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RESUMO DA PROPOSTA 

A edificação do Clube dos Ferroviários faz parte do imaginário da cidade de Santa 
Maria há praticamente um século. A edificação Art Déco se destaca no contexto da Vila Belga, 
tanto esteticamente, quanto pela função social e comunitária que cumpriu ao longo de sua 
história. Santa Maria foi o centro ferroviário do Estado desde finais do século XIX, e este 
fenômeno foi muito além do papel logístico da ferrovia: famílias se estabeleceram e 
construíram suas vidas no entorno do complexo ferroviário, que também foi vetor 
fundamental para a evolução urbana e arquitetônica da cidade. Neste contexto, o senso de 
pertencimento a esta comunidade ferroviária se fortaleceu a cada década e foi elemento 
norteador deste projeto de revitalização. Aqui o entendimento de pertencimento não como 
o simples fato de pertencer a uma estrutura social, mas como ator ativo, que marca, 
transforma e constrói um novo entendimento. Assim, o Centro de Inovação e Economia 
Criativa devolve o edifício à cidade de Santa Maria, e devolve aos cidadãos a oportunidade de 
pertencer, de reconstruir e criar um novo futuro, através de um projeto que cria uma nova 
unidade formal a partir das relações entre novo e antigo. A proposta de projeto atende aos 
eixos de avançar com sustentabilidade, para as pessoas e no crescimento, atendendo às 
premissas de proteção ao patrimônio cultural e seu contexto urbanístico. Para tanto segue as 
seguintes diretrizes e estratégias: 

 Valorização do sobrado tombado com a instalação do Espaço Economia Criativa, 
preservando seus acessos e conexões com a Vila Belga e o Distrito Criativo, com acessos 
através das Ruas Manoel Ribas e Doutor Wauthier; 

 No térreo o Espaço de Memória recupera e valoriza a identidade do Clube dos 
Ferroviários preservando a espacialidade do edifício original.  

 A edificação justaposta ao edifício original terá sua parede voltada para a Rua Doutor 
Wauthier mantida busca continuidade formal, no entanto será implantada a circulação 
vertical e acessibilidade universal e instalações sanitárias; 

 As permanências serão complementadas com o volume da Cancha de Bocha, com a 
recuperação da estrutura original em trilhos de trem, e por suas características, serão 
instalados os ambientes de artes cênicas e circenses da Escola de Artes; 

 Uma passarela foi criada buscando resgatar a identidade ferroviária, conectar as 
permanências e oportunizar um espaço livre para integração e criatividade;  

 Sob a passarela, o espaço aberto de convivência, articulada as diferentes tipologias 
funcionais entre si e com a rua adjacente, permitindo a promoção de atividades integradoras 
como feiras, rua de lazer,etc.; 

 Para a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, foi criado um volume recuado, 
prismático, executado em estrutura metálica e revestido com telhas metálicas com 
isolamento termoacústico, trazendo assim durabilidade e baixa manutenção. A solução formal 
da intervenção busca dialogar com os preceitos Art Déco, tais como volumes puros cúbicos 
únicos, tratados com pequenas diferenças de profundidade e predominância de cheios sobre 
vazios. A proposta tecnológica atende os requisitos da construção seca e dos parâmetros de 
conforto ambiental; 

 Complementa a proposta dos espaços abertos, área esportiva e de recreação com a 
preservação das estruturas das tabelas de basquete. As áreas permeáveis adotarão os 
princípios do paisagismo regenerativo e nativo. 


