
Clube dos Ferroviários: Centro de Inovação e Economia Criativa 

A revitalização de pontos de uma cidade, pode melhorar progressivamente a vitalidade 
urbana nos espaços. Esse conceito, chamado acupuntura urbana, defendido por Jaime Lerner, 
consiste em intervenções que despertem um processo de transformação e consolidação das 
localidades em que se inserem a partir das mudanças que proporcionam, estimulando essas 
áreas a se tornarem mais vivas e melhores utilizadas. A presente proposta visa seguir essa 
linha, buscando através da revitalização de um espaço icônico da cidade trazer mais vitalidade 
e estímulos econômicos para a região da mancha ferroviária de Santa Maria.  
A intenção da proposta foi intervir minimamente na paisagem urbana, não criando 
volumetrias novas ao espaço, permitindo assim a preservação da memória afetiva dos 
ferroviários e população em geral, para isso foi adotado como partido a utilização de todas as 
edificações existentes, em sua totalidade ou quase totalidade, a fim de preservar as 
volumetrias, mesmo que não tombadas.  
A intervenção arquitetônica se torna muito sútil na parte externa, pois com a utilização de 
todas as edificações a paisagem urbana se mantem, deixando para o interior a adaptação ao 
novo uso e tecnologias implementadas. 
O projeto está inserido no centro Histórico Ferroviário de Santa Maria, dentro do perímetro 
do Distrito Criativo Centro-Gare, onde espaços urbanos revitalizados atraem pessoas para 
viver, trabalhar e terem momentos de lazer, propiciando assim um desenvolvimento 
econômico e sustentável. 
O intuito da proposta é preservar as edificações o máximo possível, mantendo a memória 
coletiva e a história dos ferroviários, além de viabilizar economicamente a execução do 
projeto. 
Pensando nisso e nos espaços pré-determinados pelo programa de necessidades, a Escola 
Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET) será implantada no sobrado tombado, antiga 
sede do clube, aproveitando a estrutura em sua totalidade. Devido aos degraus dos acessos 
existentes, será criado um terceiro acesso à escola com acessibilidade, sendo a entrada 
principal do conjunto, formado pela escola e demais usos, de forma que a entrada existente 
pela rua Dr. Wauthier fique destinada ao setor administrativo da escola. 
O Espaço de Memória será instalado em um ponto estratégico do projeto, entre a escola e o 
Espaço de Economia Criativa, em um dos anexos do antigo clube, convidando as pessoas que 
entrem no conjunto a conhecer o memorial. 
O Espaço de Economia Criativa destinado ao incentivo do empreendedorismo contará com 
espaços para mentorias e criação. Pelo seu perfil dinâmico, será inserido na antiga cancha de 
bocha, preservando a volumetria e estrutura da cobertura existentes, contemplando um local 
amplo, flexível e com arquitetura mais industrial. 
O espaço aberto formará uma grande praça que será facilmente acessada pela rua Dr. 
Wauthier. O local abrigará atividades de lazer, esportes, cultura e contemplação.  


