos atender ao 

mesmo tempo um anseio da organizadora e também uma demanda da própria diretoria, dando 

uma materialidade ao que encontramos nas ruas da Vila Belga no primeiro e no terceiro 

domingo de cada mês.  

 

Entregamos para a diretoria mil unidades do folder, que no primeiro dia foi entregue aos 

expositores do Brique, depois o material também foi utilizado durante a captação de recursos 

para o ano de 2019, sendo entregue juntamente com a proposta de patrocínio. Embora um 

material simples, auxiliou que o Brique passasse uma imagem de organização e seriedade.  
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Imagem 05 - Entrega do folder para a diretoria do Brique 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

O anuário também se fez um material significativo, principalmente para os expositores, que 

receberam com muito entusiasmo a publicação. Tanto o folder, como o anuário contribuirão 

para que o Brique comprove sua interface junto ao ensino, a pesquisa e a extensão das 

universidades, o que contribui para uma boa pontuação em editais que participa. Os arquivos 

do folder e do anuário foram disponibilizados para a diretoria, de forma que façam parte dos 

arquivos oficiais e esteja disponível para uma nova rodada de impressão quando se fizer 

necessário.  
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Imagem 06 - Feedback recebido da diretoria 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

E assim, conseguimos registrar uma nova história que vem sendo escrita nas ruas das 

casinhas coloridas, que são muito mais do que casinhas, são o patrimônio histórico e cultural 

da cidade Santa Maria, sendo usado mais uma vez para desenvolver a economia do coração 

do Rio Grande.  
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