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Imagens da situação atual da Praça Gen Osório.
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Sabendo da importância da Praça Gen Osório para as pessoas 
que a frequentam, o projeto de requalificação não deve eliminar 
as áreas destinadas às atividades de lazer.  A estrutura que ali 
será estabelecida tem o objetivo de proporcionar mais opções 
de entretenimento e melhorar os espaços já existentes. A partir 
dessa modernização e entendendo que a utilização dos espaços 
é compartilhada com o as unidades militares da região, foi pro-
posta a construção de instalações para atender as demandas 
da população civil e militar: um anfiteatro e um memorial à FEB.
A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi um contingente de 
militares brasileiros enviados a Europa, mais especificadamente 
para Itália, para combater na Segunda Guerra Mundial, ao lado 
dos aliados, o Nazifascismo.
Deve-se ressaltar a importância desses homens na história 
mundial. Para tal feito, tiveram que deixar suas casas e famílias, 
voluntariamente ou convocados, para lutar contra um mal que 
atormentava o mundo com suas barbáries.
Atualmente grande parte da população brasileira desconhece a 
FEB ou não cultua suas conquistas em combate, herança da 
participação do Brasil no fim da guerra.
O memorial da FEB e a requalificação da Praça Gen Osório, pro-
porcionará a fusão entre a arte e a natureza, assim podendo 
oferecer diversos sentidos e emoções nos espaços arquitetôni-
cos e paisagísticos que foram planejados para os frequentado-
res e visitantes.
Tais obras servem também para mostrar a crueldade vivencia-
da pelos combatentes e as consequências para os que, no final 
da guerra, retornam para casa. Os museus e memoriais deixam 
um legado para cada visitante, que é particular a cada indiví-
duo, mas que para a maioria das pessoas, tende ressaltar a 
importância da paz, pois a guerra causa dor a ambos lados da 
batalha.

A PROPOSTA DE PROJETO LOCALIZAÇÃO PRAÇA GEN OSÓRIO
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A praça Gen Osório está localizada em Santa Maria-RS, mais especificadamente no Bairro Passo d’Areia, no Dis-
trito Sede. Santa Maria é a quinta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, isoladamente a maior de sua 
região e possui o segundo maior contingente de militares do Exército Brasileiro, atrás apenas da guarnição do Rio 
de Janeiro-RJ. Esse é um dos principais motivos pela cidade ser escolhida para receber o projeto do memorial 
aos que morreram lutando em prol da liberdade.
A praça Gen Osório (com área total de 15255m ) possui 01 Quadra de areia, 01 Quadra poliesportiva, 01 local de 
encontro de motoqueiros, 01 cancha de bocha, 01 monumento da FEB, 01 academia ao ar livre, palco de 
apresentações, 01 busto do Duque de Caxias, 01 busto de Cezimbra Jacques, área de brinquedo infantil e pista 
de corrida.
A praça sofre com diversos problemas: metade dos brinquedos que lá existem estão danificados e sofrem com 
a ação do tempo; falta de iluminação local e poucos pontos de luz a noite; diversos bancos danificados; não há 
bebedouros e banheiros; faltam lixeiras; placas de informações danificadas; pontos de alagamento; pichações 
em bustos; aparelhos e mobiliários da academia quebrados, caminhos invadidos pela vegetação; pavimentação 
irregular com desníveis e buracos.

Planta de levantamento da praça existente.
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