
A intervenção proposta para o Clube dos Ferroviários emerge justamente de uma 
busca pelos elementos que compuseram as experiências dos usuários originários do espaço, 
para quem ele foi construído e destinado. Tomando como ponto de partida uma interpretação 
do cotidiano de quem viveu o lugar como um clube (que dispunha, entre outros usos, de salão 
de baile e áreas para a prática de esportes), e sem desconsiderar a transitoriedade de quem 
também viveu entre cidades, sob locomotivas, assumimos como conceito do projeto a 
reconstituição da memória da classe dos ferroviários, o antigo clube como um novo local de 
encontro que, pelos usos definidos, quer que os novos usuários possam compenetrar-se na 
história em um movimento de impulso para novas inventividades e criações. Tomam-se como 
significantes conceituais a memória, a transitoriedade e o movimento, no mesmo ato em que 
se quer reconstituir a experiência de pertencimento, acolhida, sociabilidade e encontro - 
elementos tão característicos da função originária do conjunto. 

O complexo - edificação tombada como patrimônio histórico e edificação proposta -, 
apresenta-se como um lugar de referência para o refazimento e a preservação da memória 
dos ferroviários, para a construção e difusão da arte, da cultura, da economia criativa e da 
educação como apostas na capacidade de nossa gente recriar e dar novas respostas para o 
tempo que vivemos. A dialética entre memória e esquecimento facilmente pode ser posta em 
vigência, para tanto essa se trata de uma proposta que opta por transversalizar 
temporalidades: é possível mergulhar na história tanto quanto lançar-se na possibilidade do 
por vir. 

Formalmente o projeto busca relações com as formas lineares, sólidas e puras do estilo 
Art Déco, na mesma medida em que propõem-se a recriar, nos usos (como no vão livre que 
interliga as edificações e no espaço de pátio central do complexo), lugares onde o vazio não 
opera como a falta de algo, mas como a possibilidade de muitas transações. Ainda no que se 
refere às escolhas formais da proposta, merece menção a escolha por manter no conjunto a 
horizontalidade e a pureza do bem tombado, a fluidez e as transposições (seja na passagem 
que atravessa o teatro e interliga as edificações, na própria passarela que une os blocos, ou 
ainda, no mezanino da área de exposições) e a recriação de espaços para encontro (salas de 
exposições, salas de aula, café e pátio central). 

No que diz respeito às escolhas do sistema estrutural e dos materiais, há um resgate 
de similaridades com as estruturas próprias do imaginário ferroviário, seja através das 
estruturas treliçadas de aço e da transparência dos fechamentos laterais recriando a 
materialidade dos vagões de passageiros, ou através do vão livre, evocando o local de 
passagem e permanência nos avarandados das estações ferroviárias. Ainda no que concerne 
às decisões de projeto, cabe mencionar que parâmetros de sustentabilidade foram propostos 
através do recolhimento de águas pluviais e do sistema de reutilização dessas para usos 
específicos, da implantação de coberturas verdes, do setor de coleta de resíduos, ou ainda, da 
captação de energia fotovoltaica. 

Por fim, cabe manifestar ainda que a presente proposta considerou, para assim 
desenvolver-se, os objetivos gerais apresentados que, pela interpretação feita, tem 
consonância com o espaço proposto. Quando privilegiam-se os espaços multiusos, abertos, 
públicos, de educação, lazer, criação e resgate da memória coletiva se quer justamente 
impulsionar a identificação dos atores com o seu território, incentivar a sociabilidade, o 
espírito colaborativo, o engajamento social e a economia baseada em capital intelectual. 
Trata-se, em suma, de um laboratório de experimentalidades capaz de oferecer condições 
para que se façam as interrogações inéditas e capazes de nos levarem, como sociedade, a 
novos horizontes. 


