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Resumo 
 

Santa Maria, município de médio porte do interior do estado brasileiro do Rio Grande 

do Sul, teve seu desenvolvimento urbano muito influenciado pelas atividades 

ferroviárias que ali se instalaram no final do século XIX. Com a crise da Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima que desencadeou na privatização das 

ferrovias brasileiras e na quase extinção do transporte ferroviário de passageiros no 

país na década de 1990, Santa Maria sofreu consequências diretas, principalmente 

na área urbana de maior influência das atividades ferroviárias na cidade, conhecida 

como Sítio Ferroviário de Santa Maria. Tal processo de transformação compreendeu 

o “abandono” da área do Sítio Ferroviário, sua patrimonialização e, mais 

recentemente, a revitalização urbana de alguns de seus espaços promovida com 

investimentos públicos. Diante de tal contexto, a proposta desse trabalho visa 

apresentar as representações dos moradores da área do Sítio Ferroviário de Santa 

Maria em relação às transformações sofridas sobre o habitar nesse local da cidade 

nos últimos vinte anos. Tendo como base uma pesquisa etnográfica empreendida 

entre os anos de 2012 e 2013 e que gerou uma dissertação de mestrado acerca do 

tema, o trabalho discorre sobre a produção de significados acerca dos espaços 

públicos do Sítio Ferroviário de Santa Maria, construídos entre práticas cotidianas e 

percepções de seus moradores, o que entendemos fazer parte de um movimento 

recíproco que influencia os modos de apropriação dos espaços da cidade, 
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permeados por conflitos, aspirações e interesses dos mais diversos atores da 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Sítio Ferroviário de Santa Maria; degradação urbana; 

patrimonialização; revitalização urbana; moradores. 

 

 

Santa Maria, a “cidade ferroviária”: contextualizando a etnografia realizada 
com moradores do Sítio Ferroviário 
 

 Santa Maria, cidade de porte médio do interior do estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil, tem sua história marcada pelo sistema ferroviário de transporte. Nascida 

na condição de acampamento militar, permaneceu tímida e pequenina até o final do 

século XIX, quando os trilhos da então ferrovia Porto Alegre-Uruguaiana chegaram à 

cidade em 1885. A ferrovia trouxe a movimentação e a euforia que faltava à cidade1. 

Os ares de progresso que vinham com os trens que chegavam à estação de Santa 

Maria logo invadiram a cidade, que viu sua população mais que dobrar em apenas 

quinze anos (Salamoni, 2008, p. 206), sua área urbana crescer consideravelmente e 

seu setor de comércio e serviços se desenvolver com vigor. 

 Em poucos anos Santa Maria logo se revelou com potencial para ser um 

importante entroncamento ferroviário do sul do Brasil dada, principalmente, sua 

localização estratégica no território. O fácil acesso às fronteiras com o Uruguai e a 

Argentina e sua situação de ponto equidistante aos quatros cantos do estado 

gaúcho refletiram em um posicionamento invejável para escoamento da produção 

agrícola. Foi assim, privilegiada por tais fatores, que foi eleita para comportar, em 

1898, a sede administrativa da Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fér au Brésil, 

companhia belga que era a arrendatária das ferrovias que cortavam o Rio Grande do 

Sul na época.  

 A infraestrutura ferroviária em Santa Maria logo se alastrou para além da 

Estação. Contemplava também um grupo de oficinas e um conjunto habitacional 

construído para os empregados da companhia que, em virtude do tipo de serviço 

                                                
1 O livro “Santa Maria: relatos e impressões de viagens” (Marchiori e Noal Filho, 2008) traz diversos 
relatos de pessoas que vivenciaram o período de transformações na cidade de Santa Maria 
provocadas pelo advento da ferrovia. 
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que exerciam, necessitam morar nas proximidades da linha férrea. Esse conjunto 

habitacional, edificado nas proximidades da Estação e contando com 84 residências, 

foi batizado como Vila Belga. Sua construção induziu a ocupação urbana nas 

proximidades da ferrovia, fazendo da Avenida Rio Branco (então recém aberta e 

nomeada como Avenida Progresso) o novo vetor de crescimento da cidade, ligando 

o antigo núcleo fundacional de Santa Maria a sua Estação de Passageiros. Ali se 

instalaram hotéis e casas de comércio incentivados pela agitação da ferrovia, assim 

como, passou a ser o endereço escolhido para a construção das residências da elite 

local. 

Alguns anos mais tarde, em 1932, o espaço da Vila Belga veio a abrigar 

também a sede da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do 

Rio Grande do Sul (COOPFER), entidade que atuava nas relações de trabalho na 

ferrovia, criando melhores condições de lazer, saúde, educação e subsistência aos 

seus membros, por meio de uma rede de equipamentos espalhados pela cidade que 

compreendiam desde colégios e armazéns a um hospital e um pequeno “parque 

industrial” voltado para a produção de roupas e gêneros alimentícios. A COOPFER 

que, em seu auge foi considerada a maior cooperativa de consumo da América do 

Sul (Centro de História Oral, 2002, p. 130), influenciou diretamente a morfologia dos 

espaços intra-urbanos de Santa Maria por conta da distribuição espacial de seus 

equipamentos e edifícios na cidade (Mello, 2010). 

Nesse período também foi expandida a infraestrutura ferroviária com a 

construção de novos armazéns e oficinas, respectivamente no “Km 2” da linha para 

Uruguaiana e no “Km 3” da linha para Porto Alegre, fazendo com que o parque 

ferroviário em Santa Maria atingisse uma extensão de cerca de 5 Km ao longo da 

malha urbana. O crescimento urbano e a ocupação do solo acompanharam a 

expansão da infraestrutura ferroviária e Santa Maria passou a se desenvolver em 

torno de seu eixo leste-oeste, sendo a ferrovia o principal elemento impulsionador do 

desenvolvimento até os anos finais da década de 1950. Estava consolidada, então, 

a “cidade ferroviária”, um dos principais entroncamentos férreos do sul do Brasil. 

Contudo, a partir dos anos 1960, começou a ser notado um longo e paulatino 

processo de desestruturação do sistema ferroviário brasileiro2, numa soma de 

                                                
2 Entre os principais fatores que influenciaram este processo podemos citar a crise econômica 
advinda após a Segunda Guerra Mundial, o endividamento das empresas estatais ferroviárias, a 
posterior federalização das autarquias ferroviárias estaduais, maiores investimentos no modal de 
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fatores que veio a se refletir diretamente nos aspectos materiais e sociais da área de 

influência direta da ferrovia na cidade de Santa Maria. Associado a isto, cabe 

destacar também, no contexto local, o surgimento de um novo vetor de crescimento 

urbano com a implantação da Universidade Federal de Santa Maria e a Base Área 

de Santa Maria ao leste da cidade, no então distrito de Camobi. Santa Maria foi 

assim deixando, aos poucos, de ser a “cidade ferroviária” para se tornar a “cidade 

universitária”, sede de uma das mais renomadas universidades públicas brasileiras, 

assim como, de várias outras instituições voltadas para o ensino de nível superior. 

Cada vez mais as áreas urbanas ligadas à ferrovia, então em processo de 

derrocada, passaram a sofrer com o deslocamento de sua atratividade, com a 

diminuição do movimento, com mudanças no perfil socioeconômico dos usuários e 

moradores, com a falta de investimentos públicos e com a degradação de seus 

espaços públicos e edificações. Tanto é que quando se deu a privatização da Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) em 1996, à área do entorno da 

ferrovia em Santa Maria eram atribuídas às imagens do “descaso” e do “abandono”, 

como veremos mais adiante. 

A privatização da RFFSA e a operação da ferrovia pela empresa América 

Latina Logística, por sua vez, não trouxe de volta a vivacidade que essa área urbana 

tinha nos tempos áureos da “cidade ferroviária”. Como o transporte ferroviário de 

passageiros deixou de existir, mesmo que alguns trens de cargas continuassem a 

percorrer as linhas, a dinâmica que antes proporcionava movimento e interações 

diversas entre os que chegavam e/ou partiam, ao mesmo tempo em que costurava e 

significava diferentes territórios urbanos, já não mais faz parte do cotidiano de Santa 

Maria.  

Ameaçados pela rápida degradação, alguns prédios e espaços ligados à 

ferrovia na cidade foram reconhecidos como patrimônio cultural: primeiramente do 

município de Santa Maria sob o nome de “Mancha Ferroviária de Santa Maria” em 

1996; depois como patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, já nomeado 

como “Sítio Ferroviário de Santa Maria”, no ano de 2000. Cabe destacar que a 

reivindicação da tutela patrimonial para os bens remanescentes da RFFSA em 

                                                                                                                                                   
transporte rodoviário em detrimento do ferroviário e desarticulação política dos trabalhadores 
ferroviários com as perseguições do governo militar após o ano de 1964. Os trabalhos de Flôres 
(2007; 2008; 2009) e Mello (2002; 2010) analisam com profundidade a questão do desmantelamento 
do sistema ferroviário brasileiro e suas repercussões no contexto de Santa Maria. De forma mais 
sintética, a questão também é abordada em Faccin (2014, p. 48-54). 
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Santa Maria se tratou de um movimento que teve não só o apoio, como também a 

iniciativa, da sociedade civil.  Contudo, o que foi considerado patrimônio se restringiu 

aos bens que estavam localizados na região mais central da cidade, o “KM 0”, 

compreendendo basicamente a antiga Estação, a Vila Belga e as instalações da 

COOPFER. Esse conjunto de materialidades provindas da ferrovia logo foi 

incorporado a um grupo maior formado por outras edificações com valor histórico e 

artístico, vindo a conformar o que foi estabelecido como centro histórico de Santa 

Maria.  

Compreendemos que escolher os edifícios remanescentes da ferrovia com 

maior expressão estética e situados somente na área central reflete mais do que o 

atendimento de uma demanda da comunidade santa-mariense por reconhecimento 

e salvaguarda da história ferroviária. Mostra, também, o acompanhamento a uma 

tendência global “criadora” de centros históricos, em que o patrimônio é tido como 

um recurso não só simbólico, mas também prático, a ser utilizado na concorrência 

entre cidades, disputando capitais3. Ou seja, se busca atender à necessidade de 

preservação da memória frente ao sentimento de perda da continuidade com o 

passado cada vez mais presente com as mudanças aceleradas da nossa época 

(Choay, 2006), ao mesmo tempo em que se pretende afirmar uma identidade urbana 

por meio do que uma dada cidade tem de singular em termos de cultura (no caso de 

Santa Maria, a história ferroviária), diferenciando-a das demais e, por isso, tornando-

a atrativa, por exemplo, para turistas e investidores públicos ou privados (Vaz, 

2004). Como nos alerta Rubino (2008), a certificação oficial do que será ou não 

patrimônio é construída em um processo seletivo e parcial e, nesse sentido, nos 

parece que elevar à categoria de patrimônio prédios de oficinas e armazéns 

(exemplares de arquitetura industrial sem maior apelo estético) situados em bairros 

mais afastados do centro da cidade, mesmo que significativos em termos históricos 

e sociais, não parecia agregar valor suficiente à imagem de cidade que se queria 

estrategicamente produzir no momento, cujo foco principal era o centro histórico. 

O centro histórico de Santa Maria foi oficializado com a revisão de leis 

específicas, fruto do processo de planejamento urbano. Assim, o “Plano Diretor” e a 

“Lei de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento, Perímetro Urbano e Sistema Viário 

do Município de Santa Maria”, ambos do ano de 2005, não só ratificaram os limites 

                                                
3 Trato da questão do patrimônio como um recurso no caso do Sítio Ferroviário de Santa Maria, tendo 
por base o entendimento de Arantes (1999, 2009), em Faccin (2014 e 2015). 
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físicos e o entendimento do que é o centro histórico de Santa Maria, como criaram 

uma série de instrumentos e projetos que buscavam viabilizar a remodelação deste 

espaço urbano de modo a qualificar sua imagem. Com isso, a legislação que passa 

ser vigente busca favorecer a preservação patrimonial da área central da cidade, 

sem que isso seja visto como sinônimo de “engessamento” de seu desenvolvimento. 

Assim, passa a se focar na necessidade de uma série de investimentos públicos e 

privados nas edificações e espaços urbanos, onde a perspectiva da área como 

potencial atrativo turístico se mostra bem assinalada.  

Dentre as ações executadas desde então neste sentido, destacamos duas de 

maior peso: as obras de “Revitalização da Avenida Rio Branco” e de “Revitalização 

da Vila Belga”, empreendidas no âmbito do programa “Reviva Centro”4 do governo 

municipal e concluídas até meados do ano de 2012. A primeira consistiu em um 

conjunto de obras de requalificação na via urbana que liga a praça principal da 

Santa Maria à antiga Estação Ferroviária. Na Avenida Rio Branco ocorreu a retirada 

de barracas de comerciantes informais que ocupavam o canteiro central da via e a 

recuperação desse espaço para uso de estar do público, incluindo um novo 

tratamento paisagístico e luminotécnico e a instalação de mobiliário urbano 

repaginado. Já a segunda “revitalização” resultou na reabilitação urbana do conjunto 

habitacional da Vila Belga, onde foram empreendidas algumas melhorias como 

obras de pavimentação das vias, iluminação pública, sinalização e pintura das 

fachadas dos imóveis5.  

Diante do contexto de grandes mudanças pelas quais passou a área 

conhecida como Sítio Ferroviário de Santa Maria entre o período de privatização da 

RFFSA e a consequente degradação urbana e as obras de “revitalização” do centro 

histórico, a motivação principal que desencadeou no desenvolvimento da pesquisa 

que baseia este trabalho é a busca da compreensão de como os moradores da área 

em questão convivem, percebem e representam tais transformações. Até agora 

apresentamos o caso do Sítio Ferroviário de Santa Maria pelo viés da historiografia 

oficial e pela leitura do planejamento urbano empreendido pelo poder público. Mas 

isso, entretanto, não responde como todas essas transformações ocorridas 
                                                
4 O programa “Reviva Centro” da Prefeitura Municipal de Santa Maria tem como objetivo geral 
“revitalizar o setor histórico de Santa Maria, assegurando a memória e a identidade santa-mariense 
aliadas ao desenvolvimento urbano e econômico da cidade contemporânea” (Instituto de 
Planejamento de Santa Maria, 2014). 
5 Os conceitos de requalificação e reabilitação urbana aqui utilizados remetem às definições contidas 
na Carta de Lisboa sobre a reabilitação urbana integrada (1995). 
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influenciaram, e em que medida, as maneiras de ser e viver na cidade, 

principalmente para estes que habitam o Sítio Ferroviário de Santa Maria. O maior 

interesse da pesquisa empreendida, então, foi partir em busca da compreensão dos 

atores e das práticas do urbano, em seu campo de forças e tensões diversas. É da 

dimensão da urbs, segundo Manuel Delgado (1999, 2007), que tratamos neste 

trabalho, essa cidade real que não pode ser preestabelecida em um plano, ao 

contrário do que seria a dimensão da polis, aquela a ordem política encarregada da 

administração centralizada da cidade onde parece ser possível regular, controlar e 

codificar.  Ou seja, a cidade planejada e concebida nunca se equivalerá à cidade 

vivida. 

Entendemos, assim, que a cidade é um conjunto de lugares praticados, 

concordando com Certeau (1998) na medida em que este autor expõe que as 

práticas de lugar expressam “maneiras de fazer” dos indivíduos em suas existências 

sobre o espaço. Praticar implica pensar e agir, combinar e utilizar, operações que 

são indissociáveis umas das outras, segundo o já referido autor. Assim, como 

resultado de tais operações que geram práticas de lugar se ilustram demarcações 

físicas e simbólicas na cidade que, segundo outro autor, Rogerio Proença Leite 

(2007, p. 15), podem ser definidas como a constituição de lugares “cujos usos os 

qualificam e lhes atribuem sentidos de pertencimento, orientando ações sociais e 

sendo por estas delimitadas reflexivamente”.  A socióloga Irlys Barreira (2013, p. 

212) destaca, por sua vez, que “os usos do espaço urbano não estão separados de 

narrativas na medida em que alimentam práticas que contribuem para informar a 

imagem do local”.  

Portanto, somente situando o olhar na vida cotidiana do espaço conhecido 

como Sítio Ferroviário de Santa Maria é que poderíamos partir para a compreensão 

das representações que delimitam e significam este lugar, as quais influenciam e se 

deixam influenciar diretamente pelos usos e práticas ali observados, já que 

entendemos esse processo de prática e representação como algo circular e 

recíproco. Para alcançar tal objetivo, foi necessário aplicar um método de 

investigação que permitisse esse olhar próximo àquele que pratica cotidianamente o 

espaço urbano, no caso aqui estudado, o morador do Sítio Ferroviário de Santa 

Maria. Esse recorte de grupo a ser pesquisado buscou chegar naqueles que 

cotidianamente vivem o espaço, já que o habitam, mas que também tivessem 
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testemunhado o processo de transformação local no período temporal das últimas 

duas décadas.  

Assim, para usar os termos de Magnani (2002), o “olhar de perto e de dentro” 

foi perseguido por meio de incursões pelos espaços da área estudada, as quais 

foram intituladas “caminhadas etnográficas”. A ideia destas caminhadas foi inspirada 

na concepção de etnografia de rua exposta por Rocha e Eckert (2003, p. 3), que 

entendem que o deslocamento do pesquisador antropólogo pela cidade implica em 

“(...) um investimento que contempla uma reciprocidade cognitiva como uma das 

fontes de investigação, a própria retórica analítica do pesquisador em seu diálogo 

com o seu objeto de pesquisa, a cidade e seus habitantes”. Dessa forma, foram 

empreendidas uma série de “caminhadas etnográficas” pelo Sítio Ferroviário de 

Santa Maria entre os anos de 2012 e 2013, seguindo o método de observação 

flutuante aplicado pioneiramente por Petonnet (1982), onde o pesquisador se 

mantém desocupado e disponível no espaço urbano, aberto às informações que ali 

“flutuam” e adentram em sua percepção. Juntamente com esse exercício contínuo 

de observação do urbano, que geraram registros escritos e fotográficos, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com onze moradores do Sítio Ferroviário de 

Santa Maria, com objetivo de aprofundar e confrontar as práticas de espaço 

observadas com as representações de lugar por eles expressas em narrativas e 

imagens, cujos desdobramentos abordaremos a seguir. 

 

Entre o estigma da “mancha” e a valorização como “cartão postal”: o Sítio 
Ferroviário de Santa Maria pelo viés de seus moradores 
 

“Mancha”, no campo técnico da arquitetura e urbanismo, é um termo utilizado 

para identificar uma porção de espaço delimitado por um polígono de perímetro 

relativamente irregular. Foi esse o termo utilizado para denominar, primeiramente, a 

área que engloba as edificações e espaços ferroviários que foram considerados 

patrimônio histórico e cultural do município de Santa Maria, em 19966. Desse modo, 

“Mancha Ferroviária” de Santa Maria foi o nome que passou a identificar, 

                                                
6 Conforme expresso na Lei municipal nº 4.009 de 21 de outubro de 1996. 



9 
 

oficialmente, o complexo ferroviário localizado na área central da cidade. Não sem 

controvérsias7. 

Quando transferimos o significado do termo “mancha” para a área das 

ciências sociais, podemos aportar para o conceito elaborado por Magnani (2000, p. 

40), em que as manchas são “áreas contíguas do espaço urbano dotadas de 

equipamentos que marcam seus limites e viabilizam – cada qual com sua 

especificidade, competindo ou complementando – uma atividade ou prática 

dominante”. É a ideia da “mancha” como algo muito mais vinculado à paisagem em 

si do que propriamente aos usuários deste espaço (Magnani, 2009, p. 110). 

Conceito, este, que também se encaixa com a “Mancha Ferroviária” de Santa Maria 

enquanto uma paisagem formada por edificações e espaços vinculados direta e 

indiretamente ao desenvolvimento das atividades ferroviárias na cidade. 

Entretanto, mesmo sendo o termo “mancha” adequado para a identificação da 

área do complexo ferroviário da cidade de Santa Maria sob diferentes enfoques, esta 

denominação não foi bem aceita pela população, gerando polêmica, inclusive, até os 

dias atuais. Ainda no ano 2000 foi concretizado o tombamento estadual da área e o 

conjunto arquitetônico foi inscrito então como “Sítio Ferroviário de Santa Maria”8, o 

que, todavia, não apagou o nome “Mancha Ferroviária” da lembrança dos santa-

marienses.  

Ao questionar os moradores durante o trabalho de campo sobre o referido 

termo como identificador da área patrimonial, as respostas ouvidas se remeterem à 

“mancha” como uma representação negativa, que traz à tona todos os problemas 

que a área da ferrovia em Santa Maria já passou e ainda passa. Para eles o termo 

“mancha” é sinônimo de algo sujo, que atrapalha, que deturpa, que deve ser 

asseado e, nesse sentido, anda junto com a representação do “abandono” e com a 

percepção desse espaço como lugar inseguro e perigoso. Criou-se, então, um 

estigma sobre a área da “Mancha Ferroviária” de Santa Maria, o qual é muito 

vinculado com o período de degradação por qual passou essa área da cidade com a 

crise da RFFSA, em oposição aos tempos áureos da “cidade ferroviária”, quando a 

                                                
7 Certo mal-estar causado pelo nome escolhido, “Mancha Ferroviária”, pode ser percebido no texto de 
Schlee (2002), em que o autor, a quem se atribui o batismo deste nome para a área, explica em que 
sentido o termo “mancha” foi empregado no caso da delimitação da área do patrimônio ferroviário em 
Santa Maria. 
8 De acordo com a Portaria nº 30 da Secretaria de Estado da Cultura. 
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região próxima à ferrovia era marcada pela movimentação e pelo intenso 

intercâmbio cultural e comercial.  

Antigamente o ritmo cotidiano era ditado entre os passos de quem se 

apressava a chegar à Estação ou aos hotéis da cidade, mas também daqueles que 

por ali andavam a praticar o footing, entre olhares curiosos em busca de amores, 

mercadorias nas vitrines ou novidades no cenário daquela cidade que crescia ao 

ritmo do apito do trem. O “coração” de Santa Maria era ali, nas imediações da 

Estação, e a grande veia pulsante desse fluxo era a Avenida Rio Branco, também 

palco das grandes festas e desfiles da cidade. A Vila Belga, por sua vez, endereço 

de muitas famílias de trabalhadores ferroviários, era animada pelo comércio nos 

armazéns da COOPFER, para os quais convergia gente de todo o Rio Grande do 

Sul, ou pelos bailes e jogos promovidos na Associação dos Empregados da Viação 

Férrea, o clube da comunidade.  

Alguns excertos das narrativas dos moradores entrevistados durante o 

trabalho de campo, a seguir expostos, ajudam a dar a dimensão da importância da 

ferrovia e dos espaços urbanos a ela ligados para a dinâmica de Santa Maria: 

Antes é como eu te disse, quando chegava... chegava os trens da fronteira 
e iam pra Porto Alegre, aqui... de noite tinha a saída, o bota-fora como 
chamavam né? (...) Iam as famílias e se despedir dos parentes, aí enchia 
ali. (...) O bota-fora era quando saia o noturno. Ficavam assim na porta do 
trem e era a despedida. E aí a gente gostava de ver os... os... como é que 
se diz? Aqueles militar, como é que é? Da academia, né? Era tudo isso, os 
namorinhos. (Mariza, moradora antiga da Avenida Rio Branco, relatando 
sobre o cotidiano na Estação Ferroviária de Santa Maria. Entrevista 
realizada em 06/09/2013) 

A gente tem uma saudade de ver aquilo ali ó, que o tempo dos trens de 
passageiros ou na partida, ou seja, na chegada ou na partida dos trens, 
aquilo ali era um ponto de encontro, não só dos que iam viajar, mas de... do 
público em geral. Acredito eu que muitos namoros e casamentos se deram 
ali desses encontros que eram feitos quase que diariamente ali né? Então, 
hoje tu não vê mais nada, nada, nada disso! Apenas um trânsito de algumas 
pessoas que passam por ali, que moram pra outros pontos mais baixo ali 
né? Afora disso aí, nada, nada, nada! Então, causa uma nostalgia, uma 
saudade imensa de se ver aquele ambiente, de ver como está hoje, é triste! 
(Valmir, morador da Vila Belga e ferroviário aposentando, comparando a 
Estação de quando havia o transporte ferroviário de passageiros e no 
período pós-privatização da RFFSA. Entrevista realizada em 30/09/2013) 

Porque saía, eu me lembrava, saía aquele... os militar quando faz desfile, 
que é dos militar, o... fazia aqui! Saía o carnaval aqui! Saía tudo, qualquer 
festa saía pela Avenida Rio Branco. E depois abandonaram, foram pra 
outros lugar, coisa assim... (Samara, morador e dono de hotel localizado na 
Avenida Rio Branco, relatando sobre a importância simbólica da Avenida 
Rio Branco para a cidade de Santa Maria nos tempos áureos da RFFSA. 
Entrevista realizada em 30/04/2103) 
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Trabalhava muito com... tem o clube ali que nós fazia carnaval, fazia parte 
da diretoria... então ali todos era ferroviários que fazia aquilo ali, então a 
gente se reunia, fazia grandes carnavais fizemos ali, então isso aí ocupava 
um pouco do nosso tempo trabalhando pro clube... no clube. Ou 
trabalhando ou se divertindo. Então era o nosso... nosso... lazer era o clube. 
(...) Ah, tinha uma cancha de bocha, tinha uma cancha, uma quadra de 
futebol de salão onde nós ia jogar futebol de salão, a cancha de bocha onde 
nós ia jogar bocha, tinha no fundo tinha um DTG que é tipo um 
“cetegezinho”, fazia baile, fazia reuniões, tinha a assadeira, churrasqueira 
pra fazer churrasco, fazer festa. Então, era uma estrutura toda, não era só o 
clube. (Victor, ferroviário aposentado, ex-morador da Vila Belga e membro 
da diretoria da Associação dos Amigos do Museu Ferroviário de Santa 
Maria, falando sobre o envolvimento cotidiano dos ferroviários na 
Associação dos Empregados da Viação Férrea. Entrevista realizada em 
26/04/2013) 

Analisando estas e outras narrativas, nota-se que toda uma lógica cotidiana 

foi se perdendo com a derrocada da RFFSA. Por consequência, a classe de 

trabalhadores ferroviários, enfraquecidos política e economicamente, viram também, 

pouco a pouco, a concretização do desmantelamento da COOPFER e de suas 

associações recreativas. Junto com as dificuldades financeiras ficaram para trás 

também os investimentos na manutenção e conservação dos edifícios e a paisagem 

ferroviária foi ganhando ares de velha, suja, decadente... “manchada” em sua 

história de glórias e progresso. Alguns hotéis fecharam, renomadas lojas se 

transferiram do endereço, algumas famílias se mudaram, imóveis se desvalorizaram, 

aumentaram os prostíbulos ou os “inferninhos”, como chamam os moradores. O 

estigma da “mancha”, essa que os moradores até hoje dizem ser necessário 

“limpar”, parecia ganhar terreno no imaginário citadino, refletindo-se nos modos de 

apropriação dos espaços públicos do Sítio Ferroviário, como é possível perceber nas 

narrativas de dois ex-moradores da referida região, abaixo expostas: 

(...) uma época que eu morava aqui a gente tinha até medo de passar na 
avenida. No caso, tinha muitos é... inferninhos, é essas coisas, essas 
coisas.... e olha, era uma coisa, depois das dez horas era difícil. (Victor, 
ferroviário aposentado, ex-morador da Vila Belga e membro da diretoria da 
Associação dos Amigos do Museu Ferroviário de Santa Maria, relatando 
sobre o cenário da Avenida Rio Branco no final do século XX. Entrevista 
realizada em 26/04/2013) 

(...) a minha última namorada que agora é a minha esposa, ela cruzava a 
Rio Branco ali de noite ela queria sair, passear às vezes, quando ela 
chegou a morar comigo na Rio Branco, ela queria passear e já ia direto a 
descer. Eu digo: não, não vamos pra lá, vamos pra cima! Mas por quê? 
Bom, aí eu tive que explicar e mostrar pra ela. Fui até um pedaço mostrar: 
olha lá, barzinho de, entre aspas, marginal. Por que? Porque tão bêbado na 
calçada, bêbado puxando outros bêbados, aquela coisa que tu não tem... 
nem mulher, nem homem, nem pessoa nenhuma decente tem coragem de 
ir passear na Rio Branco da Vale Machado pra baixo. (Rogerio, entrevistado 
em 20/09/2013, referindo-se à sua percepção do trecho da “baixa Rio 
Branco” quando era morador da Avenida) 
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Mesmo após as obras de revitalização realizadas na área, o estigma ainda 

permanece sobre a região no imaginário do cidadão santa-mariense genérico. 

Embora com menos intensidade, foi possível observar esse estigma em variadas 

conversas informais ao longo do processo de elaboração do trabalho de pesquisa, 

sendo este fator, inclusive, um dos grandes motivadores para empreender a 

investigação.  

As caminhadas etnográficas empreendidas, entretanto, revelaram outro 

cenário para além daquele difundido pelo estigma sobre a área. Na medida em que 

se aproxima da Estação Ferroviária percorrendo a Avenida Rio Branco é possível 

observar uma transição entre dois modos de ser e viver na cidade de Santa Maria. 

Nas primeiras quadras, próximo à praça principal da cidade, o cotidiano ainda é o da 

agitação e da impessoalidade, numa vivência típica de um “espaço-centro” (Gabriel, 

2014). Contudo, a partir de um dado trecho – mais ou menos na metade de sua 

extensão total, a partir do cruzamento com a Rua Vale Machado – a avenida sofre 

um estreitamento de sua largura, o que altera sua feição, mas não só. Percebeu-se 

que, a partir desse ponto, as dinâmicas sociais também se alteram. É ali que se 

inicia a “baixa Rio Branco”, trecho da avenida que já comportou mais bares de 

reputação duvidosa do que se pode observar atualmente. Quanto mais perto da 

Estação, notou-se ser mais pacato o cotidiano, com o desenvolvimento de um 

comércio mais singelo do que o do centro da cidade. Ali o contato entre as pessoas 

se mostrava mais estreito. Cumprimentos e conversas ocasionadas por encontros 

na rua indicavam maior nível de proximidade entre as pessoas do lugar. Há ainda 

quem colocasse cadeiras na calçada e ali se sentasse para observar o movimento 

da rua, como pôde ser observado durante o trabalho de campo. 

Apresentando alguns elementos típicos de um bairro mais tradicional de uma 

cidade interiorana e outros mais característicos de áreas centrais, o Sítio Ferroviário 

de Santa Maria mostrou-se como um espaço de transição entre o centro comercial, 

cultural, social e econômico da cidade de Santa Maria (o “espaço-centro”) e os 

bairros de seu entorno. Como identificou Gabriel (2014) em sua pesquisa também 

nessa área de Santa Maria, ali se está transitando no “espaço-borda”, onde a borda 

pode ser compreendida como esse espaço que marca um extremo ou uma margem, 

mas também como um espaço de passagem entre duas regiões (Arroyo, 2007). 

Nesse caso, demarcado fisicamente pela barreira da linha férrea, o “espaço-borda” 

define os limites do “centro histórico”, sendo atualmente uma barreira para muitos 
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citadinos (inclusive pelo estigma que por ali ainda paira), mas também se mostra 

como ponto de conexão para muitos tantos outros. A centralidade que antes ali era 

incidente se deslocou com a derrocada da RFFSA, e tal espaço ganhou uma nova 

função e significado, à margem do centro.  

O prédio da Estação atualmente vem sendo utilizado como sede da 

Secretaria de Cultura Municipal e algumas salas que abrigam ateliês e espaços de 

exposição que funcionam de maneira esporádica, a exemplo da que comporta o 

Museu Ferroviário de Santa Maria. Contudo, embora esteja sendo usado 

parcialmente, o conjunto de edificações que compõem a Estação se apresenta mal 

conservado, com partes construídas em processo de arruinamento, o que confere 

ares de abandono ao local e inibe a aproximação de muitas pessoas, inclusive 

moradores do entorno. Por outro lado, durante a realização das caminhadas 

etnográficas foi possível observar que a área da Estação Ferroviária vem sendo 

utilizada como atalho para acessar o centro da cidade por parte daqueles que 

habitam bairros ao norte da zona urbana. Trata-se de uma possibilidade de trajeto 

que não existia na época da RFFSA, uma vez que a área tinha acesso restrito.  

Depois da privatização, ocorreu também que parte da área contígua aos 

trilhos foi ocupada irregularmente por várias famílias para fins de moradia. Para 

estes o espaço da Estação vem se mostrando mais do que um portal que os liga ao 

centro da “cidade formal”, ela também funciona como lugar de encontro e de lazer. A 

todo tempo do trabalho de campo foi possível avistar crianças brincando ao longo da 

antiga plataforma de embarque, entre carros e vagões que estão estacionados sob a 

sua cobertura. Elas corriam, andavam de bicicleta, subiam e desciam de um trem 

desativado que ali “sobrevive”. Aquele espaço se mostrava a elas, então, como uma 

praça ou playground que não tinham acesso em outro local, senão ali de maneira 

improvisada e inventada. Enquanto isso, no lado oposto da Estação, o seu grande 

largo frontal vem servindo rotineiramente como estacionamento de alguns carros e 

local de passagem rápida para aqueles que circulam por ali. 

Aos finais de semana, foi possível observar que o público aumentava na 

plataforma da Estação, formado não só pelos moradores do entorno imediato, mas 

também por visitantes de outras partes da cidade. A atratividade que a Estação 

exercia nestas pessoas ia de encontro às condições precárias de conservação do 

espaço. Na falta de bancos para sentar, os frequentadores traziam suas próprias 

cadeiras. Vinham com mate, comida e máquinas fotográficas para ali passarem a 
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tarde a conversar e admirar aquele cenário que evoca memórias da “cidade 

ferroviária”. Desse modo, o espaço da plataforma se reinventava como uma 

alternativa a outros tantos locais na cidade de Santa Maria em que para 

permanecer, seria preciso também consumir. Tratava-se de uma apropriação 

espontânea, tática9 e gratuita.  

Por outro lado, conversas informais durante o trabalho de campo revelaram 

que nem todos percebiam essa forma de apropriação do espaço da Estação como 

legítima ou desejável. Alguns citadinos gostariam de ver, assim como, de poder 

frequentar o complexo da Estação como um espaço com bares, lojas, restaurantes. 

Acreditavam que a preservação do local deveria estar ligada à potencialização do 

consumo daquele espaço. A imagem de um espaço revitalizado por meio da 

exploração turística e da segregação socioeconômica de usuários era tida, para 

estes, como algo positivo e cobiçado, em detrimento da forma de apropriação que 

vinha sendo observada no local. 

Como espaço simbólico para a cidade, um bem reconhecido como patrimônio 

e com muito potencial para ser explorado turisticamente, a Estação também é, por 

vezes, utilizada estrategicamente10 para promoção de eventos como shows, 

festivais, palestras e encontros. Tais eventos são realizados geralmente no largo 

frontal da Estação e são elaborados ou autorizados pelo poder público, conferindo 

visibilidade ao lugar e, ao contar com um aparato diferenciado de segurança, 

possibilitam outras práticas de espaço no local. Portanto, são ações que tentam 

desmistificar o estigma sobre a “Mancha Ferroviária”, embora viessem sendo 

realizadas sob circunstâncias especiais e de modo esporádico, sem se mostrarem 

como uma estratégia continuada.  

Percebemos, então, que a condição de “espaço-borda” confere ao espaço da 

Estação, em especial, uma relação híbrida e cambiante com a cidade. Ora se 

apresenta como barreira, ora como costura, uma vez que é marcado pela constante 

disputa de espaço permeada por diferentes significados, desejos e memórias. Trata-

                                                
9 Ao utilizar o termo “tática”, estamos de nos referindo ao entendimento de Certeau (1998, p. 100), 
para o qual representa ações calculadas e determinadas “pela ausência de um próprio”, devendo 
jogar “com o terreno que lhe é imposta tal como o organiza a lei de uma força estranha”. Seria a “arte 
do fraco”, determinada pela ausência de poder. 
10 Quando nos referimos ao termo “estratégia” também estamos remetendo a Certeau (1998), para o 
qual o entendimento de “estratégia” se vincula a ações tornadas possíveis “a partir do momento em 
que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) 
pode ser isolado” (Certeau, 1998, p. 99), ou seja, em toda a estratégia é possível distinguir um 
“próprio”, sendo “organizada pelo postulado de um poder” (Certeau, 1998, p. 101). 
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se, contudo, de um espaço cuja representação do “abandono” ainda é muito 

presente no imaginário urbano, principalmente por não ter recebido ainda atenção 

especial do poder público quanto à sua “revitalização”, como já aconteceu na 

Avenida Rio Branco e na Vila Belga. Trata-se, apesar da resignificação sofrida ao 

longo dos últimos anos, de um espaço que muitos entendem que precisa ser 

melhorado, “corrigido”, onde a “mancha” ainda precisa ser limpa e o estigma 

superado com maior força. 

A questão da “mancha” como algo negativo também ficou muito evidente nas 

narrativas dos moradores quando estes se reportaram à Vila Belga. As casas do 

conjunto habitacional, quando ainda pertenciam à RFFSA, ficaram muito tempo sem 

receber serviços de manutenção e conservação. Após a privatização, muitos 

trabalhadores que saíram da RFFSA acabaram adquirindo os imóveis num leilão, 

cuja forma de pagamento foi o pagamento parcelado via financiamento por bancos 

públicos. Com o orçamento comprometido para quitar a dívida do imóvel, muitos 

relatam que não tiveram recursos financeiros para investir na recuperação dos 

imóveis, o que resultou, ao longo do tempo, em um cenário formado por imóveis 

materialmente degradados11. Atualmente, após a “revitalização” empreendida no 

conjunto habitacional, a grande maioria das edificações da Vila Belga apresenta 

aspecto renovado com cores vibrantes. Contudo, o prédio da antiga Associação dos 

Empregados da Viação Férrea, um dos clubes dos ferroviários, permanece 

interditado (por estar sem condições de segurança para o uso da edificação) e 

deteriorando-se a cada dia que passa, como uma “mancha” triste no cenário 

estampado de coloridas casinhas geminadas.    

Mancha ferroviária é... tudo que é coisa que mancha, estraga né? Então, 
não concordo com isso aí. Teria que ser tipo, a rota ferroviária ou o espaço 
ferroviário e... e... eles botaram mancha porque mancha mesmo. Se tu olhar 
essa estação é uma mancha, isso aqui é uma coisa né? (...) O clube, a 
associação, tá manchando a Vila Belga. Porque tá aquela coisa dentro da 
Vila Belga estragando todas as casas pintadas por fora e aquilo ali no meio 
ali. Então essas coisas tem que ser corrigido o mais rápido possível. (Victor, 
expressando sua opinião sobre a adoção do termo “Mancha Ferroviária” 
para designar o espaço de influência ferroviária patrimonializado na cidade 
de Santa Maria. Entrevista realizada em 26/04/2013) 

Com uma imagem do bairro em que habitam associada ao “abandono” e à 

degradação, os moradores da área estudada se sentiam também estigmatizados 

junto com a “Mancha Ferroviária”. Como enfatizam Mello e Simões (2013, p. 66), o 

                                                
11 Para maiores detalhes sobre esse tema em específico ver Queruz (2004) e Faccin (2014). 
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endereço revela uma dimensão importante da experiência urbana de um citadino e a 

identificação do local de moradia depende de questões que vão além das 

geográficas e econômicas, sendo influenciada também pelas representações que 

seus próprios moradores têm dele, assim como, por aquelas provindas dos outros 

moradores da cidade. Morar em um lugar degradado aos olhos de todos, também 

fazia os moradores da área se sentirem diminuídos e desprezados. E aqueles que, 

em especial, também eram de “sangue ferroviário”12, se sentiam com suas histórias 

de vida “manchadas”, uma vez que a marca de uma narrativa que os engrandecia 

como grandes colaboradores do desenvolvimento da cidade estava sendo apagada 

por um espaço que expressava, em sua feição, esquecimento e descaso.  

Houve, por exemplo, assim ó: quando eu chegava no comércio... hã... pra 
fazer uma compra, me perguntavam meu endereço, e quando eu dizia que 
eu morava na Vila Belga as pessoas assim: ai, você mora lá naquelas casa 
velha! Então, isso me chocava... né. Mas, me chocava mas eu não, também 
assim não, não reagia, até porque nem todas as pessoas são obrigadas a 
saber o que que uma casa velha te... te provoca, o que provocaria em mim 
né, por exemplo tá morando em um patrimônio histórico, aquela coisa toda. 
As pessoas não sabem isso, mas na época era assim, era tratado como as 
casas velhas de Santa Maria. Então, hoje com a beleza né, como eu já te 
falei, e dessa revitalização do passeio público, das pinturas das casas... 
hoje é o contrário! Nós temos muita visitação aqui, todos os final de semana 
vem... é... noivas tirarem fotos aqui né, pra marcarem o local. Então nós 
entendemos, nós todos ferroviários moradores aqui que, com certeza, 
mudou a visão das pessoas em relação aqui o bairro. E isso nos deixa 
muito feliz né, porque chegou uma época que nós nos sentíamos excluídos 
da sociedade santa-mariense... pela falta de conservação né... tava muito 
feio... então hoje mudou, hoje nós tamos todos bonzinhos (risos). (Idalina, 
moradora da Vila Belga, entrevistada em 25/04/2013) 

Depois que a revitalização da Vila Belga e da Avenida Rio Branco foi 

finalizada, em meados de 2012, um dos impactos mais importantes ressaltados 

pelos moradores da área foi o retorno do olhar e dos passos da sociedade santa-

mariense para aquele lugar, o que vem aumentando e se consolidando desde então. 

Embora as intervenções realizadas não tenham atendido todos os anseios e 

necessidades dos moradores, apresentando também pontos falhos e questionáveis 

para muitos deles13, os locais beneficiados com as obras passaram a ter sua 

imagem valorizada e, pouco a pouco, a “mancha” negativa vem se dissolvendo entre 

a materialidade renovada em cores e luzes. 

                                                
12 Termo utilizado por alguns entrevistados para identificar as pessoas que foram funcionárias das 
estatais ferroviárias ou pertenciam a uma família com membros empregados no serviço ferroviário. 
13 Tal discussão é apresentada no terceiro capítulo da dissertação de Faccin (2014). 
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Para os moradores do Sítio Ferroviário entrevistados na pesquisa, as obras 

de revitalização trouxeram novo ânimo à área e aos seus habitantes. Nas narrativas 

apareceram elementos que remetem à superação da representação negativa, tanto 

do lugar, quanto dos moradores que eram vistos como descuidados e desleixados 

pelos “de fora”. A nova estética do lugar “dá uma melhor impressão” para aqueles 

não são dali, tornando tais espaços mais convidativos a serem conhecidos, 

explorados, vividos no cotidiano urbano. Em sua roupagem atual, os moradores 

qualificam o espaço revitalizado do Sítio Ferroviário como mais seguro, mais bonito, 

mais organizado e mais limpo. Desde então os moradores, em especial os que 

vivem na Vila Belga, dizem sentirem-se mais orgulhosos do local em que habitam na 

cidade, pois recebem elogios acerca da beleza do lugar, ao mesmo tempo em que 

veem aumentar o número de pessoas que por ali transitam a admirar a paisagem e 

fazerem dela o cenário para diversas fotografias como, por exemplo, aquelas 

produzidas para álbuns de casamento.  

Porque era muito negativo chegar aqui e ver o estado como estavam as 
ruas, as calçadas e as próprias casas. E com essa revitalização com 
certeza melhorou muito! A imagem do bairro em si, a imagem do conjunto 
em si, acho que melhorou quase cem por cento! As pessoas olham esse 
local com uma outra visão completamente diferente do que viam antes. 
Antes viam com aquela visão de abandono, de sucateamento, de falta de 
preservação, como aquele bairro industrial antigo, completamente 
abandonado de todo o conjunto. Eu acho que agora veem com uma outra 
visão de preservação, de limpeza, de mais higiene, inclusive visual além de 
tudo. Então, nesse sentido melhorou bastante! Quase que cem por cento! 
(Rodrigo,ex-morador da Vila Belga, funcionário da Cooperativa e membro 
de uma família de “sangue ferroviário”, entrevistado em 17/09/2103) 

Só o que a gente vê é que atraiu mais gente pra... os turista vem muito aí 
conhecer, tirar foto, inclusive a gente veja seguidamente noivos tirando foto 
ali no dia que casam, porque ficou muito linda, essa frente da Cooperativa 
ali ficou lindíssima, com aquelas lâmpadas embutidas por baixo né. Ficou 
lindo! Quero que tu veja o que vem de gente de noite tirar foto aí. Então 
muda, muda! Mudou bastante! Melhorou, ficou mais higiênico, ficou mais 
bonito e o pessoal começou a vim mais. E algo que tem que vim muito, 
muito, muito mais. É só isso aí começar ficar sendo preservado, 
conservado, revitalizado, vai começar a trazer mais gente. (Zambrano, 
morador da Vila Belga e ferroviário aposentado, entrevistado em 
04/06/2013) 

Os espaços revitalizados do Sítio Ferroviário ganharam o status de “cartão 

postal” da cidade. Cabe esclarecer que quando nos referimos a cartão postal não 

estamos tratando da produção de material gráfico em si – até porque na era das 

fotografias digitais, largamente acessíveis, pouco se produz e comercializa o cartão 

postal nos moldes de antigamente – mas de uma representação construída e 
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idealizada de locais da cidade como dignos de serem alusivos de uma totalidade 

urbana, seja pelo poder público, pela mídia ou pelo cidadão comum. Cartões postais 

de uma dada cidade, então, são aqui entendidos como imagens-síntese do espaço 

urbano que transformam determinados locais em suportes de narrativas que visam 

transmitir uma identidade de cidade (Barreira, 2013). Assim, em Santa Maria, os 

espaços revitalizados do Sítio Ferroviário passaram a ser divulgados e apreendidos 

como marcas urbanas de beleza e singularidade. 

 Ao valorizar a paisagem do Sítio Ferroviário em cores, luzes e novas 

possibilidades de uso, mesmo que as intervenções não tenham contemplado a 

totalidade da área – lembremos que o espaço da Estação continua sem receber 

intervenção que vise melhorar as condições de apropriação do local, assim como, a 

conservação de sua arquitetura –, os moradores percebem que a memória 

ferroviária e, por consequência, suas próprias histórias de vida também foram 

enaltecidas. Sendo o espaço um dos componentes básicos da memória e sendo as 

memórias representações do passado reconstruídas no tempo presente (Halbwachs, 

2006), a nova leitura do Sítio Ferroviário de Santa Maria possibilitada a partir da 

revitalização empreendida faz com que sejam promovidas memórias positivas 

acerca da influência da ferrovia na cidade. Memórias são atos simbólicos e, por isso, 

são também seletivas (Pollak, 1989; Peralta, 2007). Nesse sentido, a crise, o 

desgaste, o desmantelamento de toda a estrutura ferroviária e seus impactos 

negativos sobre a cidade e seus habitantes, frente ao cenário revitalizado passam a 

dar lugar à narrativa da grandeza da ferrovia na cidade e à admiração de sua 

importância para o desenvolvimento socioeconômico e cultural de Santa Maria.  

 A materialidade do Sítio Ferroviário de Santa Maria foi valorizada enquanto 

patrimônio histórico e cultural com as revitalizações, assim como, as pessoas que 

tem suas vivências e memórias intrinsecamente ligadas a esse espaço urbano. Por 

outro lado, como alerta Françoise Choay (2006), valorização é um termo ambíguo 

em casos como estes. Mais do que os valores do patrimônio que é necessário se 

fazer reconhecer, a valorização implica também na questão da mais-valia, para além 

do interesse, da beleza, do encanto, exaltando a capacidade de atrair 

economicamente (Choay, 2006, p. 212). No caso estudado, o reconhecimento da 

área como novo “cartão postal” da cidade está diretamente ligado à tentativa, por 

parte do poder público municipal, de promoção do turismo e da valorização 

imobiliária do “centro histórico” de Santa Maria. 
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Até a finalização desta pesquisa etnográfica não foi possível concluir se a 

área estava passando por um processo de gentrificação, mesmo que incipiente. 

Contudo, algumas evidências já puderam ser notadas nesse sentido, tais como, o 

aumento do preço dos imóveis e dos aluguéis na área, a remoção de vendedores 

ambulantes e/ou informais e a transferência de endereço do albergue municipal14. 

As narrativas abaixo expressam percepções que apontam para esta perspectiva: 

Esse prédio aqui era só pessoas pobres que moravam. O aluguel era bem 
baixo e era um lugar perto do centro, então era um pardieiro. Eram pessoas 
simples, de vila... e que moravam aqui, assim como em outros imóveis. Ao 
longo das reformas e melhorias que estão acontecendo na Avenida, este 
tipo de perfil de pessoas está se mudando. Então ficou mais familiar. 
(Antonio Rafael relatando sobre como era a ocupação anterior do prédio 
onde estabeleceu um de seus empreendimentos hoteleiros na Avenida Rio 
Branco. Entrevistado em 02/10/2013) 

Agora a Rio Branco, a tal dita revitalização eu acho que tem pontos 
positivos, mas deixou muito a desejar. Pra mim, particularmente, como 
comerciante e todos, com certeza, que tem um comércio ou tinham um 
comércio na Rio Branco, o que mais pesou foi o ponto negativo de que, 
desde o momento em que foi falado, foi cogitada a revitalização da Rio 
Branco, dobrou e até triplicou o valor de aluguel, de imóveis, enfim. Essa 
área imobiliária aí disparou a ponto de que eu não consegui mais. No 
momento em que me pediram a última vez lá o prédio que eu tava eu 
procurei outros imóveis ali e era simplesmente inconcebível, valores 
exorbitantes que não tinha como um pequeno comerciante sobreviver. Por 
quê? Porque revitalizaram a Rio Branco. (Rogerio, ex-morador do Sítio 
Ferroviário, relatando sobre sua saída da Avenida Rio Branco em virtude do 
aumento dos aluguéis no local. Entrevistado em 20/09/2013) 

Ainda em relação à valorização por mais-valia, no entendimento geral dos 

moradores entrevistados na pesquisa etnográfica, a promoção do turismo é vista 

como algo positivo, já que estima o patrimônio local e sua história, ao mesmo tempo 

em que pode trazer novas possibilidades de desenvolvimento econômico e cultural 

para a comunidade. Mas, por outro lado, a valorização que dele decorre pode se 

transformar em uma ameaça para a permanência do grupo de moradores no local. 

Essa preocupação fica perceptível quando temos a alteração do estatuto da 

Associação de Moradores da Vila Belga que, após a obra de revitalização, passa a 

incluir a determinação de que os imóveis do conjunto habitacional originalmente 

residências sigam sendo ocupados somente com o uso de moradia. Ou seja, tal 

alteração estatutária impede que os imóveis venham a comportar usos comerciais 

ou de prestação de serviços, os quais tendem a ser muito visados em um espaço 

                                                
14 Para compreender um pouco da dinâmica do Albergue Municipal quando este estava situado em 
prédio na Avenida Rio Branco há o texto intitulado “Avenida Rio Branco, número 126”, de autoria de 
Larissa Drabeski e Mariana Cervi Soares, publicado na Revista O Viés em junho de 2012. 
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que atrai visitantes e turistas. Tal decisão, além de preservar a ambiência do local 

tombado, se mostra como uma tentativa de assegurar a não expulsão dos 

moradores tradicionais do bairro, em sua maioria de “sangue ferroviário”. 

Mais recentemente, os moradores da Vila Belga passaram a organizar uma 

feira periódica no espaço das ruas do conjunto, intitulada “Brique da Vila Belga”, 

onde se vende artesanato e comidas e são realizadas intervenções artísticas. Não 

temos maiores considerações sobre esse fato, pois a ocorrência do mesmo é 

posterior ao fechamento da etnografia realizada, mas pelo que se pôde acompanhar 

desde então, trata-se de um evento que acontece duas vezes ao mês, aos 

domingos, e ganhou grande aceitação da sociedade santa-mariense, explorando o 

potencial turístico do lugar sem, no entanto, alterar a lógica cotidiana do bairro. 

 

Considerações finais 
 

Ao longo da exposição aqui realizada, tentamos demonstrar o quanto o Sítio 

Ferroviário de Santa Maria é palco de disputas de significados, seja naquilo que 

concerne ao espaço urbano em si, seja no que tange as memórias evocadas pelo 

patrimônio ali presente. O poder público tem um projeto de cidade no qual cria e 

valoriza, por meio de intervenções revitalizadoras, o “centro histórico” de Santa 

Maria. Por sua vez, a população que ali habita reinventa o lugar conforme os 

recursos que possuem, enfrentando o estigma da “mancha”, defendendo seu local 

de moradia, lutando por melhorias no espaço urbano e pelo reconhecimento de suas 

memórias e histórias de vida, muitas delas ligadas diretamente à ferrovia em Santa 

Maria. Fica evidente, pelo caso estudado, que nem sempre a cidade planejada e/ou 

almejada pelo poder público condiz com os interesses e necessidades daqueles que 

ali habitam. Olhar “de perto e de dentro” é mais do que necessário para 

compreender a cidade e as tensões que a desenham, construindo ou destruindo 

seus espaços sociais. 

Entendemos, assim, que as representações acerca dos espaços das cidades 

condicionam em certa medida a maneira como diferentes grupos urbanos se 

apropriam destes locais, significando lugares e demarcando territórios. No caso do 

Sítio Ferroviário de Santa Maria, foi possível perceber que as práticas de espaço 

foram muito influenciadas pelas representações de “mancha” ou “cartão postal”, 

tanto pelos “de fora”, quanto pelos seus próprios habitantes. E nesse sentido, não é 
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só a percepção do espaço que está em jogo, mas também a percepção de si 

enquanto agente da e na cidade. 
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