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RESUMO 

 

A criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) faz parte de um processo 
de implantação de unidades de ensino superior em diversos estados brasileiros, ocorrido na 
primeira metade do século XX. Nos primeiros anos de funcionamento, suas atividades eram 
desenvolvidas nos prédios que sediavam as antigas faculdades isoladas, dispersos em vários 
endereços dos bairros centrais da cidade. Só após 1968, com a Reforma Universitária, iniciou-
se um processo de mudança de paradigma, estruturando os cursos dentro de um campus 
universitário. A concentração das atividades e edifícios universitários dentro de um campus 
representava o ideal de modernidade, em contraposição ao modelo de faculdades 
tradicionais, fragmentadas, atendendo aos princípios de eficiência e racionalidade da 
organização universitária. Todas essas intervenções se basearam no Manual produzido em 
1970 pelo consultor norte-americano Rudolph Atcon, o qual propõe diretrizes como o 
zoneamento funcional e hierarquização das vias de circulação, que juntamente com os 
princípios de racionalização, flexibilidade, expansão e integração, coincidem com o ideal de 
cidade moderna preconizado na Carta de Atenas. O resultado da aplicação desses princípios 
foi a criação de um extenso campus universitário, afastado da malha urbana da cidade e com 
uma estrutura viária que privilegiava o automóvel. A materialização desta proposta ocorreu 
com a proposição de edifícios flexíveis, modulados e com componentes construtivos 
padronizados, com uma composição estética notadamente brutalista. Por se tratar de uma 
instituição de ensino de grandes dimensões, sua dinâmica de funcionamento está 
constantemente passando por mudanças e modernizações, tanto do ponto de vista 
pedagógico quanto de sua infraestrutura física. Ao longo dos anos, ocorreu uma demanda 
permanente por espaços disponíveis para a ampliação de departamentos, construção de 
novas edificações e modernização das instalações com acréscimo de novos equipamentos. 
A falta de reconhecimento por parte da comunidade (alunos, professores, técnicos e demais 
moradores da cidade) acerca do valor cultural do acervo modernista do campus central da 
UFRN aliada à inexistência de diretrizes de intervenção nesses bens, dificulta ainda mais a 
preservação desses exemplares. Isso fica claro quando observamos o atual Plano Diretor do 
campus central da UFRN, elaborado em 2007. Neste documento não há menção destacando 
a importância da preservação do seu patrimônio arquitetônico moderno, nem tampouco existe 
indicação de diretrizes para preservação desses bens. Neste cenário, esta pesquisa inicia um 
processo de conhecimento e reconhecimento deste conjunto, a partir da identificação dos 
atributos da arquitetura moderna presentes em seus exemplares mais significativos. 
Esperamos que, a partir da sensibilização da comunidade em geral e, principalmente, do 
quadro técnico que elabora os projetos e executa as obras de intervenção no patrimônio 
construído da universidade quanto ao valor patrimonial deste acervo, possamos colaborar 
para sua preservação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: campus universitário, arquitetura moderna, brutalismo, patrimônio, 
preservação. 
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ABSTRACT 

 

The foundation of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) belongs to a 
process that set up higher education units in several Brazilian states during the first half of the 
20th Century. During its early functioning years, the university’s activities took place in 
buildings that had hosted former independent colleges, distributed in many addresses along 
the city’s central neighborhoods. Only after 1968, with the Reforma Universitária (University 
Reformation), a paradigm shift started, structuring academic courses inside a university 
campus. Concentrating activities and buildings inside a university campus represented a 
modernity ideal, opposing the traditional colleges model, fragmented and complying with 
principles of efficiency and rationality of university organization. These interventions were 
based on the Manual produced in 1970 by American consultant Rudolph Atcon, which 
proposes guidelines such as functional zoning and street hierarchy, which alongside 
rationalization, flexibility, expansion and integration principles coincide with the ideal of a 
modern city preconized by the Athens Charter. Employing these principles resulted in a broad 
university campus, distant from the city’s urban network and with a street structure that 
privileged automobiles. This idea was materialized trough the proposition of flexible, modulated 
buildings with standardized constructive components, with a notably brutalist aesthetic 
composition. As a large educational institution, its functional dynamics constantly goes through 
changes and modernizations, both by pedagogical and infrastructure perspectives. Therefore, 
throughout the years, there is a permanent free space demand for extending departments, 
building new structures, and renewing premises with new equipment. Although original designs 
allowed expansions being harmless for buildings’ character (by replicating pavilions, keeping 
original modulation, for example), the lack of acknowledgement about the campus modernist 
estate’s cultural value by the community (students, faculty, technical staff and city dwellers), 
resulted in the loss of original value and character for some buildings. The difficulties in 
preserving exemplars are intensified by the inexistence of intervention guidelines regarding 
these assets. This is very clear observing UFRN’s Central Campus current Master Plan, 
developed in 2007, which does not have any passage highlighting the importance of preserving 
its modern architectural heritage, nor any intervention guidelines regarding these assets. In 
this framework, the research intends contributing for the comprehension and 
acknowledgement of this ensemble, trough identifying modern architecture’s attributes in the 
most significant exemplars. We expect that sensitizing the overall community about the 
heritage value of this estate, specially the staff that designs and constructs interventions on 
the university’s built heritage assets, will contribute for its preservation. 

 

KEYWORDS: UFRN´s campus; modern architecture; brutalism; heritage; preservation. 

  



6 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa identificando a distribuição do patrimônio construído da UFRN no início da 
década de 1970 e a localização do terreno do campus universitário. .................................. 19 

Figura 2: Identificação das edificações selecionadas. ......................................................... 24 

Figura 3: Acervo arquitetônico moderno do Campus Central da UFRN estudado neste 
trabalho................................................................................................................................ 25 

Figura 4: Esquemas ilustrando os modelos de zoneamento propostos no Manual de Atcon.
 ............................................................................................................................................ 36 

Figura 5: Zoneamento proposto para o campus central da UFRN (1976). .......................... 37 

Figura 6: Edifício da Sede da Repartição de Saneamento, construído em 1937 pela equipe 
do Escritório Saturnino de Brito. .......................................................................................... 38 

Figura 7: Casa modernista localizada na Rua Seridó (1938). ............................................. 38 

Figura 8: Edifício Presidente Café Filho ou IPASE (1955), de autoria do arquiteto carioca 
Raphael Galvão Júnior. ....................................................................................................... 39 

Figura 9: Casas da Vila Ferroviária do IPASE (1953), de autoria do arquiteto carioca Raphael 
Galvão Júnior....................................................................................................................... 39 

Figura 10: Cine Nordeste (1958), cujo painel da fachada é de autoria de Agnaldo Muniz. .. 39 

Figura 11: Sede do ABC Futebol Clube (1959), de Agnaldo Muniz, desenhista local.......... 39 

Figura 12: Antigo Terminal Rodoviário da Ribeira (1956), projetado pelo arquiteto potiguar 
Raymundo Costa Gomes. .................................................................................................... 40 

Figura 13: Sede do América (1959), projeto de Delfin Amorim, arquiteto português radicado 
em Recife/PE. ...................................................................................................................... 40 

Figura 14: Sede da ASSEN (1963), projeto do arquiteto potiguar Raymundo Costa Gomes.
 ............................................................................................................................................ 42 

Figura 15: Sede da AABB (1964), projeto do arquiteto Moacyr Gomes da Costa. .............. 42 

Figura 16: Hotel Internacional Reis Magos (1962), projeto dos arquitetos pernambucanos 
Valdecy Fernandes Pinto, Antônio Pedro Pina Didier e Renato Gonçalves Torres. ............. 42 

Figura 17: Faculdade de Odontologia (1965-66), projetada pelo arquiteto Moacyr Gomes da 
Costa. .................................................................................................................................. 42 

Figura 18: Antiga Escola de Engenharia (1965-68), projeto do arquiteto Manoel Coelho da 
Silva. .................................................................................................................................... 42 

Figura 19: Planta elaborada na época da implantação do campus, destacando a área onde 
seria construído e identificando as principais estruturas e equipamentos do seu entorno. ... 68 

Figura 20: Fotografia aérea de Carlos Lyra, provavelmente do início dos anos 80, onde é 
possível ver alguns equipamentos do campus universitário, as fábricas do parque industrial e 
o conjunto Mirassol (1. Capela do Campus; 2. INPE; 3. Hotel de Trânsito; 4. Praça Cívica do 
Campus; 5. Confecções Reis Magos; 6. T. Barreto; 7. SORIEDEM; 8. Viaduto de Ponta Negra; 
9. Conjunto Mirassol). .......................................................................................................... 69 

Figura 21: Levantamento planialtimétrico identificando os limites da Área 01 do terreno 
ocupado pelo Campus Central da UFRN. Elaborado pelo escritório de Alcyr Meira. ........... 70 

Figura 22: Montagem do mapa atual do campus da UFRN sobre escritura de doação do 
terreno. ................................................................................................................................ 72 

Figura 23: Serviços de desmatamento e terraplenagem da área onde seria construída a Praça 
Cívica do Campus, situada nas proximidades da antiga Escola de Engenharia. .................. 75 

Figura 24: Arquiteto Manoel Coelho apresentando o anteprojeto do Campus para um grupo 
de alunos e funcionários da universidade. ........................................................................... 76 

Figura 25: Anteprojeto para o campus universitário da UFRN elaborado pelos arquitetos João 
Maurício de Miranda e Manoel Coelho da Silva. .................................................................. 77 



7 

 

Figura 26: Plano Piloto para o campus universitário da UFRN elaborado pelos arquitetos João 
Maurício de Mirante e Manoel Coelho da Silva. ................................................................... 77 

Figura 27: Versão da Planta Geral do Campus entregue na etapa do Estudo Preliminar 
elaborada pela equipe do escritório do arquiteto Alcyr Meira (a data do projeto não está 
identificada). ........................................................................................................................ 80 

Figura 28: Versão final da Planta Geral do Campus entregue pela equipe do escritório do 
arquiteto Alcyr Meira (a data do projeto não está identificada). ............................................ 81 

Figura 29: Planta Geral do Sistema Viário do Campus. As áreas destinadas aos 
estacionamentos estão destacadas em azul (a data do projeto não está identificada). ........ 82 

Figura 30: Esquema da Rede Elétrica elaborado pela equipe do escritório do arquiteto Alcyr 
Meira (a data do projeto não está identificada). ................................................................... 82 

Figura 31: Esquema da Rede Hidrossanitária elaborado pela equipe do escritório do arquiteto 
Alcyr Meira (a data do projeto não está identificada)............................................................ 83 

Figura 32: Zoneamento das atividades previsto no Plano Diretor da UFRN de 1976. ......... 84 

Figura 33: Esquema para o Plano Diretor da UFRN, elaborado em outubro de 1976 pela 
equipe de profissionais da Divisão de Estudos, Planejamento e Projetos da Prefeitura da 
Cidade Universitária, mostrando as edificações existentes e as áreas destinadas para futuras 
construções/ampliações (áreas hachuradas). ...................................................................... 86 

Figura 34: Planta de Localização anexa ao Plano Diretor de 1976, elaborada pela equipe de 
profissionais da Divisão de Estudos, Planejamento e Projetos da Prefeitura da Cidade 
Universitária (as áreas hachuradas correspondem aos estacionamentos). .......................... 87 

Figura 35: Planta Geral do Campus, elaborada em maio de 1978 pela equipe do Escritório 
Técnico-Administrativo da UFRN (as áreas hachuradas correspondem aos estacionamentos).
 ............................................................................................................................................ 88 

Figura 36: Plano Geral de Urbanização do Campus Central da UFRN previsto no Projeto 
Paisagístico elaborado em outubro de 1978, pelo arquiteto-paisagista Antônio José 
Domingues. ......................................................................................................................... 89 

Figura 37: Delimitação das Áreas Especiais, consideradas como Áreas Simbólicas da 
universidade; a Área Especial 1 (AE1), que coincide com a Zona Central do macrozoneamento 
do Campus Central, abrangendo os prédios da Reitoria, Biblioteca Central Zila Mamede e 
Centro de Convivências Djalma Maranhão; e a Área Especial 2 (AE2), que abarca parte da 
área da Zona 1, englobando a área da Praça Cívica da UFRN e a Capela do Campus. ..... 90 

Figura 38: Identificação das edificações selecionadas. ....................................................... 94 

Figura 39: Fotografia aérea do entorno da Escola de Engenharia tirada em dezembro de 
1972. ................................................................................................................................... 96 

Figura 40: Escola de Engenharia. Fotografia tirada na fase final da construção do prédio. 97 

Figura 41: Detalhe dos elementos de concreto da fachada. ................................................ 97 

Figura 42: Fotografias atuais do prédio do Departamento de Artes (antiga Escola de 
Engenharia). ........................................................................................................................ 97 

Figura 43: Plantas Baixas da Escola de Engenharia. .......................................................... 98 

Figura 44: Cortes e Fachadas da Escola de Engenharia. ................................................... 99 

Figura 45: Fotografias atuais mostrando os trechos do pavimento térreo que foram fechados. 
A esquerda vemos uma fotografia atual da fachada sudoeste e, à direita, da fachada nordeste.
 ............................................................................................................................................ 99 

Figura 46: O arquiteto Alcyr Meira apresentando o projeto da Praça Cívica. .................... 101 

Figura 47: Etapa final da construção da Praça Cívica do Campus Universitário. Ao fundo 
observa-se o prédio da Confecção Soriedem (local atualmente ocupado pelo Shopping Via 
Direta). ............................................................................................................................... 101 

Figura 48: Praça Cívica do Campus Cívica no dia de sua inauguração, sendo ornamentada 
para receber a cerimônia única de colação de grau do ano de 1972. ................................ 101 



8 

 

Figura 49: Fotografia aérea do entorno da Praça Cívica do Campus tirada poucos dias antes 
de sua inauguração. No fundo, à esquerda, vemos o prédio da antiga Escola de Engenharia.
 .......................................................................................................................................... 102 

Figura 50: Levantamento planialtimétrico do entorno da Praça Cívica, com indicação da área 
onde seria projetado o estacionamento de veículos. ......................................................... 103 

Figura 51: Planta de locação da Praça Cívica, com detalhamento do estacionamento, 
passeios, calçadas, canteiros e circulações de veículos. ................................................... 103 

Figura 52: Plantas baixas da Praça Cívica do Campus Central da UFRN. ........................ 104 

Figura 53: Seções feitas no palco da Praça Cívica, mostrando as plataformas em diferentes 
níveis e os ambientes localizados sob as mesmas. ........................................................... 105 

Figura 54: Detalhe das muretas que contornam o palco da Praça Cívica. ........................ 105 

Figura 55: Fotografia tirada em meados década de 1970, na qual é possível identificar dois 
Reservatórios Elevados. O primeiro, situado no canto esquerdo da foto (1º construído no 
campus), fica entre o Restaurante Universitário e o Ginásio Poliesportivo; o outro, localizado 
no fundo da imagem, fica próximo ao Setor de Aulas Teóricas II. ...................................... 106 

Figura 56: Projeto original dos Reservatórios Elevados. ................................................... 107 

Figura 57: Croqui esquemático dos Reservatórios Elevados elaborado pela equipe do 
escritório do arquiteto Alcyr Meira. ..................................................................................... 108 

Figura 58: Fotografia da fachada leste do Setor de Aulas Teóricas I, tirada em 1973. Da 
esquerda para direita vê-se o Diretórios Acadêmicos, a Cantina/Lanchonete e os blocos de 
salas de aulas. ................................................................................................................... 111 

Figura 59: Fotografia do Setor de Aulas Teóricas I, tirada em meados da década de 1970, a 
partir do parque esportivo. ................................................................................................. 111 

Figura 60: Fotografia do Setor de Aulas Teóricas II, tirada em meados da década de 1970.
 .......................................................................................................................................... 112 

Figura 61: Disposição dos blocos de sanitários (destacados em azul) nos Setores de Aulas 
Teóricas. a) Planta baixa dos Setores I e II; b) Planta baixa dos Setores III, IV e V. .......... 113 

Figura 62: Mapa do Campus Central da UFRN com destaque para os Setores de Aulas 
Teóricas. Detalhe para a mudança na orientação dos setores II, III, IV e V em relação ao Setor 
I. ........................................................................................................................................ 114 

Figura 63: Detalhe da estrutura da passarela que interliga os blocos de salas de aula. .... 115 

Figura 64: Croqui mostrando um detalhe da passarela de ligação entre os blocos do Setor de 
Aulas Teóricas. Projeto do arquiteto Alcyr Meira (1972). ................................................... 116 

Figura 65: Perspectiva das ruas aéreas previstas no projeto de Golden Lane. ................. 116 

Figura 66: Fachadas do projeto original do Setor de Aulas Teóricas. ............................... 117 

Figura 67: Cortes do projeto original do Setor III, destacando os amplos beirais da cobertura, 
os pilares prismáticos de pedra e a horizontalidade do conjunto. ...................................... 118 

Figura 68: Planta baixa do Setor III, identificando os ambientes e destacando as circulações 
de acesso às salas de aula. ............................................................................................... 119 

Figura 69: Seção identificando a localização das esquadrias nos dois lados do ambiente e 
mostrando a ventilação cruzada no interior das salas de aula. .......................................... 119 

Figura 70: Detalhe de uma fotografia do Setor de Aulas Teóricas I, tirada em 1973, mostrando 
a Lanchonete, a esquerda da imagem, e um dos blocos de aula, à direita. ....................... 120 

Figura 71: Planta baixa da Cantina do Setor I. .................................................................. 121 

Figura 72: Cortes e fachadas da Cantina do Setor I.......................................................... 121 

Figura 73: Fotografias atuais da Cantina do Setor I. ......................................................... 122 

Figura 74: Primeiro Pavilhão Administrativo construído no Campus Central (atual CCSA). 
Fotografia tirada na etapa final da obra.............................................................................. 124 



9 

 

Figura 75: Primeiro Pavilhão Administrativo construído no Campus Central (atual CCSA). 
Fotografia tirada pouco tempo após o início do funcionamento do prédio, em meados da 
década de 1970. ................................................................................................................ 124 

Figura 76: Fotografia aérea do campus da UFRN tirada na segunda metade da década de 
70. Nela é possível observar alguns prédios já finalizados (3-CCET, 4-Laboratório de Química 
I, 5-Setor II, 6-Biblioteca Central, 7-CCHLA) e outros em construção (1-Setor IV, 2-Setor III, 8-
Setor V). ............................................................................................................................ 125 

Figura 77: Distribuição dos Pavilhões Didático-Administrativos no campus central. .......... 125 

Figura 78: Planta baixa do primeiro Pavilhão Didático-Administrativo do campus (atual 
CCSA), mostrando a ocupação original prevista para o prédio. ......................................... 127 

Figura 79: Croqui do Pavilhão Didático-Administrativo, elaborado pela equipe de Alcyr Meira 
como parte do material gráfico do projeto (1972). .............................................................. 128 

Figura 80: Cortes e fachadas dos Pavilhões Didático-Administrativos. ............................. 128 

Figura 81: Fachadas leste do CCSA (a) e do CT (b), mostrando a diferença na cobertura dos 
prédios. .............................................................................................................................. 129 

Figura 82: Fotografias atuais do CCSA e do CT, mostrando a diferença na cobertura dos 
prédios. .............................................................................................................................. 129 

Figura 83: Perspectiva do Restaurante Universitário elaborada pela equipe do arquiteto Alcyr 
Meira. ................................................................................................................................ 132 

Figura 84: Restaurante Universitário. Fotografia tirada no mesmo ângulo que o da figura 
anterior, numa fase mais adiantada da obra, já que estacionamento e os acessos ao prédio já 
estão prontos. .................................................................................................................... 132 

Figura 85: Restaurante Universitário. Fotografia atual. Vista das fachadas sul e leste, 
mostrando parte da cobertura em balanço e das janelas laterais voltadas para o salão do 
refeitório. ............................................................................................................................ 133 

Figura 86: Restaurante Universitário do campus da UFRN pouco antes de ser inaugurado. 
Fotografia tirada a partir da fachada voltada para o anel viário, vendo-se a direita o bloco 
destinado à cozinha e ambientes de apoio (mais baixo) e a esquerda o bloco do refeitório 
(mais alto). ......................................................................................................................... 133 

Figura 87: Restaurante Universitário. Nesta imagem, tirada no lado oposto da foto anterior, 
observamos a construção do estacionamento localizado entre o RU e a atual 
Superintendência de Infraestrutura. Neste ângulo, à direita vemos bloco destinado ao 
refeitório (mais alto), e a esquerda o bloco da cozinha e ambientes de apoio (mais baixo).
 .......................................................................................................................................... 133 

Figura 88: Detalhe da fachada lateral do Restaurante Universitário, mostrando os sheds da 
cobertura. .......................................................................................................................... 134 

Figura 89: Vista interna do salão do refeitório do Restaurante Universitário, mostrando o forro 
de gesso que impede a visualização dos sheds. ............................................................... 134 

Figura 90: Fachadas do Restaurante Universitário. .......................................................... 135 

Figura 91: Cortes do Restaurante Universitário. ............................................................... 135 

Figura 92: Planta baixa do Restaurante Universitário. ...................................................... 136 

Figura 93: Planta baixa do Restaurante Universitário com layout. .................................... 137 

Figura 94: Fotografia do Laboratório de Química I tirada em meados da década de 1970.
 .......................................................................................................................................... 138 

Figura 95: Fotografia tirada no final da década de 1970 mostrando o Laboratório I de Física. 
Ao fundo é possível se identificar o Reservatório Elevado que fica ao lado do Setor de Aulas 
Teóricas II e a antena parabólica do Departamento de Física Teórica e Experimental. ..... 139 

Figura 96: Croqui do Laboratório de Física. Projeto de Alcyr Meira, elaborado em 1972 .. 140 

Figura 97: Detalhe do beiral, aeração da cobertura, descida de águas pluviais e caixa de 
seixos. ............................................................................................................................... 140 



10 

 

Figura 98: Planta baixa do Laboratório de Química I. ....................................................... 141 

Figura 99: Cortes e fachadas do Laboratório de Química I. .............................................. 142 

Figura 100: Planta baixa e cortes do Laboratório de Física I. ............................................ 143 

Figura 101: Fachadas do Laboratório de Física I. ............................................................. 144 

Figura 102: Maquete da Capela do Campus apresentada pelo arquiteto João Maurício de 
Miranda à Comissão Julgadora do concurso. .................................................................... 147 

Figura 103: Fotografias mostrando as diversas fases da construção da Capela do Campus.
 .......................................................................................................................................... 147 

Figura 104: Levantamento planialtimétrico do terreno onde estão implantados a Capela do 
Campus, a Praça Cívica e a Escola de Engenharia. .......................................................... 148 

Figura 105: Capela do Campus, inaugurada em 05 de dezembro de 1974. Foto sem indicação 
do autor. ............................................................................................................................ 149 

Figura 106: Planta baixa do projeto original da Capela do Campus Universitário. ............ 150 

Figura 107: Cortes originais da Capela do Campus Universitário. .................................... 151 

Figura 108: Fachadas originais da Capela do Campus Universitário. ............................... 151 

Figura 109: Fotografias da fachada principal da Biblioteca Central tiradas pouco antes da 
finalização da 1ª etapa da obra. ......................................................................................... 153 

Figura 110: Visita do Ministro da Educação, Euro Brandão, à UFRN, em 1978, por ocasião 
da inauguração dos Setores de Aulas Teóricas III, IV e V. Fotografia tirada no Gabinete do 
Reitor Domingos Gomes de Lima, na sala que atualmente é ocupada pela Direção da 
Biblioteca Central. Nesta imagens é possível observar diversas obras de arte, entre elas um 
painel de madeira esculpido pelo artista plástico Manxa. ................................................... 153 

Figura 111: Planta baixa da Biblioteca Central. ................................................................. 154 

Figura 112: Cortes da Biblioteca Central. .......................................................................... 155 

Figura 113: Fachadas da Biblioteca Central. .................................................................... 155 

Figura 114: Fotografia da fachada principal da Biblioteca Central tirada em 1975, logo após 
ter sido finalizada a 1ª etapa da obra. ................................................................................ 157 

Figura 115: Fotografia da fachada posterior da Biblioteca Central tirada em 1975. .......... 157 

Figura 116: Projeto paisagístico elaborado em 1976 para o pátio interno da Biblioteca Central 
pelo Escritório Burle Marx & Cia Ltda. ............................................................................... 158 

Figura 117: Croqui esquemático elaborado pela equipe do escritório BDSEL Arquitetos. . 160 

Figura 118: Fotografias mostrando as diversas fases da construção da Reitoria do Campus.
 .......................................................................................................................................... 160 

Figura 119: Perspectiva elaborada pela equipe do escritório BDSEL Arquitetos em 1977, 
mostrando a proposta inicial para o saguão interno da reitoria e fotografia atual dessa grande 
praça coberta. .................................................................................................................... 161 

Figura 120: Fotografias dos blocos que abrigam o gabinete do (a) Reitor (a) e o auditório. 
Neste último destaca-se o painel escultórico do artista plástico Manxa. ............................ 161 

Figura 121: Fotografias da Reitoria (fachadas sudeste e norte), tiradas na década de 1980, 
mostrando os diferentes blocos que compõem o conjunto. ................................................ 162 

Figura 122: Fotografias dos blocos que abrigam o gabinete do (a) Reitor (a) e o auditório.
 .......................................................................................................................................... 162 

Figura 123: Fotografias os anteparos de concreto que protegem as aberturas fachadas da 
Reitoria. ............................................................................................................................. 163 

Figura 124: Painel “Universalidade”, pintado em 1989; e detalhe da porta do autidório. ... 163 

Figura 125: Ubicação do projeto da Reitoria, mostrando a articulação entre os blocos e a 
malha adotada no projeto, traçada a partir do módulo inicial de 1,20 x 1,20 metros. ......... 164 

Figura 126: Plantas Baixas dos níveis 1 e 2 do prédio da Reitoria. ................................... 165 



11 

 

Figura 127: Plantas Baixa do nível 3 e Planta de Cobertura/Implantação do prédio da Reitoria.
 .......................................................................................................................................... 166 

Figura 128: Cortes AA e BB do prédio da Reitoria. ........................................................... 167 

Figura 129: Fachada Leste do prédio da Reitoria. ............................................................ 167 

Figura 130: Fotografia da fachada oeste dos blocos de aula do Centro de Biociências tirada 
logo após a inauguração oficial do prédio. ......................................................................... 169 

Figura 131: Ubicação do projeto do Centro de Biociências, mostrando a articulação entre os 
blocos e a malha adotada no projeto, traçada a partir do módulo inicial de 1,20 x 1,20 metros.
 .......................................................................................................................................... 170 

Figura 132: Fotografias tiradas de um mesmo ângulo, mostrando um dos blocos do Centro 
de Biociências na época de sua inauguração e atualmente. .............................................. 171 

Figura 133: Jardins internos do Centro de Biociências. .................................................... 172 

Figura 134: Painéis de proteção solar protegendo as aberturas dos ambientes localizados 
nos blocos orientados N-S e varandas existentes ao longo das salas de aula do bloco central, 
orientado E-W. ................................................................................................................... 172 

Figura 135: Plantas baixas do Centro de Biociências. ...................................................... 173 

Figura 136: Cortes do Centro de Biociências. ................................................................... 174 

Figura 137: Fachadas do Centro de Biociências. .............................................................. 174 

Figura 138: Fotografia da Reitora na fase final da obra. Em segundo plano vemos o Centro 
de Convivências apenas com a superestrutura pronta (pilares e vigas) - a grande cobertura 
que marca seu projeto ainda não havia sido iniciada. ........................................................ 176 

Figura 139: Centro de Convivências ainda em obras. Em segundo plano vemos o prédio da 
Reitoria já finalizado........................................................................................................... 176 

Figura 140: Entorno do Centro de Convivências: a) Planta de Situação e Locação, elaborada 
em 1978; b) Levantamento Planialtimétrico, feito em junho/1981 pela equipe do ETA/UFRN.
 .......................................................................................................................................... 177 

Figura 141: Planta de Coberta do Centro de Convivências, elaborada em 1978. ............. 178 

Figura 142: Planta baixa original do Centro de Convivências, elaborada em 1978. .......... 179 

Figura 143: Cortes originais do Centro de Convivências, elaborados em 1978. ................ 179 

 

  



12 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Fases da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Norte. ................................... 43 

Quadro 2: Comparação entre os atributos do OG da UNESCO (2008), os valores da 
arquitetura moderna extraídos da revisão bibliográfica, e os atributos definidos por SILVA 
(2012). ................................................................................................................................. 50 

Quadro 3: Quadro comparativo dos atributos e características da arquitetura moderna 
classificados por diversos autores que trataram do tema. .................................................... 53 

Quadro 4: Critérios de análise dos exemplares da arquitetura moderna do campus central da 
UFRN .................................................................................................................................. 54 

Quadro 5: Exemplares da arquitetura moderna tombados pelo IPHAN. .............................. 61 

Quadro 6: Patrimônio Moderno inscrito na Lista do Patrimônio Mundial (WHL). ................. 65 

Quadro 7: Índices urbanísticos previstos para o Campus Central da UFRN. ...................... 91 

Quadro 8: Índices urbanísticos previstos para as Áreas Especiais AE1 e AE2. .................. 91 

Quadro 9: Edificações selecionadas para compor as análises do patrimônio moderno da 
UFRN. ................................................................................................................................. 94 

 

  



13 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil 

APO – Avaliação de Pós-Ocupação 

ASSEN – Associação de Subtenentes do Exército em Natal 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

CCEN – Centro de Ciências Exatas e Naturais 

CCET – Centro de Ciências Exatas e da Terra 

CCHLA – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

CCSA – Centro de Ciências da Saúde 

CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

CT – Centro de Tecnologia 

CECI – Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada 

CIAM – Congrés Internationaux d’Architecture Moderne 

CONSUNI – Conselho Universitário 

CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

DEART – Departamento de Artes 

DOCOMOMO – Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of 

the Modern Movement 

ENBA – Escola Nacional de Belas Artes 

FAUUSP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

FUNPEC – Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura 

IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil 

ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of the 

Cultural Property 

ICOMOS – International Council on Monuments and Sites 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MARC-AL – Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

MuSA – Morfologia e Usos da Arquitetura 

OG – Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention 

PLANARQ – Planejamento Geral de Arquitetura Ltda. 

PREMESU – Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino Superior 

PUC/RN – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 



14 

 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFMA – Universidade Federal do Maranhão 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFRS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFS – Universidade Federal de Sergipe 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

USAID – United States Agency for International Development 

WHL – World Heritage List 

  



15 

 

SUMÁRIO 

 

Resumo  

Abstract  

Lista de Figuras  

Lista de Quadros  

Lista de Abreviaturas e Siglas  

  

1. INTRODUÇÃO 15 

  

2. CONTEXTO DE FUNDAÇÃO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN 29 

2.1. Reforma Universitária de 1968 30 

2.2. Manual de Atcon 32 

2.3. Introdução da arquitetura moderna na cidade de Natal/RN 36 

  

3. UM POUCO MAIS SOBRE A ARQUITETURA MODERNA: O BRUTALISMO E AS 

AÇÕES PARA SUA PRESERVAÇÃO 42 

3.1. Brutalismo (ou Sensibilidade Brutalista ou Arquitetura do Concreto Armado) 43 

3.2. Características e Atributos da Arquitetura Brutalista do Campus Central da UFRN 45 

3.3. Breve Panorama das Ações de Proteção dos Exemplares da Arquitetura Moderna 57 

  

4. PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CENTRAL DA 

UFRN 64 

4.1. Contexto Urbano do Campus Central da UFRN 65 

4.2. Planejamento e Construção do Campus Central da UFRN  71 

  

5. ANÁLISE DOS EXEMPLARES DA ARQUITETURA BRUTALISTA DO CAMPUS 

CENTRAL DA UFRN 91 

5.1. Escola de Engenharia 94 

5.2. Praça Cívica do Campus Universitário 99 

5.3. Reservatórios Elevados 105 

5.4. Setores de Aulas Teóricas 108 

5.5. Cantinas / Lanchonetes 118 

5.6. Pavilhões Administrativos 121 

5.7. Restaurante Universitário 128 

5.8. Laboratórios de Química I e Física I 136 



16 

 

5.9. Capela / Templo Ecumênico 143 

5.10. Biblioteca Central 149 

5.11. Reitoria 155 

5.12. Centro de Biociências 165 

5.13. Centro de Convivências 172 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 177 

  

REFERÊNCIAS 181 

 

  



17 

 

CAPÍTULO 1 –  
INTRODUÇÃO  



18 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) faz parte de um 

processo de implantação de unidades de ensino superior em diversos estados brasileiros 

ocorrido no início do século XX. Inicialmente, as atividades dessas instituições de ensino 

funcionavam em faculdades isoladas; no final da década de 1960, os cursos começaram a 

ser agrupados nos extensos campi universitários construídos em todo o país.  

Cronologicamente os primeiros cursos de ensino superior instalados no Estado foram 

a Escola de Farmácia de Natal (1923), o Instituto Filosófico São João Bosco (1941) e a Escola 

de Serviço Social (1945). Em 1948, foi criada a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a qual 

pode ser considerada um marco inicial para o desenvolvimento do ensino superior no Estado, 

pois, a partir dela, várias outras foram criadas. Nos anos seguintes, dando continuidade a 

esse processo, outras faculdades isoladas foram criadas: a Faculdade de Direito, em 1949; a 

Faculdade de Medicina e a Faculdade de Filosofia, em 1955; a Escola de Engenharia e a 

Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais, em 1957 (NEWTON JÚNIOR, 

2008). 

A partir desse processo de expansão do ensino superior, a elite intelectual da cidade 

de Natal se mobilizou junto ao governador Dinarte Mariz, com o intuito de viabilizar a criação 

de uma universidade no Estado. Como resultado, foi promulgada a Lei Estadual nº 2.307, de 

25 de junho de 1958, que criou a Universidade do Rio Grande do Norte, constituída pelos 

cursos de Farmácia, Odontologia, Medicina, Direito, Filosofia e Serviço Social, os quais 

permaneceram funcionando isoladamente, nas sedes de suas respectivas faculdades. Dois 

anos após sua criação, através da Lei nº 3.849, de 21 de dezembro de 1960, a universidade 

foi federalizada, passando a se chamar Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

contando com os cursos de Farmácia, Odontologia, Medicina, Direito e Engenharia. Entre os 

anos de 1966 e 1972, foram agregadas a Escola de Serviço Social, a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, a Faculdade de Sociologia e Política e a Faculdade de Jornalismo 

(NEWTON JÚNIOR, 2008).  

Nos primeiros anos de funcionamento, as atividades de ensino continuaram sendo 

desenvolvidas nos prédios que sediavam as antigas faculdades isoladas (Figura 1).  

Na década de 1960, verificou-se uma expansão do patrimônio da 
Universidade, que, embora inserido na malha urbana da cidade, não chegou 
a compor um espaço especializado voltado para o ensino superior. A 
ocupação em diferentes endereços e áreas revelava a estruturação espacial 
do ensino superior brasileiro daquela época, caracterizado por edificações 
urbanas dispersas, constituindo o modelo espacial de edifício isolado 
(MACÊDO, 2012, p. 262). 
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Figura 1: Mapa identificando a distribuição do patrimônio construído da UFRN no início da década de 
1970 e a localização do terreno do campus universitário.  

 
Fonte: Editado pela autora a partir da planta original arquivada na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Só após 1968, com a Reforma Universitária, iniciou-se um processo de mudança de 

paradigma, transferindo os cursos das faculdades isoladas e estruturando-os dentro de um 

campus, agrupando os cursos em departamentos, com o objetivo de aumentar a eficiência e 

racionalização das atividades universitárias.  

A tese de Magda Maria de Souza Campêlo Macêdo (2012) aborda justamente as 

intervenções ocorridas nas universidades federais dos estados do Nordeste que, com a 

Reforma Universitária de 1968, concentraram as atividades e edifícios universitários dentro 

de um campus, o qual representava o ideal de modernidade, em contraposição ao modelo de 

universidade tradicional, fragmentada, atendendo aos princípios de eficiência e racionalidade 

da organização universitária1. Em suas análises, ela descreve  

[...] as características e analisa as relações entre o campus e o tecido urbano 
existente, as concepções urbanística e arquitetônica, as características 
construtivas e tipologias produzidas, evidenciando-se aspectos da 
racionalização (padronização dos elementos construtivos), funcionalidade 
(distribuição dos ambientes), modulação (estrutural e /ou módulo-base) e 
flexibilidade (remanejamento e expansão da edificação). O estudo também 
analisa questões como isolamento ou a integração dos campi na estrutura 
urbana, o zoneamento como instrumento de organização funcional e, ao 
mesmo tempo, indutor de segregação, as limitações dos procedimentos e 
sistemas construtivos frente aos conceitos de racionalização da construção 
(MACÊDO, 2012, p. 05).  

                                                           
1 MACEDO (2012) analisou o processo de criação dos campi das universidades federais do Ceará (UFC), da 
Paraíba (UFPB), do Rio Grande do Norte (UFRN), de Alagoas (UFAL), Maranhão (UFMA), de Sergipe (UFS) e do 
Piauí (UFPI). 
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As principais diretrizes que norteavam o projeto da Reforma foram: 

[...] flexibilidade (capacidade de se adequar às transformações e ao 
desenvolvimento ante o permanente contexto de mudanças da sociedade), 
expansão (dos cursos e das vagas), integração (entre ensino, pesquisa e 
extensão) e autonomia (administrativa, financeira e científica) [...] (MACÊDO, 
2012, p. 29, grifo nosso). 

Ponto comum em todos os casos estudados por Macêdo (2012) foi a utilização de um 

Manual2 produzido em 1970 pelo consultor norte-americano Rudolph Atcon3 como referência 

para o planejamento e execução das obras.  

Do ponto de vista da configuração urbana e das edificações, propõe 
princípios para aquisição do terreno, zoneamento funcional das áreas 
edificadas conforme atividades afins, sistema viário hierarquizado, definição 
de gabarito e tipologia dos prédios, que deveriam ser flexíveis, com máxima 
capacidade para alterações, seja para crescer, reduzir ou modificar. A 
organização espacial seria dividida rigidamente em zonas funcionais, onde 
se distribuiriam as áreas acadêmico-científica, administrativa e de serviços, 
contornadas por uma via periférica – anel protetor – criada externamente em 
torno delas [...] (MACÊDO, 2012, p. 30). 

Estas diretrizes, zoneamento funcional e hierarquização das vias de circulação, 

juntamente com os princípios de racionalização, flexibilidade, expansão e integração, 

coincidem com o ideal de cidade moderna preconizado na Carta de Atenas4. O resultado da 

aplicação desses princípios foi a criação de extensos campi universitários, afastados da malha 

urbana das cidades e com uma estrutura viária que privilegia o automóvel. A materialização 

desta proposta ocorreu com a criação de edifícios flexíveis, modulados e com componentes 

construtivos padronizados (MACÊDO, 2012, p. 30-31).  

Em 1975, o MEC desenvolveu uma pesquisa intitulada Avaliação da Implantação da 

Reforma Universitária – Universidades Federais, que tinha como objetivo fazer uma análise 

do que havia sido realizado até aquele momento, considerando a localização das instalações, 

as características das edificações e as áreas construídas para as diversas atividades 

universitárias. Os resultados apontam que até aquele momento, mesmo já possuindo o 

espaço definido para a implantação do campus, 55% da área total construída da UFRN estava 

fora deste. Ainda segundo este relatório, a UFRN destacou a proposta de espaços internos e 

                                                           
2 O “Manual Sobre o Planejamento Integral de Campus”, solicitado pelo próprio CRUB (Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras) é o único manual produzido com diretrizes para se construir física e organizacionalmente 
uma universidade integral e, devido à sua vasta distribuição por meio de diversas bibliotecas universitárias, pode 
ter sido uma referência para as universidades brasileiras. 
3 Consultor norte-americano que atuou no processo de revisão do ensino superior no Brasil na década de 1960. 
Atcon nasceu na Grécia e naturalizou-se norte-americano, país onde teve uma formação ampla, cursando 
engenharia civil (1943) e artes liberais (1951), e fazendo pós-graduação em filosofia das ciências e lógica 
simbólica. Redigiu um importante texto sobre o planejamento de espaços universitários, o Manual Sobre o 
Planejamento Integral do Campus Universitário (1970). Este livro teve ampla divulgação nas universidades 
brasileiras justamente no período de ampliação física das mesmas (SOUZA, 2015, p. 35-57).  
4 A Carta de Atenas (1933) é o resultado das discussões do 3º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 
(CIAM). Escrita por Le Corbusier na forma de um manifesto, aponta as principais doutrinas do urbanismo 
moderno.  
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externos modulares, com esquadrias de alumínio e divisórias, revestimentos com pedra e 

predominância de edificações com apenas um pavimento (MACÊDO, 2012, p. 91-93). 

Além da Reforma Universitária de 1968, o outro princípio que norteou a formação do 

campus central da UFRN foi a intensificação do processo de introdução da arquitetura 

moderna no Rio Grande do Norte. 

Num artigo publicado no 3º Seminário Docomomo Norte-Nordeste, Trigueiro, Cappi & 

Nascimento (2010) traça um panorama da arquitetura moderna no RN, incluídos aqui alguns 

exemplares modernistas da UFRN, com o objetivo de delimitar as principais características 

que demarcam etapas do desenvolvimento deste período da arquitetura potiguar. Segundo 

as autoras, 

A arquitetura moderna do Rio Grande do Norte é tema de poucos registros 
na literatura, alguns quase justificadores dessa escassez por abordar a 
produção potiguar como de expressão débil comparativamente a de outros 
estados brasileiros. Embora essa visão venha sendo questionada e tenha 
crescido o interesse sobre o tema, pelo menos na academia, é preocupante 
o desconhecimento sobre uma fase da arquitetura em acelerado ritmo de 
desaparecimento. 

Segundo as mesmas autoras, três fatores foram fundamentais para a introdução da 

arquitetura moderna no Rio Grande do Norte: 

(1) a construção de edifícios inovadores projetados por profissionais de fora 
do estado, alguns vinculados à implementação de planos de intervenção 
urbana; (2) a gradativa incorporação de elementos inspirados no repertório 
formal do “estilo internacional” na produção de edifícios ainda afiliados à 
gramática formal tardia do ecletismo – hoje comumente referidos como art 
déco, mas que preferimos designar como protomodernistas; e (3) a atuação 
de certos profissionais, na maioria engenheiros ou projetistas sem formação 
superior específica (referidos à época como “práticos”), que, atentos à 
produção de vanguarda, sobretudo do Recife e do Rio de Janeiro e embora 
trafegando entre modelos mais ou menos convencionais, buscavam imprimir 
uma marca inovadora em suas construções, ao sabor do grau de aceitação 
dos clientes, concebendo edifícios que incorporavam mais conspicuamente 
que a produção então corrente, elementos de “estilo funcional” (TRIGUEIRO, 
2010). 

Ainda neste artigo, demarca-se a importância do edifício da Faculdade de Odontologia, 

concluído em 1966, como ícone da arquitetura moderna potiguar.  

[...] O prédio reúne, com admirável completude, elementos do repertório 
formal característico da chamada “Escola Carioca”. O edifício integrava-se à 
cidade, sem interpor barreiras entre o lote e a rua, pelo contrário, oferecendo, 
como acesso principal, uma rampa que, interligando o espaço interior à 
calçada, convida à entrada. Essa relação de cortesia entre o espaço privado 
do edifício e o espaço público da rua está agora anulada pela imposição de 
grades. O volume é definido por sólidos geométricos que se articulavam 
conforme o programa e o organograma de funcionamento. A estrutura de 
vigas e pilastras é perceptível e grande parte das vedações foi feita por 
painéis semitransparentes de tijolos vazados – os cobogós – que reduzem a 
insolação da fachada oeste. Concreto, vidro e elementos vazados são 
manipulados para dar horizontalidade, leveza e transparência ao edifício. 
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Para melhor situar as diferenças na produção arquitetônica da cidade de Natal entre 

as décadas de 1950 e 1970, Melo (2004, p.55), divide a arquitetura moderna produzida em 

três fases. A primeira, representada pelos exemplares construídos na década de 1950, pode 

ser definida como um período de disseminação das ideias modernistas. A segunda, que 

abrange a produção da década de 1960, caracteriza-se como uma fase de consolidação da 

arquitetura, mostrando em seus exemplares um “maior domínio sobre as possibilidades do 

léxico formal e da técnica construtiva”. A última fase, e aqui se enquadram os exemplares 

modernistas edificados no campus da UFRN (década de 1970), aponta uma mudança nas 

características das edificações, as quais se aproximam dos exemplares brutalistas. 

No Brasil, a tendência brutalista teve grande expansão nos anos 1970. Seus 

exemplares são caracterizados pelas propostas de volumetrias mais simples, pela exposição 

dos materiais e pelas grandes estruturas em concreto aparente. Os exemplares influenciados 

pela arquitetura brutalista vão começar a ser construídos na cidade de Natal a partir da 

segunda metade da década de 1960, inicialmente de maneira pontual e, mais 

expressivamente, a partir da construção do conjunto arquitetônico do Campus Universitário 

da UFRN. A primeira edificação construída no Campus corresponde ao prédio onde funcionou 

a antiga Escola de Engenharia, onde atualmente estão instalados Departamento de Artes e 

outras unidades funcionais da UFRN, projetado pelo arquiteto Manoel Coelho da Silva5 em 

1965 e concluído no final daquela década6. 

De um modo geral, a maior parte do conjunto arquitetônico e urbanístico do Campus 

Universitário de Lagoa Nova, projetado e construído a partir de 1972 pela equipe chefiada 

pelo engenheiro e arquiteto paraense Alcyr Meira7 (Restaurante Universitário, Ginásio 

Poliesportivo, Setores de Aulas, Laboratórios, Prédios Administrativos, Biblioteca Central, 

Praça Cívica, entre outros), também tem forte influência brutalista, com o uso intensivo do 

concreto armado e com estruturas e instalações aparentes. 

No campo urbanístico, o projeto seguia as orientações do Manual de Atcon e da própria 

Carta de Atenas, apresentando um rigoroso zoneamento funcional na distribuição das 

atividades que isolava os setores acadêmicos tanto externamente, através do anel viário e do 

próprio Parque das Dunas, como também internamente, pela própria separação entre os 

blocos, obrigando os pedestres a percorrerem distâncias consideráveis sob o sol escaldante 

                                                           
5 Manoel Coelho da Silva, arquiteto paraibano, formado pela Faculdade de Arquitetura do Recife, com importante 
atuação no Rio Grande do Norte, sendo um dos precursores da arquitetura moderna no Estado. Foi um dos 
fundadores do Instituto de Arquitetos do Brasil no RN (IAB-RN), trabalhou na Prefeitura de Natal, no Departamento 
de Viação e Obras Públicas do Estado e no Departamento de Obras da UFRN (SOUSA, 2003; TRIGUEIRO, 2010). 
6 Notar que esse projeto é contemporâneo ao da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo – 
FAUUSP, um dos ícones da arquitetura brutalista do Brasil, projetado em 1961 por João Vilanova Artigas e Carlos 
Cascaldi, sendo construído entre os anos de 1966 a 1969. 
7 Arquiteto e engenheiro paraense que atuou como consultor do Ministério da Educação e Cultura (MEC) na década 
de 1970, elaborando projetos arquitetônicos e urbanísticos de vários campi universitários. Foi autor do plano diretor 
e dos projetos de novas edificações do campus da UFRN e da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - 
UERN (1972/1974) (MACÊDO, 2012, p. 50). 
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da capital potiguar. Do ponto de vista arquitetônico, o partido adotado nos projetos de Alcyr 

Meira é marcado pelos volumes prismáticos, modulação estrutural, uso intensivo do concreto 

aparente, alvenarias de pedra, coberturas formadas por lajes planas com amplos beirais e 

telhas de fibrocimento, e esquadrias de alumínio e vidro. 

Outros exemplares construídos nessa fase inicial, como a Capela Ecumênica, 

concluída em 1974, cujo autor foi o arquiteto João Maurício de Miranda8, e os prédios da 

Reitoria e do Centro de Biociências, ambos projetados pelo escritório paulista Bross, dos 

Santos & Leitner Arquitetos S/C Ltda., chefiado pelo arquiteto João Carlos Bross9, no final dos 

anos 1970, merecem destaque pela qualidade de sua arquitetura. Destacam-se tanto pelas  

[...] características típicas das vanguardas da segunda metade do século XX, 
quanto à coerência entre forma e estrutura, à verdade dos materiais e dos 
elementos que dão corpo e sustentação aos edifícios, e à busca pelo máximo 
efeito plástico com máxima economia de meios (TRIGUEIRO 2010). 

Dentro do contexto apresentado, nesta pesquisa, o recorte geográfico corresponde ao 

próprio campus central da UFRN. Já o recorte temporal do estudo se estende de meados da 

década de 1960, período que engloba a criação da universidade e o projeto do primeiro prédio 

na área que viria a ser ocupada pelo campus central da universidade, até o início da década 

de 1980, período oficial de implantação do campus central e de construção das principais 

edificações vinculadas ao movimento moderno, com características marcantes do chamado 

brutalismo.  

Foram selecionadas 13 edificações emblemáticas, escolhidas tanto pelo período em 

que foram projetadas/construídas – coincidindo com a época de construção do campus central 

da UFRN e com a intensificação do processo da arquitetura moderna na cidade de Natal, 

quanto pelos valores arquiteturais e características morfológicas que as vinculam com a 

produção da arquitetura moderna. Estes exemplares foram organizados em ordem 

cronológica, sendo possível montarmos uma linha do tempo da implantação do Campus 

Central da UFRN: Antiga Escola de Engenharia (1964-1968); Praça Cívica do Campus (1972); 

Reservatórios Elevados (1972-1973); Blocos de Aulas Teóricas (1972-1973); Lanchonetes / 

Cantinas (1972-1973); Pavilhões Didático-Administrativos (1972-1973); Restaurante 

Universitário (1972-1974); Laboratórios de Química I (1972-1975) e Física I (1972-1978); 

                                                           
8 Arquiteto formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro, pertence à primeira geração de 
arquitetos potiguares, tendo papel de destaque na disseminação da arquitetura moderna na cidade de Natal 
(MACÊDO, 2012, p. 316). 
9 Arquiteto carioca, formado em 1956 pela Faculdade de Arquitetura da atual Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, em São Paulo. Participou da criação de sistemas acadêmicos e de atenção médica, que orientaram a 
execução dos projetos dos Centros de Ciências da Saúde de diversas universidades, dentre as quais destacamos 
a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Escola Paulista de 
Medicina (UNIFESP), Universidade de Marília (UNIMAR), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), além das 
Universidades Federais do Rio Grande do Norte (UFRN), Mato Grosso (UFMG), Ceará (UFC), Piauí (UFPI), Pará 
(UFPA) e Juiz de Fora (UFJF) (Disponível em: http://www.bross.com.br/cv_bross.pdf). 

http://www.bross.com.br/cv_bross.pdf
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Capela do Campus / Templo Ecumênico (1972-1974); Biblioteca Central (1973-1975); Reitoria 

(1977-1979); Centro de Biociências (1978-1981) e Centro de Convivências (1978-1982) ( 

 

Figura 2 e Figura 3). 

 
 

Figura 2: Identificação das edificações selecionadas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da base cartográfica da Superintendência de Infraestrutura da 

UFRN. 
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Figura 3: Acervo arquitetônico moderno do Campus Central da UFRN estudado neste trabalho. 
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(1973-1977) 

Reitoria  
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Centro de Biociências  
(1978-1981) 

Centro de Convivências 
(1978-1982) 

Fonte: NEWTON JÚNIOR, 2008; MACEDO, 2012. 
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Por se tratar de uma instituição de ensino de grandes dimensões, sua dinâmica de 

funcionamento está constantemente passando por mudanças e modernizações, tanto do 

ponto de vista pedagógico quanto de sua infraestrutura física. Ao longo dos anos, ocorreu 

uma demanda permanente por espaços disponíveis para a ampliação de departamentos, 

construção de novas edificações e modernização das instalações com acréscimo de novos 

equipamentos. Atualmente, a equipe de arquitetos e engenheiros da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN, responsável pela elaboração dos projetos e acompanhamento das 

obras realizadas na universidade, não conta com diretrizes de intervenção que orientem seu 

trabalho, dificultando a tomada de decisão por parte do corpo técnico, comprometendo, muitas 

vezes, o resultado dos serviços e contribuindo para descaracterização do importante acervo 

modernista da instituição. 

Além disso, fato fundamental a ser destacado, é que no atual Plano Diretor da UFRN, 

elaborado em 2007, não há nenhuma menção direta ou diretriz específica relacionada à 

preservação de seu patrimônio arquitetônico moderno. Considerando que a falta de 

reconhecimento do valor cultural dos exemplares da arquitetura moderna localizados no 

campus central da UFRN vem contribuindo ao longo dos anos para a progressiva 

descaracterização desses bens, o objeto de estudo da presente pesquisa é compreender este 

acervo, através da identificação de seus atributos.  

Para desenvolver o trabalho e apontar o caminho para os resultados esperados, parte-

se das seguintes questões de pesquisa: quais atributos da arquitetura moderna podem ser 

identificados nas edificações do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte? Em que medida este acervo pode ser identificado com a produção da arquitetura 

moderna do Rio Grande do Norte e de outras localidades brasileiras deste mesmo período? 

O interesse em abordar essa questão decorre da minha afinidade com temáticas 

voltadas para a preservação do patrimônio histórico, a qual foi desenvolvida no meu processo 

de formação acadêmica e atuação profissional. Durante o curso de graduação, trabalhei na 

base de pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura (MUsA), desenvolvendo estudos, 

inventários e auxiliando na montagem de um banco de dados georreferenciado do patrimônio 

modernista da cidade de Natal. A atuação nesta atividade de pesquisa influenciou diretamente 

na escolha do tema para o meu Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

no qual fiz uma análise do processo de descaracterização do patrimônio edificado dos bairros 

de Petrópolis e Tirol num período de dez anos (CARVALHO, 2007).  

A afinidade com essa temática se intensificou ao longo dos anos que trabalhei na 

Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/RN, entre 

os anos de 2006 a 2012, ocasião em que pude aprofundar o conhecimento e atuar em 

diversas vertentes da proteção do patrimônio, porém com um enfoque mais direcionado para 

o patrimônio edificado até o início do século XIX, tendo em vista que na época não existia 
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nenhum exemplar modernista tombado (ou em processo de tombamento) a nível federal no 

Estado10. 

A motivação para o estudo do acervo modernista do Campus da UFRN se consolidou 

através do estabelecimento de uma nova relação com a universidade, a partir do meu ingresso 

no cargo de arquiteta e urbanista da Superintendência de Infraestrutura da UFRN 

(INFRA/UFRN), em agosto de 2015, local onde atualmente desenvolvo projetos e acompanho 

a execução de obras no campus, além de coordenar as atividades do Setor de Cadastro e 

Documentação da instituição11. 

A partir do estabelecimento deste novo vínculo, foi possível ter acesso ao processo de 

trabalho realizado pela equipe técnica que intervém diretamente no patrimônio moderno da 

UFRN, verificando a inexistência de diretrizes de intervenção que orientem os projetos para o 

patrimônio edificado da universidade, o que dificulta a tomada de decisão por parte do corpo 

técnico, comprometendo, muitas vezes, o resultado dos serviços e contribuindo para 

descaracterização de seu acervo modernista. 

Além disso, a justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa decorre do fato de 

que até o momento, poucos pesquisadores estudaram o processo de implantação do campus 

da UFRN e o seu patrimônio arquitetônico moderno. Destacam-se os estudos realizados pela 

professora Edja Trigueiro, ligados à base de pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura, do 

Departamento de Arquitetura da UFRN (TRIGUEIRO, 1999; TRIGUEIRO, 2008; TRIGUEIRO, 

2010; TRIGUEIRO, 2014). Além destes, o assunto é abordado no Livro Portal da Memória, 

produzido em comemoração aos quarenta e cinco anos de federalização da UFRN (NEWTON 

JÚNIOR, 2008); na tese de Macêdo (2012), já abordada na introdução deste Plano de 

Trabalho; na dissertação de Pereira (2008) que faz uma análise de alguns projetos do 

arquiteto João Maurício de Miranda, dentre eles a Capela Ecumênica do Campus; e em 

trabalhos isolados das disciplinas de graduação e pós-graduação do curso de Arquitetura da 

UFRN.  

Algumas teses e dissertações foram produzidas tendo o campus como objeto de 

estudo, porém nenhuma teve como tema sua arquitetura moderna. O enfoque dos trabalhos 

era direcionado para o conforto ambiental, simulações computacionais e processo de projeto. 

Dentre estas, destaca-se o trabalho de Raoni Venâncio dos Santos Lima (2007), que propõe 

                                                           
10 Atualmente ainda não existem edificações modernistas tombadas isoladamente na cidade de Natal. Algumas 

são tombadas em conjunto, por estarem incluídas na poligonal de tombamento do Centro Histórico de Natal. 
11 As principais atribuições do Setor de Cadastro de Documentação da INFRA/UFRN são: a) formulação de uma 
política de cadastramento de imóveis da UFRN; b) cadastramento de plantas, áreas, e determinação dos índices 
de ocupação dos imóveis; c) demarcação e identificação dos imóveis de propriedade da UFRN; d) atualização do 
registro gráfico dos imóveis da UFRN; e) atualização das áreas físicas dos imóveis da UFRN; f) catalogação e 
organização dos documentos (mapas, plantas e croquis) existentes no acervo da Mapoteca da INFRA/UFRN; g) 
organização do acervo digital existente no servidor da SIN (projetos, croquis, fotografias e demais documentos);  
h) coordenação dos levantamentos de campo para atualização de projetos; i) coordenação das atividades de 
digitalização de projetos. 
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recomendações projetuais para melhorar a eficiência energética e o desempenho térmico das 

edificações do campus da UFRN, através do estudo de caso do prédio da Reitoria; e a 

dissertação de Sheyla Carvalho (2005) que propôs a utilização da análise bioclimática para 

subsidiar a implementação do Plano Diretor da UFRN. Estudos específicos abordando 

simulações e estratégias projetuais aplicadas à segurança contra incêndio e saídas de 

emergência em edificações universitárias foram realizados por Mariana Montenegro (2016). 

A dissertação de Laura Hernandes (2017) abordou as modificações ocorridas nos projetos 

arquitetônicos executivos de algumas edificações construídas entre 2008 e 2016, no campus 

central da UFRN, durante a etapa da execução da obra. Por fim, a tese de Bruna Sarmento 

(2017) fez uma análise da qualidade ambiental de espaços livres do campus central da UFRN 

a partir da ótica das avaliações de pós-ocupação (APOs).  

Só foi identificado um artigo abordando o impacto gerado pelas intervenções nas 

edificações modernistas do campus da UFRN, elaborado por Pereira & Nobre (2007), 

destacando as transformações ocorridas no Centro de Convivência Djalma Marinho, projetado 

em 1978, seguindo os princípios da arquitetura brutalista. Os autores ressaltam que as 

alterações no projeto desta edificação começaram ainda durante a execução da obra e, ao 

longo dos anos, várias modificações foram sendo implementadas, modificando sua 

organização espacial interna. Originalmente projetado como um edifício aberto, com o passar 

dos anos e a intensificação da ocupação e inserção de novos blocos, sua proposta foi 

totalmente descaracterizada. 

Parte desta pesquisa se propõe a alcançar um resultado prático: iniciar o processo de 

sensibilização da comunidade em geral e, principalmente, do quadro técnico que elabora os 

projetos e executa as obras de intervenção no patrimônio construído da universidade 

(arquitetos e engenheiros da Superintendência de Infraestrutura da UFRN), quanto ao valor 

patrimonial deste acervo. Por outro lado, também existe a importância acadêmica da 

pesquisa, a qual preencherá uma lacuna existente na produção de conhecimento do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN, colaborando para uma melhor compreensão do patrimônio 

edificado neste período no Estado do Rio Grande do Norte. 

Ao final dos estudos espera-se contribuir para divulgação do patrimônio moderno da 

UFRN através da divulgação das informações produzidas ao longo da pesquisa – projetos 

originais, fotografias, memoriais, fichas de inventário - no site do projeto de extensão “Campus 

Virtual”12 (DANTAS, 2014). 

O objetivo geral dessa dissertação é reconhecer o patrimônio moderno do campus 

central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte através da identificação dos atributos 

                                                           
12 O site do projeto pode ser acessado no endereço: http://www.campusvirtual.ufrn.br  
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da arquitetura moderna (brutalista) dos exemplares selecionados. Para atingir o objetivo geral, 

são propostos quatro objetivos específicos: 

i) Estudar o contexto de fundação do campus da UFRN (Reforma Universitária de 

1968 e introdução da arquitetura moderna na cidade de Natal), correlacionando-o 

ao tipo de arquitetura que foi produzida;  

ii) Identificar e definir os atributos da arquitetura moderna que caracterizam os 

exemplares brutalistas edificados no campus central da UFRN; 

iii) Examinar a configuração urbana do campus central, buscando reconstituir suas 

etapas de ocupação; 

iv) Analisar o conjunto arquitetônico moderno do campus central da UFRN de acordo 

com os aspectos estéticos, construtivos, funcionais e de implantação dos edifícios. 

A metodologia utilizada para desenvolver os estudos será qualitativa, sendo realizada 

uma revisão bibliográfica, com a leitura, análise e comparação de trabalhos que abordaram 

cada tema.  

No Capítulo 2 será analisada a Reforma Universitária de 1968 e a relação desta com 

a criação de diversos campi universitários no Brasil, atentando para a influência das diretrizes 

do urbanismo moderno e identificando como estas se refletiram na arquitetura produzida 

(MAHLER, 2015; MAGALHÃES, 2014; MACÊDO, 2012; ZAMPIERI, 2011; ALBERTO, 2008; 

ALBERTO, 2007; FÁVERO, 2006; FÁVERO, 1991). Ainda dentro deste contexto, será 

estudada a atuação do consultor americano Rudolph Atcon, através do estudo das principais 

diretrizes contidas no seu Manual Sobre o Planejamento Integral de Campus, elaborado em 

1970, que serviu como orientação para se construir, física e organizacionalmente, diversos 

campus universitários do Brasil, incluindo o da UFRN (SOUZA, 2015; MACÊDO, 2012; PINTO 

& BUFFA, 2009; FAVERO, 1991; ATCON, 1970; ATCON, 1966). Em seguida, será feita uma 

síntese do processo de implantação da arquitetura moderna na cidade de Natal, com 

destaque para as diferentes fases desse processo (TRIGUEIRO 2014; TRIGUEIRO 2010; 

TRIGUEIRO, 2008; TRIGUEIRO et al., 2007; TRIGUEIRO 1999; MELO, 2004; PEREIRA et 

al., 2009; PEREIRA 2007). 

O Capítulo 3 aborda inicialmente os aspectos teóricos da arquitetura brutalista 

(BANHAM, 1955; SMITHISON, 155; JENKS, 1997; CURTIS, 2008; FRAMPTON, 2003). Em 

seguida, é feita uma análise dos trabalhos publicados na literatura que abordam as 

características e atributos dos exemplares identificados com essa linguagem arquitetônica, 

com o intuito de estabelecer os critérios de análise do acervo construído no campus central 

da UFRN (ZEIN, 2005; MOREIRA & NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; CANTALICE II, 2009; 

CANTALICE II, 2011; CANTALICE II, 2014; BOAVENTURA FILHO, 2014; JUCÁ NETO, 

ANDRADE & DUARTE JUNIOR, 2013; BIERRENBACH & NERY, 2013; NERY et al., 2016; 

ANDRADE JÚNIOR et al., 2013). Além disso, também serão estudadas as ações de proteção 
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que vem sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo para promover a preservação desses 

bens (CURI, 2004; OERS, 2003; IPHAN, 2017; UNESCO, 2017). 

Por fim, os Capítulos 4 e 5 abordam o estudo detalhado do Campus Central da UFRN. 

No primeiro são observados seus aspectos urbanísticos, destacando o processo de 

planejamento e construção do campus. Em seguida, serão analisados os treze exemplares 

da arquitetura moderna selecionados nesta pesquisa, traçando um panorama de seu acervo 

arquitetônico e fazendo uma reflexão sobre a qualidade do patrimônio construído (MACÊDO, 

2012; TRIGUEIRO, 2010; PEREIRA, 2007; NEWTON JÚNIOR et al., 2005;). Para subsidiar 

estes dois capítulos, foram feitas pesquisas extensivas nas fontes primárias, através da 

pesquisa documental nas Resoluções da UFRN e nos jornais da época; além da catalogação 

dos estudos, projetos, plantas e mapas existentes no acervo da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN, buscando coletar o máximo de informação acerca dos projetos 

originais. Nesta etapa, todos os projetos foram fotografados e digitalizados. Também foi 

realizado um inventário detalhados das treze edificações selecionadas, identificando uso, 

localização, ano de projeto/construção, características gerais do bem, etc. (NERY, 2016; 

JUCÁ NETO, 2014; SCHLEE, 2014; BIERRENBACH, 2013; GUEDES, 2013; RODRIGUES, 

2013; MACIEL, 2012). 
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2. CONTEXTO DE FUNDAÇÃO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN 

 

Este capítulo consiste na contextualização histórica da dissertação, buscando 

identificar o processo de criação do campus central da UFRN a partir de três vertentes: a 

Reforma Universitária de 1968, a atuação do consultor Rudolph Atcon no Brasil e o processo 

de introdução da arquitetura moderna na cidade de Natal. Cada um desses pontos será 

tratado num subitem do capítulo. O primeiro subitem trata da Reforma Universitária de 1968, 

que foi um processo que ocorreu em todo país com o objetivo de reestruturar o ensino 

superior, agrupando as antigas faculdades isoladas em campus universitários criados para 

aumentar a eficiência e racionalização das atividades acadêmicas, princípios estes 

coincidentes com os preconizados pelo urbanismo moderno preconizado na Carta de Atenas 

(flexibilidade, expansão, integração e autonomia) (MAHLER, 2015; MAGALHÃES, 2014; 

MACÊDO, 2012; ZAMPIERI, 2011; ALBERTO, 2008; ALBERTO, 2007; FÁVERO, 2006).  

Em vários casos, o planejamento e a execução das obras desses novos campi 

universitários, utilizou como referência o “Manual Sobre o Planejamento Integral de Campus”, 

também referenciado como “Manual de Atcon”, elaborado consultor americano Rudolph 

Atcon, em 1970. O segundo subitem vai abordar justamente este assunto, mostrando como 

se estruturava esse manual e de que forma suas orientações se refletem no espaço produzido. 

O Manual indicava desde os princípios que deveriam ser observados na aquisição do terreno 

até a forma como deveria ser feita a organização espacial das áreas edificadas, orientando a 

construção, física e organizacional de diversos campis universitários do Brasil, incluindo o da 

UFRN (SOUZA, 2015; MACÊDO, 2012; FAVERO, 1991).  

Para finalizar o capítulo, será abordado o processo de introdução da arquitetura 

moderna na cidade de Natal, identificando as diferenças na produção arquitetônica entre as 

décadas de 1950 a 1970, tomando como principal referência os trabalhos da professora Edja 

Trigueiro (TRIGUEIRO, 2008; TRIGUEIRO 1999; TRIGUEIRO et al., 2007; TRIGUEIRO 2010; 

TRIGUEIRO 2014) e a dissertação de Alexandra Consulin de Melo (2004, p.55), que divide a 

arquitetura moderna produzida em três fases: disseminação das ideias modernistas (década 

de 1950), consolidação da arquitetura moderna, com exemplares vinculados aos princípios 

da “Escola Carioca” (década de 1960) e a última fase, na qual se enquadram os exemplares 

modernistas edificados no campus da UFRN, se aproxima dos exemplares brutalistas da 

“Escola Paulista” (década de 1970). Neste subitem, serão identificadas as principais 

características da arquitetura produzida, os profissionais e as obras de maior destaque. 

 

2.1. Reforma Universitária de 1968 

A partir da década de 1950, ocorreu em todo o Brasil uma maior conscientização por 

vários setores da sociedade em relação à importância de se estruturar o ensino superior, 
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ampliando o número de cursos e vagas oferecidas. Porém, apesar desse incremento na oferta 

de cursos destinados à educação superior, o acesso aos mesmos era bastante restrito, 

ficando limitado à elite da sociedade (FÁVERO, 2006, p. 17). Esses debates sobre a 

modernização da universidade concentraram seu foco nas questões referentes à autonomia 

e à gestão universitária, visando à modernização de sua estrutura e ambiente organizacional, 

de forma que a mesma pudesse contribuir mais efetivamente na política desenvolvimentista 

que estava em vigor (FÁVERO, 1991, p. 16). 

Ao longo dos anos 60, com a instauração do regime militar no Brasil, o movimento 

estudantil teve bastante destaque, promovendo debates tanto nos meios acadêmicos como 

em diversas manifestações de rua, reivindicando soluções para os problemas enfrentados 

pelo ensino superior no país, principalmente no que se referia a grande quantidade de 

pessoas que não conseguiam cursar uma universidade. Com isso, o próprio governo militar 

promoveu algumas medidas para resolver a crise e reestabelecer o controle dos ambientes 

universitários, com destaque para celebração de diversos acordos entre o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID)13, 

além do Plano Atcon. 

A reforma universitária foi formulada diante, sobretudo, das pressões do 
movimento estudantil, que questionava o ideário liberal e autoritário; veio para 
apaziguar contestações e atender às demandas de ascensão e prestígio 
social de um vasto seguimento da classe média que apoiara o golpe de 64. 
Foi implantada sob a égide do AI 5 e [...] apoiou-se [...] nos resultados dos 
estudos realizados em decorrência dos acordos MEC/USAID e nos relatórios 
Atcon (FÁVERO, 1991, p. 16). 

Toda esta mobilização culminou com a criação de um Grupo de Trabalho (GT), em 

julho de 1968, tendo como objetivo “(...) estudar a reforma da Universidade Brasileira, visando 

a sua eficiência, modernização, flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos 

de alto nível para o desenvolvimento do país” (RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO, 

1983, p. 15). O resultado desse GT foi publicado em um relatório, contendo diagnóstico da 

situação das universidades brasileiras, destacando os problemas existentes e propondo 

soluções para cada um deles. Esse relatório destaca que a organização do ensino superior 

em faculdades tradicionais,  

[...] é inadequada para atender às necessidades do processo de 
desenvolvimento que se intensificou a partir da década de 1950, e se 
conserva inapta às mudanças dele decorrentes [...] A Universidade brasileira 
é, hoje, vasto aglomerado de faculdades, institutos e serviços. Toda essa 
expansão, contudo, não obedeceu a planejamento racional, nem determinou 
a reorganização de seus quadros estruturais e de seus métodos de ensino. 
O crescimento se fez por simples multiplicação de unidades [...] mantendo a 
rigidez de seus quadros e as formas acadêmicas tradicionais, faltou-lhe 
flexibilidade necessária para oferecer produto universitário amplamente 
diversificado e capaz de satisfazer às solicitações de um mercado de trabalho 

                                                           
13 Estes acordos tinham como objetivo a criação de convênios para estimular a educação brasileira através de 
assistência técnica e financeira, reformulando o sistema existente. 
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cada vez mais diferenciado [...] (RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO, 
1983, p. 19-20). 

Além do diagnóstico em si, o Relatório também apresenta as minutas do “Anteprojeto 

de Lei (geral) sobre organização e funcionamento do Ensino Superior” e vários Anteprojetos 

de Leis Especiais e de Decretos que compuseram a legislação básica da Reforma 

Universitária de 1968 (RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO, 1983, p. 64-106). 

Em relação aos aspectos físicos, o Relatório destaca que a expansão do ensino 

superior deverá ser feita em moldes empresariais, a partir do atendimento de parâmetros 

como eficiência e produtividade. Propõe que essa expansão seja viabilizada através da 

construção de cidades universitárias e que a autorização para funcionamento de novas 

unidades dependerá não apenas da comprovação de sua viabilidade pedagógica e científica, 

mas também de sua viabilidade administrativa e econômico-financeira, destacando que 

“adotar-se-á orientação rigorosa, nos programas de obras e equipamentos, no sentido de 

evitar desperdício de recursos e assegurar a eficiência” (RELATÓRIO DO GRUPO DE 

TRABALHO, 1983, p. 53). 

No tocante à construção de cidades universitárias ("campus"), será 
obedecida a orientação básica: a) proceder-se-á a um levantamento geral, no 
País, dos projetos globais de implantação de cidades universitárias; b) far-se-
á a seleção das Universidades que construirão o seu "campus" 
prioritariamente, e, dentro de cada Universidade será dada preferência à 
construção do sistema básico; c) na concessão de financiamento para os 
programas de construção, será estabelecido esquema pelo qual imóveis fora 
do "campus", liberados com a transferência das unidades, deverão ser 
alienados de modo a financiar parte substancial da construção do "campus"; 
d) evitar-se-á a construção de novos Hospitais de Clínicas (RELATÓRIO DO 
GRUPO DE TRABALHO, 1983, p. 54).  

 

2.2. Atuação do Consultor Rudolph Atcon no Brasil 

O consultor norte-americano Rudolph Atcon14 teve forte atuação no processo de 

revisão do ensino superior no Brasil, ao longo da década de 1960, que culminou com a 

Reforma Universitária de 1968.  

Em seu livro Rumo à reformulação estrutural da universidade brasileira (ATCON, 

1966), foi feita uma análise do estágio de desenvolvimento do ensino superior no Brasil a 

partir da visita a 12 universidades federais entre junho e setembro de 196515, uma das quais 

foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No período em que ele visitou a cidade, 

ele ressalta que vários terrenos tinham sido adquiridos com o intuito de abrigar novos cursos, 

destacando que naquele momento, os edifícios das Faculdades de Odontologia e Engenharia 

                                                           
14 A partir de 1951 Rudolph Atcon desenvolveu diversos trabalhos no Brasil, colaborando na reestruturação da 
CAPES (Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e no processo de reformulação do ensino 
superior no país. 
15 As universidades visitadas foram a UFPA, UFC, UFRN, UFPB, UFPE, UFBA, UFMG, UFSC, UFRJ, UFSM, UFRS e 
PUC/RS). 
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estavam em obras. Apesar de apontar os avanços que haviam sido alcançados, ele destaca 

que até aquele momento – o ano de 1965 – os dirigentes da UFRN ainda rejeitavam a ideia 

de concentrar em um só local todos os edifícios universitários. Por outro lado, ele enfatiza o 

fato de que já naquele momento, havia a intenção de adquirir um terreno não muito afastado 

da zona urbana, que num futuro próximo pudesse abrigar o futuro campus universitário. Na 

ocasião, ele ainda aborda a atuação dos profissionais da Divisão de Obras da universidade, 

dizendo que  

“[...] apesar das dificuldades contra as quais não deixa de lutar, tem ideias 
bastante claras no tocante à construção de edifícios não-monumentais, 
relativamente simples e sobretudo funcionais, defendendo a necessidade de 
integração de todas as facetas institucionais numa cidade universitária” 
(ATCON, 1966, p. 330). 

Seu Manual Sobre o Planejamento Integral do Campus Universitário (a partir de agora, 

passaremos a denominá-lo de Manual de Atcon), publicado em 1970, teve ampla divulgação 

nas universidades brasileiras, sendo utilizado como referência para o planejamento da 

ampliação física de diversos espaços universitários do Brasil, Estados Unidos e de vários 

países da América Latina (Venezuela, Chile, Honduras e Colômbia); na América Central (São 

Domingos e México) e da Europa (Alemanha e Portugal) (SOUZA, 2015, p.34-35). Este 

manual foi o único publicado no Brasil que abordou esta temática, exercendo forte influência 

no planejamento físico e na estruturação administrativa e pedagógica de diversos campus 

universitários criados no período.  

De acordo com o Manual de Atcon, o campus universitário é 

[...] um local geográfico que reúne todas as atividades de uma universidade 
e as integra da maneira mais econômica e funcional num serviço acadêmico-
científico coordenado e da maior envergadura possível, respeitadas as 
limitações de seus recursos humanos, técnicos e financeiros (ATCON, 1970, 
p.8). 

Para Atcon, o projeto de um campus deveria abranger diversos aspectos como a 

topografia do local, tipo de solo, análise ambiental e do entorno, observação da orientação do 

sol e dos ventos nas edificações, como também questões de infraestrutura, como o acesso 

ao transporte público (incluindo vias pavimentadas) e aos serviços urbanos (água, esgoto, 

fornecimento de energia, telecomunicações, etc.) (ATCON, 1970, p.28-37). 

Uma das principais diretrizes previstas no Manual de Atcon era a criação de um anel 

viário envolvendo os campi, o qual tinha o duplo objetivo de delimitar sua área, isolando-o do 

entorno imediato, evitando os “incômodos” do movimento externo, e que também poderia 

funcionar como uma via de penetração que permitia o acesso aos diferentes setores do 

campus. Além dessa via de contorno, Atcon também recomendava que esse amortecimento 

entre o campus e a cidade fosse complementado pela implantação de áreas verdes, ou 

grandes terrenos ainda não ocupados, os quais poderiam no futuro funcionar como áreas de 

expansão da estrutura universitária. No caso do campus central da UFRN, essa área de 
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amortecimento pode ser identificada no anel viário, no Parque das Dunas e no Batalhão de 

Engenharia de Combate do Exército Brasileiro. 

Outro fator interessante abordado no Manual de Atcon é a recomendação de que as 

análises de conforto ambiental devem anteceder a indicação do zoneamento das atividades. 

Assim, a implantação de cada campus deveria respeitar as características climáticas do local, 

devendo ser estudada a orientação solar e direção dos ventos, dentre outros aspectos 

(ATCON, 1970, p.36-39). 

Atendendo aos princípios de funcionalidade do urbanismo moderno, o Manual de 

Atcon coloca como regra geral na implantação dos campi universitários o zoneamento das 

atividades. De acordo com ele, este zoneamento possibilitaria uma maior integração das 

atividades e facilitaria as futuras expansões dos espaços universitários. Em sua proposta, 

cada campus deveria ser dividido em sete grandes setores: o Setor Básico (BA), localizado 

no centro do complexo, concentra os blocos de salas de aula nas quais são ministradas as 

disciplinas mais gerais, onde os alunos de todos os cursos devem cumprir os seus créditos 

iniciais. Por isso mesmo, tem a função de integrar os demais setores, funcionando como um 

setor de ligação entre eles. Circundando o BA, distribuem-se as atividades - e instalações 

físicas - que compõem o Setor Tecnológico (TC), Biomédico (BM), Setor Agropecuário (AP), 

Cibernético (CI), Esportivo e Artístico (AR) (Figura 4). 

De acordo com as recomendações de Atcon, os setores Biomédico (BM), Esportivo 

(ES) e Artístico (AR) deveriam se localizar nas extremidades do terreno do campus, em áreas 

de fácil acesso aos demais espaços da cidade, pois abrigariam equipamentos de uso 

compartilhado com a população: Hospital das Clínicas, Estádio/Ginásio e Teatro, 

respectivamente (ATCON, 1970, p.36-39). 

 
Figura 4: Esquemas ilustrando os modelos de zoneamento propostos no Manual de Atcon. 

 
Fonte: (ATCON, 1970, p. 38; 70). 

  

O Setor Administrativo estaria localizado no centro [...] do Setor Cibernético 
[...]. Entre o Setor Biomédico e o Agropecuário, estaria [...] um centro de 
convivência para docentes e discentes. Cria seis pontos marcantes, obras de 
volume, localizados nas faces do retângulo – hospital, teatro, esportes, 
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serviços gerais e administração – e, no centro, implanta o edifício do Setor 
Básico. Todas essas edificações fariam parte de um conjunto por ele 
denominado de edifícios fixos de construção permanentes [...]. Além dos 
edifícios das bibliotecas e restaurantes, mais alguns poucos serviços fariam 
parte desse grupo de edificações permanentes (PINTO & BUFFA, 2009, p, 
114). 

Ao se analisar o zoneamento proposto inicialmente para o campus central da UFRN, 

verificam-se alguns pontos em comum com o modelo proposto por Atcon, porém também são 

observadas divergências. No caso da UFRN, a área do campus só foi subdividida em cinco 

zonas: Ensino e Pesquisa (incluindo salas de aula e laboratórios – equivalendo ao Setor 

Básico e Tecnológico); Extensão e Integração Comunitária (englobando a Praça Cívica e a 

Capela - equivalente ao Setor Artístico); Vivência (abrange o Restaurante e as Residências 

Universitárias); Desportos (Parque Esportivo – piscinas, quadra, campo de futebol e ginásio) 

e Administrativa (Biblioteca, Reitoria, Pavilhões Didático-Administrativos) ( 

Figura 5). Parte dessas diferenças se justifica pelo fato do campus central da UFRN 

não possuir cursos ligados ao Setor Agropecuário (estas atividades são realizadas na Escola 

Agrícola de Jundiaí) e do campus biomédico, incluindo o Hospital das Clínicas, ter 

permanecido separado do campus central, nas antigas instalações localizadas no bairro de 

Petrópolis. Outra diferença existente em relação ao modelo de Atcon é o fato de o setor 

central, que articula as demais atividades, ser o administrativo, e não o básico. O 

planejamento do campus central da UFRN manteve os equipamentos de uso comunitário 

(Praça Cívica/Anfiteatro e Parque Esportivo/Ginásio) na extremidade do anel protetor, BR-101 

e anel viário do campus, facilitando o acesso da população externa e esses equipamentos 

sem que tenha que percorrer os edifícios que ficam no interior da universidade. 

  
Figura 5: Zoneamento proposto para o campus central da UFRN (1976).  

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir do original arquivado na Mapoteca da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN. 
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2.3. Introdução da arquitetura moderna na cidade de Natal/RN 

O objetivo deste tópico é abordar o processo de introdução da arquitetura moderna na 

cidade de Natal, identificando as diferenças na produção arquitetônica entre as décadas de 

1950 a 1970, período onde ocorreu a intensificação das construções neste estilo. Para tanto, 

serão identificadas as principais características da arquitetura produzida, os profissionais e as 

obras de maior destaque.  

A introdução dos exemplares da arquitetura moderna na cidade de Natal/RN ocorreu 

no final dos anos 30, com edificações vinculadas à estética racionalista, favorecendo a 

simplificação e geometrização dos volumes e descartando a ornamentação fachadista. Os 

primeiros exemplares construídos foram os projetos das edificações ligadas ao saneamento 

da cidade, feitos pelo escritório Saturnino de Brito, tendo como principal ícone o Edifício da 

Sede da Repartição de Saneamento, construído em 1937 (Figura 6). “Projetado em dois 

pavimentos, apresentava volumetria resultante da interseção de planos e uma composição 

assimétrica das fachadas – acentuada pela disposição das esquadrias e dos acessos 

principais” (PEREIRA et al., 2009). Além deste, também destacamos a residência modernista 

potiguar, construída em 1938 e ainda preservada, localizada Rua Seridó, nº. 454, no bairro 

de Petrópolis (Figura 7).  

 

Figura 6: Edifício da Sede da Repartição de 
Saneamento, construído em 1937 pela equipe do 

Escritório Saturnino de Brito. 

 
FONTE: PEREIRA et al., 2009. 

Figura 7: Casa modernista localizada na Rua 
Seridó (1938). 

 
FONTE: Ícones da arquitetura moderna 

natalense. Disponível em 
<musaufrn.wixsite.com>. Acesso em 10/09/2016. 

 

Na década de 1940, este processo é interrompido devido à participação potiguar na II 

Guerra Mundial, período em que a concentração das obras e investimentos da cidade foi 

voltada para a construção das residências dos militares e das instalações da base aérea de 

Parnamirim (PEREIRA et al., 2009). 

A intensificação da construção de edificações modernistas na capital potiguar só veio 

se materializar na década de 1950, considerada por Melo (2004, p. 51) como a etapa de 

disseminação das ideias modernistas, com a construção de diversos exemplares 
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racionalistas, principalmente nos bairros de Tirol e Petrópolis, destacando-se a construções 

de clubes e sedes sociais de associações privadas (Figura 8 a Figura 13). Destacam-se nesse 

período as obras do 

Edifício Presidente Café Filho ou do IPASE (1955), de autoria do arquiteto 
carioca Raphael Galvão Júnior; Cine Nordeste (1958) e a Sede do ABC 
Futebol Clube (1959), de Agnaldo Muniz, desenhista local; a sede da ASSEN 
– Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal (1963) e o 
antigo Terminal Rodoviário da Ribeira (1956), projetados pelo arquiteto 
potiguar Raymundo Costa Gomes (MELO, 2004, p. 47). Além da sede do 
América (1959), projetado por Delfin Amorim, arquiteto português radicado 
em Recife (PEREIRA et al., 2009). 

Esses projetos se caracterizavam pela utilização de “linhas arrojadas, geométricas, 

com as fachadas desprovidas de ornamentos (...) através de projetos produzidos por 

profissionais oriundos das cidades de Recife e Rio de Janeiro”. A análise das características 

arquitetônicas destas edificações mostra forte influência da Escola Carioca, com a presença 

de brise-soleils, elementos vazados, pilares de seção circular, pilotis, planta livre, janelas em 

fita e uso maciço do concreto armado, dentre outros (PEREIRA et al., 2009). 

 

Figura 8: Edifício Presidente Café Filho ou 
IPASE (1955), de autoria do arquiteto carioca 

Raphael Galvão Júnior. 

 
FONTE: PEREIRA et al., 2009. 

Figura 9: Casas da Vila Ferroviária do IPASE 
(1953), de autoria do arquiteto carioca Raphael 

Galvão Júnior. 

 
FONTE: MELO, 2004, p. 48. 

  
Figura 10: Cine Nordeste (1958), cujo painel da 

fachada é de autoria de Agnaldo Muniz. 

 
FONTE: PEREIRA et al., 2009. 

Figura 11: Sede do ABC Futebol Clube (1959), 
de Agnaldo Muniz, desenhista local. 

 
FONTE: PEREIRA et al., 2009. 
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Figura 12: Antigo Terminal Rodoviário da 
Ribeira (1956), projetado pelo arquiteto potiguar 

Raymundo Costa Gomes. 

 

FONTE: MELO, 2004, p.48. 

Figura 13: Sede do América (1959), projeto de 
Delfin Amorim, arquiteto português radicado em 

Recife/PE. 

 

FONTE: PEREIRA et al., 2009. 

 

Em relação à arquitetura residencial projetada nesse período, Carvalho (2007) destaca 

a abertura visual das edificações para a rua (muros baixos ou com gradeado); fachadas 

assimétricas com grandes aberturas (janelas em faixa); esquadrias de vidro; presença de 

elementos vazados (cobogós, venezianas e brises); utilização de diversos tipos de 

revestimentos (reboco pintado, cerâmica, azulejo e pedra); pilotis; coberturas em laje inclinada 

com platibanda ou telhas aparentes (capa e canal ou fibrocimento); etc. Ainda sobre esse 

tema, Melo (2004) destaca que algumas características morfológicas são recorrentes para os 

exemplares modernos, de acordo com o período em que as edificações foram construídas. 

Nas residências modernistas produzidas na década de 1950, observa-se utilização de 

cobogós e aplicação de revestimentos em alguns trechos da alvenaria das fachadas, as quais 

são marcadas com faixas horizontais de estucaria, em baixo-relevo, a utilização de colunas 

em “V” (influência da arquitetura de Oscar Niemeyer).  

Foi na década de 1960 que ocorreu a consolidação da prática da arquitetura moderna 

na cidade de Natal, com uma grande quantidade de projetos, principalmente relacionados à 

arquitetura residencial, dos mais diversos bairros da cidade, desde as obras mais requintadas 

construídas nos bairros de Tirol e Petrópolis, onde se localizavam as residências da elite 

natalense, até as construções mais modestas edificadas em bairros como Alecrim, Quintas e 

Santos Reis. Neste período havia “um maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal 

e da técnica construtiva moderna” (MELO, 2004, p. 51). 

A década de 1960 surge como o período de melhor domínio, por parte dos 
projetistas, sobre o legado modernista, ou seja, os profissionais passaram a 
usufruir de todo o arsenal formal e do avanço técnico/construtivo proposto 
pelo Movimento Moderno na idealização dos projetos residenciais. Daí a 
justificativa de que as residências passassem de um estilo moderno popular, 
característico dos anos 50, para uma expressão mais técnica e erudita 
encontrada na década seguinte (MELO, 2004, p. 59).  

Melo (2004, p. 59) ressalta que neste período foram construídas as edificações mais 

significativas da arquitetura residencial moderna na cidade de Natal. As principais 
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características desses exemplares são a grande quantidade de aberturas para promover a 

integração com o exterior, com uso de amplos panos de vidro e venezianas, as platibandas 

retas e lisas como elemento de acabamento da cobertura, cobogós, revestimentos de pedra 

e painéis de azulejos, etc. 

Destaca-se nesta época o início da atuação dos arquitetos Ubirajara Pereira Galvão, 

formado pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) do Rio de Janeiro, e João Maurício de 

Miranda e Daniel Holanda, ambos formados pela Faculdade de Arquitetura do Recife. Com o 

aumento da demanda por novos projetos, aliado ao crescente “prestígio profissional” dos 

arquitetos destacados, foi criado na cidade o primeiro “grande” escritório de arquitetura, o 

PLANARQ (Planejamento Geral de Arquitetura Ltda.), formado pela parceria entre os 

arquitetos Moacyr Gomes da Costa, João Maurício de Miranda e Daniel Holanda, responsável 

pela elaboração de importantes projetos institucionais do período (MELO, 2004, p. 49-50). 

Dentre as principais edificações construídas nesse período temos a sede da ASSEN - 

Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal (1963), projeto do arquiteto 

potiguar Raymundo Costa Gomes; a sede da AABB (1964), projeto do arquiteto potiguar 

Moacyr Gomes da Costa, formado pela ENBA do Rio de Janeiro; o Hotel Internacional Reis 

Magos (1962), cujo projeto foi elaborado por uma equipe de três arquitetos pernambucanos – 

Valdecy Fernandes Pinto, Antônio Pedro Pina Didier e Renato Gonçalves Torres (MELO, 

2004, p. 49-50). Duas edificações do acervo modernista da UFRN foram construídas nesse 

período, a Faculdade de Odontologia (1965-66), projetada pelo arquiteto potiguar Moacyr 

Gomes da Costa e a Antiga Escola de Engenharia (1965-68), cujo autor foi o arquiteto 

paraibano Manoel Coelho da Silva. Destacamos que apesar do período em que foi construída, 

esta última edificação já apresenta características brutalistas (Figura 14 a Figura 18). 

A última etapa da classificação adotada por Melo (2004, p. 51) relacionada à evolução 

da arquitetura moderna potiguar, corresponde aos exemplares construídos na década de 

1970. Essa produção é marcada pela mudança nas características das edificações, 

aproximando-as da linguagem brutalista. As principais características encontradas nas 

edificações construídas neste período são a plasticidade dos volumes e dos elementos 

estruturais; e a exposição dos materiais brutos, sem tratamento ou revestimento; a exibição e 

valorização da estrutura e dos elementos pré-moldados como brises, calhas e gárgulas. Estes 

exemplares vão ser melhor descritos no Capítulo 5 quando o acervo modernista do campus 

central da UFRN será estudado mais detalhadamente. 

A partir da análise das informações descritas ao longo deste tópico, resumimos a 

classificação adotada por Melo (2004) para arquitetura moderna produzida na cidade de Natal 

no Quadro 1. 
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Figura 14: Sede da ASSEN (1963), projeto do 
arquiteto potiguar Raymundo Costa Gomes. 

 
Fonte: PEREIRA et al., 2009. 

Figura 15: Sede da AABB (1964), projeto do 
arquiteto Moacyr Gomes da Costa. 

 
Fonte: Ícones da arquitetura moderna natalense. 

Disponível em: <musaufrn.wixsite.com>.  
 

Figura 16: Hotel Internacional Reis Magos (1962), projeto dos arquitetos pernambucanos Valdecy 
Fernandes Pinto, Antônio Pedro Pina Didier e Renato Gonçalves Torres. 

 
Fonte: Ícones da arquitetura moderna natalense. Disponível em: <musaufrn.wixsite.com>. Acesso em 

10/09/2016. 
 

Figura 17: Faculdade de Odontologia (1965-66), projetada pelo arquiteto Moacyr Gomes da Costa. 

 
Fonte: Ícones da arquitetura moderna natalense. Disponível em: <musaufrn.wixsite.com>. 

 
Figura 18: Antiga Escola de Engenharia (1965-68), projeto do arquiteto Manoel Coelho da Silva. 

 
Fonte: TRIGUEIRO, 2008, p. 62. 
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Quadro 1 - Fases da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Norte. 

FASES DA ARQUITETURA MODERNA NO RIO GRANDE DO NORTE 

FASE PERÍODO CARACTERÍSTICAS EXEMPLO 

Primeira 
Modernidade 
Potiguar: 
introdução dos 
exemplares da 
arquitetura 
moderna. 

Final da 
década de 
1930 

 Edificações vinculadas à 
estética racionalista; 

 Simplificação e 
geometrização dos 
volumes; 

  Eliminação da 
ornamentação fachadista; 

 Volumetria resultante da 
interseção de planos e 
composição assimétrica 
das fachadas.  

Edifício da Sede da Repartição de 
Saneamento, construído em 1937 pela equipe 
do Escritório Saturnino de Brito (Fonte: 
PEREIRA et al., 2009).  

Década de 1940 – 2ª Guerra Mundial – Hiato na produção modernista. 

1ª Fase: 
disseminação 
das ideias 
modernistas. 

Década de 
1950 

 Abertura visual das 
edificações para a rua; 

 Fachadas assimétricas 
com grandes aberturas; 

 Esquadrias de vidro; 

 Elementos vazados 
(cobogós, venezianas e 
brises); 

 Uso de revestimentos 
(reboco pintado, cerâmica, 
azulejo e pedra); 

 Pilotis; 

 Coberturas em laje 
inclinada com platibanda. 

 
Unidade do CRUTAC no Rio Grande do Norte 
(Fonte: MACEDO, 2012, p.261). 

2ª Fase: 
consolidação 
da arquitetura 
moderna. 

Década de 
1960 

 Exemplares vinculados aos 
princípios da “Escola 
Carioca”. 

 Grande quantidade de 
aberturas, com amplos 
panos de vidro e 
venezianas; 

 Platibandas retas e lisas 
como elemento de 
acabamento da cobertura; 

 Utilização de cobogós e 
painéis de azulejos. 

 
Faculdade de Odontologia da UFRN (Fonte: 

NEWTON JR. et al., 2005, p.56). 
3ª Fase: 
exemplares 
modernistas 
edificados no 
campus da 
UFRN. 

Década de 
1970 

 Mudança nas 
características das 
edificações – “arquitetura 
brutalista”; 

 Exposição dos materiais 
brutos, sem tratamento ou 
revestimento; 

 Exibição e valorização da 
estrutura e dos elementos 
pré-moldados como brises, 
calhas e gárgulas; 

 Plasticidade dos volumes e 
dos elementos estruturais. 

 
Capela Ecumênica da UFRN (Fonte: 

NEWTON JR. et al., 2005, p.148). 
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3. UM POUCO MAIS SOBRE A ARQUITETURA MODERNA: O BRUTALISMO E 

AS AÇÕES PARA SUA PRESERVAÇÃO 

 

Uma das principais dificuldades para se preservar os exemplares da arquitetura 

moderna decorre do fato de não haver um reconhecimento por parte do público em geral em 

relação ao valor cultural destes bens. A identificação dos atributos de uma edificação, ou seja, 

o reconhecimento de seus valores é um passo fundamental para a seleção daquilo que se 

deseja preservar. Segundo Silva (2012), o reconhecimento do valor de um bem pelo público 

em geral não está necessariamente atrelado à existência de uma proteção legal (o 

tombamento, por exemplo). 

A essência da conservação está em conservar o valor. Se o valor se perde, 
perde o motivo da conservação do bem. [...] O valor existe no objeto. São os 
atributos que carregam o valor, mas é o sujeito quem o reconhece. (SILVA, 
2012, p. 3). 

A historiografia da arquitetura moderna vem progressivamente demonstrando a 

pluralidade de linguagens que compõe este rico momento da produção arquitetônica mundial. 

Dentre estas linguagens/sensibilidades destacaremos aqui a chamada produção “brutalista”, 

dentro da qual identificamos o nosso recorte de estudos. 

Para contextualizar as análises do acervo arquitetônico do campus central da UFRN 

que serão feitas mais a frente, este capítulo aborda os aspectos teóricos do brutalismo, 

identificando seus principais atributos. Além disso, também é feita uma breve explanação 

acerca das ações que vem sendo desenvolvidas em prol da salvaguarda da arquitetura 

moderna no contexto nacional e mundial.  

 

3.1. Brutalismo (ou Sensibilidade Brutalista ou Arquitetura do Concreto Armado) 

O estilo arquitetônico conhecido como brutalismo é uma tendência que surgiu na 

Europa, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e se disseminou por diversos países ao longo 

das décadas de 1960 até meados da década de 1980. O termo, derivado da expressão “béton 

brut” usada por Le Corbusier na descrição dos seus projetos do pós-guerra que questionavam 

os princípios funcionalistas e eram caracterizadas por suas formas pesadas e maciças, em 

concreto aparente, com as marcas das fôrmas de madeira expostas, sem nenhum tipo de 

acabamento16.  

Um dos primeiros textos que tratam do tema, The New Brutalism, foi publicado em 

janeiro de 1955 na revista The Arquitectural Review pelo casal de arquitetos ingleses Alison 

e Peter Smithson. Nesse texto, escrito na forma de um manifesto, os autores defendem que 

                                                           
16  Dentre os projetos elaborados por ele nesse período, destacam-se a Unité d’Habitación de Marselle (1950/52, 
Marselha, França), a Chapelle de Nôtre-Dame-du-Haut (1950/54, Ronchamp, França), a Haute Court de 
Chandigarh (1951/55, Punjab, Índia) e as Maisons Jaoul (1953/54, Nauilly, França). 
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diante do desgaste pelo qual vinha passando a Arquitetura Moderna, o New Brutalism era o 

único caminho a ser seguido, tendo como principal referência os princípios da arquitetura 

japonesa e o respeito e a exposição dos materiais brutos. 

Our belief that the New Brutalism is the only possible development for this 
moment from the Modern Movement, stems not only from the knowledge the 
Le Corbusier is one of its practitioners (starting with the “béton brut” of the 
Unité), but because fundamentally both movements have used as their 
yardstick Japanese architecture, its underlying idea, principles and spirit17 
(SMITHSON, 1955, in JENKS, 1997, p. 211). 

Em dezembro do mesmo ano, essa revista publicou um texto do historiador e crítico 

de arquitetura Reyner Banham, cujo título The New Brutalism, coincidia com aquele utilizado 

pelos Smithson. Nesse artigo, Banham destaca que a Escola de Hunstanton (1950) e a 

residência no Soho (1953), projetados pelo casal Smithson, são os dois primeiros exemplares 

brutalistas construídos na Inglaterra, sendo utilizados como referência para apresentar essa 

arquitetura. Ao descrever o projeto da residência no Soho, Alison Smithson diz que: 

[…] it would have been the first exponent of the New Brutalism in England, as 
the preamble to the specification shows: “It is our intention in this building to 
have the structure exposed entirely, without interior finishes wherever 
practicable. The contractor should aim at a high standard of basic 
construction, as in a small warehouse”18 (BANHAM, 1955). 

A difusão do termo foi ainda maior com a publicação do livro, The New Brutalism: Ethic 

or Aesthetic, em 1966, no qual Banham analisa um conjunto de obras associadas a esse 

estilo. Além da apresentação e análise destas edificações, outra contribuição importante 

dessa publicação é a diferenciação feita entre o estilo arquitetônico (Brutalismo) e a teoria 

arquitetônica e urbanística (New Brutalism). O New Brutalism foi um movimento liderado pelos 

integrantes do Team X, relacionado à reforma teórica do CIAM.  

As principais características desses exemplares são a legibilidade formal da planta, 

com utilização de eixos de simetria na distribuição dos ambientes e organização dos volumes; 

clara exposição da estrutura e instalações (tubulações e conduítes aparentes) e avaliação dos 

materiais por suas qualidades inerentes, ou seja, estes eram utilizados na sua forma natural, 

sem acabamento (concreto, tijolo, pedra bruta, vidro e ferro)19. Além da honestidade dos 

materiais as obras brutalistas devem possuir uma imagem forte, com a relação entre estrutura, 

forma e função facilmente identificada pelo observador. Assim, a hierarquia e articulação entre 

                                                           
17 “Nossa crença de que o New Brutalism é o único desenvolvimento possível para esse momento do Movimento 

Moderno, decorre não apenas do fato de que Le Corbusier ser um de seus praticantes (começando com o “béton 
brut” da Unité), mas porque fundamentalmente ambos movimentos usaram como padrão a arquitetura japonesa, 
sua ideia, princípios e espírito subjacentes” [Tradução livre da autora]. 
18 “[...] seria o primeiro exemplar New Brutalist na Inglaterra, no preâmbulo da descrição do projeto ela diz que: 
“nossa intenção era que esta casa tivesse uma estrutura inteiramente exposta, sem acabamento interno. O 
contratante deveria encontrar nela um padrão para a construção básica, como em um pequeno galpão” [Tradução 
livre da autora]. 
19 “Remembering that an Image is what affects the emotions, that structure, in its fullest sense, is the relationship 
of parts, and that materials ‘as found’ are raw materials” (BANHAM, 1955). 
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os volumes ajudaria na compreensão da edificação – elementos como auditórios, blocos de 

escadas e castelos d’água, deveriam ser destacados do bloco principal, por exemplo.  

Nevertheless this concept of Image is common to all aspects of The New 
Brutalism in England, but the manner in which it works out in architectural 
practice has some surprising twists to it. Basically, it requires that the building 
should be an immediately apprehensible visual entity; and that the form 
grasped by the eye should be confirmed by experience of the building in use. 
Further, that this form should be entirely proper to the functions and materials 
of the building, in their entirety. Such a relationship between structure, function 
and form is the basic commonplace of all good building of course, the demand 
that this form should be apprehensible and memorable is the apical 
uncommonplace which makes good building into great architecture20 
(BANHAM, 1955). 

A concepção formal da arquitetura brutalista reflete-se em projetos que destacam os 

elementos construtivos das edificações, reforçando sua imagem e manifestando a força 

expressiva e plástica dos seus volumes. Nessa estética, a beleza é entendida através da 

matéria. 

 A difusão internacional desse estilo foi bastante expressiva, encontrando seu apogeu 

nos anos 1970. Neste período, a linguagem brutalista foi adotada em muitos países como 

linguagem oficial das obras produzidas pelo Estado. Os exemplares produzidos se 

caracterizam pela valorização da força e dos contrastes, com destaque dos elementos 

construtivos expressando tensões, materiais e técnicas. Além disso, esses projetos buscavam 

uma adaptação às realidades locais, seja em relação aos materiais e mão-de-obra 

disponíveis, como também aos aspectos climáticos e culturais.  

 

3.2. Características e Atributos da Arquitetura Brutalista do Campus Central da UFRN 

Para definir os critérios utilizados na análise dos exemplares da arquitetura moderna 

do campus central da UFRN comparamos os atributos listados no Guia Operacional para 

Aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO de 2017 (Operational Guidelines 

for Implementation of the World Heritage Convenction – OG)21 com os atributos e 

características da arquitetura moderna destacados em trabalhos de referência (ZEIN, 2005; 

MOREIRA & NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012). Além desses, também foram consideradas 

as características da arquitetura brutalista identificadas em trabalhos que abordaram temas 

semelhantes ao desta dissertação, ou seja, que tratavam da análise de exemplares da 

                                                           
20 “No entanto, esse conceito de imagem é comum a todos os aspectos do New Brutalism na Inglaterra, mas a 

maneira pela qual ele funciona na prática arquitetônica tem algumas reviravoltas surpreendentes. Basicamente, 
exige que o edifício seja uma entidade visual imediatamente apreensível e que a forma captada pelo olho seja 
confirmada pela experiência do edifício em uso. Além disso, sua forma deve ser inteiramente adequada às funções 
e materiais do edifício, em sua totalidade. Essa relação entre estrutura, função e forma é a base de toda boa 
construção, além disso, o fato dessa forma ser apreensível e memorável é o que transforma uma boa construção 
em uma grande arquitetura” [Tradução livre da autora]. 
21 Os atributos indicados no OG/UNESCO são: a) forma e concepção; b) materiais e substância; c) uso e função; 
d) tradições, técnicas e sistemas de gestão; e) localização e enquadramento; f) língua e outras formas de 
patrimônio imaterial; g) espírito e sentimentos; h) outros fatores intrínsecos e extrínsecos. 
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arquitetura moderna construídos no Brasil, entre as décadas de 1960 a 1980, nos quais 

predominam as características da arquitetura brutalista, com destaque para os que estudaram 

exemplares localizados na Região Nordeste (CANTALICE II, 2009; CANTALICE II, 2011; 

CANTALICE II, 2014; BOAVENTURA FILHO, 2014; JUCÁ NETO, ANDRADE & DUARTE 

JUNIOR, 2013; BIERRENBACH & NERY, 2013; NERY et al., 2016; ANDRADE JÚNIOR et al., 

2013). 

A tese de Ruth Verde Zein (2005) “A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-

1973” é uma referência fundamental para os pesquisadores que desenvolvem pesquisas 

sobre arquitetura brutalista produzida no Brasil. No capítulo 2, a autora estabelece os critérios 

que identificam a arquitetura brutalista paulista, agrupando suas características em sete 

categorias: partido, composição, elevações, sistema construtivo, texturas e ambiência 

lumínica e características simbólico-conceituais: 

Quanto ao partido: a) preferência pela solução em monobloco, ou em 
volume único abrigando todas as atividades e funções do programa atendido; 
b) na existência de mais de um volume, ou corpo, há uma evidente hierarquia 
entre aquele principal e os demais, claramente secundários e apensos ao 
primeiro; c) a relação com o entorno se dá claramente por contraste visual, 
realizando a integração com o sítio basicamente através da franqueza dos 
acessos; d) procura de horizontalidade na solução volumétrica do edifício 
(ZEIN, 2005, p. 33).  

Quanto à composição: e) preferência pela solução em “caixa portante” 
[Citrohan, Le Corbusier]; f) preferência pela solução em “planta genérica” 
[vãos completamente livres, Mies]; g) preferência pela solução de teto 
homogêneo em grelha uni ou bidirecional [à maneira miesiana]; 
frequentemente sobreposta de maneira independente sobre as estruturas 
inferiores; h) emprego frequente de vazios verticais internos, muitas vezes 
associados a jogos de níveis/meios níveis, em geral dispostos de maneira a 
valorizar visuais e percursos voltados para os espaços interiores comuns, 
cobertos, de uso indefinido; i) os espaços internos são frequentemente 
organizados de maneira flexível, interconectada e não compartimentada; j) os 
elementos de circulação recebem grande destaque: se internos, definem 
zoneamento e usos, se externos, sua presença plástica é marcante; k) 
frequente concentração horizontal e vertical das funções de serviço, em 
núcleos compactos que muitas vezes definem a distribuição e zoneamento 
funcional dos demais ambientes (ZEIN, 2005, p. 33). 

Quanto às elevações: l) predominância dos cheios sobre os vazios nos 
paramentos, com poucas aberturas, ou com aberturas protegidas por 
balanços de extensões das lajes, inclusive de cobertura, com ou sem o auxílio 
de panos verticais pendurados [à maneira de lambrequins ou platibandas]; m) 
frequente opção pela iluminação natural zenital complementar ou exclusiva, 
podendo-se considerar as coberturas como uma quinta fachada; n) inserção 
ou aposição de elementos complementares de caráter funcional-decorativo, 
como sheds, gárgulas, buzinotes, vigas-calha, canhões de luz, etc., 
realizados quase sempre em concreto aparente (ZEIN, 2005, p. 34).  

Quanto ao sistema construtivo: o) emprego quase exclusivo de estruturas 
de concreto armado, algumas vezes protendido, utilizando lajes nervuradas 
uni ou bidirecionais, pórticos rígidos ou articulados, pilares com desenho 
trabalhado analogamente às forças estáticas suportadas, opção por vãos 
livres e balanços amplos; p) emprego frequente de fechamentos em concreto 
armado fundido in loco, eventualmente aproveitado também em paredes e 
divisórias internas; q) as estruturas em concreto são quase sempre realizadas 
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in loco, embora frequentemente o projeto preveja a possibilidade de sua pré-
fabricação; r) emprego menos frequente, mas bastante habitual, de 
fechamentos em alvenaria de tijolos e/ou de blocos de concreto deixados 
aparentes; em alguns casos, prescindindo da estrutura em concreto; s) os 
volumes anexos são geralmente realizados em estrutura independente, 
mesmo quando internos ou abrigados sob o corpo principal (ZEIN, 2005, p. 
34). 

Quanto às texturas e ambiência lumínica: t) as superfícies em concreto 
armado ou em alvenaria de tijolos ou blocos de concreto são deixadas 
aparentes, valorizando a rugosidade de textura obtida por sua manufatura, 
algumas vezes recebendo proteção por pintura, algumas vezes colorida, que 
ocorre apenas pontual e discretamente, sendo quase sempre aplicadas 
diretamente sobre os materiais, sem prévio revestimento; u) as aberturas de 
iluminação natural laterais são quase sempre sombreadas por brises ou 
outros dispositivos, sendo frequente a ausência de cor, ou predominância da 
cor natural do concreto, resultando numa iluminação natural fraca e difusa 
nas bordas, em contraste paradoxal com espaços centrais muitas vezes 
abundante e naturalmente iluminados graças a aberturas zenitais (ZEIN, 
2005, p. 34). 

Características simbólico-conceituais: v) ênfase na austeridade e 
homogeneidade da solução arquitetônica obtidas por meio do uso de uma 
paleta bastante restrita de materiais; w) ênfase na construtividade da obra, 
no didatismo e clareza da solução estrutural; x) ênfase na noção de cada 
edifício enquanto protótipo potencial, ou ao menos em solução que busca ser 
cabal para se tornar exemplar e, no limite, repetível; y) ênfase na ideia de pré-
fabricação como método ideal para a construção, apesar da rara 
possibilidade de sua realização efetiva; z) ênfase no caráter experimental de 
cada exercício arquitetônico, tanto construtiva quanto programaticamente 
(ZEIN, 2005, p. 34). 

As características da arquitetura moderna apontadas por Moreira & Naslavsky (2009) 

estão contidas no material do I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura 

Moderna (MARC-AL), realizado numa parceria entre o Centro de Estudos Avançados da 

Conservação Integrada (CECI) e o International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of the Cultural Property (ICCROM), entre os anos de 2009 e 2010. No texto, os 

autores destacam que as vanguardas artísticas, especialmente o cubismo e o neoplasticismo, 

associadas aos novos materiais e técnicas construtivas, influenciaram diretamente nas 

mudanças das estratégias projetuais e dos programas arquitetônicos. Além disso, destacam 

a importância da racionalização e padronização da construção, como também o fato de que 

a disseminação dessa arquitetura não ocorreu de forma homogênea, mas se adequando às 

culturas locais, seja para se adaptar às diferenças climáticas, à disponibilidade (ou escassez) 

de materiais ou à inexistência de mão-de-obra qualificada, dando diferentes significados ao 

acervo produzido.  

A tese de Paula Maciel Silva (2012) “Conservar, uma questão de decisão. O 

julgamento na conservação da arquitetura moderna” propõe um procedimento para auxiliar 

na tomada de decisões nos projetos de conservação de edifícios da arquitetura moderna. No 

capítulo 3, a autora define os atributos da arquitetura moderna utilizados em sua pesquisa 

através da comparação dos atributos listados no Guia Operacional para Aplicação da 
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Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO de 2008 com as características identificadas 

por ela na bibliografia que trata do tema. Como resultado de sua análise, ela aponta alguns 

valores identificados na historiografia da arquitetura moderna que não estavam relacionados 

a nenhum dos atributos elencados pela UNESCO. Ao consolidar os dados, ela propõe três 

novos atributos – imagem, interconexão e interpenetração, integração das artes – e subdivide 

alguns atributos da UNESCO – uso/função e tradição/tecnologia, resultando num total de onze 

atributos: forma e concepção; material e substância; uso; função; tradições; técnica; 

localização e implantação; linguagem; interconexão e interpenetração; imagem e integração 

das artes (Quadro 2). 

 
Quadro 2: Comparação entre os atributos do OG da UNESCO (2008), os valores da arquitetura 

moderna extraídos da revisão bibliográfica, e os atributos definidos por SILVA (2012). 

VALORES DA ARQUITETURA 
MODERNA - revisão bibliográfica 

ATRIBUTOS do OG 
(UNESCO, 2008) 

ATRIBUTOS DA 
ARQUITETURA MODERNA 

(SILVA, 2012) 

Características gerais: forma e 
estrutura 

Forma e concepção 
Técnica 

Forma e concepção 
 

Os materiais: qualidade não material Material e substância Material e substância 

Tecnologia Técnica Técnica 

Leveza, limpeza, higiene, clareza*  Uso 

Flexibilidade funcional Uso e função Função 

Aberturas: transparência, 
interconexão e interpenetração* 

 Interconexão e interpenetração 

Qualidade do espaço interno*   

Racionalização Concepção  

O envelope: flexível ou condicionado Forma 
Função 

 

Imagem fotográfica*  Imagem 

Relação com o sítio Localização e implantação Localização e implantação 

Significados não evidentes Tradição Tradições 

Diversidade da tradição moderna Tradição  

Integração das artes*  Integração das artes 

Temporalidade Concepção Linguagem 

Monumentalidade x Estética do vazio Implantação  

* Esses atributos não estavam listados nos OG da UNESCO. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações coletadas em SILVA (2012, p. 113). 

 

Dentre os trabalhos que abordam o estudo dos exemplares brutalistas construídos no 

nordeste do Brasil, destacam-se duas dissertações de mestrado desenvolvidas na UFPE e 

UFC, além das pesquisas desenvolvidas por um grupo de professores da UFBA. 

A dissertação de mestrado de Cantalice II (2009) “Um Brutalismo Suave: Traços da 

Arquitetura em Pernambuco (1965-1980)” analisa a vertente pernambucana da arquitetura 

brutalista. Essa produção, influenciada pelos preceitos da sensibilidade construtiva do pós-

guerra, chegou aos arquitetos pernambucanos através de publicações e viagens de estudo, 

sendo adaptada à realidade local pela utilização dos princípios já aplicados pelos arquitetos 

precursores da arquitetura moderna pernambucana, Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. A 

maior parte dos exemplares vinculados à estética brutalista produzidos em Pernambuco foi 
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projetada por um grupo de arquitetos oriundos da UFPE, que haviam sido alunos, e algumas 

vezes parceiros profissionais, de Borsoi e Amorim. De acordo com o autor, as principais 

características dessa produção são: 

[1] a vasta utilização do concreto como elemento marcante em bases, em 
coroamentos, em estruturas de vigamento e em pilares de forma aparente e 
em painéis de vedação; [2] o contraste entre as empenas em concreto 
aparente e as paredes portantes de tijolo maciço; [3] o forte jogo de texturas, 
diversas delas concebidas como experimentos in loco; e [4] a expressão da 
forma, com planos e jogos de sombras e luz, gerados pelas contrastantes 
reentrâncias e saliências de volumes, de caixas d’agua, escadas e demais 
compartimentos e estruturas. Essas características reforçaram a noção de 
tectônica na construção pernambucana que começava a se desenvolver cada 
vez mais dentro dessa produção, reforçando a relação do arquiteto com a 
construção, com o método de confecção e com a aplicação dos materiais, 
fossem eles confeccionados in loco ou pré-moldados (CANTALICE II, 2009, 
p. 79-80). 

Outra pesquisa de pós-graduação que tem como tema a arquitetura brutalista, é a 

dissertação de mestrado de Boaventura Filho (2014) “Brutalismo em Fortaleza: 

reconhecimento da Arquitetura Institucional e sua expressão”. Nesse trabalho, o autor 

identifica a expressão local do brutalismo cearense a partir da análise sistemática de vinte e 

quatro obras institucionais construídas em Fortaleza, entre 1970 e 1988. A caracterização dos 

exemplares foi feita de acordo sistematização da arquitetura brutalista definida por Zein 

(2005), a partir das cinco categorias definidas por ela – partido, composição, elevações, 

sistemas construtivos, texturas/ambiência lumínica e características simbólicas. 

Jucá Neto, Andrade & Duarte Junior (2013) também abordaram a arquitetura brutalista 

cearense num artigo intitulado “Reflexões Sobre o Brutalismo Cearense”, no qual destacam 

as especificidades dessa produção e a contextualizam no cenário nacional e internacional. 

Essas obras, construídas entre as décadas de 1970 e 1980, se enquadram nos mais diversos 

usos, com destaque para os edifícios institucionais (públicos e privados) e os residenciais (uni 

e multifamiliares). As principais características apontadas pelos autores foram os aspectos 

formais relacionados ao partido arquitetônico (planta livre, partido estrutural definindo a 

flexibilidade na organização dos espaços internos, níveis intermediários); implantação em 

terrenos com diferenças de nível, com diferentes acessos ao edifício (acesso principal e de 

serviço); racionalização (separação dos espaços servidos dos espaços servidores, 

concentração dos ambientes de serviço – banheiros, circulações, instalações de ar 

condicionado); o uso de materiais naturais em suas cores e texturas rústicas (principalmente 

o concreto aparente e revestimento cerâmico); a adequação dos edifícios aos condicionantes 

climáticos (segundas peles, cobogós, brises, varandas com jardins nas extremidades das 

fachadas, pátios internos, iluminação zenital); a exploração volumétrica, no contexto geral da 

obra arquitetônica (volume principal prismático e volumes destacados – escadas, castelos 

d’água, sacadas, varandas e armários); a estrutura definindo a volumetria e a composição das 
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fachadas (pórticos, marquises, vigas-balcão e pilares com desenhos requintados); e pelo 

despojamento geral dos edifícios. 

Por fim, foram analisados os trabalhos desenvolvidos por um grupo de professores da 

Universidade Federal da Bahia - UFBA (ANDRADE JÚNIOR et al., 2013; BIERRENBACH & 

NERY, 2013; NERY et al., 2016).  

O artigo de ANDRADE JUNIOR et al. (2013), “Arquitetura Brutalista na Bahia: 

levantamento e análise crítica” foi produzido como resultado do “Inventário da Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo Modernos no Estado da Bahia”, promovido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Nele, é apresentado um panorama da 

arquitetura brutalista baiana a partir da análise crítica de trinta exemplares de diferentes 

tipologias, construídos em diversos municípios do Estado, do início dos anos 1960 ao final da 

década de 1970, quando essa produção se torna hegemônica, sendo adotado como 

“linguagem oficial das obras públicas no Estado”. Os exemplares são caracterizados pela 

adoção de uma solução estrutural em concreto aparente claramente entendida, muitas vezes 

com elementos de formas plásticas expressivas (vigas, pilares, pórticos, marquises); presença 

de elementos definidores da forma (calhas, gárgulas e outros elementos de concreto); 

exposição dos materiais, principalmente concreto e tijolos aparentes, tirando partido da 

expressão formal dos mesmos, especialmente no que diz respeito às suas texturas, na 

imagem externa e geral da edificação; presença de elementos de proteção solar e adaptação 

ao clima (balanços. painéis de quebra-sol em concreto); presença de obras de arte integradas 

(painéis e murais). 

Os trabalhos produzidos por Bierrenbach & Nery (2013) e Nery et al. (2016), “O que é 

que a Bahia tem?” e “Expressões da arquitetura do concreto armado na Bahia: os campi da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e seus edifícios”, dão continuidade aos estudos da 

arquitetura brutalista produzida no Brasil a partir da análise dos exemplares baianos, 

destacando um grupo de edificações pertencentes ao patrimônio arquitetônico da UFBA. As 

autoras analisam essas edificações observando seu partido arquitetônico, volumetria, formas 

de articulação entre os espaços (externos e internos), expressividade da solução estrutural e 

exploração materiais em seus estados brutos. 

O Quadro 3 apresenta de forma esquemática os principais atributos identificados nos 

trabalhos analisados. Ao consolidar os dados optou-se por avaliar as edificações modernas 

do campus central da UFRN tomando como referência os atributos do OG/UNESCO, tendo 

em vista que estes são as principais referências internacionais utilizadas para atribuição do 

valor patrimonial dos bens construídos nas mais diversas épocas.  
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Quadro 3: Quadro comparativo dos atributos e características da arquitetura moderna classificados por diversos autores que trataram do tema. 

ATRIBUTOS DA 
ARQUITETURA 
MODERNA (OG/ 
UNESCO, 2017) 

CARACTERÍSTICAS DA 
ARQUITETURA BRUTALISTA 
(ZEIN, 2005; BOAVENTURA 

FILHO, 2014) 

VALORES DA 
ARQUITETURA 

MODERNA (MOREIRA & 
NASLAVSKY, 2009) 

ATRIBUTOS DA 
ARQUITETURA 

MODERNA 
(SILVA, 2012) 

CARACTERÍSTICAS 
DO BRUTALISMO NA 

ARQ. 
PERNAMBUCANA 

(CANTALICE II, 2009) 

REFLEXÕES SOBRE O 
BRUTALISMO 

CEARENSE (JUCÁ 
NETO, ANDRADE & 

DUARTE JUNIOR, 2013) 

ARQUITETURA 
BRUTALISTA NA BAHIA: 

LEVANTAMENTO E 
ANÁLISE CRÍTICA 

(ANDRADE JR et al., 2013) 

CARACTERÍSTICAS DA 
ARQUITETURA 

BRUTALISTA DA UFBA 
(NERY et al., 2016; 
BIERRENBACH & 

NERY, 2013)  

CARACTERÍSTICAS DA ARQUITETURA BRUTALISTA 
DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN 

Forma e 
Concepção; 

Partido (monobloco / volume único 
ou vários volumes organizados 
hierarquicamente, contraste visual 
com o entorno, horizontalidade na 
solução volumétrica); 

Novas estratégias 
projetuais / Nova relação 
entre a estrutura e a planta 
(planta livre, sistema viga-pilar, 
etc.); 

Forma (janelas em 
fita, coberturas 
planas, modulação 
estrutural); 

Forma (nova roupagem 
dos projetos; reentrâncias, 
saliências e destaques 
volumétricos; elementos 
definidores da forma - 
gárgulas, reservatórios 
superiores, brises, sheds, 
aberturas); 

Aspectos formais 
relacionados ao partido 
arquitetônico (planta livre, 
partido estrutural definindo a 
flexibilidade na organização 
dos espaços internos, níveis 

intermediários);  

Elementos com formas 
plásticas expressivas (vigas, 
pilares, pórticos, marquises) e 

presença de elementos 
definidores da forma (calhas, 
gárgulas e outros elementos de 

concreto); 

Modulação estrutural; Forma / Composição (coberturas planas, modulação 
estrutural, planta livre, sistema viga-pilar, vazios verticais/pátios 
internos, destaque nas circulações; reentrâncias, saliências e 
destaques volumétricos; elementos definidores da forma: vigas-
calha, reservatórios superiores, brises, aberturas) – (ZEIN, 2005; 
MOREIRA & NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; CANTALICE II, 
2009; JUCÁ NETO, 2013; ANDRADE JR, 2013; NERY, 2016; 
BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Composição (caixa portante, planta 
livre, vazios verticais internos 
associados a jogos de níveis/meios-
níveis, destaque nas circulações, 
sistema viga-pilar); 

Monumentalidade 
X Estética do 
vazio 

Composição (articulação 
espacial, planta livre, 
plasticidade da estrutura, 
vazios verticais/ pátios 
internos, destaque nas 
circulações); 

Elevações (predominância dos 
cheios sobre vazios, poucas 
aberturas, extensão das lajes 
formando balanços, iluminação 
zenital complementando a lateral, 
sheds, gárgulas, vigas-calha); 

Envelope (flexível / 
condicionado); 

Exploração volumétrica 
(volume principal prismático, 
destacando dos blocos de 
escadas, castelos d’água, 

sacadas, varandas); 

Volumetrias simples 
(blocos prismáticos - únicos 
ou interconectados). 

Partido / Concepção (volumetrias simples, composta por 
blocos prismáticos interconectados) (ZEIN, 2005; CANTALICE II, 
2009; JUCÁ NETO, 2013; NERY, 2016; BIERRENBACH & 
NERY, 2013); 

Materiais e 
Substância; 

Texturas / Ambiência Lumínica 
(materiais aparentes, valorizando a 
rugosidade das texturas, 
predominância da cor natural do 
concreto); 

Materiais Modernos e 
Tradicionais (adaptação à 
mão-de-obra e materiais 
disponíveis, materiais 
tradicionais usados de forma 
inovadora, técnicas antigas 
combinadas às tecnologias 
recentesl); 

Materiais; 

Materiais aparentes 
(concreto e alvenarias de 
tijolos maciços - contraste 
e justaposição, materiais 
aparentes, exploração das 
texturas e do desenho, 
contraste e detalhes em 
diferentes materiais); 

Uso de materiais em 
suas cores e texturas 
rústicas (principalmente o 
concreto aparente e 

revestimento cerâmico); 

Exposição dos materiais, 
principalmente concreto e 
tijolos aparentes, tirando 
partido da expressão formal 
dos mesmos (exploração das 

texturas); 

Materiais em seus 
estados brutos 
destacados nos projetos 
(fundações de pedra, 
estrutura e outros elementos 
em concreto armado, blocos 
cerâmicos - cobogós e 
alvenarias); 

Adaptação à mão-de-obra e materiais disponíveis, 
utilizando-os em seus estados brutos (pedra - fundações, 
alvenarias e pilares; concreto - estrutura e outros elementos; 
blocos cerâmicos - cobogós e alvenarias) (ZEIN, 2005; 
MOREIRA & NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; CANTALICE II, 
2009; JUCÁ NETO, 2013; ANDRADE JR, 2013; NERY, 2016; 
BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Uso e Função; 

Racionalização na organização 
dos espaços (concentração 
horizontal e vertical dos ambientes 
de serviço em núcleos compactos, 
p. ex.); 

Racionalização (pré-
fabricação / produção em 
série); 

Uso (flexibilidade 
funcional; 
racionalização); 

- 

Racionalização 
(separação dos espaços 
servidos dos espaços 
servidores, concentração 

dos ambientes de serviço); 

- 

Pré-dimensionamento 
dos espaços (pensando na 
pré-fabricação e em futuras 
ampliações); 

Uso (flexibilidade funcional; racionalização na distribuição dos 
ambientes, possibilitando ampliações) (MOREIRA & 
NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; NERY, 2016; BIERRENBACH 
& NERY, 2013); 

Função (qualidade 
do espaço interno); 

Racionalização na 
organização dos espaços 
(concentração de escadas 
nas extremidades); 

Função (racionalização na organização dos espaços, com 
concentração dos ambientes de serviço/blocos de escadas, p. 
ex.) (ZEIN, 2005; SILVA, 2012; JUCÁ NETO, 2013; NERY, 2016; 
BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Tradição, 
Técnicas e 
Sistemas de 
Gestão; 

Soluções / Adaptações 
Climáticas (segunda pele e/ou 
brises, beirais/varandas/ balanços, 
pátios internos); 

Relação com as culturas 
tradicionais / 
Regionalismos / Adaptação 
ao clima (varandas, brises, 
cobogós, venezianas, etc.); 

Tradição (influência 
da tradição); 

Busca por soluções 
para adaptação ao 
clima (implantação e 
componentes - retorno à 
tradição); 

Adequação aos 
condicionantes climáticos 
(segundas peles, cobogós, 
brises, varandas, pátios 

internos, iluminação zenital); 

Elementos de proteção solar 
e adaptação ao clima 
(balanços, painéis de quebra-sol 

em concreto); 

Soluções / Adaptações 
Climáticas (segunda pele, 
painéis de cobogós 
cerâmicos, brises de 
concreto); 

Soluções / Adaptações Climáticas (brises, cobogós, beirais, 
balanços, pátios internos) (ZEIN, 2005; MOREIRA & 
NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; CANTALICE II, 2009; JUCÁ 
NETO, 2013; ANDRADE JR, 2013; NERY, 2016; 
BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Sistema Construtivo (estruturas 
em concreto armado, pórticos e 
pilares com desenhos trabalhados, 
estruturas fabricadas in loco, uso de 
alvenaria de tijolos cerâmicos e/ou 
blocos de concreto aparentes); 

Novas Técnicas 
Construtivas (estrutura 
independente, verticalização, 
forma X função); 

Tecnologia; 

Estrutura (sistemas 
estruturais definindo o 
volume do edifício, pilares 
e vigas com formas 
expressivas, paredes 
portantes); 

Estrutura definindo a 
volumetria e a 
composição das 
fachadas (pórticos, vigas-
balcão, pilares); 

Solução estrutural em 
concreto aparente 
claramente entendida - 
estrutura aparente definindo 
volumetria; 

Estrutura (sistemas 
estruturais definindo o 
volume do edifício, vigas e 
pilares aparentes, 
diferenciando-se das 
paredes de alvenaria); 

Estrutura (sistemas estruturais definindo o volume do edifício, 
vigas e pilares aparentes, paredes portantes que servem como 
vedação e suporte estrutural) (ZEIN, 2005; MOREIRA & 
NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; CANTALICE II, 2009; JUCÁ 
NETO, 2013; ANDRADE JR, 2013; NERY, 2016; 
BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Localização e 
Implantação; 

Relação com o entorno se dá 
pelo contraste visual (a integração 

com o sítio através dos acessos);  
Relação com o lugar 

Localização e 
Implantação 
(relação com o sítio); 

- 

Implantação livre, muitas 
vezes em terrenos com 
diferenças de nível 
(diferentes acessos); 

- 

Implantação dos edifícios 
em cotas variadas 
(acessos/projetos tomam 
partido dos desníveis); 

Implantação em cotas variadas (acessos e projetos tomam 
partido dos desníveis do terreno) (ZEIN, 2005; MOREIRA & 
NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; JUCÁ NETO, 2013; NERY, 
2016; BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Linguagem e 
outras formas 
de Patrimônio 
Imaterial; 

Características Simbólico-
Conceituais (austeridade e 
homogeneidade, ênfase na 
construtividade - clareza da solução 
estrutural, pré-fabricação como 
método ideal, caráter experimental). 

Civismo (monumentalidade 
dos espaços cívicos, símbolos 
nacionais, novas identidades 
nacionais, representatividade);  

Linguagem 
(significados não 
evidentes); 

Relação do arquiteto 
(com a construção, com o 
método de confecção, com 
a aplicação dos materiais). 

Aspectos simbólicos 
(despojamento geral dos 
edifícios). 

Aspectos simbólicos (civismo 
- "linguagem oficial das obras 
públicas no Estado", 
construtividade - clareza da 
solução estrutural/ pré-
fabricação). 

- 

Aspectos simbólicos (austeridade e homogeneidade do 
concreto e das formas, ênfase na construtividade, clareza na 
solução estrutural) (ZEIN, 2005; MOREIRA & NASLAVSKY, 
2009; SILVA, 2012; CANTALICE II, 2009; JUCÁ NETO, 2013; 
ANDRADE JR, 2013; NERY, 2016; BIERRENBACH & NERY, 
2013); 

Espíritos e 
Sentimentos. 

- - Temporalidade. - - - - - 

Outros fatores 
intrínsecos e 
extrínsecos; 

Interconexão e Interpenetração 
(espaços internos organizados de 
maneira flexível, interconectada e 

não compartimentada); 

Vanguardas artísticas - 
nova concepção espacial/ 
Interconexão e 
Interpenetração  

Interconexão e 
Interpenetração; 

- - 
Presença de obras de arte 
integradas (painéis e murais) 

Conexão fluida entre 
ambientes e edifícios / 
Interpenetração (entre 
espaços construídos/não-
construídos, edifícios/áreas 
livres, espaços 
internos/externos); 

Conexão fluida entre ambientes e edifícios; 
Interpenetração (entre espaços construídos/não-construídos, 
edifícios/áreas livres, espaços internos/ externos) (ZEIN, 2005; 
MOREIRA & NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; NERY, 2016; 
BIERRENBACH & NERY, 2013); 

Imagem 
fotográfica; 

Integração das artes; 
Integração das 
artes; 

Integração das artes (painéis, tapeçarias, esculturas) 
(MOREIRA & NASLAVSKY, 2009; SILVA, 2012; ANDRADE JR, 
2013); 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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Com base nas referências bibliográficas trabalhadas neste capítulo, foram 

selecionados os atributos encontrados com mais frequência nas edificações brutalistas do 

campus central da UFRN e que serão utilizados na análise e caracterização destes 

exemplares (Capítulo 5). O Quadro 4 apresenta resumidamente esses critérios e logo em 

seguida é feita a conceituação e detalhamento de cada um deles. 

 
Quadro 4: Critérios de análise dos exemplares da arquitetura moderna do campus central da UFRN 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

(i) Forma e 
Concepção 

Forma / Composição (coberturas planas, modulação estrutural, planta livre, sistema 
viga-pilar, vazios verticais/pátios internos, destaque nas circulações; reentrâncias, 
saliências e destaques volumétricos; elementos definidores da forma: vigas-calha, 
reservatórios superiores, brises, aberturas); 

Concepção / Partido (volumetrias simples, composta por blocos prismáticos 
interconectados); 

(ii) Materiais e 
Substância 

Adaptação à mão-de-obra e materiais disponíveis, utilizando-os em seus estados 
brutos (pedra - fundações, alvenarias e pilares; concreto - estrutura e outros 
elementos; blocos cerâmicos - cobogós e alvenarias); 

(iii) Uso e 
Função 

Uso (flexibilidade funcional; racionalização na distribuição dos ambientes, 
possibilitando ampliações); 

Função (racionalização na organização dos espaços, com concentração dos 
ambientes de serviço/blocos de escadas); 

(iv) Tradição e 
Técnicas 

Soluções / Adaptações Climáticas (brises, cobogós, beirais, balanços, pátios internos, 
varandas); 

Estrutura (sistemas estruturais definindo o volume do edifício, vigas e pilares 
aparentes, diferenciando-se das paredes de alvenaria, paredes portantes que servem 
como vedação e suporte estrutural); 

(v) 
Localização e 
Implantação 

Implantação dos edifícios em cotas variadas (acessos e projetos tomam partido dos 
desníveis do terreno – promontórios, anfiteatros); 

(vi) 
Linguagem 

Aspectos simbólicos (austeridade e homogeneidade do concreto e das 
formas/volumes, ênfase na construtividade, pré-fabricação, clareza da solução 
estrutural); 

(vii) Outros 
Fatores 

Conexão fluida entre ambientes e edifícios; Interpenetração (entre espaços 
construídos/não-construídos, edifícios/áreas livres, espaços internos/externos); 

Integração das artes (esculturas, murais, painéis, tapeçarias). 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

É importante destacar que a utilização desses atributos na análise do acervo 

modernista da UFRN não significa dizer que estes bens devam ser identificados como 

pertencentes ao acervo do patrimônio mundial, mas sim que os atributos do OG/UNESCO 

também podem ser aplicados para caracterização e atribuição de valor dos exemplares da 

arquitetura moderna. Por outro lado, não se pode negar as relações e semelhanças existentes 

entre o acervo moderno da UFRN e outros exemplares deste estilo construídos no Brasil.  

 

(i) Forma e Concepção: 

São aqueles atributos relacionados às questões projetuais (partido arquitetônico).  

Abrangem as características do desenho, plasticidade, estética, concepção, 
mas não a originalidade da matéria. Nesse atributo, avalia-se o aspecto 
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externo da volumetria, estrutura e superfícies que compõem a envoltória 
(paredes, coberta, esquadrias, elementos vazados e de proteção solar). A 
solução estrutural faz parte da concepção do projeto e, em alguns 
exemplares, é definidora do partido arquitetônico (SILVA, 2012, p. 118). 

As características comuns aos exemplares da arquitetura brutalista estudados 

relacionadas à forma são as coberturas planas, com extensão das lajes além do corpo do 

edifício, formando amplos beirais que, além de compor a volumetria, protegem o interior dos 

ambientes da exposição solar direta; as modulações estruturais e a estrutura independente - 

sistema viga-pilar; planta livre; predomínio dos cheios sobre os vazios, com aberturas bem 

definidas; ênfase em planos flutuantes e em espaços interdependentes. Além disso, alguns 

elementos definidores da forma fazem parte da composição dos edifícios, tais como vigas-

calha, reservatórios superiores, brises, cobogós, tubulações de águas pluviais que fazem 

composição com caixas de seixos rolados para recolhimento de águas das chuvas, etc. 

O partido arquitetônico adota o uso de volumes prismáticos simples, 

predominantemente horizontais, seja em volumes únicos (monoblocos) ou articulados através 

das circulações e de pátios internos que integram os diferentes blocos e servem como áreas 

de convívio dos usuários.  

 

(ii) Materiais e Substância:  

As formas da arquitetura moderna, com edificações caracterizadas por volumetrias 

prismáticas, com poucos detalhes nas fachadas, são um suporte perfeito para destacar seus 

materiais e texturas. Nos locais distantes dos grandes centros, como a região Nordeste, 

muitas vezes foi necessária a adaptação à mão-de-obra e materiais disponíveis, restringindo 

sua variedade e forma de aplicação. 

O material predominante foi o concreto aparente, utilizado nas estruturas (lajes, vigas 

e pilares), alvenarias e outros elementos (bancos, vigas-calha, caixas de drenagem, 

marquises e guarda-corpos.), destacando nas superfícies a rugosidade das marcas das 

fôrmas. Em outros casos, as superfícies de concreto foram pintadas de branco ou nas cores 

primárias. 

No caso da UFRN, os Pavilhões Administrativos, Setores de Aula e Laboratórios de 

cada centro possuem detalhes pintados com cores específicas, servido para caracterizar a 

qual unidade pertencem (CCHLA-azul, CCSA-rosa, CT-vermelho, CCET-amarelo). Outros 

materiais utilizados são as alvenarias, pilares e fundações pedra; tijolos e casquilhos 

cerâmicos, esquadrias de vidro e alumínio e telhas de fibrocimento.  

Um dos principais problemas na conservação da arquitetura moderna é justamente o 

desgaste acelerado dos materiais, se comparados às edificações tradicionais, devido à 

utilização de materiais novos, com pouco conhecimento sobre seu desempenho e 

durabilidade, como também pela mão-de-obra pouco qualificada ou que ainda não estava 
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acostumada com as novas técnicas construtivas. Num momento de grande desenvolvimento 

tecnológico, acreditava-se que materiais como concreto e esquadrias metálicas teriam grande 

durabilidade e necessitariam de pouca manutenção, fato que não se confirmou. Muitas vezes, 

estruturas completas de edificações, materiais de revestimentos das envoltórias ou mesmo 

esquadrias e outros elementos de vedação necessitam ser totalmente ou parcialmente 

substituídos em ações de conservação (SILVA, 2012, p. 119-120).  

 

(iii) Uso e Função: 

A função está diretamente relacionada ao tipo de atividade desenvolvida da edificação, 

sendo mantida sempre que o bem conserva seu uso original, permanecendo adequada para 

realização das atividades para as quais foi originalmente projetado. Este é um dos principais 

desafios da conservação dos edifícios modernos, pois 

[...] mesmo quando se mantém a função original do edifício, surgem novas 
demandas relativas a requisitos de desempenho termo energético e/ou 
acústico, necessidade de novos sistemas de instalações, ou ainda 
regulamentações que trazem novas exigências (SILVA, 2012, p. 122). 

Em muitos casos, a flexibilidade funcional obtida através do uso da estrutura 

independente, favoreceu a flexibilização dos espaços internos e possibilitou a adequação dos 

mesmos a possíveis mudanças de uso, como também as novas necessidades que surgiram 

com o passar do tempo (conforto e acessibilidade, por exemplo). 

Com o desenvolvimento da sociedade moderna e o aparecimento das novas 

tecnologias, surgem novos usos para as edificações. Para que estes sejam desempenhados 

adequadamente, é necessário adequar as antigas instalações para atender as exigências 

técnicas dos novos equipamentos e atingir os requisitos mínimos de conforto térmico, acústico 

e luminoso. Os atributos relacionados ao uso vão analisar se o edifício é capaz desempenhar 

de forma satisfatória suas atividades, sendo esta uma das principais premissas para a 

conservação do bem (SILVA, 2012, p. 123).  

Essas modificações, muitas vezes essenciais para a manutenção da integridade da 

edificação e continuidade no desenvolvimento de suas atividades, podem acarretar perda de 

autenticidade, principalmente nos atributos forma, técnica e materiais, já que muitas vezes é 

necessária a substituição dos materiais de revestimento, troca de esquadrias, instalação de 

películas nos vidros, ampliações dos prédios, entre outras intervenções (SILVA, 2012; 

MOREIRA & NASLAVSKY, 2009). 

 

(iv) Tradição e Técnicas: 

Soluções diferenciadas podem ocorrer para adaptar os projetos às condições 

socioeconômicas, às especificidades do clima, à tecnologia disponível, como também da 

disponibilidade de material ou mão-de-obra especializada. As características ligadas à 
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tradição correspondem às especificidades de cada cultura que, agregadas à produção da 

arquitetura moderna, adaptam seus exemplares para que estes melhorem seu desempenho 

e reflitam as especificidades do local. Podem ser identificadas no emprego materiais regionais 

ou mesmo utilização dos materiais tradicionais de uma forma inovadora. 

Durante o tempo, a tradição moderna repensa a si própria e, no contato com 
outras culturas ou com novas gerações, introduzem-se características 
regionais e novas questões a serem solucionadas. Chamam a atenção o 
dinamismo e a diversidade do modo de fazer moderno (SILVA, 2012, p. 125).  

A influência da tradição também pode ser percebida nas adaptações para solucionar 

questões climáticas, como por exemplo, a intensa utilização dos brises, cobogós, amplos 

beirais, balanços, pátios internos, circulações cobertas, dentre outros, sempre com o objetivo 

de diminuir a incidência solar direta e amenizar a temperatura dos ambientes internos dos 

exemplares da arquitetura moderna produzidos no Brasil e em outros países de clima tropical. 

Outro exemplo da flexibilidade na arquitetura moderna é a sua adequação às 
condições climáticas diversas, o que acarreta uma reinterpretação das formas 
tradicionais de vedação. Nos edifícios habitacionais do Parque Guinle, de 
Lúcio Costa, no Rio de Janeiro as superfícies verticais da envoltória são 
formadas por elementos vazados que filtram a luz solar (SILVA, 2012, p. 125). 

O atributo relacionado à técnica diz respeito ao modo de fazer (SILVA, 2012, p. 127). 

No caso da arquitetura moderna, este modo de fazer é bastante inovador se comparado com 

os padrões de construção civil conhecidos na época e está diretamente relacionado ao 

surgimento de novos materiais (concreto armado, vidro, pré-moldados, etc.). Dizem respeito 

às estruturas (sistemas estruturais definindo o volume do edifício, vigas e pilares aparentes, 

diferenciando-se das paredes de alvenaria, paredes portantes que servem como vedação e 

suporte estrutural), acabamentos (panos de vidro, concreto aparente), esquadrias (esquadrias 

de maiores dimensões, formando grandes panos de vidro, perfis metálicos), elementos pré-

moldados (lajes, brises, cobogós), etc. 

Nos serviços de conservação, a manutenção deste atributo ocorre quando se utiliza a 

mesma tecnologia empregada no edifício original na intervenção para reparação dos danos. 

 

(v) Localização e implantação 

Na arquitetura moderna existe uma íntima relação entre a edificação e o local onde 

está implantada, diz respeito “à relação do edifício com as condições naturais do terreno e 

com o entorno, seja dentro dos limites do próprio lote, seja no contexto rural ou urbano” 

(SILVA, 2012, p. 128). Essa nova relação estabelecida entre as edificações e o entorno, com 

grandes vazios circundando as edificações, faz parte do partido arquitetônico, sendo parte 

essencial para compreensão do projeto.  

Estratégias como isolar a obra em meio a espaços vazios do lote ou implantar a 

edificação em cotas mais altas do terreno para valorizar sua monumentalidade, assim como 
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implantar o imóvel integrado aos elementos naturais da paisagem, fazem parte da intenção 

do arquiteto e da composição original dos projetos. Assim, a implantação dos edifícios muitas 

vezes é feita em cotas variadas, de forma que os acessos e os próprios projetos das 

edificações tomam partido dos desníveis do terreno (níveis intermediários, promontórios, 

anfiteatros, etc.). 

Além dos aspectos apontados acima, no caso específico dos campi universitários e de 

outras megaestruturas, a implantação dos edifícios de forma espaçada, com amplos terrenos 

no entorno imediato, se deve à previsão de ampliação dos mesmos22. 

 

(vi)  Linguagem 

A linguagem é uma característica imaterial que está relacionada aos conceitos teóricos 

e às características simbólicas das edificações. Sua identificação é feita através da análise de 

outros atributos, como forma e concepção, materiais, técnica, interconexão e interpenetração, 

de modo que não é um atributo avaliado isoladamente.  

A qualidade não material dos atributos materiais possui significados, podendo ser 

influenciada por condicionamentos técnicos. A homogeneidade do concreto e o amplo uso 

dos volumes prismáticos, podem sugerir a eficiência das máquinas. Estas características, 

quando associadas à ênfase na construtividade, demonstram uma busca pela clareza das 

soluções estruturais e pela busca de pré-fabricação como método construtivo ideal 

(industrialização da construção). 

Em relação ao significado dos materiais, podem ser citados como exemplos a 

utilização do concreto aparente para expressar austeridade e poder; as amplas esquadrias de 

vidro e alumínio para simbolizar eficiência e inovação tecnológica; as paredes rebocadas e 

pintadas de branco e as superfícies planas para sugerir a eficiência da máquina e organização 

da construção. 

 

(vii) Outros Fatores 

Uma das características inovadoras identificadas nos exemplares da arquitetura 

moderna é a relação existente entre o interior e exterior das edificações. Os avanços 

tecnológicos que permitiram a execução de esquadrias de grandes dimensões, nas quais 

grandes panos de vidros fixados em caixilhos metálicos, permitia a entrada da luz natural no 

interior dos edifícios e a visibilidade da área externa a partir do interior dos ambientes. Por 

outro lado, a estrutura independente e a planta livre possibilitaram uma inovadora relação de 

fluidez e flexibilidade entre os ambientes internos e destes com a paisagem/entorno 

                                                           
22 Há de se ressaltar que os campi criados no âmbito da Reforma Universitária de 1968 já previam a possibilidade 
de ampliação da oferta de cursos e vagas, de forma que o espaço construído deveria estar preparado para isso. 
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circundante. Estas relações são identificadas através do atributo identificado por Silva (2012) 

como “interconexão e interpenetração”.  

Nas intervenções realizadas nas edificações modernas, deve-se atentar para 

manutenção deste atributo, evitando-se, sempre que possível, fechar aberturas, subdividir 

ambientes ou construir anexos no entorno imediato do bem. Outra questão importante, que 

ocorre com frequência nos projetos de conservação para atender requisitos de conforto 

térmico e luminoso, é a substituição ou a aplicação de películas nos vidros das esquadrias. A 

instalação de vidros duplos ou a especificação de películas coloridas ou espelhadas, por 

exemplo, podem influenciar negativamente na manutenção deste atributo, pois interfere na 

transparência que permite o acesso ao interior do edifício a partir da área externa e a 

visualização da paisagem circundante do interior das edificações (SILVA, 2012, p. 133). 

Outro atributo a ser considerado é a integração das artes, que aqui não é utilizada 

como sinônimo de ornamentação, mas sim para destacar as características da própria 

arquitetura moderna. Este conceito já estava preconizado nos princípios da Bauhaus e do 

movimento De Stijl, ambos do início do século XX, como também na carta internacional da 

UNESCO sobre conservação e restauração de monumentos e sítios de 1964 (SILVA, 2012, 

p. 134). 

Muitos exemplares modernos apresentam essa integração da arquitetura com outras 

artes, como por exemplo, os painéis de azulejos, pinturas murais, vitrais, tapeçarias e 

esculturas. As obras de arte integradas podem estar localizadas tanto no interior quanto no 

exterior das edificações e são parte integrante da obra. 

Nos edifícios nos quais a arte e a arquitetura fazem parte de uma única 
composição, conservar o edifício e conservar a obra de arte são ações 
simultâneas. A perda da obra de arte pode significar [SIGNIFICA, grifo 
nosso] a perda da significância e do valor patrimonial do bem (SILVA, 2012, 
p. 135). 

 

3.3. Breve Panorama das Ações de Proteção dos Exemplares da Arquitetura Moderna 

O Brasil foi pioneiro na adoção de medidas legais para salvaguarda da arquitetura 

moderna. Ainda na década de 1940, poucos anos após a criação do SPHAN23, algumas 

edificações modernistas recém-construídas já começaram a ser tombadas. Um dos fatores 

que contribuiu para isso foi a presença de diversos intelectuais ligados à vertente modernista 

atuando nos quadros do IPHAN,24 fazendo com que muitas vezes a patrimonialização 

ocorresse para garantir a preservação de suas próprias obras. 

Num contexto marcado pela forte centralização política e tentativa de 
unificação cultural, principalmente através da idealização de uma nação 

                                                           
23 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado pelo Decreto-Lei nº. 25/1937 é o órgão 
responsável pela proteção do Patrimônio Cultural brasileiro a nível nacional. 
24 Lucio Costa, Alcides da Rocha Miranda, José de Souza Reis e Renato Soeiro, são alguns dos intelectuais ligados 
à vanguarda arquitetônica moderna que compunham o IPHAN.  
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brasileira, no corpo de funcionários do recém-criado SPHAN predominava a 
presença de intelectuais modernos que aproveitaram a oportunidade de aliar-
se ao governo federal para prosperar a arquitetura, urbanismo e paisagismo 
moderno como uma linguagem nacional, especialmente enquanto corrente 
artística. (BISPO, 2014, p. 26) 

De acordo com informações coletadas na lista de bens tombados e dos processos de 

tombamento em andamento disponibilizada no site do IPHAN25, o primeiro exemplar moderno 

protegido pelo órgão foi a Igreja de São Francisco de Assis, obra de Oscar Niemeyer, 

localizada no Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, inscrita no Livro de Tombo das 

Belas Artes, em 1947, apenas quatro anos após ser finalizada. Nos anos seguintes, outros 

exemplares da arquitetura moderna também foram tombados: o prédio do Ministério de 

Educação e Saúde / Palácio Capanema (1948), a Estação de Hidroaviões (1957) e o Aterro 

do Flamengo (1965), no Rio de Janeiro; e o Catetinho (1959) e a Catedral Metropolitana, em 

Brasília (1967).  

A partir daí, ocorreu o transcurso de mais de duas décadas para que outros 

exemplares da arquitetura moderna voltassem a ser considerados formalmente como 

patrimônio nacional. Dentre eles, destacam-se as Casas modernistas de Gregory 

Warchavchik, localizadas no bairro do Pacaembu, em São Paulo (1986); o Conjunto 

Urbanístico de Brasília, construído em decorrência do Plano Piloto traçado para a cidade 

(1990); o Conjunto Urbano e Paisagístico da Pampulha, em Belo Horizonte (1997); o Conjunto 

das edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer para o Parque do Ibirapuera, o 

prédio do MASP (2008) e Casa de Vidro, sede do Instituto Lina Bo Bardi (2003), em São 

Paulo; o Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico de Cataguases (2003), em Minas 

Gerais. No ano de 2007, em comemoração aos cem anos do arquiteto Oscar Niemeyer, foi 

aprovado o tombamento de 24 edificações projetadas por ele, sendo 23 localizadas na capital 

federal26, além da Passarela do Samba/Sambódromo, situada no Rio de Janeiro.  

Além desses, outros monumentos modernos vêm sendo inscritos nos livros do tombo 

nos últimos anos, porém sua representatividade dentro do universo de bens protegidos ainda 

é pequena (Quadro 5). Outro ponto que merece destaque é que a maior parte das obras 

modernas tombadas se localizam nos estados da região sudeste (RJ, SP e MG) e em 

Brasília/DF, capital do país, projetada por Oscar Niemeyer e patrimônio mundial reconhecido 

pela UNESCO.  

 

                                                           
25 Disponível em: <www.iphan.gov.br>, acesso em 15/08/2017. 
26 Edificações com tombamento aprovado pelo Processo de Tombamento nº 1550-T-07: Espaço Lúcio Costa, 
Memorial dos Povos Indígenas, Teatro Nacional, Capela Nossa Senhora de Fátima, Palácio do Planalto, Casa de 
Chá, Congresso Nacional, Conjunto Cultural da República, Conjunto Cultural Funarte, Edifício do Touring Club do 
Brasil, Edificação Pombal, Espaço Oscar Niemeyer, Memorial JK, Conjunto dos Ministérios e anexos, Museu da 
Cidade, Conjunto do Palácio da Alvorada (incluindo a capela), Palácio da Justiça, Praça dos Três Poderes, Palácio 
Itamaraty e anexos, Palácio Jaburu, Panteão da Liberdade e Democracia, Quartel General do Exército e Supremo 
Tribunal Federal. 

http://www.iphan.gov.br/
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Quadro 5: Exemplares da arquitetura moderna tombados pelo IPHAN. 

Nº. 
ANO DE 

TOMBAMENTO/ 
INSCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO DO BEM 
CIDADE/ 
ESTADO 

1. 1947 / 1947 Igreja de São Francisco de Assis Belo Horizonte/MG 

2. 1948 / 1948 Prédio do MEC/ Palácio Capanema Rio de Janeiro/RJ 

3. 1956 / 1957 Estação de Hidroaviões Rio de Janeiro/RJ 

4. 1959 / 1959 Catetinho Brasília/DF 

5. 1964 / 1965 Parque do Flamengo Rio de Janeiro/RJ 

6. 1962 / 1967 Catedral Metropolitana Brasília/DF 

7. 1974 / 1974 Chácara do Céu Rio de Janeiro/RJ 

8. 1978 / 1998 Hangar de Zepelins do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão Rio de Janeiro/RJ 

9. 1983 / 1984 Prédio da Associação Brasileira de Imprensa – ABI Rio de Janeiro/RJ 

10. 1983 / 2015 Remanescentes do Conjunto Hospitalar JK Brasília/DF 

11. 1983 / 2000 Estádio do Maracanã Rio de Janeiro/RJ 

12. 1984 / 1985 Hotel do Parque São Clemente Nova Friburgo/RJ 

13. 1984 / 1986 Conjunto Residencial do Parque Guinle Rio de Janeiro/RJ 

14. 1984 / 2003 
Sítio Roberto Burle Marx e sua coleção museológica e 
bibliográfica 

Barra de 
Guaratiba/RJ 

15. 1984 / 1986 Casa de Warchavchik na Rua Santa Cruz, 325 São Paulo/SP 

16. 1985 / 1986 Casa de Warchavchik na Rua Bahia, 1126 São Paulo/SP 

17. 1985 / 1986 Casa de Warchavchik na Rua Itápolis, 961 São Paulo/SP 

18. 1986 / 1998 
Pavilhão Luís Nunes, antigo Pavilhão de Verificação de 
Óbitos da Escola de Medicina de Recife 

Recife/PE 

19. 1990 / 1990 
Conjunto Urbanístico de Brasília construído em 
decorrência do Plano Piloto traçado para a cidade 

Brasília/DF 

20. 1990  Prédio do Instituto de Resseguros do Brasil Rio de Janeiro/RJ 

21. 1994 / 1997 Pampulha: conjunto arquitetônico e paisagístico Belo Horizonte/MG 

22. 1994 / 2003 
Cataguases, MG: conjunto histórico, arquitetônico e 
paisagístico 

Cataguases/MG 

23. 1998 / 2004 Estação Ferroviária de Mayrink Mairinque/SP 

24. 1998 
Conjunto das edificações projetadas pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer para o Parque do Ibirapuera 

São Paulo/SP 

25. 2002 Museu de Arte Contemporânea (MAC) Niterói/RJ 

26. 2002 / 2005 Acervo Arquitetônico e Urbanístico Art Déco de Goiânia Goiânia/GO 

27.  2002 / 2008 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - 
MASP: edifício e acervo móvel constituído pelos 
cavaletes de concreto e cristal 

São Paulo/SP 

28. 2003 Casa de Vidro, sede do Instituto Lina Bo Bardi São Paulo/SP 

29. 2003 / 2015 Teatro Castro Alves Salvador/BA 

30. 2004 / 2014 
Teatro Oficina, Rua Jaceguai nº 520 (antigo nº70 e 
anteriormente nº 64) 

São Paulo/SP 

31. 2007 
Conjunto da obra de Oscar Niemeyer – 24 edificações 
(ver nota de rodapé nº 22) 

Brasília/DF e Rio 
de Janeiro/RJ 

32. 2008 / 2012 Vila Serra do Navio Serra do Navio/AP 

33. 2008 Jardins de Burle Marx na Cidade de Recife Recife/PE 

34. 2009 / 2012 
Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial, ou 
Monumento aos Pracinhas 

Rio de Janeiro/RJ 

35. 2010 / 2016 Teatro Cultura Artística São Paulo/SP 

36. 2014 / 2015 SESC Pompeia São Paulo/SP 

37. 2015 Edifício Sede do IAB - Departamento de SP São Paulo/SP 

Fonte: Adaptado pela autora a partir das informações coletadas na lista de bens tombados pelo 
IPHAN. Disponível em: <portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126>, acesso em 15/08/2017. 

 

Apesar dos exemplares com características alinhadas à linguagem da arquitetura 

moderna terem sido produzidos simultaneamente por todo o país, dos 37 processos de 

tombamento de obras modernas aprovados pelo IPHAN, apenas três correspondem a 
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exemplares localizados na região Nordeste – o Pavilhão Luís Nunes e os jardins de Burle 

Marx, localizados em Recife/PE; e o Teatro Castro Alves, localizado em Salvador/BA. Essa 

pouca representatividade reforça ainda mais a necessidade de conhecimento e 

reconhecimento da arquitetura produzida nessa região. 

Nos últimos anos, algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de 

ampliar o conhecimento acerca da arquitetura moderna no Brasil. Em 2009, foi criado um 

grupo de trabalho com representantes de algumas superintendências do IPHAN cujo objetivo 

era registrar o acervo modernista através da realização de inventários. Dentre os trabalhos 

desenvolvidos por esse grupo, destacam-se o Inventário sobre a Obra do Arquiteto Vilanova 

Artigas no município de Londrina/PR; o Inventário sobre o Conjunto da Obra do Arquiteto 

Oscar Niemeyer (contemplou obras de diversos estados – BA, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB, 

PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP, TO); e o Cadastramento de Imóveis representativos da 

Arquitetura Moderna dos estados da Bahia e do Paraná. Mais recentemente, outros 

inventários da arquitetura moderna têm sido realizados por universidades, em parcerias com 

o IPHAN, o Docomomo Brasil e outros órgãos de proteção do patrimônio, com destaque para 

os realizados por grupos de pesquisas coordenados por professores da UFBA, UFC e UFPB. 

No âmbito internacional, as ações para salvaguardar os exemplares significativos da 

arquitetura moderna tiveram início nas décadas de 1960 e 1970. Na Alemanha, os primeiros 

exemplares cujo valor foi reconhecido foram as instalações da Escola Bauhaus (1925-26), 

localizada na cidade de Dessau, projeto do arquiteto Walter Gropius. Na França, o pioneirismo 

na proteção e realização de obras de conservação ocorreu com a Villa Savoye (1929-30)27; 

na Holanda, destaca-se o caso do Sanatório Zonnestral (SILVA, 2012, p. 4). 

Todas essas ações ocorreram de forma pontual, só no final da década de 1980, com 

a criação do DOCOMOMO28, é que se percebe uma ação integrada no sentido de se 

reconhecer o valor dos ícones da arquitetura moderna. Os principais objetivos do 

DOCOMOMO são a promoção de ações para documentar e preservar os exemplares do 

Movimento Moderno no campo da arquitetura, do urbanismo e de outras manifestações 

artísticas. 

Em 1992, a convite do ICOMOS29, os especialistas do DOCOMOMO começaram a 

discutir os procedimentos necessários (contexto, fichas, critérios) para inscrever exemplares 

                                                           
27 Localizada em Poissy, subúrbio de Paris, esta obra prima de Le Corbusier, apresenta os cinco pontos 
fundamentais proclamados pelo mesmo para o estilo internacional da Arquitetura Moderna: planta livre, estrutura 
livre, pilotis, teto jardim, janelas em fita. 
28 O DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern 
Movement) é uma organização não-governamental, fundada em 1988, que acessora o World Heritage Center da 
UNESCO nas ações de preservação arquitetura moderna. Disponível em: www.docomomo.org.br, acesso em 
30/04/2017. 
29 Organismo vinculado à UNESCO, o ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) tem como um de 
seus principais objetivos a orientação necessária para inscrição dos bens na Lista do Patrimônio Mundial (World 
Heritage List – WHL). Disponível em www.icomos.org.br, acesso em 30/04/2017. 

http://www.docomomo.org.br/
http://www.icomos.org.br/
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da arquitetura moderna na Lista do Patrimônio Mundial (World Heritage List – WHL) da 

UNESCO. Em 1997, como resultado destas discussões, o ICOMOS apresentou uma lista 

contendo 104 exemplares passíveis de serem considerados patrimônio da humanidade, dos 

quais apenas cinco foram efetivamente inscritos na WHL.  

Em 2001, numa ação conjunta envolvendo a UNESCO, o ICOMOS e o DOCOMOMO, 

foi lançado o Programme on Modern Heritage para identificação, documentação e promoção 

da arquitetura, planejamento urbano e paisagismo produzidos nos séculos XIX e XX. Um dos 

resultados desta ação integrada foi a publicação Identification and Documentation of Modern 

Heritage30, que discorre sobre a significância, preservação e identificação dos valores do 

Patrimônio Moderno. Esses textos foram utilizados para orientar as discussões de 

especialistas que ocorreram em diversos países a partir de então.  

Naquele momento (2002), dos 730 bens inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, 

apenas 12 eram representantes do Patrimônio Moderno. Cabe destacar que dentre as 

edificações apresentadas no Anexo 01 da publicação31, encontramos exemplares ecléticos, 

art nouveau e representantes da arquitetura industrial que se desenvolveu entre o final do 

século XIX e início do século XX, listados na WHL por outras razões e em diferentes 

categorias (OERS, 2003, p. 8). 

O Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convenction (OG) 

é um documento que tem como objetivo auxiliar na Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Cultural da Humanidade através de quatro procedimentos: 1) Inscrição de bens na Lista do 

Patrimônio Mundial; 2) Proteção e conservação dos bens inscritos na WHL; 3) Concessão de 

Assistência Internacional através pelo Fundo do Patrimônio Mundial e 4) Mobilização para 

apoio nacional e internacional em favor da Convenção. Este documento é periodicamente 

revisado, sendo a última versão publicada em 201732. Na parte do OG que trata da inscrição 

de bens da Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade, são apontados os critérios para 

reconhecimento do Valor Excepcional Universal de um bem e apresenta os conceitos relativos 

à autenticidade e integridade adotados pela UNESCO. 

Os critérios do OG utilizados para reconhecer o Valor Excepcional Universal de um 

bem são identificados a seguir:  

 

                                                           
30 OERS, Ron van (ORG). Identification and Documentation of Modern Heritage. UNESCO World Heritage Centre. 
Paris, 2003. Disponível em: <http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_05_en.pdf>. Acesso em 16 jun. 
2017. 
31 Exemplares do Patrimônio Moderno na Lista do Patrimônio Mundial até julho de 2002 (Séculos XIX e XX): 1) 
Parque Güell, Palacio Güell e Casa Mila em Barcelona, Espanha; 2) Brasília; 3) Palácios e Parques de Potsdam e 
Berlim, Alemanha; 4) Cemitério de Estocolmo (Skogskyrkogården), Suécia; 5) Escola Bauhaus e suas edificações 
em Weimar e Dessau, Alemanha; 6) Palácio da Música Catalã e Hospital de São Paulo em Barcelona, Espanha; 
7) Hospício Cabañas, Guadalajara, México; 8) Museumsinsel (Ilha dos Museus) Berlim, Alemanha; 9) Residência 

Rietveld Schröder, Holanda; 10) Cidade Universitária de Caracas, Venezuela; 11) Casas do Arquiteto Victor Horta 
(Bruxelas), Bélgica; 12) Villa Tugendhat em Brno, República Tcheca (OERS, 2003, ANEXO 01, p. 140). 
32 Disponível no site: www.whc.unesco.org/en/guidelines. 
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i) Corresponder a uma obra-prima do gênio criativo humano;  

ii) Exibir um importante intercâmbio de valores humanos, durante um período de 

tempo ou dentro de uma área cultural do mundo, sobre desenvolvimento em 

arquitetura ou tecnologia, artes monumentais, urbanismo ou paisagismo;  

iii) Ser um testemunho único ou pelo menos excepcional de uma tradição cultural ou 

de uma civilização viva ou que tenha desaparecido; 

iv) Representar um excelente exemplo de um tipo de conjunto arquitetônico ou 

tecnológico ou paisagem que ilustra(m) estágio(s) significativo(s) na história 

humana; 

v) Ser um exemplo excepcional de um assentamento humano tradicional, uso da terra 

ou uso do mar, que é representativo de uma cultura (ou culturas), ou interação 

humana com o meio ambiente, especialmente quando se tornou vulnerável sob o 

impacto de mudanças irreversíveis; 

vi) Estar diretamente ou tangivelmente associado a eventos ou tradições vivas, com 

ideias ou com crenças, com obras artísticas e literárias de extraordinária 

importância universal (o Comitê considera que este critério deve, de preferência, 

ser usado em conjunto com outros). 

Ao observarmos o Quadro 6, verificamos que dos critérios descritos no OG, os que se 

repetem com maior frequência nas justificativas para inscrição dos bens modernistas na Lista 

do Patrimônio Mundial são os critérios (i), (ii) e (iv). A análise desse quadro também nos 

mostra que, da mesma forma que ocorreu no Brasil, no caso da proteção das edificações 

modernistas pelo IPHAN, o processo de reconhecimento e inscrição dos exemplares da 

arquitetura moderna na Lista do Patrimônio Mundial é feito de forma lenta e ainda pouco 

representativa. Atualmente, do total de 814 bens culturais inscritos na WHL, apenas dezenove 

representam a arquitetura moderna33.  

O Quadro 6 nos revela a importância da arquitetura moderna brasileira no cenário 

mundial. Dos 19 bens modernos inscritos na WHL, dois são brasileiros, correspondendo a 

mais de 10% do total. Além disso, o primeiro conjunto de edificações modernas considerado 

patrimônio da humanidade, em 1985, foi justamente o conjunto urbanístico e arquitetônico de 

Brasília. A inscrição desse bem na Lista do Patrimônio mundial ocorreu antes mesmo do 

tombamento desse conjunto pelo IPHAN, o qual só foi efetivado em 1990. 

 

 

 

                                                           
33 Dados obtidos através do levantamento realizado pela autora na Word Heritage List disponibilizada no site 
<https:\\whc.unesco.ogr/em/list/>, em agosto de 2017.  
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Quadro 6: Patrimônio Moderno inscrito na Lista do Patrimônio Mundial (WHL). 

Nº. 
ANO DE 

INSCRIÇÃO 
DESCRIÇÃO DO BEM PAÍS ATRIBUTOS 

1. 1987 Brasília Brasil i, iv 

2. 1996 Bauhaus e suas edificações em Weimar e Dessau Alemanha ii, iv, vi 

3 2000 Residência Rietveld Schröder Holanda i, ii 

4. 2000 Cidade Universitária de Caracas Venezuela i, iv 

5 2001 
Villa Tugendthat, em Brno República 

Tcheca 
ii, iv 

6. 2003 Cidade Branca de Tel-Aviv – o Movimento Moderno Israel ii,iv 

7. 2004 Residência e Estúdio do Arquiteto Luis Barragán México i, ii 

8. 2005 Le Havre, a cidade reconstruída por Auguste Perret França ii, iv 

9. 2006 Salão Centenário de Wroclaw Polônia i, ii, iv 

10. 2007 
Campus Central da Cidade Universitária da 
Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) 

México i, ii, iv 

11. 2007 Ópera de Sidney Austrália i 

12. 2008 Conjuntos Habitacionais Modernistas de Berlim Alemanha ii, iv 

13. 2009 Residência Stoclet  Bélgica i, ii 

14. 2011 Fábrica Fagus, em Alfeld Alemanha ii, iv 

15. 2012 
Rabat, Capital Moderna e Cidade Histórica: um 
patrimônio compartilhado 

Marrocos ii, iv 

16. 2014 Fábrica Van Nelle Holanda ii, iv 

17. 2016 

A produção arquitetônica de Le Corbusier, uma 
excelente contribuição para o Movimento Moderno 

Argentina 
Bélgica 
França 
Alemanha 
Índia 
Japão 
Suíça 

i, ii, vi 

18. 2016 Conjunto Moderno da Pampulha Brasil i, ii 

19. 2017 Asmara, uma cidade modernista da África Eritreia ii, iii, iv 

* Exemplares incluídos na lista elaborada pelo grupo de trabalho do Programme on Modern 
Heritage que não estão diretamente ligados ao Movimento Moderno. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações coletadas no site do World Heritage Comitee 
da UNESCO (https:\\whc.unesco.ogr/en/list/, acesso em 15/08/2017). 
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4. PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CENTRAL 

DA UFRN 

 

Este capítulo compreende a análise detalhada do Campus Central da UFRN a partir 

da caracterização de seus aspectos urbanísticos, fazendo a descrição do contexto urbano em 

que foi inserido e destacando o processo de planejamento e construção do mesmo. Para 

traçar esse panorama, foram utilizadas como principais fontes de pesquisa as resoluções do 

Conselho Universitário – CONSUNI, as notícias publicadas nos jornais da época, os 

Relatórios de Atividades da UFRN dos anos de 1971 a 197934, o livro Portal da Memória 

(2008) e o acervo da Mapoteca da Superintendência de Infraestrutura da UFRN.  

 

4.1 Contexto Urbano do Campus Central da UFRN  

O campus da UFRN corresponde a uma gleba com aproximadamente 123Ha, situada 

às margens da BR-101, no bairro de Lagoa Nova, Zona Administrativa Sul da cidade de Natal.  

A ocupação desse bairro teve início no final da década de 1940, impulsionada pelo 

fato dele ser um “caminho de ligação entre o centro de Natal e a base aérea do Parnamirim 

Field”. Na década de 1960, a região era vista pela população natalense como um local isolado, 

“longe de tudo”, predominando granjas, sítios e casas de campo (PREFEITURA MUNICIPAL 

DO NATAL, 2009). A partir da década de 1970, com a implantação de um parque industrial 

na região e a construção de equipamentos públicos de grande envergadura como o Campus 

Universitário (1972), o Estádio de Futebol Castelo Branco - Castelão35 (1972) e o Centro 

Administrativo do Estado36 (1973), loteamentos, conjuntos habitacionais e residências de alto 

padrão começaram a ser construídas na área (Figura 19). De acordo com Macedo (2006) 

[...] Lagoa Nova apresenta desde o processo inicial de sua ocupação, na 
década de 60, uma malha urbana predominantemente linear, com formato de 
tabuleiro de xadrez, registrando a criação de pequenos bolsões de 
adensamento originados a partir da implantação de conjuntos habitacionais 
nas décadas de 70 e 80. 

Até a década de 1960, a ocupação do bairro de Lagoa Nova se concentrava nas 

proximidades da Avenida Bernardo Vieira, em pequenos bolsões ao longo do trecho das 

avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais. A intensificação da ocupação, ocorrida na 

década de 1970, se deve ao início do processo de implantação de infraestrutura e prestação 

de serviços urbanos na área, o que acarretou na valorização de seus terrenos. Além disso, 

                                                           
34 Os reitores da UFRN durante esse período foram: Genário Alves da Fonseca (1971-1975), Domingos Gomes de 
Lima (1975-1979) e Diógenes da Cunha Lima (1979-1983). 
35 Depois passou a se chamar Estádio João Machado, conhecido popularmente como “Machadão”, projeto do 
arquiteto Moacyr Gomes. O estádio foi demolido em 2011, em função das obras da Copa de 2014; em seu lugar 
foi construída a atual Arena das Dunas. 
36 Projeto dos arquitetos Moacyr Gomes e Ubirajara Galvão. 
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havia uma facilidade de financiamento junto aos agentes públicos, já que aquela era 

considerada uma área de expansão urbana da cidade (MACEDO, 2006). 

A evolução urbana do bairro de Lagoa Nova [...] se deu de forma linear, 
partindo, principalmente, dos limites com os bairros do Alecrim e Tirol, 
recebendo também influência do assentamento do bairro de Nova 
Descoberta, com ocupação à época da aprovação do primeiro Plano Diretor, 
ou seja, na década de 70 (MACEDO, 2006). 

 
Figura 19: Planta elaborada na época da implantação do campus, destacando a área onde seria 
construído e identificando as principais estruturas e equipamentos do seu entorno.  

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

O primeiro conjunto habitacional construído nas proximidades da área do campus 

universitário, ainda no final da década de 1960, foi o conjunto Potilândia. O terreno onde foram 

construídas as residências era ocupado anteriormente pela Granja Potilândia, que funcionava 

como centro de treinamento do América Futebol Clube. Foi vendido para o Serviço Social do 

Comércio (SESC), em 1965, com o objetivo de arrecadar recursos para finalizar a obra da 

sede social do clube localizada na Avenida Campos Sales, no bairro do Tirol37. Elaborado pelo 

SESC, o plano piloto que orientou a construção das casas para os comerciários, foi o primeiro 

exemplo a ser executado em todo o país. A previsão era construir na área 400 residências, 

além de diversos equipamentos de apoio como praça, playground, igreja, mercadinho, entre 

outros, os quais iriam compor o Centro Habitacional do Comerciário38. 

                                                           
37 AMÉRICA venderá a Potilândia ao SESC. Diário de Natal, Natal, 30 dez. 1965. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
38 FICOU para... Diário de Natal, Natal, 17 nov. 1965. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 

03/07/2017. 
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Segundo Marques (2006), o conjunto Potilândia foi o segundo conjunto habitacional 

construído na cidade de Natal, depois da Cidade da Esperança, sendo considerado um marco 

na ocupação do bairro de Lagoa Nova. “Potilândia foi construído fora dos limites da zona 

urbana de Lagoa Nova e ligava-se a esta, através da BR-101 (Pista), o que obrigatoriamente 

valorizou o espaço entre este e a área urbana com os serviços que para lá foram levados”. 

Desta forma, percebe-se que a área escolhida para implantação do Campus 

Universitário estava localizada na região periférica da cidade de Natal, numa época onde a 

expansão urbana da cidade atraía para a região diversos loteamentos, conjuntos 

habitacionais e um incipiente parque industrial, formado pelas indústrias têxteis Soriedem 

(1971), Reis Magos (1974) e T Barreto (1976) ( 

Figura 20). 

A instalação do Campus da UFRN constitui importante fator para o 
desenvolvimento da área antes totalmente desabitada, localizada em uma 
porção isolada do bairro. Sua utilização por parte de uma instituição de ensino 
de grande porte favoreceu a instalação de outros empreendimentos em seu 
entorno (MACEDO, 2006). 

 

Figura 20: Fotografia aérea de Carlos Lyra, provavelmente do início dos anos 80, onde é possível ver 
alguns equipamentos do campus universitário, as fábricas do parque industrial e o conjunto Mirassol 

(1. Capela do Campus; 2. INPE; 3. Hotel de Trânsito; 4. Praça Cívica do Campus; 5. Confecções Reis 
Magos; 6. T. Barreto; 7. SORIEDEM; 8. Viaduto de Ponta Negra; 9. Conjunto Mirassol). 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original publicado em NEWTON JÚNIOR, 2008. 

 

O terreno onde o Campus Central foi construído é composto por duas áreas. A primeira 

foi adquirida pela então Universidade do Rio Grande do Norte, em 1961, por Cr$ 5.500.000,00 

(cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), durante o reitorado de Onofre Lopes39. Essa área 

                                                           
39 Certidão de Escritura lavrada em 04 de dezembro de 1961, no Livro nº. 368, folhas 6 à 12, do 3º Ofício de Notas 
de Natal. 
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se destinava a abrigar as futuras edificações da “Cidade Universitária do Rio Grande do 

Norte”. Estava situada às margens da “estrada asfaltada que demanda desta cidade para a 

Base Aérea de Parnamirim” (BR-101), sendo composta por dois terrenos, correspondendo a 

um total de 91.516m2 ( 

Figura 21). De acordo com a Escritura Pública do Imóvel, o terreno estava limitado, 

[...] ao Norte, com a Estrada de rodagem para Ponta Negra; [...] ao Sul, com 
o Governo Federal; a Leste, com Dr. Mário Bandeira; e, ao Oeste, com 
diversos e terras devolutas do Estado, [...] terrenos esses que estão situados 
no lugar denominado Lagoa Nova, deste município de Natal. 

Além disso, a Escritura também identifica a antiga ocupação do terreno e os prédios e 

benfeitorias existentes no local. Essa descrição mostra naquela época, a área tinha uso mais 

compatível com a atividade rural, porém com uma infraestrutura mínima (água e energia) que 

permitia a ocupação inicial. 

[...] terrenos esses onde se acha construído o Centro Hípico de Natal, 
construído de tijolos e telhas comuns, além de outras benfeitorias, tais como 
um poço tubular com 70 (setenta) metros de profundidade, bomba elétrica 
subaérea, [...], duas casas para zelador, cercas de arame farpado [...], 
instalações elétricas para força e luz, coqueiros, cajueiros [...] 

A análise dessa Escritura é importante para enfatizar a intenção dos gestores da UFRN 

em relação à ideia de concentrar as atividades universitárias em um único local. Ainda em 

1961, ou seja, sete anos antes da Reforma Universitária de 1968, já se pensava na construção 

de uma Cidade Universitária no Rio Grande do Norte.  
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Figura 21: Levantamento planialtimétrico identificando os limites da Área 01 do terreno ocupado pelo 

Campus Central da UFRN. Elaborado pelo escritório de Alcyr Meira. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

A segunda área foi doada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte para a 

UFRN, através da Lei 4.105/1972, publicada no Diário Oficial do Estado, em 09 de dezembro 

de 1972, durante o reitorado de Genário Alves Fonseca. A Escritura Pública de Doação, 

lavrada no ano seguinte40, informa que o terreno se destinava à construção do campus da 

UFRN, sendo demarcado por uma poligonal irregular, limitada pelo Campo de Manobras do 

2º Batalhão de Engenharia e Combate do Exército, áreas do bairro de Nova Descoberta e dos 

conjuntos Potilândia, Mirassol e Cidade Jardim, e pelo Parque das Dunas. A escritura também 

destaca que fica excluído daquela doação o terreno já ocupado naquela época pela 

Companhia de Águas e Esgotos (CAERN). Na parte final desta Escritura, é feita uma 

transcrição de um trecho da Lei 4.105/1972. 

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 42, nº. IV, da Constituição Estadual, e nos termos do 
artigo 1º da Lei nº. 4.105, de 06 de dezembro de 1972, DECRETA: - Artº. 1º. 
Fica doada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a área de terreno 
pertencente ao domínio público estadual, cujas características e delimitações 
acham-se expressas no artigo 1º da Lei nº 4.105, de 06/12/1972. Parágrafo 
Único: - Fica excluída, do terreno ora doado, uma área nele encravada, 
ocupada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

                                                           
40 Escritura Pública de Doação lavrada em 24 de setembro de 1973, no Livro n°. 252, folhas 92 a 95, do 1º Ofício 
de Notas de Natal. 
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(CAERN), com limites e dimensões especificadas no parágrafo único do 
artigo 1º, da Lei 4.105, referida neste artigo. 

Se compararmos a planta anexada à Escritura de Doação da Área II com a área 

efetivamente ocupada pelo Campus Central verificamos que parte do terreno não foi ocupado. 

A  

Figura 22 ilustra essa questão, identificando as poligonais que definem os limites das 

duas áreas que compõem o campus e o seu entorno imediato, além dessa parte do terreno 

que não foi ocupada pela universidade. 
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Figura 22: Montagem do mapa atual do campus da UFRN sobre escritura de doação do terreno. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir de CARVALHO (2005, p. 59). 
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4.2 Planejamento e Construção do Campus Central da UFRN  

O planejamento para construção do Campus Central da UFRN teve início em 1968, no 

reitorado de Onofre Lopes da Silva (1959-1971), quando foi criado um Grupo de Trabalho com 

a responsabilidade de coordenar os estudos necessários para a implantação do “campus” 

universitário41. No ano seguinte, foi instituída uma comissão para implantação da Reforma 

Universitária, cujo objetivo era programar a nova estrutura universitária e administrativa da 

UFRN42. De acordo com esta Resolução, seria criado um “plano global de implantação” cujas 

atividades, com início previsto para 1970, deveriam ocorrer de forma escalonada e atendendo 

a metas prioritárias, estabelecidas num cronograma de execução. 

O reitor Genário Alves da Fonseca iniciou sua gestão em maio de 1971 e uma de suas 

primeiras atividades foi designar uma comissão para tratar da implantação do campus 

universitário da UFRN. Para tanto, contou com o assessoramento de um escritório inglês 

especializado na elaboração de projetos de campus universitários, o International 

Processional Consortia Ltda. Dois arquitetos dessa empresa - David Johnson e Michael 

Baliard - vieram pessoalmente a Natal prestar essa assessoria43/44.  

A partir destas orientações, foi criado um Grupo de Trabalho formado pelo arquiteto 

da Diretoria de Obras da UFRN Manoel Coelho da Silva; pelo arquiteto e professor da Escola 

de Engenharia da UFRN, João Maurício de Miranda; pelo engenheiro Antônio Emanoel Lago, 

professor da Escola de Engenharia da UFRN; pelo contador, professor da antiga Faculdade 

de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais, José Cláudio de Morais Melo; e pelo 

advogado Carlos Jussier Trindade dos Santos, auxiliar direto do reitorado de Genário Alves 

da Fonseca45. O objetivo desta comissão era realizar, o levantamento preliminar de dados 

para subsidiar a elaboração do anteprojeto para construção do campus universitário da UFRN. 

Ainda de acordo com a matéria que divulgou esta notícia, “o início dos trabalhos de construção 

do campus está na dependência da liberação da área por parte do Comando da ID/7. Logo 

que isso seja feito, a UFRN começará os estudos topográficos”. 

Miranda (2009, p. 112) lembra que os integrantes desse Grupo “reuniam-se 

semanalmente à noite, na antiga residência do Sr. Fernando Gomes Pedroza, na Avenida Nilo 

Peçanha, adquirida pela UFRN e onde se instalara a administração da Faculdade de 

Medicina”. O anteprojeto elaborado por esta equipe foi concluído em março de 1972, contendo 

os estudos de viabilidade econômico-financeira e de localização que resultaram no Projeto 

                                                           
41 RESOLUÇÃO CONSUNI nº. 64/68-U, de 02 de agosto de 1968. 
42 RESOLUÇÃO CONSUNI nº. 47/69-U, de 19 de setembro de 1969. 
43 CAMPUS Universitário foi assunto no 1º dia de trabalho do Reitor. Diário de Natal, Natal, 27 mai. 1971. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
44 Infelizmente, na nossa pesquisa historiográfica não foram encontradas outras informações sobre essa 
assessoria, seus desdobramentos ou o motivo desse escritório inglês ter sido escolhido. 
45 COMISSÃO vai elaborar anteprojeto do campus. Diário de Natal, Natal, 28 mai. 1971. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028711_02&pasta=ano%20197&pesq=campus
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Global do Campus. Inicialmente, a previsão era que a construção do campus da UFRN 

ocorresse em três etapas bianuais. Na primeira, seria implantada a infraestrutura e construção 

dos Institutos Básicos; na segunda, seriam construídos os prédios para abrigar as atividades 

das áreas tecnológica e humanística; e na terceira, seria construída a área biomédica. Vale 

ressaltar que, antes mesmo da finalização desses estudos, o levantamento topográfico do 

terreno localizado nas proximidades da Escola de Engenharia já havia sido realizado.  

O levantamento planimétrico do terreno com 140 hectares próximo à Escola 
de Engenharia foi concluído no início do mês de novembro de 1971. Nesse 
mesmo período, o reitor Genário Alves da Fonseca foi a Brasília tratar do 
processo licitatório para realizar os estudos de viabilidade econômica e os 
projetos urbanístico e arquitetônico do campus universitário. Nesta viagem, o 
reitor já levou o projeto de construção do Centro de Desportos da 
Universidade, elaborado pelos arquitetos João Maurício de Miranda e Manoel 
Coelho, ao qual estava destinada uma verba de Cr$ 400 mil46. 

O Relatório de Atividades da UFRN realizadas ao longo do ano de 1971 também 

aborda esta questão, destacando o fato de que a equipe da Diretoria de Obras da universidade 

havia colaborado diretamente nas atividades de planejamento e construção do campus 

universitário através da realização do levantamento topográfico e supervisão dos serviços de 

desmatamento e terraplenagem do terreno ( 

Figura 23).  

                                                           
46 LEVANTAMENTO para “campus” concluído. Diário de Natal, Natal, 05 nov. 1971. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 23: Serviços de desmatamento e terraplenagem da área onde seria construída a Praça Cívica 

do Campus, situada nas proximidades da antiga Escola de Engenharia. 

  

  
Fonte: Acervo pessoal do engenheiro Erivan Romão. 

 

Um fato pouco divulgado nos documentos e publicações que tratam da fase de 

planejamento do campus da UFRN é que, além dos produtos especificados no parágrafo 

anterior, os arquitetos Manoel Coelho e João Maurício, também elaboraram um anteprojeto 

urbanístico, com uma proposta para o campus universitário (Figura 24 e Figura 25). O projeto 

já seguia as orientações das diretrizes traçadas pelo MEC para a Reforma Administrativa da 

UFRN, na qual os institutos e faculdades isoladas eram agrupados em cinco Centros (Centro 

de Ciências Naturais – CCEN; Centro de Ciências Humanas Letras e Artes – CCHLA; Centro 

de Tecnologia – CT; Centro de Ciências da Saúde – CCS; Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas – CCSA) (UFRN, 1973, p. 42-43). 

De acordo com Miranda (2009), os Centros eram considerados “ilhas de saber”, 

circundados por anéis viários, com uma setorização atividades, na qual as áreas periféricas 

eram ocupadas por jardins e áreas arborizadas, e as edificações eram distribuídas a partir de 

uma praça central. Ele indica ainda que devido à irregularidade do terreno (área de dunas), 

estas unidades deveriam ser implantadas em locais onde fosse necessário o mínimo de 

movimentação de terra, em plataformas com diferentes níveis, demonstrando uma 

preocupação com os custos da execução. 

Os Centros foram projetados em forma de hexágonos inscritos numa 
circunferência de raio=200m. Em torno de uma praça central de forma 
quadrada se desenvolvem as áreas físicas correspondentes e necessárias 
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para o conjunto didático. Os projetos obedecem a uma estrutura simples e 
modulada para facilitar a necessidade de expansão. Estão interconectados 
por jardins e passeios de comunicação entre os prédios. Na periferia foi 
projetado um cinturão de árvores de grande porte, nativas, como o oiti, sobre 
um gramado, para sombreamento e manutenção de um clima de temperatura 
baixa. Circunda o hexágono um anel viário para cada centro, sem 
cruzamentos e com grandes estacionamentos, ligados à praça central por 
passeios sombreados (MIRANDA, 2009, p.116). 

O detalhamento desse anteprojeto resultou em um Plano Piloto, porém o mesmo não 

foi executado (Figura 26). Essa primeira proposta para o campus da UFRN também apresenta 

características do planejamento moderno. Seu desenho é formado por várias células (centros 

de inteligência / ilhas do saber) que se intercomunicam ao longo de uma circulação central, 

fazendo lembrar a ideia das cidades-jardins propostas por Ebenezer Howard. 

A pesquisa historiográfica realizada neste trabalho não deixou claro o motivo pelo qual 

este projeto, desenvolvido pela equipe local, não foi levado adiante. João Maurício de Miranda 

(2009), um dos autores deste Plano Piloto, dá a entender, quase num tom de desabafo, que 

a contratação do escritório de Alcyr Meira ocorreu devido a influências políticas, já que ele e 

o ministro da Educação eram paraenses, mas nada disso é comprovado pela documentação 

oficial. 

Quando o novo anteprojeto estava para ser enviado ao Departamento de 
Assuntos Acadêmicos do Ministério da Educação e Cultura, chegou à Reitoria 
um anteprojeto da Empresa Alcyr Meira & Cia, de Belém do Pará. Era Ministro 
da Educação o Sr. Jarbas Passarinho, militar da reserva do Exército e 
senador do Estado do Pará. 

 

Figura 24: Arquiteto Manoel Coelho apresentando o anteprojeto do Campus para um grupo de 
alunos e funcionários da universidade. 

 
Fonte: DIÁRIO DE NATAL, 30 de março de 1972.  
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Figura 25: Anteprojeto para o campus universitário da UFRN elaborado pelos arquitetos João 
Maurício de Miranda e Manoel Coelho da Silva. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original publicado em Miranda (2009, p. 115-117). 

 

Figura 26: Plano Piloto para o campus universitário da UFRN elaborado pelos arquitetos João 
Maurício de Mirante e Manoel Coelho da Silva. 

 
Fonte: Acervo da mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

As primeiras negociações visando à contratação do escritório do arquiteto paraense 

Alcyr Meira para que o mesmo coordenasse o projeto urbanístico do Campus Universitário da 
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UFRN ocorreram em dezembro de 197147. Naquela época, o arquiteto já tinha no currículo a 

responsabilidade pelo planejamento da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pela 

elaboração do Plano Diretor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A intensão do Reitor 

Genário Alves Fonseca era de que o planejamento físico do campus fosse feito em parceria 

com os arquitetos João Maurício de Miranda e Daniel Holanda, integrantes do quadro de 

professores da Escola de Engenharia da UFRN. 

Nesse contexto, foi constituída, em abril de 1972, a Comissão Executiva do Campus, 

encarregada de analisar o projeto do campus universitário e orientar o CONSUNI em relação 

às providências que deveriam ser tomadas para efetivar sua execução48. Dentre suas 

responsabilidades estavam a emissão de pareceres técnicos referentes à “definição da 

unidade, do comportamento, da racionalização, da integração e da diferenciação de espaços 

no campus”, além de avaliação técnica dos “aspectos relativos à diversificação, privacidade, 

centralização, coordenação, flexibilidade e expansibilidade do campus”. Essa comissão, 

presidida pelo Reitor Genário Alves Fonseca, era composta pelos Pró-Reitores Domingos 

Gomes de Lima e Artur Marinho de Medeiros, pelos professores José Nunes Cabral de 

Carvalho e Ubiratan Pereira Galvão e pela presidente do D.C.E.49, a estudante Ana Valderez 

Meirelles de Amorim. 

O processo licitatório para contratação da empresa responsável pela elaboração do 

planejamento do campus universitário da UFRN e por sua reformulação acadêmica (Tomada 

de Preços 06/72) foi publicado em 04 de maio de 1972. Ainda no final daquele mês, a 

comissão responsável pelo julgamento das propostas, composta pelo ex-prefeito de Natal 

Ubiratan Galvão, o reitor da UFRN Genário Fonseca, os pró-reitores Domingos Gomes de 

Lima e Artur Marinho de Medeiros e os professores Otto de Brito Guerra e Cabral de Carvalho, 

declarou vencedora a firma Alcyr Meira e Cia, Ltda. – Arquitetura e Urbanismo50. 

O contrato oficial só foi assinado em maio de 197251, porém, notícias publicadas nos 

jornais da cidade mostram que as atividades do arquiteto começaram antes disso, já tendo 

participado de diversas reuniões com os integrantes da Comissão para Construção do 

Campus Universitário nos primeiros meses do ano. 

O reitor da universidade esteve reunido com os arquitetos Alcyr Meira, João 
Maurício de Miranda, Manoel Coelho e Malef Vitório de Carvalho e o 
estudante Sidney Fonseca para definir a estrutura organizacional e as linhas 
do planejamento global do campus. Durante o dia, os arquitetos Alcyr Meira, 
João Maurício de Miranda e Manoel Coelho mantiveram outras reuniões para 
detalharem a forma de participação de cada um na elaboração do projeto e 
já definir alguns projetos para início imediato, como o Restaurante 

                                                           
47 ARQUITETO do Pará quer planejar campus da UFRN. Diário de Natal, Natal, 23 dez. 1971. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
48 RESOLUÇÃO CONSUNI, nº. 18/72-U, de 13 de abril de 1972. 
49 Diretório Geral dos Estudantes da UFRN. 
50. UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Norte. Diário de Natal, Natal, 24 mai. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017). 
51 RESOLUÇÃO CONSUNI nº. 24/72-U, de 23 de maio de 1972. 
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Universitário, Centro de Esportes e Praça Cívica, onde, inclusive, será 
realizada a solenidade única de colação de grau a partir de 197352. 

Logo após a assinatura do contrato, chegaram a Natal dois arquitetos colaboradores 

do escritório de Alcyr Meira53 para organizar a estrutura do escritório onde seria desenvolvido 

o projeto do campus universitário e já iniciar os primeiros projetos54. A análise do contrato 

mostra que o mesmo tinha como objetivo elaborar, em 180 dias, o estudo preliminar para o 

Campus Universitário e o plano de reformulação acadêmica da universidade. Os produtos a 

serem entregues estão elencados abaixo: 

 Plano Acadêmico; 

 Plano Geral do Campus: Estudo Preliminar ( 

 Figura 27), Anteprojeto e Projeto Definitivo (Figura 28); 

 Plano Geral do Sistema Viário devidamente relacionado com o sistema viário 

urbano ( 

 Figura 29); 

 Projeto do sistema elétrico (Figura 30); 

 Projeto dos sistemas hidráulico, de esgotos sanitários e águas servidas e de 

esgotos pluviais (Figura 31); 

 Memorial descritivo e justificativo da estrutura física do Plano Diretor; 

 Projeto da Praça Cívica; 

 Especificações e orçamentos. 

Não foi localizado no acervo da Superintendência de Infraestrutura nenhum material 

referente à parte descritiva desses projetos (planos, memoriais, especificações, etc.). Porém, 

a parte gráfica que compõe os mesmos (plantas, cortes, elevações, etc.), encontra-se 

arquivada na mapoteca dessa instituição55. A análise criteriosa desse material nos fornece o 

embasamento necessário para discorrer sobre o processo de planejamento para ocupação 

do campus central da UFRN. 

A primeira versão da Planta Geral do Campus, com indicação de prédios, áreas de 

estacionamento, arruamentos e áreas verdes, foi elaborada pela equipe de Alcyr Meira ainda 

na etapa de Estudo Preliminar ( 

Figura 27). Esta prancha não está datada, porém a partir da observação da forma e 

implantação dos prédios, estima-se que mesma foi feita ainda em 1972.  

                                                           
52 REITOR confirma o projeto SACI: junho. Diário de Natal, Natal, 12 abr. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
53 Além de Alcyr Meira, a equipe de profissionais deste escritório que trabalhou nos projetos do campus da UFRN 
era composta pelos arquitetos Armando Couceiro, Jaime Bibas, Alberto Rubim e Dirce Bibas. 
54 CAMPUS. Diário de Natal, Natal, 30 mai. 1972. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
55 Desde 2015 a autora dessa pesquisa é responsável pelo Setor de Cadastro e Documentação Superintendência 
de Infraestrutura da UFRN. Ao longo deste tempo vem trabalhando, com o apoio de estagiários do curso de 
graduação em Arquitetura e Urbanismo da instituição, na identificação e catalogação do acervo existente na 
mapoteca da INFRA. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028711_02&pasta=ano%20197&pesq=campus
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Figura 27: Versão da Planta Geral do Campus entregue na etapa do Estudo Preliminar elaborada 

pela equipe do escritório do arquiteto Alcyr Meira (a data do projeto não está identificada).  

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Nesta planta, os únicos equipamentos que coincidem com os locais onde efetivamente 

foram construídos - por estarem em obras ou já concluídos - são a Escola de Engenharia (1), 

que já estava presente na área, antes mesmo do início das obras do campus; a Praça Cívica 

(2), que foi a primeira edificação construída no campus, inaugurada em dezembro de 1972; o 

setor esportivo (4); o primeiro Pavilhão Administrativo (5), atual CCSA; e o primeiro Setor de 

Aulas Teóricas (5), atual Setor I.  A localização do Restaurante Universitário (3) e da Biblioteca 

Central também coincide (F), porém, ao ser efetivada a construção dos prédios, estes foram 

rotacionados 90 em relação ao que está identificado nesta planta. 

Dentre as modificações observadas nessa proposta em relação ao que foi executado, 

destaca-se o fato de que Alcyr Meira indicou a implantação do prédio da Reitoria (A) na área 

onde atualmente está construída a Capela do Campus (B) (a qual originalmente estava 

prevista para ocupar o local onde hoje está localizada a Escola de Música). Os Setores de 

Aulas Teóricas II, III, IV e V (C) ficavam mais agrupados espacialmente, concentrados no 

entorno da Biblioteca (F) e apresentavam a mesma orientação do Setor I56. Os Pavilhões 

Administrativos do CCHLA, CT e CCET (D), além de estarem implantados em locais 

diferentes, também tinham um bloco a mais do que dos dois volumes do projeto original do 

CCSA (e que foi efetivamente replicado nos projetos dos prédios administrativos dos outros 

                                                           
56 Na proposta da equipe de Alcyr Meira, os blocos de sala de aula tinham orientação E-W, favorecendo a 
ventilação natural (NE). Essa orientação foi aplicada apenas no primeiro conjunto construído (Setor I). Os demais 
(Setores II, III, IV e V) foram rotacionados em relação à proposta original, sendo construídos com as fachadas de 
maior dimensão orientadas na direção N-S. 

5

/ 
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centros); os Laboratórios (E) estavam locados em áreas bem diferentes das quais foram 

efetivamente construídos (vários laboratórios estavam previstos para a área que atualmente 

é ocupada pelo Centro de Convivências) e não tinham uma variação formal significativa, todos 

seguiam um partido muito semelhante ao adotado nos projetos do Laboratório de Física I e 

Química I (únicos que foram construídos segundo os projetos da equipe de Alcyr Meira). 

A versão final da Planta Geral do Campus entregue pelo escritório de Alcyr Meira 

possui algumas modificações em relação ao Estudo Preliminar, porém ainda apresenta várias 

diferenças em relação à situação atual (Figura 28). Nela, o Restaurante Universitário (3) e a 

Biblioteca Central (6) já estão implantados corretamente; os equipamentos do Parque 

Esportivo (campo de futebol, arquibancadas, quadras, piscina, etc.) (4) e os Prédios do Setor 

de Apoio (Almoxarifado, Imprensa e Central de Medicamentos) (7), estão detalhados e 

distribuídos de acordo com o que foi executado; o que parece indicar que estas obras já 

tinham sido finalizadas ou estavam em andamento naquele momento. Os Setores de Aulas 

Teóricas (C), Pavilhões Administrativos (D) e os Laboratórios (E) tiveram algumas 

modificações na distribuição em relação à versão anterior, porém ainda seguem as mesmas 

observações indicadas no Estudo Preliminar – com diferenças formais, no caso específico 

dos Pavilhões Administrativos e de orientação, em relação aos Blocos de Aulas Teóricas 

(orientados E-W). 

Figura 28: Versão final da Planta Geral do Campus entregue pela equipe do escritório do arquiteto 
Alcyr Meira (a data do projeto não está identificada).  

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

A Planta Geral do Sistema Viário proposta no Plano Diretor elaborado pela equipe de 

Alcyr Meira não previa vias internas no campus ( 

Figura 29). Toda a circulação de veículos era feita pela via perimetral, que contorna o 

terreno do campus, a partir da qual eram acessados os bolsões de estacionamento. As 
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circulações internas, que interligavam as salas de aula, laboratórios e demais equipamentos 

eram exclusivas para pedestres.  

 
Figura 29: Planta Geral do Sistema Viário do Campus. As áreas destinadas aos estacionamentos 

estão destacadas em azul (a data do projeto não está identificada). 

 
Fonte: Acervo da mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Além dos projetos urbanísticos (Planta Geral do Campus e Planta do Sistema Viário), 

o Plano Diretor elaborado pela equipe de Alcyr Meira também continha os projetos do 

Esquema da Rede Elétrica (Figura 30) e da Rede Hidrossanitária (Figura 31). 

 

Figura 30: Esquema da Rede Elétrica elaborado pela equipe do escritório do arquiteto Alcyr Meira (a 
data do projeto não está identificada). 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 31: Esquema da Rede Hidrossanitária elaborado pela equipe do escritório do arquiteto Alcyr 
Meira (a data do projeto não está identificada). 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Como os recursos para a implantação de infraestrutura e construção dos prédios do 

Campus Universitário da UFRN vinham do Programa PREMESU IV, o Plano Diretor da UFRN 

elaborado pelo escritório de Alcyr Meira teve que ser avaliado pela Comissão Permanente de 

Assessoramento da Coordenação do Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino Superior 

- PREMESU57. Após essa análise, foi sugerida uma reformulação do Plano Diretor elaborado 

pela equipe do arquiteto Alcyr Meira, visando o remanejamento de alguns prédios e a 

indicação de áreas para expansão.  

Por indicação da Comissão Permanente de Assessoramento do PREMESU, essa 

reformulação foi feita com apoio do Núcleo de Assistência Técnica da Universidade Federal 

de Minas Gerais58. Essa revisão só foi finalizada em 1976, quando foi oficialmente publicado 

o primeiro Plano Diretor do Campus, através da Resolução nº. 23/76-CONSUNI.  

Como já foi dito, uma das premissas que orientaram a construção do campus central 

da UFRN foram as orientações do urbanismo moderno previstos na Carta de Atenas, com 

destaque para o rígido zoneamento funcional. Além disso, a Reforma Administrativa 

                                                           
57 O Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino Superior (PREMESU), vinculado ao Departamento de 
Assuntos Universitários do Ministério da Educação e Cultura, tinha como objetivos: “a) gerir e coordenar projetos 
específicos, na área do ensino superior, relativamente à expansão e equipamento dos "campi" universitários; b) 
administrar acordos e convênios com organismos financiadores nacionais e internacionais formados com aquele 
fim; c) analisar e compatibilizar, com as diretrizes do Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da 
Educação e Cultura, os programas das instituições de ensino superior, atendidas as prioridades do Plano Setorial 
da Educação e Cultura; d) assessorar as instituições de ensino superior na elaboração dos programas a que se 
refere a alínea anterior; e) promover ou realizar levantamentos, estudos e pesquisas destinadas à avaliação e 
atualização do planejamento físico universitário” (Decreto nº. 73.857, de 14 de março de 1974).  
58 Esse é mais um dos pontos da pesquisa que merece um aprofundamento maior em futuros trabalhos que 
abordem o tema. A Resolução nº. 23/76-CONSUNI, fala da participação desse Núcleo de Assistência Técnica da 
UFMG, porém não explica o motivo dessa equipe ter sido escolhida para assessorar a revisão do Plano Diretor da 
UFRN e nem tampouco esclarece quem eram os profissionais que a compunham. 
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implantada na UFRN, ainda em 1972, considerava que o planejamento físico do campus 

deveria seguir as premissas da nova estrutura acadêmica decorrente da Reforma 

Universitária de 1968, ou seja, o mesmo deveria ser caracterizado por zonas, centros e 

setores. A partir daí, foram propostas cinco zonas para o campus central: Zona Administrativa, 

Zona de Ensino e Pesquisa, Zona de Recreação, Zona Esportiva e Zona de Serviços Gerais59 

(Figura 32). 

A Zona Administrativa, situada no centro do terreno do campus, era considerada o 

centro polarizador das atividades de apoio e direção da universidade, sendo subdividida em 

três setores – o de Direção, o de Serviços Gerais e o Cultural. O Setor de Direção abrangia o 

prédio da Reitoria, no qual estariam localizados o Gabinete, as Pró-Reitorias, os Conselhos 

Superiores, as Finanças, os Recursos Humanos, etc. O Setor de Serviços Gerais era 

responsável pela manutenção dos serviços de infraestrutura da universidade, constituído pela 

Prefeitura do Campus, Setor de Manutenção, Setor de Transportes e Setor de Segurança. O 

Setor Cultural concentraria os prédios da Rádio e Televisão Universitárias, Biblioteca Central 

e Auditório. É importante observar que no momento da elaboração deste plano diretor, a 

Reitoria ainda funcionava no prédio da Biblioteca Central e o Centro de Convivências ainda 

não havia sido planejado.  

Figura 32: Zoneamento das atividades previsto no Plano Diretor da UFRN de 1976. 

 
Fonte: Acervo da mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

A Zona de Ensino e Pesquisa era constituída pelos cinco grandes centros da 

universidade, que agrupavam as disciplinas das áreas básicas de conhecimento humano. 

Eram divididos em: I) Centros de Pesquisa e Ensino Básico (Centro de Ciências Exatas e 

                                                           
59 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Reforma administrativa: experiência da UFRN. 

Natal: Imprensa Universitária, 1973. 
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Naturais – CCEN / atual CCET; Centro de Ciências Humanas Letras e Artes – CCHLA); e II) 

Centros de Pesquisa e Ensino Aplicado (Centro de Tecnologia – CT; Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas – CCSA; Centro de Ciências da Saúde – CCS). Cada um desses centros 

era composto por um Setor Didático-Administrativo, Setores de Aulas Teóricas e Setores de 

Aulas Práticas (Laboratórios). 

A Zona de Desportos compreendia as instalações e equipamentos necessários para 

realização das diversas modalidades esportivas. Os equipamentos do Centro de Desportos 

da universidade foram os primeiros a serem construídos no campus central, e já estavam 

concluídos quando o Plano Diretor de 1976 foi aprovado. Contava com as seguintes 

instalações: campo de futebol; pista de atletismo, com área para arremesso de peso e martelo; 

quadras descobertas (basquete, vôlei, futebol de salão, handebol e tênis); piscina olímpica, 

com torre de saltos e arquibancada; duas piscinas de treinamento, etc. Numa matéria 

publicada no Diário de Natal no mês de novembro de 1972, era noticiado que havia sido 

finalizado o projeto de ampliação do Centro de Desportos, com previsão da construção de 

mais duas quadras polivalentes, arquibancadas do campo de futebol.  

Progressivamente o Campus Universitário começa a tomar forma. As 
primeiras unidades já foram construídas: a Escola de Engenharia, a Praça 
Cívica, o Centro de Computação, Motel e TV-Universitária (as três últimas 
executadas em convênio com o INPE e o Governo do Estado). Em março de 
1973, estavam em fase de conclusão o Centro de Desportos, constando de 
piscina olímpica, com dimensões de 100 x 50 metros, duas piscinas de 
treinamentos, campo de futebol com pista de atletismo, quadras polivalentes 
para futebol de salão, basquete, handebol e duas quadras de tênis60. 

A Zona de Vivência abrangia as edificações destinadas à realização de atividades 

recreativas e assistenciais, como o Restaurante e as Residências Universitárias. No Plano 

Diretor de 1976, também estavam previstas para esta zona a construção de um Clube dos 

Estudantes, além de bosques e áreas comunitárias com tratamento paisagístico, porém estes 

nunca foram executados. 

Por fim, a Zona de Extensão e Integração Comunitária, localizada às margens da BR-

101, tem como principais construções o Templo Ecumênico, a Praça Cívica, a Prefeitura do 

Campus e a antiga Escola de Engenharia. 

O discurso pregado pelos planejadores era de que essa estrutura, nas qual as diversas 

atividades eram agrupadas em setores, proporcionaria aos estudantes “uma maior integração 

na vida universitária, sem desvinculá-los de suas obrigações sociais e comunitárias” (UFRN, 

1973, p. 44). Porém, o que se percebe é que devido à grande dimensão do campus, essa 

setorização das atividades mais segrega que integra, já que percorrer distâncias 

consideráveis, num campus localizado em meio a um terreno dunar, com sombreamento 

                                                           
60 CAMPUS Universitário: a dimensão de um trabalho. Universidade Informa, Órgão Oficial da UFRN, Ano IV, Nº 
12, Fevereiro/Março 1973. In: Diário de Natal, Natal, 24 mar. 1973. 
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quase inexistente, é, no mínimo, desestimulante. Outra vantagem desse tipo de planejamento 

seria a redução nos custos, já que a concentração das atividades administrativas e didáticas 

nos limites do campus universitário, evitaria a existência de áreas e equipamentos ociosos. 

Na planta esquemática do Plano Diretor de 1976 da UFRN, são identificadas as 

edificações já construídas até aquele momento, como também são indicadas as áreas 

destinadas às futuras instalações (Figura 33). Entre as edificações construídas, estão a 

Escola de Engenharia, a Praça Cívica do Campus, a Capela, o Restaurante Universitário, os 

Setores de Aulas Teóricas I e II, os Pavilhões Administrativos do CCSA e CCET e a Biblioteca 

Central. As áreas selecionadas para a construção dos novos prédios englobam os setores 

onde estavam previstas as futuras instalações dos Departamentos de Engenharia e 

Arquitetura (DEA), Eletricidade (DEL), Física Teórica e Experimental (FIS), Geociências 

(GEO), Morfofisiologia (DMF), Biologia (BIO) e Química (QUI), além do prédio da 

Administração Central/Reitoria (ADM) e dos Setores de Aulas Teóricas do Centro de 

Tecnologia (CT), do Centro de Ciências Exatas e Naturais (CCEN, atual CCET) e do Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

Ao comparar a disposição prevista no Plano Diretor de 1976 com a localização efetiva 

onde os prédios foram construídos, percebemos que ocorreram algumas alterações. As 

instalações do Departamento de Geociências foram construídas no local originalmente 

previsto para o Departamento de Engenharia e Arquitetura, e o local onde estava prevista a 

construção do prédio da Reitoria foi ocupado pelo Centro de Convivências.  

 
Figura 33: Esquema para o Plano Diretor da UFRN, elaborado em outubro de 1976 pela equipe de 
profissionais da Divisão de Estudos, Planejamento e Projetos da Prefeitura da Cidade Universitária, 

mostrando as edificações existentes e as áreas destinadas para futuras construções/ampliações 
(áreas hachuradas). 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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A Planta de Localização mostrada na Figura 34, elaborada em julho/1976, foi anexada 

à Resolução Nº 23/76-CONSUNI, que aprovou o Plano Diretor, fazendo parte da mesma. Essa 

planta apresenta maior grau detalhamento se comparada ao esquema mostrado na figura 

anterior, principalmente em relação à definição das áreas de estacionamento e identificação 

da locação dos prédios que seriam construídos nas áreas de ampliação.  

A planta arquivada na mapoteca da INFRA/UFRN é uma cópia do original. Nela existe 

uma legenda indicando uma diferenciação entre os prédios construídos e os que ainda 

estavam em obras (caracterizados ainda pelo tipo de financiamento: MEC-BID-II-PREMESU 

/ Outros Recursos), porém a ausência de hachuras nessa cópia impossibilita essa distinção. 

A única inferência que é possível se fazer, tomando como base as hachuras das áreas de 

ampliação mostradas na Figura 33, é a diferenciação entre os prédios existentes e aqueles 

que ainda estavam em obras. 

Ao analisamos com mais atenção a Planta do Campus anexada ao Plano Diretor de 

1976, verificamos que a localização indicada para os Setores de Aulas Teóricas III e IV e para 

o Pavilhão Didático-Administrativo do CT não corresponde ao local onde os mesmos foram 

construídos. Além disso, o projeto do Centro de Convivências ainda não estava previsto; no 

local onde ele foi posteriormente construído estava indicada a implantação do novo prédio da 

Reitoria.  

 

Figura 34: Planta de Localização anexa ao Plano Diretor de 1976, elaborada pela equipe de 
profissionais da Divisão de Estudos, Planejamento e Projetos da Prefeitura da Cidade Universitária 

(as áreas hachuradas correspondem aos estacionamentos). 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Em maio de 1978, a equipe do Escritório Técnico-Administrativo da UFRN fez uma 

atualização da Planta Geral do Campus. Nesta versão, percebemos uma grande semelhança 

com a situação atual (Figura 35). Todas as edificações previstas para o campus central já 

estão identificadas, incluindo os treze exemplares brutalistas que vão ser objeto de análise 

detalhada no próximo capítulo desta pesquisa.  

Nesta versão da planta, o Sistema Viário do Campus está mais detalhado; a Avenida 

do Contorno já está representada duplicada, com a indicação dos retornos e paradas de 

ônibus. Porém, até esse momento, a circulação de veículos era feita apenas pela via 

perimetral que contorna o terreno do campus, a partir da qual eram acessados os 

estacionamentos.  A única exceção a esse padrão era a indicação de uma via de penetração 

que dava acesso ao prédio da nova Reitoria (naquele momento a edificação ainda estava em 

obras). 

 

Figura 35: Planta Geral do Campus, elaborada em maio de 1978 pela equipe do Escritório Técnico-
Administrativo da UFRN (as áreas hachuradas correspondem aos estacionamentos). 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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principais deveriam ser pavimentadas com paralelepípedos; as ruas internas, com piso 

intertravado de concreto com 8cm de espessura (“bloquet”); as calçadas e passeios de 

pedestre, com piso intertravado de concreto com 5cm de espessura (“bloquito”). Ele especifica 

também que os meios-fios deveriam ser feitos em concreto pré-moldado.  

Ao contrário dos planos urbanísticos anteriores, este já identifica e detalha as vias 

internas de circulação de veículos do campus central da UFRN. O traçado dessas vias, com 

algumas exceções, é muito similar ao atual.  

 

Figura 36: Plano Geral de Urbanização do Campus Central da UFRN previsto no Projeto Paisagístico 
elaborado em outubro de 1978, pelo arquiteto-paisagista Antônio José Domingues. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

No atual Plano Diretor da UFRN, elaborado em 200761, não há nenhuma menção direta 

ou diretriz específica relacionada à preservação de seu patrimônio arquitetônico moderno. Os 

únicos pontos onde essa proteção é abordada, de forma indireta, é na definição de duas Áreas 

Especiais, consideradas como Áreas Simbólicas da universidade. A Área Especial 1 (AE1), 

que coincide com a Zona Central do macrozoneamento do Campus Central, abrange os 

prédios da Reitoria, Biblioteca Central Zila Mamede e Centro de Convivências Djalma 

                                                           
61 Resolução nº. 028/2007-CONSAD, de 08 de novembro de 2007. 
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Maranhão; e a Área Especial 2 (AE2), que abarca parte da Zona 1, englobando a área 

compreendia entre a Praça Cívica da UFRN e a Capela do Campus (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Delimitação das Áreas Especiais, consideradas como Áreas Simbólicas da universidade; a 
Área Especial 1 (AE1), que coincide com a Zona Central do macrozoneamento do Campus Central, 

abrangendo os prédios da Reitoria, Biblioteca Central Zila Mamede e Centro de Convivências Djalma 
Maranhão; e a Área Especial 2 (AE2), que abarca parte da área da Zona 1, englobando a área da 

Praça Cívica da UFRN e a Capela do Campus. 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir do Anexo III do Plano Diretor da UFRN de 2007. 

 

O artigo 15 do Plano Diretor trata justamente da definição dessas zonas especiais. Em 

seu parágrafo primeiro diz que “as intervenções que resultem em alterações na ocupação do 

solo nestas Áreas devem [...] ser precedidas de estudos que definam os impactos de 

vizinhança e ambiental, para fins de análise e posterior aprovação62”. Além disso, o parágrafo 

terceiro desse mesmo artigo diz que “nestas áreas, a superfície destinada a quadras, 

                                                           
62 O artigo 35 do Plano Diretor da UFRN diz que “qualquer proposta de intervenção no espaço físico do Campus 
Universitário Central da UFRN será submetida à aprovação da Comissão de Gestão do Espaço Físico do Campus, 
que verificará a sua adequação às disposições deste PD Campus”. 
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passeios, estacionamento descoberto com pisos impermeáveis e congêneres, deve ser 

inserida no cálculo de área construída máxima”. Os índices urbanísticos previstos para o 

Campus Central da UFRN e os índices específicos para as Áreas Especiais AE1 e AE2 são 

mostrados nos Anexo VII e XII do Plano Diretor (Quadro 7 e Quadro 8). 

Quadro 7: Índices urbanísticos previstos para o Campus Central da UFRN. 

Índices urbanísticos previstos para o Campus Central da UFRN 

Zona / Área 
Área Construída 

Máxima 

Espaço Livre 

Área Impermeável Máxima Área Permeável Máxima 

Zona Central (ZC) 50% 0 50% 

Zona 01 (Z1) 70% 10% 20% 

Zona 02 (Z2) 70% 10% 20% 

Zona 03 (Z3) 70% 10% 20% 

Zona 04 (Z4) 70% 10% 20% 

Zona 05 (Z5) 70% 10% 20% 

Área Especial 01 (AE1) 50% 0 50% 

Área Especial 02 (AE2) 0 0 100% 

Área Especial 03 (AE3) 0 0 100% 

Área Especial 04 (AE4) Existente Existente Existente 

(Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações contidas no Plano Diretor da UFRN de 2007). 

 

Quadro 8: Índices urbanísticos previstos para as Áreas Especiais AE1 e AE2. 

Índices urbanísticos previstos para as Áreas Especiais AE1 e AE2 

Área Especial Área de cada Zona (m2) Contingente Não-Construível Contingente Livre 

AE1 92.081,02 51,76% 48,24% 

AE2 62.495,53 40,10% 59,90% 

 (Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações contidas no Plano Diretor da UFRN de 2007). 

 

O que se percebe, ao analisar esses dados, é a superficialidade como são definidas e 

regulamentadas essas Áreas Especiais, tratando apenas das questões urbanísticas gerais 

(passeios e estacionamentos). A regulação urbanística prevista para as mesmas se restringe 

à identificação de uma área construída máxima e das áreas permeável/impermeável máximas 

dos espaços livres, sem fazer nenhuma menção à importância do patrimônio construído que 

elas contem. Da forma como está posto atualmente, o Plano Diretor da UFRN pouco colabora 

para a preservação do acervo modernista da instituição. 
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5. ANÁLISE DOS EXEMPLARES DA ARQUITETURA BRUTALISTA DO CAMPUS 

CENTRAL DA UFRN 

 

Neste capítulo , serão analisadas detalhadamente as treze edificações brutalistas do 

campus central da UFRN que compõem o universo de estudo desta pesquisa: Antiga Escola 

de Engenharia (1964-1968); Praça Cívica do Campus (1972); Reservatórios Elevados (1972-

1973); Blocos de Aulas Teóricas (1972-1973); Lanchonetes/Cantinas (1972-1973); Pavilhões 

Didático-Administrativos (1972-1973); Restaurante Universitário (1972-1974); Laboratórios de 

Química I (1972-1975) e Física I (1972-1978); Capela do Campus/Templo Ecumênico (1972-

1974); Biblioteca Central (1973-1975); Reitoria (1977-1979); Centro de Biociências (1978-

1981) e Centro de Convivências (1978-1982). 

A caracterização destes exemplares abordará inicialmente seus aspectos históricos, 

identificando os autores e anos dos projetos, as empresas que executaram as obras e o 

período em que estas foram realizadas, além de outras informações pertinentes. Em seguida, 

será feita a análise arquitetônica dos mesmos, observando os atributos da arquitetura 

brutalista definidos no item 3.2 dessa dissertação (forma e concepção; materiais; uso e 

função; tradição e técnicas; localização e implantação; linguagem; outros fatores). 

As principais fontes de pesquisa utilizadas para obtenção destas informações foram 

os editais de licitação e termos de contrato publicados nas resoluções do Conselho 

Universitário – CONSUNI; os Relatórios de Atividades da UFRN elaborados entre os anos de 

1971 a 197963; as notícias publicadas nos jornais da época (Diário de Natal)64; o acervo da 

Mapoteca da Superintendência de Infraestrutura da UFRN; e o livro Portal da Memória (2008). 

Além destes, também foram consultados alguns artigos e dissertações que tiveram o campus 

da UFRN como tema (LIMA, 1971; MACEDO, 2012; PEREIRA & NOBRE, 2007; SOUSA, 

2003; TRIGUEIRO, 2010; PEREIRA; 2008; MIRANDA, 2009). 

A Figura 38 e o Quadro 9 identificam as edificações selecionadas pela autora para 

compor as análises do patrimônio moderno da UFRN. O conjunto, e as análises, são 

apresentados em ordem cronológica, especificando o autor e ano de elaboração do projeto, 

além do ano de conclusão da obra e a data de inauguração, sempre que estas puderam ser 

identificadas. A construção da tabela foi possível a partir da análise dos projetos originais 

disponíveis na Mapoteca da Superintendência de Infraestrutura, das notícias publicadas nos 

jornais da época (Diário de Natal) e das placas de inauguração das obras fixadas nas 

edificações. 

 

                                                           
63 Os reitores da UFRN durante esse período foram: Genário Alves da Fonseca (1971-1975), Domingos Gomes de 
Lima (1975-1979) e Diógenes da Cunha Lima (1979-1983). 
64 Todas as edições do jornal Diário de Natal do período estudo nessa pesquisa estão digitalizadas e disponíveis 
para consulta pública no site da Fundação Biblioteca Nacional (http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx). 
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Figura 38: Identificação das edificações selecionadas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da base cartográfica da Superintendência de Infraestrutura. 

 
Quadro 9: Edificações selecionadas para compor as análises do patrimônio moderno da UFRN. 

EDIFICAÇÃO AUTOR DO PROJETO 
ANO DO 

PROJETO 
DATA/ANO DA 

INAUGURAÇÃO 

1. Antiga Escola de Engenharia  
(atual DEART/FUNPEC) 

Manoel Coelho da Silva 
(ETURN) 

1964 1968 (ocupação do prédio) 
1969 (inauguração oficial) 

2. Praça Cívica Alcyr Meira e equipe 1972 06/12/1972 

3. Reservatório Elevado Alcyr Meira e equipe 1972 1973 – 1979 

4. Setores de Aulas Teóricas  
(I, II, III, IV e V) 

Alcyr Meira e equipe 1972 1973 (Setor I) 
1975 (Setor II) 
1978 (Setores III, IV, V) 

5. Lanchonetes / Cantinas Alcyr Meira e equipe 1972 1973 - 1978 

6. Pavilhões Administrativos  
(CCSA, CCHLA, CCET, CT) 

Alcyr Meira e equipe 1972 1973 (CCSA) 
1974 (CCHLA, CCET) 
1979 (CT) 

7. Restaurante Universitário Alcyr Meira e equipe 1972 15/08/1974 

8. Laboratórios de Física I e Química I Alcyr Meira e equipe 1972-73 1975 / 1978 

9. Capela João Maurício de Miranda 1972 05/12/1974 

10. Biblioteca Central Alcyr Meira e equipe 1973 1975 - 1976 

11. Reitoria Carlos Bross e equipe 
(BDSEL Arquitetos) 

1977 21/05/1979 

12. Centro de Biociências Carlos Bross e equipe 
(BDSEL Arquitetos) 

1978 27/07/1981 

13. Centro de Convivências Equipe de profissionais 
do DARQ/UFRN 

1978-81 02/06/1982 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados coletados no acervo de projetos da mapoteca 
da Superintendência de Infraestrutura da UFRN, placas das obras, notícias vinculadas em jornais da 

época e outros documentos oficiais. 
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5.1. Antiga Escola de Engenharia (atual DEART/FUNPEC) 

 

 

Autor do Projeto: Manoel Coelho da Silva 65 
Ano do Projeto: 1964 
Empresa que Executou a Obra: Execução direta 
Período da Obra: 1965 - 1968 
Data da Inauguração: 22/03/1969 

 

A Escola de Engenharia da UFRN foi fundada em 1957, ocupando inicialmente um 

prédio situado na Rua Mipibu, no bairro de Petrópolis (LIMA & MELO, 1971). No início da 

década de 1960, o então governador Sílvio Pedroza adquiriu um terreno com 

aproximadamente 90 mil metros, localizado às margens da BR-101, no bairro de Lagoa Nova, 

com o intuito de construir no local a futura “Cidade Universitária do Rio Grande do Norte”66. 

O edifício da Escola de Engenharia, projetado em 1964 pelo arquiteto do 

Departamento de Obras da UFRN, Manoel Coelho da Silva67, foi o primeiro a ser construído 

nessa área (Figura 39). Num depoimento extraído do livro História da Escola de Engenharia 

da UFRN (SOUSA, 2003), o autor do projeto diz que: 

Durante uma semana, em 1965, eu e José Bittencourt, atendendo à 
solicitação do reitor Onofre Lopes, estivemos em Curitiba para conhecermos 
a arquitetura e o funcionamento do Centro de Tecnologia da Universidade 
Federal do Paraná. O projeto que desenvolvi se assemelhava, na concepção 
funcional, ao existente naquela capital [...]. Projetei três blocos independentes 
para abrigar a Escola atento às perspectivas de crescimento. A limitação de 
recursos só permitiu a construção do primeiro bloco [...] (p. 80-81). 

A construção da Escola de Engenharia começou no início de 1966 e a transferência 

das atividades da antiga sede para o novo prédio ocorreu em 21 de março de 1968 (SOUSA, 

2003, p. 81). Sua inauguração oficial só aconteceu um ano depois, durante o Encontro de 

Reitores que ocorreu no I Fórum Universitário realizado na cidade de Natal entre os dias 21 e 

22 de março de 1969, fazendo parte das comemorações dos 10 anos de criação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O descerramento da placa foi feito pelo Ministro 

da Educação, Tarso Dutra, e pelo então diretor da Escola de Engenharia, o engenheiro José 

                                                           
65 Na época, o arquiteto fazia parte do quadro do Escritório Técnico da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (ETURN). 
66 Informações obtidas na Certidão de Escritura do terreno, lavrada em 04 de dezembro de 1961, no Livro nº. 368, 
folhas 6 à 12, do 3º Ofício de Notas de Natal. 
67 Manoel Coelho da Silva, arquiteto paraibano, formado pela Faculdade de Arquitetura do Recife, teve importante 
atuação no Rio Grande do Norte, sendo um dos precursores da arquitetura moderna no Estado. Foi um dos 
fundadores do Instituto de Arquitetos do Brasil no RN (IAB-RN), trabalhou na Prefeitura de Natal, no Departamento 
de Viação e Obras Públicas do Estado e no Departamento de Obras da UFRN (SOUSA, 2003; TRIGUEIRO, 2010). 
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Bittencourt. Segundo matéria publicada na edição do Diário de Natal do dia 22/03/196968, 

nesse mesmo dia também foram inaugurados os prédios da Faculdade de Farmácia, do 

Instituto de Antropologia Câmara Cascudo, do Instituto de Biologia Marinha e das Oficinas de 

Mecânica da UFRN. 

 
Figura 39: Fotografia aérea do entorno da Escola de Engenharia tirada em dezembro de 1972. 

 
Fonte: Edição do jornal Diário de Natal, de 07 de dezembro de 197269. 

 

O prédio da antiga Escola de Engenharia não mantém seu uso original. No final da 

década de 1970, com a inauguração do Setor de Aulas Teóricas IV e dos Laboratórios do 

Centro de Tecnologia, todas as atividades foram transferidas. Atualmente o edifício abriga 

parte das instalações do Departamento de Artes (DEART) e da Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC).  

Sua arquitetura é composta por um prisma retangular de concreto armado, no qual os 

cheios predominam sobre os vazios. O bloco construído corresponde a uma edificação com 

dois pavimentos, implantada com seu maior eixo na direção leste/oeste, com ventilação 

sudeste penetrando num ângulo de 45º em relação às fachadas mais extensas. A volumetria 

é marcada pelo avanço do primeiro pavimento em relação ao térreo, formando um balanço 

que sombreia suas aberturas e cria uma circulação coberta ao redor da edificação. Outra 

estratégia compositiva é o destaque da modulação estrutural e dos elementos de concreto 

                                                           
68 INAUGURAÇÕES com Tarso Dutra marcaram os dez anos da UFRN, Diário de Natal, Natal, 22 mar. 1969. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/=. Acesso em: 03/07/2017. 
69 UNIVERSIDADE INFORMA – Nov/Dez 1972m Ano III, Nº 11. Diário de Natal, Natal, 07 dez. 1972. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 

http://memoria.bn.br/
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nas fachadas (pilares e brises verticais), demarcando a distribuição das esquadrias e dos 

ambientes internos e funcionando como elementos de proteção solar (Figura 40 a Figura 42). 

 

Figura 40: Escola de Engenharia. Fotografia tirada na fase 
final da construção do prédio. 

 
Fonte: SOUZA, 2003, p. 105 

Figura 41: Detalhe dos elementos de 
concreto da fachada. 

  
Fonte: Mapoteca INFRA/ UFRN 

 
Figura 42: Fotografias atuais do prédio do Departamento de Artes (antiga Escola de Engenharia). 

 

  
Fonte: Acervo da INFRA/UFRN. 

 

O partido adotado, marcado pela horizontalidade do volume, dá um aspecto pesado 

ao prédio. A projeção do pavimento superior avançando sobre o térreo minimiza, em parte, 

esse aspecto, dando a impressão de que a edificação se descola do plano do terreno. A planta 

livre e modulação estrutural enfatizam o aspecto funcional do projeto.  

A distribuição dos ambientes em planta é feita de forma linear, ao longo de uma 

circulação central, correspondendo a um total de 4.450m2 de área construída. Originalmente, 
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o pavimento térreo era ocupado por sete laboratórios, ambientes administrativos (secretaria, 

arquivo, sala de reunião), de apoio (bloco de sanitários, cozinha, despensa, distribuição, 

cantina) e de convivência (associação atlética, diretório acadêmico, pátio interno). O 

pavimento superior concentrava as quatorze salas de aula, além de um bloco central de 

sanitários, secretaria e arquivo.  

A identificação dos ambientes na planta baixa do projeto original arquivado na 

mapoteca da Superintendência de Infraestrutura da UFRN (INFRA/UFRN) é um pouco 

diferente daquela registrada nas publicações da época, denotando que já ocorreram algumas 

mudanças de uso quanto o prédio foi ocupado. Lima & Melo (1972) ressaltam que o bloco da 

Escola de Engenharia era composto por 06 laboratórios, 06 gabinetes de professores, onze 

salas de aula, uma sala de professores, diretoria, secretaria, almoxarifado, cantina, diretório 

acadêmico, portaria, biblioteca e sanitários. A comparação entre os ambientes leva a crer que 

um dos laboratórios e três salas de aula foram subdivididos para dar lugar a biblioteca e aos 

gabinetes dos professores (Figura 43 e Figura 44). 

 

Figura 43: Plantas Baixas da Escola de Engenharia. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 44: Cortes e Fachadas da Escola de Engenharia. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original existente na Mapoteca da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN. 

 

Além das diferenças verificadas na ocupação do prédio, também ocorreu uma 

mudança na permeabilidade da edificação e na relação aos ambientes internos e externos. 

No projeto original, existia uma grande área de convivência na parte central da edificação – 

identificada na planta baixa como “recreio coberto” – que era totalmente aberta para o exterior 

e posteriormente foi fechada, em alguma das reformas e adaptações pelas quais passou o 

prédio. Esse isolamento em relação à área externa ocorreu tanto através da instalação de 

portas de madeira e vidro, como também pelo fechamento total de um trecho com paredes de 

alvenaria (Figura 45). 

 

Figura 45: Fotografias atuais mostrando os trechos do pavimento térreo que foram fechados. A 
esquerda vemos uma fotografia atual da fachada sudoeste e, à direita, da fachada nordeste. 

  
Fonte: Acervo da INFRA/UFRN. 
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5.2. Praça Cívica do Campus Universitário 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1972 
Empresas que Executaram a Obra:  

 Terraplenagem (EIT); 
 Bancos de Concreto (Rebelo Flor); 
 Impermeabilização das lajes das plataformas 

(Asfaltadora Pernambucana) 
Período da Obra: 1972 
Data da Inauguração: 06/12/1972 (1ª Colação de 
Grau) 

 

Situada às margens da BR-101, na entrada do Campus Universitário que fica próxima 

ao Templo Ecumênico e à antiga Escola de Engenharia, a Praça Cívica do Campus foi criada 

para ser uma área de vivência, destinada aos grandes eventos da universidade, como as 

atividades cívicas, reuniões de arte e exibições culturais. Até hoje esse uso se mantém, 

porém, atualmente, o local é mais utilizado para realizar eventos externos (shows, 

apresentações de teatro e outras atividades) do que da própria universidade. Praticamente 

essa utilização se restringe às atividades da Mostra de Ciências, Tecnologia e Cultura da 

UFRN – CIENTEC, realizada anualmente. 

A Praça Cívica foi o primeiro projeto arquitetônico elaborado pela equipe do escritório 

do arquiteto Alcyr Meira para o campus da UFRN, fazendo parte do conjunto de obras 

realizadas no Campus Universitário, ainda em 1972, juntamente com o Parque Esportivo e o 

Restaurante Universitário (Figura 46 e Figura 47). Ao descrever esse projeto, seu autor diz 

que “a Praça Cívica tem a concepção básica semelhante à do Forte dos Reis Magos”70. 

Ainda este ano serão concluídas as construções do Restaurante Universitário 
e da Praça Cívica [...]. A Praça Cívica será utilizada logo em dezembro, para 
a solenidade única de colação de grau. A firma encarregada da execução do 
projeto do Campus Universitário, trabalhando conjuntamente com arquitetos 
da UFRN, está elaborando a definição do plano diretor e os projetos básicos 
das unidades componentes do conjunto universitário. Ontem, entregou à 
comissão do “campus” os projetos definitivos do restaurante e da praça71. 

A inauguração da Praça Cívica ocorreu em 06 de dezembro de 1972, durante a 

primeira cerimônia de Colação de Grau Unificada realizada no Campus Universitário72 (Figura 

48 e Figura 49).  

                                                           
70 RESTAURANTE e Praça serão concluídos ainda esse ano. Diário de Natal, Natal, 14 jun. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
71 RESTAURANTE e Praça serão concluídos ainda esse ano. Diário de Natal, Natal, 14 jun. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
72 Desde 1969 essas cerimônias se tornaram coletivas, reunindo todos os formandos numa solenidade única, 
realizada na Praça Pedro Velho, localizada no bairro de Petrópolis (NEWTON JR, 2008, p. 137). 
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Figura 46: O arquiteto Alcyr Meira apresentando o projeto da Praça Cívica. 

 
Fonte: PRONTO projeto da Praça Cívica: campus da UFRN. Diário de Natal, Natal, 19 jul. 1972.  

Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
 

Figura 47: Etapa final da construção da Praça Cívica do Campus Universitário. Ao fundo observa-se 
o prédio da Confecção Soriedem (local atualmente ocupado pelo Shopping Via Direta). 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 142. 

 
Figura 48: Praça Cívica do Campus Cívica no dia de sua inauguração, sendo ornamentada para 

receber a cerimônia única de colação de grau do ano de 1972. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028711_02&pasta=ano%20197&pesq=campus
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Figura 49: Fotografia aérea do entorno da Praça Cívica do Campus tirada poucos dias antes de sua 
inauguração. No fundo, à esquerda, vemos o prédio da antiga Escola de Engenharia. 

 
Fonte: Edição do jornal Diário de Natal, do dia 07 de dezembro de 1972.73 

 

O partido arquitetônico da Praça Cívica se apropria da topografia do terreno para 

indicar as soluções projetuais. Através do aproveitamento de uma encosta semicircular, foi 

projetado um anfiteatro ao ar-livre no qual o núcleo era ocupado por um palco constituído por 

cinco plataformas de pedra, escalonadas em níveis diferentes, variando de 1,10m a 3,00m. A 

parte mais baixa da área, onde o terreno era naturalmente mais plano ficou destinada ao 

estacionamento de veículos (Figura 50 e Figura 51) 

Originalmente, essas diferenças de nível determinavam o zoneamento da distribuição 

dos ocupantes durante as cerimônias de colação de grau realizadas anualmente no local, de 

forma que os mais importantes ficassem nas plataformas mais altas e assim sucessivamente. 

De acordo com o projeto original, a primeira plataforma, situada numa cota de +1,10m, era 

destinada aos cumprimentos dos concluintes; as plataformas 2 (+1,50m) e 3 (+2,00m) eram 

destinadas à acomodação dos alunos que iriam colar grau; a plataforma 4, situada numa cota 

de +2,50m, era reservada às congregações e à tribuna onde eram realizados os discursos, 

nela ficavam as autoridades universitárias, políticos e demais personalidades; a plataforma 5, 

situada na cota mais elevada (+3,00m), era destinada ao coral e à orquestra. 

                                                           
73 UNIVERSIDADE INFORMA – Nov/Dez 1972m Ano III, Nº 11. Diário de Natal, Natal, 07 dez. 1972. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 50: Levantamento planialtimétrico do entorno da Praça Cívica, com indicação da área onde 
seria projetado o estacionamento de veículos. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do projeto arquivado na Mapoteca da INFRA/RN. 

 

Figura 51: Planta de locação da Praça Cívica, com detalhamento do estacionamento, passeios, 
calçadas, canteiros e circulações de veículos. 

 
Fonte: Acervo da Mapoteca da INFRA/RN. 

 

ÁREA DESTINADA AO 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 
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Ao analisarmos a planta baixa da Praça Cívica, identificamos de imediato a ampla 

arquibancada em forma de anfiteatro circundando o palco, com capacidade para acomodar 

cinco mil pessoas sentadas. Essa plateia, identificada no projeto original como “auditório”, é 

composta por 1.700 bancos de concreto armado, executados pela construtora Rebelo Flor. A 

área situada abaixo do palco era destinada originalmente para os ambientes de apoio, como 

depósitos, camarins, central de som, sanitários e copa, além de um auditório com 400m2 ( 

Figura 52 a Figura 54). 

 

Figura 52: Plantas baixas da Praça Cívica do Campus Central da UFRN. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original existente na Mapoteca da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN. 

 

 



106 
     
 

Figura 53: Seções feitas no palco da Praça Cívica, mostrando as plataformas em diferentes níveis e 
os ambientes localizados sob as mesmas. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original existente na Mapoteca da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN. 

 

Figura 54: Detalhe das muretas que contornam o palco da Praça Cívica. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original existente na Mapoteca da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN. 
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5.3.  Reservatórios Elevados  

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1972 
Empresa que Executou a Obra:  
Administração direta (RE-1) 
PECAL - Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.  
(RE-2 e RE-3, 1974 / RE-4, 1977) 
Período da Obra: 1973-1979 
Data da Inauguração: RE-1 – 1973 

 RE-2 / RE-3 – 1975 
 RE-4 - 1979 

 

O projeto dos Reservatórios Elevados foi elaborado pela equipe do escritório de Alcyr 

Meira ainda em 1972, porém o início da construção dos mesmos só ocorreu no ano seguinte. 

Estes elementos estruturais de concreto armado, estão distribuídos em diversos locais do 

campus, compondo a paisagem universitária (Figura 55). O primeiro reservatório (RE1) foi 

construído em 1973, entre o Restaurante Universitário e o Ginásio Poliesportivo; o segundo 

(RE2) e o terceiro (RE3), construídos em 1975, foram edificados nas proximidades do Setor 

de Aulas Teóricas II e do Setor de Aulas Teóricas IV, respectivamente; o último reservatório 

de grande porte edificado no campus central (RE4), em 1979, encontra-se implantado entre o 

Centro de Biociências e o prédio da Reitoria. 

 
Figura 55: Fotografia tirada em meados década de 1970, na qual é possível identificar dois 

Reservatórios Elevados. O primeiro, situado no canto esquerdo da foto (1º construído no campus), 
fica entre o Restaurante Universitário e o Ginásio Poliesportivo; o outro, localizado no fundo da 

imagem, fica próximo ao Setor de Aulas Teóricas II. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008. 

 

RE2 

RE1 

RE3 

RE4 
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O partido arquitetônico dos reservatórios é marcado por um conjunto de elementos de 

concreto aparente, no qual dois pilares de sustentação com perfil em forma de H são dispostos 

paralelamente, unidos na parte central por uma viga e coroados pelo volume prismático do 

reservatório superior. Na base da composição existe ainda um pequeno volume, de partido 

semelhante aos demais prédios projetados por Meira para o campus, revestido com pedra e 

recoberto por uma laje plana de concreto com amplos beirais, onde ficam a casa de máquinas 

e o acesso ao reservatório inferior (Figura 56 e Figura 57). 

 

Figura 56: Projeto original dos Reservatórios Elevados. 

     
 

          
Fonte: Digitalizado com base no projeto original existente na Mapoteca da Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN. 
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Figura 57: Croqui esquemático dos Reservatórios Elevados elaborado pela equipe do escritório do 
arquiteto Alcyr Meira. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008. 
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5.4. Blocos de Aulas Teóricas 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1972 
Empresa que Executou a Obra:  
CICOL – Cia Investimentos e Construções Ltda. (Setor I) 
Construtora Rebelo Flor Ltda. (Setor II) 
PECAL – Eng., Indústria e Comércio Ltda. (Setor III e IV) 
Construtora Bandeira de Melo Ltda. (Setor V) 
Período das Obras: 1972 – 1978 
Ano / Data da Inauguração: 1973 (Setor I) 

           1975 (Setor II) 
           18/08/1978 (III, IV, V)  

 

Antes da construção do Campus Universitário, as faculdades eram isoladas e as aulas 

teóricas eram ministradas nos seus respectivos prédios, espalhados em diversos locais da 

cidade (Figura 1). Com a construção do campus universitário isso mudou e, à exceção dos 

cursos ligados ao Centro de Ciências da Saúde, os demais foram transferidos e agrupados 

por áreas de conhecimento nos Setores de Aulas Teóricas localizados no campus central.  

O primeiro conjunto de aulas teóricas construído no Campus Universitário, 

correspondente ao atual Setor I, composto por um conjunto de sete blocos, com quarenta e 

duas salas de aula, correspondendo a um total de 4.326,00m² de área construída. Esta obra 

foi executada pela CICOL - Companhia de Investimentos e Construções Ltda. e o contrato, 

no valor de Cr$ 2.042.805,80, previa que os serviços fossem executados em 240 dias 

(RESOLUÇÃO Nº 71/72-U, de 13 de novembro de 1972). 

As empresas que atualmente constroem o Restaurante Universitário 
(PECAL) e o primeiro conjunto de sete blocos de aulas teóricas, 
compreendendo 42 salas (CICOL), confirmaram que entregarão as obras 
antes do prazo fixado. [...] O cumprimento do cronograma assegurará 
definitivamente a decisão da Reitoria em levar para o Campus, a partir de 
julho, todas as unidades de ensino, exceto a Área Biomédica74. 

Inicialmente, esperava-se que as aulas de diversos cursos já fossem transferidas para 

o campus no segundo semestre de 1973, fato que é destacado em diversas notícias 

publicadas nos jornais da época. 

As aulas dos Institutos da Área Tecnológica da UFRN (Matemática, Química 
e Física), a partir de 1973, serão realizadas no Campus Universitário. Até 
março do próximo ano serão concluídos os trabalhos de construção de sete 
blocos para salas de aulas teóricas e a reitoria já publicou o edital para 
tomada de preços 15/72, cuja finalização está prevista para 09/10/197275. 

Ainda este ano alguns setores do Campus Universitário entrarão em 
funcionamento com a conclusão de algumas obras previstas para o primeiro 
biênio, entre os quais o setor de aulas teóricas (já em construção), Centro de 
Humanidades (setor de administração didática), Restaurante Universitário, 
Laboratórios de Física e Química, [...] e lanchonete. Os laboratórios e o setor 

                                                           
74 EM AGOSTO apenas biomédica não terá aulas no “campus”. Diário de Natal, Natal, 15 fev. 1973. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
75 CAMPUS terá aulas já no próximo ano. Diário de Natal, Natal, 20 set. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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de aulas teóricas entrarão em funcionamento para as atividades didáticas no 
segundo semestre deste ano76. 

Porém, a previsão inicial de que as aulas do segundo semestre de 1973 já fossem 

realizadas no campus universitário não se confirmou. As obras sofreram um atraso em 

decorrência do prolongamento do período de chuvas e da falta de alguns materiais no 

mercado da construção civil da cidade. De acordo com notícias vinculadas nos jornais locais, 

o primeiro Setor de Aulas Teóricas da UFRN só foi oficialmente inaugurado em setembro de 

1973, quando foram transferidas para o campus algumas turmas dos cursos das Áreas 

Tecnológica e Humanística. 

[...] novas obras estão sendo construídas no Campus Universitário, inclusive 
o conjunto de salas de aulas teóricas e, dependendo de seu andamento, o 
cronograma foi prejudicado em decorrência do prolongamento das chuvas, 
em setembro algumas turmas da Área Tecnológica e Humanística, serão 
transferidas para o campus77. 

Os cinco conjuntos de Salas de aulas teóricas do campus foram construídos ao longo 

da década de 1970, nas administrações dos reitores Genário Alves da Fonseca - Setor I, 

inaugurado em setembro de 1973 ( 

Figura 58 e Figura 59) e Domingos Gomes de Lima - Setor II, inaugurado em 1975 

(Figura 60), e Setores III, IV e V, inaugurados em 18/08/1978. Atualmente, no Setor de Aulas 

Teóricas I, são ministradas as disciplinas dos cursos ligados ao Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA); o Setor II corresponde aos cursos do Centro de Ciências Humanas Letras 

de Artes (CCHLA); o Setor III abriga as turmas dos cursos do Centro de Ciências Exatas e da 

Terra; o Setor IV concentra as aulas dos cursos ligados ao Centro de Tecnologia (CT) e o 

Setor V, é destinado às aulas dos cursos das áreas de Ciências Humanas e do Centro de 

Educação. 

                                                           
76 CAMPUS Universitário: a dimensão de um trabalho. Universidade Informa, Órgão Oficial da UFRN, Ano IV, Nº 
12, Fevereiro/Março 1973. In: Diário de Natal, Natal, 24 mar. 1973.  
77 “Campus” terá estrada de acesso pavimentada. Diário de Natal, Natal, 22 ago. 1973. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 58: Fotografia da fachada leste do Setor de Aulas Teóricas I, tirada em 1973. Da esquerda 
para direita vê-se o Diretórios Acadêmicos, a Cantina/Lanchonete e os blocos de salas de aulas. 

 
Fonte: RELATÓRIO das atividades de 1973. Natal: Imprensa Universitária, 1974. 

 

Figura 59: Fotografia do Setor de Aulas Teóricas I, tirada em meados da década de 1970, a partir do 
parque esportivo. 

 
Fonte: RELATÓRIO das atividades de 1973. Natal: Imprensa Universitária, 1974. 
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Figura 60: Fotografia do Setor de Aulas Teóricas II, tirada em meados da década de 1970. 

 
Fonte: MACEDO, 2012, p. 299. 

 

Em linhas gerais, os cinco setores de aulas teóricas do Campus Central da UFRN 

seguem o projeto arquitetônico elaborado por Alcyr Meira em 1972. Sua malha estrutural, com 

pilares espaçados a cada 6,20m de eixo a eixo, permitia que cada bloco comportasse até seis 

salas de aula, além da bateria de banheiros. 

Ao analisar as plantas baixas com mais atenção, comparando os projetos dos 

diferentes setores, verificamos que ocorreu uma mudança na disposição dos seus ambientes 

de apoio (sanitários e depósitos). Nos dois primeiros conjuntos construídos (Setores I e II), 

todos os blocos de aula possuíam sanitários nas extremidades externas; nos demais 

conjuntos (Setores III, IV e V), as baterias de sanitários estão concentradas em blocos 

alternados e foram transferidas para a extremidade que fica mais próxima à passarela central 

que faz a interligação dos mesmos (Figura 61). 
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Figura 61: Disposição dos blocos de sanitários (destacados em azul) nos Setores de Aulas Teóricas. 
a) Planta baixa dos Setores I e II; b) Planta baixa dos Setores III, IV e V. 

a)    b)  

Fonte: Digitalizado com base no projeto original existente na Mapoteca INFRA/UFRN. 

 

A mudança mais radical ocorreu em relação à implantação dos blocos. Ao se comparar 

os projetos urbanísticos do campus elaborados em 1972 com os de 1976 (Figura 28 e Figura 

34 do capítulo anterior), e ao se observar a forma com que os blocos foram efetivamente 

construídos, verificamos que foi feita uma rotação de 90º na locação dos Setores II, III, IV e 

V, em relação ao primeiro conjunto construído (Setor I) (Figura 62). Não se sabe o que motivou 

esta alteração, porém os estudos bioclimáticos evidenciam que não foi uma decisão 

condizente com as recomendações para as edificações localizadas na Zona Bioclimática 8, 

na qual se inclui a cidade de Natal/RN.  

O ideal seria manter a orientação do Setor I, com o maior eixo dos blocos posicionado 

na direção E-W. Esta implantação diminui a incidência solar no interior das salas, já que as 

fachadas com maior dimensão possuem orientação N-S; e não impede a circulação cruzada, 

pois existem aberturas nos dois lados dos ambientes, permitindo a penetração dos ventos 

dominantes (direção SE/NW) (Figura 69). 
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Figura 62: Mapa do Campus Central da UFRN com destaque para os Setores de Aulas Teóricas. 
Detalhe para a mudança na orientação dos setores II, III, IV e V em relação ao Setor I. 

 
Fonte: Modificado pela autora partir da base cartográfica da INFRA/UFRN. 

 

Uma característica muito interessante dos blocos de salas de aula é que originalmente 

os ambientes não eram fixos. A dimensão das salas poderia variar de acordo com a 

necessidade, já que inicialmente a previsão era de que as divisões internas dos blocos 

(pavilhões) seriam feitas com painéis divisórios móveis, e não com paredes de alvenaria. 

Esses painéis podiam ser facilmente transferidos, modificando as áreas dos ambientes.  

Este detalhe é bem característico da arquitetura moderna, mais especificamente da 

flexibilidade obtida com a utilização da planta livre com estrutura independente. Nessa 

proposta, a modulação dos ambientes, cujos fechamentos não eram autoportantes, 

funcionando apenas como vedação, maximizava a flexibilidade característica da planta baixa. 

Macedo (2012, p.295) reforça esse argumento, destacando ainda que esse sistema de 

divisórias removíveis, compatibilizadas com a modulação estrutural de cada bloco, indica a 

intenção do arquiteto em aplicar as recomendações do Manual de Atcon (1970) para os 

projetos de edificações universitárias. 

A partir do segundo semestre, alguns setores do Campus Universitário, 
constantes da primeira etapa bienal, estarão concluídos e funcionando 
normalmente. Entre esses setores estão o de aulas teóricas, já em 
construção, constituídos por pavilhões de sala de aula com capacidade 
máxima para 240 alunos em cada bloco, que poderão dispor-se em salas de 
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40, 60, 80 e até 240 estudantes, conforme a disposição dos painéis divisórios, 
removíveis e de uso comum a todos os centros78. 

O partido adotado no projeto original corresponde a um sistema pavilhonar, composto 

por um arranjo de sete blocos térreos, articulados de forma alternada ao longo de uma 

circulação central formada por uma passarela coberta. Essa passarela, um pouco mais baixa 

que os blocos de salas de aula, é formada por uma grelha de vigas de concreto (Figura 63).  

 
Figura 63: Detalhe da estrutura da passarela que interliga os blocos de salas de aula. 

  

  
Fonte: Acervo do projeto Campus Virtual. 

 

Ao analisar a estrutura da cobertura dessas passarelas, Macedo (2012, p. 299) diz que 

[...] a passarela central, concebida como uma complexa estrutura de concreto 
aparente onde vigas em balanço se apoiam entre si para garantir um espaço 
sem obstáculos à circulação dos usuários. A solução da coberta de aspecto 
engenhoso não destoa do partido geral adotado, ao contrário, transforma-se 
em espaço integrador e de convivência entre os que por ali circulam. 

Urbanisticamente, as passarelas cobertas dos setores de aulas teóricas remetem às 

ruas aéreas existentes em diversos projetos brutalistas para habitação coletiva como, por 

exemplo, naquele proposto em 1952 por Alison e Peter Smithson para Golden Lane (Figura 

64 e Figura 65). No caso dos setores de aulas teóricas da UFRN, intencionalmente ou não, 

                                                           
78 PASSARINHO e Confúcio apoiam planos da UFRN. Diário de Natal, Natal, 21 mar. 1973. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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essas passarelas atuam como espaços de intenso convívio entre os estudantes nos intervalos 

das atividades acadêmicas. 

Embora timidamente, traços de uma estratégia compositiva que remete à 
proposta brutalista das “ruas no ar” – galerias abertas e largas, concebidas 
para incentivar a pausa para o encontro e recuperar um pouco da vitalidade 
das ruas, nas circulações dos edifícios verticais – transparecem também no 
traçado original do Campus. Parecem mesmo ter determinado a composição 
volumétrica dos setores de aula, subdivididos em blocos cujas circulações de 
acesso desembocam em um corredor central que canaliza e maximiza fluxos 
e co-presença (TRIGUEIRO, 2008, p. 66). 

 
Figura 64: Croqui mostrando um detalhe da passarela de ligação entre os blocos do Setor de Aulas 

Teóricas. Projeto do arquiteto Alcyr Meira (1972). 

Fonte: MACEDO, 2012, p. 300. 
 

Figura 65: Perspectiva das ruas aéreas previstas no projeto de Golden Lane. 

 
Fonte: Site Cronologia do pensamento urbanístico. Disponível em 

<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/>. Acesso em: 22/05/2018. 
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A área descoberta existente entre os blocos, com quatorze metros de largura, era 

destinada a implantação de jardins e outros elementos paisagísticos, conforme pode ser 

observado nas pranchas e croquis que compõem o projeto original (Figura 66 e Figura 67). 

Infelizmente, na maior parte dos casos, esse paisagismo nunca foi posto em prática, e quando 

o foi, ocorreu muito timidamente. 

 

Figura 66: Fachadas do projeto original do Setor de Aulas Teóricas. 

 
Fonte: Acervo da Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

A volumetria do conjunto é marcada por forte horizontalidade. Longitudinalmente, os 

blocos são caracterizados pela laje plana, apoiada numa sequência de pilares de pedra e 

arrematada nas duas laterais por uma platibanda reta. Ao se observar os blocos de salas de 

aula no sentido transversal, verifica-se uma empena em duas águas, correspondente aos 

caimentos da cobertura. O fechamento dos blocos é feito por paredes autoportantes, 

construídas com alvenaria de pedra granítica, o que confere um aspecto árido ao conjunto 

(Figura 67). 
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Figura 67: Cortes do projeto original do Setor III, destacando os amplos beirais da cobertura, os 
pilares prismáticos de pedra e a horizontalidade do conjunto. 

 

 

 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

A análise das plantas baixas mostra que o acesso às salas de aula é feito através de 

um corredor disposto longitudinalmente ao longo de cada um dos sete blocos. Essas 

circulações têm função semelhante à das varandas dos projetos residenciais da região 

Nordeste do Brasil79, são recobertas pelo prolongamento da cobertura, formando um amplo 

beiral cujas extremidades estão apoiadas nos pilares de pedra (Figura 68). Esse ambiente de 

transição entre a área externa e o interior das salas de aula tem como objetivo ampliar o 

sombreamento e amenizar a temperatura, contribuindo para o conforto dos usuários. Outra 

estratégia para amenizar os efeitos do clima é a existência, em todos os blocos de salas de 

aula, de esquadrias nos dois lados dos ambientes, favorecendo a circulação cruzada (Figura 

69). 

 

                                                           
79 O livro, “Roteiro para Construir no Nordeste”, foi publicado por Armando de Holanda em 1976. Apesar dos 
projetos de Alcyr Meira para o campus da UFRN terem sido elaborados alguns anos antes, mostra que esse 
arquiteto estava em grande sintonia com as ideias vigentes na época para a nossa região. Das diretrizes propostas 
por Holanda (1976), várias são identificadas nos projetos do campus, como por exemplo, criar uma sombra; recuar 
as paredes; vazar os muros e proteger as janelas. 



120 
     
 

Figura 68: Planta baixa do Setor III, identificando os ambientes e destacando as circulações de 
acesso às salas de aula. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 
Figura 69: Seção identificando a localização das esquadrias nos dois lados do ambiente e mostrando 

a ventilação cruzada no interior das salas de aula. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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5.5. Cantinas / Lanchonete 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1973 
Empresa que Executou a Obra: 
CICOL – Cia. Investimentos e Construções Ltda. (Setor I) 
PECAL – Eng., Indústria e Comércio Ltda. (Setores III/IV) 
Período da Obra: 1973 – 1978 
Ano / Data da Inauguração: 1973 (Setor I) 

           1976 (Setor II) 
           1978 (Setor III/IV)  

 

As lanchonetes estavam previstas desde o programa de necessidades original do 

campus, associadas aos blocos de salas de aulas teóricas, com o objetivo de dar suporte aos 

alunos, professores e funcionários que frequentavam o campus. A primeira unidade foi 

construída ao lado do Setor de Aulas Teóricas I, finalizada ainda em 197380 (Figura 70); a 

segunda foi construída junto ao Setor II, finalizada em 1976; e a terceira, construída entre o 

Setor III e o Setor IV, foi finalizada em 197881. 

 

Figura 70: Detalhe de uma fotografia do Setor de Aulas Teóricas I, tirada em 1973, mostrando a 
Lanchonete, a esquerda da imagem, e um dos blocos de aula, à direita. 

 
Fonte: RELATÓRIO das atividades de 1973. Natal: Imprensa Universitária, 1974. 

 

Seu projeto arquitetônico, elaborado pela equipe do escritório de Alcyr Meira, se 

assemelha bastante na forma e na composição com o dos blocos de Salas de Aulas Teóricas. 

Volumetricamente, as Cantinas correspondem a um bloco prismático retangular recoberto por 

uma grande laje plana de concreto, apoiada nas extremidades por pilares de pedra. Os beirais 

                                                           
80 RESOLUÇÃO nº. 93/73-CONSUNI, de 30 de novembro de 1973, homologa contrato firmado entre a UFRN e a 
Companhia de Investimentos e Construções Ltda. – CICOL. 
81 RESOLUÇÃO nº. 57/77-CONSUNI, de 25 de novembro de 1977, homologa o Contrato nº 11/77, firmado entre 
o Escritório Técnico Administrativo da UFRN e a PECAL – Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. 
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avantajados sombreiam a área de atendimento que circunda o balcão e possibilitam a 

distribuição de mesas onde os clientes fazem suas refeições (Figura 71). 

A forma dos pilares – prismas com uma base maior que vai ficando mais delgada à 

medida que se aproxima da cobertura, com a seção superior recuada –, aliada a existência 

de dois volumes trapezoidais mais baixos, localizados nas extremidades do corpo principal, 

dão a impressão de que a cobertura flutua, dando mais leveza à composição (Figura 72 e 

Figura 73). 

 

Figura 71: Planta baixa da Cantina do Setor I. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Figura 72: Cortes e fachadas da Cantina do Setor I. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 73: Fotografias atuais da Cantina do Setor I. 

 

 
Fonte: Acervo da Superintendência de Infraestrutura da UFRN. 
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5.6. Pavilhões Didático-Administrativos 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1972 
Empresa que Executou a Obra:  
Construtora Obelisco Ltda. (CCSA) 
Construtora Rebelo Flor Ltda. (CCHLA / CT) 
Período da Obra: 1973 – 1979 
Ano da Inauguração: 1973 (CCSA) 

1975 (CCHLA)  
1976 (CCET) 
1979 (CT)  

 
 

 

Os Pavilhões Didático-Administrativos concentram as atividades de administração 

didática da universidade, agregando os gabinetes dos diretores de centro, coordenadores de 

cursos e chefes de departamento, além das salas de professores e ambientes de apoio, 

correspondendo a uma área total de 2.400m2. Seu projeto arquitetônico foi elaborado pela 

equipe do escritório do arquiteto Alcyr Meira e a seleção de empresa responsável pela 

construção da primeira unidade (atual CCSA) foi regida pelo edital de Tomada de Preços nº. 

05/73, publicado em fevereiro de 1973. A proposta vencedora para realização dos serviços foi 

a da Construtora Obelisco Ltda., com um prazo de 120 dias após a assinatura do contrato 

para finalizar a obra82. 

[...] a Reitoria da Universidade está publicando o edital de abertura da 
licitação para construção do primeiro conjunto de administração didática do 
campus. [...] A obra deverá estar concluída até o final de junho a fim de 
possibilitar a transferência de todas as unidades das áreas humanística e 
tecnológica83. 

A Construtora Obelisco (responsável técnico – engenheiro Fabiano Veras) vai 
começar a segunda etapa da construção do Bloco de Administração Didática 
do campus universitário. São 2.400m2 de área coberta, com um valor total de 
Cr$ 1.270.000,00. O prazo para conclusão da obra é de 120 dias84. 

A obra foi iniciada em abril de 1973 e a expectativa era que estivesse concluída até o 

final de julho a fim de possibilitar a transferência de todas as unidades administrativas das 

áreas humanística e tecnológica das faculdades isoladas para o campus central no início do 

segundo semestre letivo, alinhado com a conclusão dos blocos de salas de aula dessas áreas. 

Essa previsão também não se concretizou, e o prédio só ficou pronto no final daquele ano 

(Figura 74 e Figura 75).  

 

                                                           
82 RESOLUÇÃO Nº. 14/73-CONSUNI, de 18 de abril de 1973. 
83 EM AGOSTO apenas biomédica não terá aulas no “campus”. Diário de Natal, Natal, 15 fev. 1973. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
84 UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Norte. Diário de Natal, Natal, 24 mar. 1973. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 74: Primeiro Pavilhão Administrativo construído no Campus Central (atual CCSA). Fotografia 

tirada na etapa final da obra. 

 
Fonte: MACEDO, 2012, p. 305. 

 

Figura 75: Primeiro Pavilhão Administrativo construído no Campus Central (atual CCSA). Fotografia 
tirada pouco tempo após o início do funcionamento do prédio, em meados da década de 1970. 

 
Fonte: RELATÓRIO das atividades de 1973. Natal: Imprensa Universitária, 1974. 

 

Como já foi dito, o primeiro conjunto construído corresponde ao atual Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), finalizado ainda em 1973; o segundo, inaugurado em 

1975, abriga as atividades administrativas do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 

(CCHLA); o terceiro bloco administrativo, finalizado em 1976, corresponde ao antigo Centro 

de Ciências Exatas e Naturais (CCEN), cuja denominação foi modificada para Centro de 

Ciências Exatas e da Terra (CCET); por fim, foi inaugurado em 1979 o prédio do Centro de 

Tecnologia (CT). Ao observamos a planta geral do campus central da UFRN, verificamos que 

esses pavilhões foram construídos seguindo um alinhamento, com os setores de aulas 

teóricas distribuídos no entorno dos mesmos (Figura 76 e Figura 77). 

 



126 
     
 

Figura 76: Fotografia aérea do campus da UFRN tirada na segunda metade da década de 70. Nela é 
possível observar alguns prédios já finalizados (3-CCET, 4-Laboratório de Química I, 5-Setor II, 6-

Biblioteca Central, 7-CCHLA) e outros em construção (1-Setor IV, 2-Setor III, 8-Setor V). 

 
Fonte: NEWTON JR., 2008, p. 155 

 

Figura 77: Distribuição dos Pavilhões Didático-Administrativos no campus central. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da base cartográfica da Superintendência de Infraestrutura. 
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O programa de necessidades original previa a distribuição das salas dos professores 

a partir da carga horária de trabalho dos mesmos, correspondendo a um total de 69 salas de 

professores, sendo 31 salas para serem ocupadas por dois professores com regime de 

trabalho de 40 horas; 15 salas para três professores com regime de 24 horas; e 23 salas para 

seis professores com regime de 12 horas85. O conjunto também possuía sete salas para 

diretores e coordenadores de unidades, cinco salas para atividades de assessoria e 

infraestrutura, além dos ambientes de apoio (copas, banheiros, depósitos, etc.). A distribuição 

dos ambientes em planta era feita linearmente, a partir de uma circulação central, e era 

organizada agrupando as salas de professores, secretarias e coordenações de curso por 

departamentos, de acordo com o preconizado pela Reforma Universitária de 1968.  

Apesar de hoje o prédio do primeiro Setor Didático-Administrativo no Campus 

Universitário ser ocupado apenas pelos departamentos ligados ao CCSA, originalmente, o 

mesmo foi utilizado para abrigar as atividades administrativas de todos os cursos existentes 

na época. À medida que os novos pavilhões foram sendo construídos e a oferta de cursos foi 

aumentando, as coordenações e departamentos foram sendo transferidas. A análise da planta 

baixa original mostra que, inicialmente, o pavimento térreo do CCSA era ocupado pelas salas 

dos diretores de centro e coordenadores de cursos, e pelas salas dos professores do Centro 

de Ciências Humanas. No primeiro pavimento estavam distribuídas as salas dos professores 

dos Departamentos de Ciências Econômicas, Serviço Social, Direito e Letras e Artes (Figura 

78). 

O partido arquitetônico dos Pavilhões Didático-Administrativos do Campus caracteriza-

se por dois volumes prismáticos interconectados, articulados por um bloco central mais baixo, 

no qual está localizada a bateria de escadas que interliga pavimento o térreo com o superior 

e por onde também são feitos os acessos ao interior do prédio. Esses volumes retangulares 

são marcados pela forte horizontalidade, reforçada pela laje plana da cobertura que se 

prolonga 1,75m metros além do limite do edifício, em todas as direções, formando amplos 

beirais que protegem as aberturas das chuvas e da radiação solar direta. Essas características 

são semelhantes às adotadas pela equipe de Alcyr Meira para os Setores de Aulas Teóricas 

e para os demais prédios projetados por eles para o campus da UFRN.  

A modulação estrutural segue uma malha bem definida, com pilares espaçados a cada 

5,36 metros de eixo a eixo, possibilitando uma maior flexibilidade da distribuição interna dos 

ambientes, que tanto podem ser unidos para formar salas maiores, quanto subdivididos, 

dependendo da necessidade, já que as divisões internas não são autoportantes. O sistema 

estrutural também define o partido do prédio, as vigas e pilares aparentes nas fachadas e as 

vigas-calha que se destacam na cobertura conferem legibilidade ao conjunto.  

                                                           
85 EM AGOSTO apenas biomédica não terá aulas no “campus”. Diário de Natal, Natal, 15 fev. 1973. Disponível 
em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 78: Planta baixa do primeiro Pavilhão Didático-Administrativo do campus (atual CCSA), 
mostrando a ocupação original prevista para o prédio. 

 
 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

A padronização dos volumes e a proposição da articulação dos mesmos a partir de 

blocos conectores - nesse caso representado pelo bloco das escadas -, permite a ampliação 

dos blocos a partir de sucessivas conexões, sem que isso afetasse de forma negativa o 

conjunto. Infelizmente, nem sempre as reformas e ampliações executadas nos prédios 

administrativos ao longo do tempo aproveitaram essas características; algumas intervenções 

fugiram totalmente do partido original, descaracterizando-o.  

Os materiais utilizados são o concreto armado, utilizado de forma aparente, nas 

estruturas e outros elementos compositivos (vigas, pilares, lajes, vigas-calha); as alvenarias 



129 
     
 

autoportantes de pedra encontradas nas extremidades dos volumes, compondo o 

acabamento das fachadas leste e oeste; as coberturas com telhas onduladas de fibrocimento 

do tipo kalheta; e as esquadrias de alumínio e vidro, com venezianas fixas e janelas do tipo 

maximar (Figura 79 e Figura 80). 

 

Figura 79: Croqui do Pavilhão Didático-Administrativo, elaborado pela equipe de Alcyr Meira como 
parte do material gráfico do projeto (1972). 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p.151. 

 

Figura 80: Cortes e fachadas dos Pavilhões Didático-Administrativos. 

 
Fonte: Digitalizado com base no projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Em relação à ocupação dos prédios, as diferenças foram mínimas e ocorreram para 

atender as necessidades específicas de cada centro, já que a quantidade de cursos e de 

professores era variável de acordo com o Centro/Departamento ao qual estavam ligados. 

Essas modificações na subdivisão interna dos ambientes e na distribuição das atividades, já 

eram previstas e, mais uma vez, a adoção no projeto da planta livre e da modulação estrutural 

permitiram essa flexibilidade, sem gerar a necessidade de grandes intervenções. 

Uma alteração formal observada a partir da análise dos projetos originais e dos prédios 

construídos foi a substituição da laje plana, adotada nos dois primeiros Pavilhões Didático-

Administrativos (CCSA e CCHLA), pela cobertura em duas águas (CCET e CT). Não há uma 

explicação para essa modificação nos projetos arquivados na mapoteca da INFRA/UFRN, 

mas provavelmente deve ter ocorrido para simplificar a cobertura e baratear a obra já que, 

com essa mudança, foram eliminadas três vigas calha existentes na parte central da 

cobertura, restando apenas as duas das extremidades (Figura 81 e Figura 82). 

 
Figura 81: Fachadas leste do CCSA (a) e do CT (b), mostrando a diferença na cobertura dos prédios.  

a)  

b)  
Fonte: Acervo da Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 
Figura 82: Fotografias atuais do CCSA e do CT, mostrando a diferença na cobertura dos prédios.  

   
Fonte: Acervo da INFRA/UFRN. 
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5.7. Restaurante Universitário 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1972 
Empresa que Executou a Obra: EIT (terraplenagem) 

PECAL (construção) 
Período da Obra: 1972 – 1974 
Ano da Inauguração: 15/08/1974 

 

 

O planejamento do campus da UFRN foi realizado em conjunto, envolvendo uma 

equipe de professores da universidade, ligados principalmente à Escola de Engenharia, e o 

grupo de arquitetos do escritório de Alcyr Meira86. As primeiras reuniões ocorreram no início 

de 1972, e discorreram, principalmente, sobre a participação de cada um no desenvolvimento 

dos projetos e a ordem de prioridade na execução das obras.  

Reforçando a ideia da importância do campus universitário para a cidade de Natal e 

para o Estado do Rio Grande do Norte, constantemente eram publicadas notícias nos jornais 

da época, dando destaque ao início das obras, andamento dos serviços e inauguração dos 

prédios. Juntamente com o Centro de Desportos e a Praça Cívica, o Restaurante Universitário 

foi uma das primeiras edificações a serem construídas no território do campus. A pedra 

fundamental da sua construção foi lançada no dia 29 de março de 1972, com uma liberação 

inicial de Cr$ 400 mil. A obra começou com a terraplenagem da área, realizada de forma 

gratuita por algumas empresas locais, como a EIT, de José Nilson Sá. 

O Reitor Genário Fonseca [...] visitou o terreno onde começaram a ser 
construídos os dois primeiros prédios do campus universitário – o 
Restaurante Universitário e o Centro de Esportes. Na ocasião, o Reitor da 
UFRN fez um breve discurso falando sobre a importância do campus, além 
de agradecer a colaboração do General Meira Matos, pelo empenho em favor 
do projeto e a algumas empresas que, gratuitamente, estão colaborando nos 
trabalhos de terraplenagem da área87. 

Apesar dos serviços de preparação do terreno terem começado em março de 1972, o 

contrato com a empresa responsável pela construção do prédio, com área original de 1.360m², 

só foi firmado em novembro do mesmo ano. Os serviços, previstos inicialmente para serem 

concluídos em 150 dias, ficaram a cargo da empresa cearense PECAL – Engenharia, Indústria 

e Comércio Ltda.88 

 

                                                           
86 A equipe era formada pelos profissionais Armando Couceiro, Alberto Rubim, Dirce Bibas e Jaime Bibas 
(MACEDO, 2012, p. 277). 
87 UFRN encerra homenagens aos 8 anos da Revolução. Diário de Natal, Natal, 30 mar. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
88 RESOLUÇÃO CONSUNI nº. 70/72-U, de 13 de novembro de 1972. 
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Com os trabalhos já iniciados, está previsto que o Restaurante universitário 
entrará em funcionamento a partir de julho deste ano. Está dimensionado de 
modo a atender uma demanda atual de 2.500 pessoas, com possibilidade de 
expansão. Anexo, funcionará uma lanchonete, com serviços contínuos, para 
oferecer lanches ligeiros nos intervalos das aulas89. 

As obras, porém, atrasaram, de forma que a conclusão do prédio foi adiada diversas 

vezes. Previsto ser concluído em março de 1973, o Restaurante Universitário só foi 

inaugurado oficialmente em 15 de agosto de 1974. Notícias publicadas nos jornais da época 

informam sobre os sucessivos adiamentos da obra, porém não explicam os motivos pelos 

quais estes ocorreram. Em fevereiro de 1973, a empresa responsável pela obra previa a 

entrega do serviço antes do prazo fixado90; um mês depois, já se anunciava sua finalização 

para agosto do mesmo ano91; em setembro, verifica-se que a obra ainda estava em 

andamento, programando sua inauguração para dezembro de 197392; no ano seguinte, em 

fevereiro de 1974, a obra ainda não havia sido concluída93. Desta forma, não se tem um 

registro preciso da época da finalização da obra, estimando-se que esta tenha sido concluída 

em julho de 1974, mais de um ano após a previsão inicial e custando quase o triplo do valor 

previsto do contrato, chegando a um total de Cr$ 2 milhões94. 

O prédio do Restaurante Universitário é caracterizado por sua cobertura de concreto 

aparente composta por volumes triangulares invertidos, em balanço, que se destacam do 

corpo principal do prédio, identificando a direção dos caimentos das águas da cobertura. O 

projeto também tira partido das descidas de águas pluviais e das caixas de seixos que estão 

distribuídos nas extremidades da coberta, nos vértices dos triângulos invertidos, demarcando 

o local onde as grandes vigas-calha de concreto que ficam ocultas pela platibanda recebem 

as águas escoadas dos planos do telhado. Além do aspecto funcional (escoamento das águas 

das chuvas), esses elementos também contribuem para ditar o ritmo das fachadas (Figura 83 

e Figura 84). 

O prédio possui estrutura independente de concreto armado, sendo formado por dois 

blocos interconectados, com alturas diferentes, de forma que os vértices dos triângulos se 

interpenetram, formando um belo efeito plástico na estrutura da coberta. Infelizmente esse 

belo jogo volumétrico não pode ser visualizado com facilidade nos dias atuais, devido aos 

anexos que foram sendo agregados ao prédio nas reformas que ocorreram ao longo do tempo 

                                                           
89 CAMPUS. Diário de Natal, Natal, 17 jan. 1973. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
90 EM AGOSTO apenas biomédica não terá aulas no “campus”. Diário de Natal, Natal, 15 fev. 1973. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
91 PASSARINHO e Confúcio apoiam planos da UFRN. Diário de Natal, Natal, 21 mar. 1973. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
92 “CAMPUS” levará o reitor à Brasília. Diário de Natal, Natal, 12 set. 1973. Disponível em: http://memoria.bn.br/. 

Acesso em 03/07/2017. 
93 MAIS dinheiro para o Campus. Diário de Natal, Natal, 01 fev. 1974. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso 

em 03/07/2017. 
94 RESTAURANTE abre hoje. Diário de Natal, Natal, 15 ago. 1974. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso 

em 03/07/2017. 
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e às árvores de grande porte que foram plantadas muito próximas a edificação (Figura 85). O 

bloco mais alto corresponde à área do refeitório, onde estão distribuídas as mesas para 

refeições dos alunos e funcionários da universidade; e o bloco mais baixo corresponde à área 

da cozinha e ambientes de apoio, como as câmaras frigoríficas, despensas, etc. (Figura 86 e 

Figura 87).  

 
Figura 83: Perspectiva do Restaurante Universitário elaborada pela equipe do arquiteto Alcyr Meira. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 151. 

 

Figura 84: Restaurante Universitário. Fotografia tirada no mesmo ângulo que o da figura anterior, 
numa fase mais adiantada da obra, já que estacionamento e os acessos ao prédio já estão prontos. 

 
Fonte: RELATÓRIO das atividades de 1973. Natal: Imprensa Universitária, 1974. 
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Figura 85: Restaurante Universitário. Fotografia atual. Vista das fachadas sul e leste, mostrando 
parte da cobertura em balanço e das janelas laterais voltadas para o salão do refeitório. 

 
Fonte: Acervo da Superintendência de Infraestrutura da UFRN. 

 

Figura 86: Restaurante Universitário do campus da UFRN pouco antes de ser inaugurado. Fotografia 
tirada a partir da fachada voltada para o anel viário, vendo-se a direita o bloco destinado à cozinha e 

ambientes de apoio (mais baixo) e a esquerda o bloco do refeitório (mais alto). 

Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 149. 

 

Figura 87: Restaurante Universitário. Nesta imagem, tirada no lado oposto da foto anterior, 
observamos a construção do estacionamento localizado entre o RU e a atual Superintendência de 

Infraestrutura. Neste ângulo, à direita vemos bloco destinado ao refeitório (mais alto), e a esquerda o 
bloco da cozinha e ambientes de apoio (mais baixo). 

 
Fonte: AGECOM/UFRN. Disponível em: http://www.ru.ufrn.br/. Acesso em: 10/07/2017. 

 

http://www.ru.ufrn.br/
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O sistema de aberturas zenitais do tipo shed, possibilitado pelos planos triangulares 

da cobertura, não é aproveitado para ventilação e iluminação natural dos ambientes internos. 

Apesar de percebermos pela parte externa da edificação que existirem venezianas nessas 

aberturas, as mesmas não podem ser observadas na parte interna dos ambientes, pois ficam 

acima do forro de gesso que foi instalado no prédio desde a época de sua inauguração (Figura 

88 e Figura 89). 

 

Figura 88: Detalhe da fachada lateral do 
Restaurante Universitário, mostrando os 

sheds da cobertura. 

 
Fonte: Acervo da INFRA/UFRN. 

Figura 89: Vista interna do salão do refeitório do 
Restaurante Universitário, mostrando o forro de 

gesso que impede a visualização dos sheds. 

 
Fonte: AGECOM/UFRN. Disponível em: 

http://www.ru.ufrn.br/. Acesso em: 10/07/2017. 

 

A exceção da fachada lateral do salão destinado ao refeitório, que é toda ocupada por 

esquadrias de vidro e alumínio do tipo maximar, nas demais predominam os cheios sobre os 

vazios, dando a sensação de um prédio fechado em si mesmo (Figura 90 e Figura 91). Tanto 

o volume avantajado da cobertura quanto a utilização de alvenarias de pedra em várias 

fachadas transmitem uma sensação de peso ao prédio, firmemente fincado ao solo, 

confirmando a observação feita por Trigueiro (2008) ao analisar as edificações do Campus 

Universitário. 

Nesses edifícios, os volumes pesam, firmemente ancorados no chão. Não se 
abrem para a rua nem convidam à entrada, seus acessos, localizados em 
fachadas secundárias ou dissimulados entre elementos repetitivos nas 
fachadas principais. Não mais as transparências dos grandes panos de vidro 
e dos elementos vazados, não mais as superfícies polidas, coloridas, lisas e 
variegadas do modernismo inicial. Em seu lugar, superfícies ásperas, 
materiais sem revestimento, concreto aparente, instalações expostas, tons 
cinzentos (TRIGUEIRO, 2008, p.62). 

 

http://www.ru.ufrn.br/
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Figura 90: Fachadas do Restaurante Universitário. 

 

 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 
Figura 91: Cortes do Restaurante Universitário. 

 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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A análise das plantas baixas mostra que o programa arquitetônico do prédio repete a 

mesma distribuição funcional observada nos volumes da fachada, ou seja, uma área 

destinada ao refeitório, de ampla utilização pelos alunos e funcionários da universidade, e 

uma área restrita, ocupado por um salão com 501,60m2 (vão livre de 13,20m X 38,00m); e 

outro bloco de serviço subdividido em ambientes menores, ocupado pela cozinha e demais 

ambientes de apoio, cujo acesso é restrito aos funcionários do setor (Figura 92 e Figura 93).  

O partido adotado para o projeto do Restaurante Universitário resulta numa das 

volumetrias mais marcantes do campus central. Sua forma compacta e a expressividade da 

sua cobertura diferenciam-se das lajes planas (com ou sem platibanda) e dos prismas 

alongados adotados nos outros projetos elaborados pela equipe do escritório de Alcyr Meira. 

De acordo com Macedo (2012, p. 293), “A arquitetura do Restaurante Universitário resultou 

numa proposta arquitetônica que tentava conciliar as ressonâncias da estética de viés 

brutalista com elementos de cunho construtivo local”. 

 
Figura 92: Planta baixa do Restaurante Universitário. 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 93: Planta baixa do Restaurante Universitário com layout. 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

  



139 
     
 

5.8. Laboratórios de Física e Química 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1972 
Empresas que Executaram as Obras: 
- Laboratório de Química: Construtora A. Gaspar 
- Laboratório de Física: Construtora Obelisco (1ª et.);  

  Construtora Rebelo Flor (2ª et.) 
Período da Obra:  

- Laboratório de Química: 1973-75 
- Laboratório de Física: 1974 (1ª etapa da obra) 

1977-78 (2ª etapa da obra) 
Ano da Inauguração: - Laboratório de Química: 1975 

- Laboratório de Física: 1978 
 

 

Os anteprojetos dos Laboratórios Básicos de Física e Química fizeram parte do 

primeiro conjunto de projetos entregues pela equipe do escritório do arquiteto Alcyr Meira para 

o Campus Universitário, em julho de 1972.  

O arquiteto Alcyr Meira, responsável pelo planejamento do Campus 
Universitário da UFRN, informou que já concluiu e apresentou o projeto 
completo da Praça Cívica, o anteprojeto do Centro de Aulas Teóricas, [...] do 
conjunto de administrações didáticas, [...] dos laboratórios básicos de física e 
química, e [...] do restaurante universitário e lanchonetes95. 

O Laboratório I de Química foi o primeiro laboratório básico construído no campus, 

com uma área de 1.120m2 ( 

Figura 94). Seu projeto executivo foi finalizado em dezembro de 1972 e sua construção 

durou de 1973 a 1975. O edital de Tomada de Preços nº. 07/73, publicado em fevereiro de 

1973, selecionou a proposta da Construtora A. Gaspar Ltda. para executar a obra num prazo 

de 120 dias, a partir da assinatura do contrato, em abril daquele ano96.  

 
Figura 94: Fotografia do Laboratório de Química I tirada em meados da década de 1970.  

 
Fonte: RELATÓRIO das atividades de 1973. Natal: Imprensa Universitária, 1974. 

 

                                                           
95 PRONTO projeto da Praça Cívica: campus da UFRN. Diário de Natal, Natal, 19 jul. 1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
96 UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Norte. Diário de Natal, Natal, 18 abril. 1973. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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O segundo Laboratório Básico construído foi o Laboratório I de Física, com área 

construída de 1.800m² (Figura 95). A Construtora Obelisco Ltda. venceu a licitação, regida 

pela Tomada de Preços nº 005/7497, porém rescindiu o contrato em novembro do mesmo 

ano98, sem finalizar a obra, de forma que os serviços ficaram paralisados por três anos. Sua 

construção só foi retomada em novembro de 1977, quando recursos do convênio celebrado 

entre a UFRN/MEC/PREMESU IV e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID foram 

liberados. A empresa que venceu a nova licitação foi a Construtora Rebelo Flor Ltda., com 

serviços regidos pelo Contrato nº. 12/77-ETA99. 

 

Figura 95: Fotografia tirada no final da década de 1970 mostrando o Laboratório I de Física. Ao fundo 
é possível se identificar o Reservatório Elevado que fica ao lado do Setor de Aulas Teóricas II e a 

antena parabólica do Departamento de Física Teórica e Experimental100. 

 
Fonte: MACEDO, 2012, p. 311. 

 

Os prédios dos laboratórios de Física I e Química I, apesar de apresentarem 

dimensões um pouco diferentes, possuem acabamentos, volumetria e distribuição dos 

ambientes em planta bastante parecidos. São caracterizados por um sistema pavilhonar, 

formando um H, no qual duas alas paralelas, na forma de prismas retangulares, são unidas 

por uma circulação central. O bloco de ambientes de apoio localizado no centro da 

composição, funciona como um eixo de simetria a partir do qual se realiza a composição dos 

blocos que formam as duas alas laterais dos laboratórios (Figura 96). 

                                                           
97 RESOLUÇÃO nº. 43/74-CONSUNI, de 24/05/1974 - Homologa o Termo de Contratos firmado entre a UFRN e a 
Construtora Obelisco Ltda. para construção do Laboratório de Física. 
98 RESOLUÇÃO nº. 98/74-CONSUNI, de 01/11/1974 - Autoriza a Reitoria a rescindir o Contrato celebrado entre a 
UFRN e a Construtora Obelisco Ltda., referente à construção do Laboratório de Física. 
99 RESOLUÇÃO nº. 57/77-CONSUNI, de 25 de novembro de 1977. 
100 Desde 1973, foi instalada no campus universitário, uma antena parabólica de 10 metros de diâmetro que fazia 
parte de um projeto desenvolvido pelo Departamento de Física Teórica e Experimental para captar os sinais 
eletromagnéticos emitidos pelo satélite LES-6100 (LIMA, 1977, 29). Esta antena ainda encontra-se no mesmo local, 
ao lado do Reservatório Elevado do Setor de Aulas Teóricas II. 
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Figura 96: Croqui do Laboratório de Física. Projeto de Alcyr Meira, elaborado em 1972 

 
Fonte: Macedo, 2012, p. 311. 

 

Todo o conjunto é marcado por forte horizontalidade, ressaltada pela laje plana com 

platibanda reta, formando um amplo balanço em todas as direções, sombreando as fachadas 

e contribuindo para o conforto no interior dos ambientes. Os materiais mais uma vez se 

restringem ao concreto armado, utilizado de forma aparente na estrutura do prédio; os blocos 

irregulares de pedras graníticas que compõem as paredes autoportantes das extremidades 

dos blocos; as esquadrias de vidro e alumínio com venezianas fixas na parte superior e 

aberturas do tipo maximar, dispostas ao longo de toda a extensão das fachadas de maiores 

dimensões; e a cobertura com telha de fibrocimento, que fica encoberta pela platibanda. 

O partido arquitetônico mais uma vez é marcado pela modulação estrutural, com um 

sistema de vigas e pilares aparentes de concreto, diferenciando a estrutura das esquadrias e 

das vedações em alvenaria. As vigas-calha de concreto se estendem sob a laje plana da 

cobertura, acompanhando os beirais e acentuando ainda mais a marcação do ritmo da malha 

estrutural. Fazem parte ainda dessa composição as tubulações de águas pluviais situadas 

nas extremidades das vigas-calha e suas respectivas caixas de seixos (Figura 97). 

  
Figura 97: Detalhe do beiral, aeração da cobertura, descida de águas pluviais e caixa de seixos. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Nos projetos dos Laboratórios, assim como ocorreu com os Setores de Aulas Teóricas 

e os Pavilhões Didático-Administrativos, existe uma interconexão entre o interior e o exterior. 

As circulações que interligam os diferentes blocos são abertas e não existe uma entrada 

principal identificada. O acesso ao interior dos blocos é ser feito através da circulação central 

que interliga as alas de laboratórios, a qual funciona como um ambiente de transição. No 

Laboratório de Física I, o bloco central, que abriga esse componente conector, é mais alto 

que as alas laterais, criando uma hierarquia em relação ao conjunto que não é vista no projeto 

do Laboratório de Química I (Figura 98 a 101). 

As diferenças entre os dois projetos são decorrentes das características específicas 

de seus programas de necessidades. No Laboratório de Química I, cada uma das alas laterais 

é ocupada por dois grandes salões - destinados aos laboratórios - que compartilham uma sala 

de guarda de equipamentos e um depósito de reagentes. As salas de professores, central de 

gás, ar comprimido, subestação e os banheiros são distribuídos nos dois lados da circulação 

do bloco central que interliga as duas alas dos laboratórios (Figura 98 e Figura 99).  

Figura 98: Planta baixa do Laboratório de Química I. 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 99: Cortes e fachadas do Laboratório de Química I. 

 

 

 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

No Laboratório de Física I, as alas laterais também são ocupadas pelos laboratórios, 

dois de cada lado, que compartilham uma sala de guarda de instrumentos. Porém, a 

volumetria e organização dos ambientes do bloco central, que interliga os dois pavilhões de 

laboratórios, é um pouco diferente do caso anterior. Os conjuntos de sanitários foram 

extrudados, sendo localizados em dois pequenos volumes mais externos, e a parte central é 

ocupada por uma grande sala de equipamentos com pé direito mais elevado, destacando-se 

na volumetria geral do prédio (Figura 100 e Figura 101). Um detalhe interessante é que para 

promover a ventilação e iluminação no interior desse corpo central, toda a porção superior de 

sua alvenaria é fechada com elementos vazados (cobogós de concreto).  
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Figura 100: Planta baixa e cortes do Laboratório de Física I. 

 
 

 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 101: Fachadas do Laboratório de Física I. 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 
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5.9. Capela do Campus (Templo Ecumênico) 

 

 

Autor do Projeto: João Maurício de Miranda 
Ano do Projeto: 1972 
Empresa que Executou a Obra: Administração direta 
Período da Obra: 1973-74 
Data da Inauguração: 05/12/1974 

 

O projeto da Capela do Campus foi escolhido através de um concurso realizado entre 

os arquitetos e engenheiros da universidade, tendo como premiação uma viagem para os 

Estados Unidos, para realização de um curso sobre planejamento de universidades na 

Universidade de Houston, Texas. A comissão designada pelo Reitor Genário Alves da 

Fonseca para analisar os projetos era integrada pelos arquitetos Ubiratan Galvão e Ubirajara 

Galvão; pelo bispo auxiliar D. Antônio Soares Costa; pelo diretor da Escola de Engenharia, 

Hélio Varela; e presidida pelo professor Otto de Brito Guerra.  

Foi designada pelo Reitor Genário Fonseca a comissão que julgará os 
anteprojetos da capela do Campus Universitário [...] integrada dos seguintes 
nomes: D. Antônio Soares Costa, Hélio Varela (diretor da Escola de 
Engenharia), professor Otto de Brito Guerra e os arquitetos Ubiratan Galvão 
e Ubirajara Galvão. [...] apenas dois arquitetos ligados à UFRN haviam 
apresentado trabalhos. O vencedor ganhará passagem para os Estados 
Unidos onde, dentro do convênio celebrado entre o Conselho de Reitores, 
MEC e USAID, participará de um curso de planejamento de campus, na 
Universidade de Houston, Texas101. 

Em relação a este concurso, duas curiosidades merecem destaque: 1) sua divulgação 

nos jornais da cidade só ocorreu um dia antes da divulgação do resultado final e 2) apenas 

dois arquitetos ligados à UFRN apresentaram propostas de projetos (João Maurício de 

Miranda e Ubirajara Galvão102). O anteprojeto vencedor, de autoria do arquiteto João Maurício 

de Miranda103, professor da Escola de Engenharia da UFRN, previa uma área coberta de 

aproximadamente 400m2, toda construída em estrutura de concreto aparente, com 

capacidade para acomodar trezentas pessoas na parte interna ( 

Figura 102).  

A construção da Capela do Campus foi feita através da administração direta, utilizando 

os recursos humanos e financeiros da própria universidade. Segundo notícias dos jornais da 

                                                           
101 CAMPUS. Diário de Natal, Natal, 27 dez. 1972. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
102 Interessante destacar que o arquiteto Ubirajara Galvão, apesar de ter enviado uma proposta de projeto para 

concorrer ao concurso, também foi designado para fazer parte da comissão julgadora, conforme pode ser 
observado na citação anterior. 
103 De acordo com MIRANDA (2009), o projeto estrutural da Capela é de autoria do engenheiro Hélio Varela de 
Albuquerque, que na época ocupava o cargo de diretor da Escola de Engenharia da UFRN. 
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época, as obras tiveram início em fevereiro de 1973 e foram finalizadas em dezembro do ano 

seguinte (Figura 103). Sua inauguração ocorreu no dia 05 de dezembro de 1974, num ato 

ecumênico com participação de diversas autoridades. 

Ainda esse mês serão concluídas as obras da capela do Campus 
Universitário, que está sendo construída em concreto aparente, na parte 
elevada da Praça Cívica. [...] A Capela terá capacidade para abrigar 300 
pessoas. Sua nave, rebaixada dois metros do nível do terreno, possibilitará 
às pessoas que ficarem fora do templo assistir aos atos litúrgicos que se 
processarem no seu interior104.  

                                                           
104 CAMPUS tem mais recursos do MEC. Diário de Natal, Natal, 12 set. 1974. Disponível em: http://memoria.bn.br/. 

Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 102: Maquete da Capela do Campus apresentada pelo arquiteto João Maurício de Miranda à 

Comissão Julgadora do concurso. 

 
Fonte: Edição do jornal Diário de Natal publicada no dia 15 de fevereiro de 1973105. 

 
Figura 103: Fotografias mostrando as diversas fases da construção da Capela do Campus. 

 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 146-148. 

 

A Capela compõe, juntamente com a Praça Cívica e a Escola de Engenharia, o 

conjunto de edificações construídas no primeiro terreno adquirido para o campus da UFRN, 

localizado às margens da BR-101. O levantamento planialtimétrico desta região mostra que a 

topografia do local era bastante acidentada (Figura 104). Os projetos propostos para a área 

tomaram partido do relevo natural, minimizando a movimentação de terra e diminuindo os 

custos. Sua implantação foi feita no alto de um promontório, destacando o edifício na 

paisagem e fazendo com que o mesmo pudesse ser visualizado por aqueles que passam na 

                                                           
105 EM AGOSTO apenas biomédica não terá aulas no “campus”. Diário de Natal, Natal, 15 fev. 1973. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 



149 
     
 

marginal da BR-101, principalmente à noite, quando a iluminação cênica destaca seus 

volumes arrojados e a cruz escultórica que marca sua entrada.  

 

Figura 104: Levantamento planialtimétrico do terreno onde estão implantados a Capela do Campus, 
a Praça Cívica e a Escola de Engenharia. 

 
Fonte: Editado pela autora a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Ao projetar a Capela do Campus, o arquiteto também tomou partido da topografia, 

propondo que o volume principal da edificação ficasse semienterrado, de forma que o piso da 

nave fica situado dois metros abaixo do nível do solo. Segundo o autor do projeto, essa 

solução também permitiria que as pessoas que estivessem na parte externa da edificação 

pudessem assistir as cerimônias religiosas a partir da circulação que contorna o prédio. Além 

disso, essa implantação numa cota mais elevada dá um destaque ainda maior à cobertura, 

ressaltando sua casca de concreto com volumetria piramidal (Figura 105). 

ESCOLA DE 

ENGENHARIA 

PRAÇA CÍVICA 

 

CAPELA DO CAMPUS 
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Figura 105: Capela do Campus, inaugurada em 05 de dezembro de 1974. Foto sem indicação do 
autor. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 148. 

 

As plantas originais deste projeto não foram encontradas no acervo da mapoteca da 

Superintendência de Infraestrutura. O registro das mesmas foi obtido na publicação Portal da 

Memória (2008) (Figura 106 a Figura 108). Vista em planta, a Capela apresenta uma base 

trapezoidal, com volumetria piramidal obtida a partir da intersecção de dois grandes pórticos 

inclinados de concreto se cruzam logo acima do seu altar principal (Figura 106). O local onde 

é feito esse cruzamento encontra-se um pouco deslocado do centro geométrico do trapézio. 

De acordo com o autor do projeto, esse deslocamento foi “motivado pelos estudos de acústica, 

previamente desenvolvidos, com o objetivo de garantir a boa propagação do som no interior 

da nave”106. De acordo com Pereira (2008, p. 64), 

João Maurício colocou como importantes esses estudos de acústica, 
resultando na definição da dimensão das faces da pirâmide. Resulta também 
dos mesmos estudos, a inclinação dessas faces e a autonomia na definição 
dos tamanhos dos quatro triângulos que definem o volume. Levou-se em 
consideração o altar como fonte de emissão de som que deveria ser 
distribuído por toda a nave. 

O volume principal da edificação abriga exclusivamente os ambientes relacionados 

aos atos ecumênicos (nave, altar e sacristia), os ambientes de apoio foram locados em 

volumes anexos, conectados ao bloco principal, demonstrando claramente a hierarquia das 

atividades. O acesso ao interior da nave é feito através de uma circulação fechada, num 

espaço enclausurado que se abre e clarifica ao chegarmos à nave, à semelhança do que 

ocorre, por exemplo, na Catedral de Brasília. 

                                                           
106 Informação obtida na dissertação de mestrado do professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, 
Marizo Vitor Pereira (2008). 
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Figura 106: Planta baixa do projeto original da Capela do Campus Universitário. 

 

Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 145. 

 

O projeto da Capela do Campus, apesar de singelo em termos de área construída, é 

um dos mais belos e bem resolvidos arquitetonicamente da universidade. O interior da nave 

é marcado pelo ritmo das vigas que circundam o perímetro do trapézio, definindo a pirâmide 

internamente e sustentando a pele de concreto da cobertura (Figura 107). Por trás do altar, 

integrando a arquitetura do prédio, encontram-se dois painéis do escultor e entalhador norte-

rio-grandense Ziltamir Soares, mais conhecido como Manxa107, representando o céu e o 

inferno. Além destes painéis, também se destacam como obras de arte integrada os quatorze 

nichos distribuídos nas paredes laterais da nave, com pinturas de Dorian Gray Caldas 

representando as estações da via sacra. Nesse projeto, houve uma grande preocupação com 

os detalhes; o altar, o púlpito e os bancos de concreto e madeira compunham o projeto original 

e foram confeccionados in loco. Também foi proposta uma iluminação cênica, obtida a partir 

do efeito de três refletores situados no teto, um deles jorrando luz sobre o altar principal e os 

demais sobre os painéis laterais. 

                                                           
107 Autor de obras importantes como o pórtico dos Três Reis Magos, os paineis esculpidos e as portas entalhadas 

do auditório da Reitoria da UFRN, os paineis cimentícios da Capela do campus da UFRN, além de inúmeros painéis 
de madeira, instalados em agências bancárias do país e também no exterior. 
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Figura 107: Cortes originais da Capela do Campus Universitário. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 145. 

 

Figura 108: Fachadas originais da Capela do Campus Universitário. 

 
Fonte: NEWTON JUNIOR, 2008, p. 145. 
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5.10. Biblioteca Central 

 

 

Autor do Projeto: Alcyr Meira e equipe 
Ano do Projeto: 1973 
Empresa que Executou a Obra: Administração direta 
Período da Obra: 1974-75 (1ª Etapa) 

  1975-8? (2ª Etapa – ampliação) 
Ano da Inauguração: 1976 (1ª Etapa) 

 

A Biblioteca Central da UFRN ocupa uma posição de destaque em relação ao conjunto 

do campus. Por se tratar de um dos equipamentos mais utilizados pela comunidade 

universitária, desde o início do planejamento do campus central, foi locada estrategicamente 

nas proximidades do Centro de Convivências e da Reitoria, com as demais unidades 

acadêmicas distribuídas ao seu redor (setores de aulas, laboratórios e prédios 

administrativos) (Figura 28 e Figura 34 do capítulo anterior). 

O projeto da Biblioteca, finalizado em meados de 1973, foi o último grande trabalho de 

Alcyr Meira para o campus da UFRN. A obra só teve início no segundo semestre de 1974 e 

foi feita em duas etapas; na primeira, finalizada em 1975, foi construída a parte do prédio que 

vai até o auditório ( 

Figura 109); na segunda, iniciada em 1977, foram acrescentadas as demais 

instalações, repetindo o padrão do projeto original.  

O início do atendimento aos estudantes ocorreu em agosto de 1975, antes mesmo da 

finalização da primeira etapa da obra, que só foi inaugurada oficialmente em 29 de julho de 

1976.  

A Biblioteca Central do Campus está funcionando de segunda a sexta, das 8 
às 22h, atendendo às antigas reivindicações dos estudantes que, entretanto, 
não estão comparecendo à Biblioteca no número que era de se esperar.108 

                                                           
108 BIBLIOTECA. Diário de Natal, Natal, 16 ago. 1975. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 

03/07/2017. 
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Figura 109: Fotografias da fachada principal da Biblioteca Central tiradas pouco antes da finalização 

da 1ª etapa da obra. 

  
Fonte: Acervo da BCZM. 

É importante destacar que de dezembro de 1975 até a conclusão do prédio da Reitoria, 

em 1979, o gabinete do reitor funcionou nas dependências da Biblioteca Central, na sala que 

atualmente é ocupada pela Direção da Biblioteca (Figura 110). 

A Universidade começa a estudar a transferência da Reitoria para o campus 
universitário. A ideia inicial é instalar provisoriamente o gabinete do reitor no 
prédio da Biblioteca Central. O atual prédio da Reitora, localizado na avenida 
Hermes da Fonseca, está apalavrado com o INPS, mas poderá ser a sede do 
3º Distrito Naval, que vem para Natal.109 

 
Figura 110: Visita do Ministro da Educação, Euro Brandão, à UFRN, em 1978, por ocasião da 
inauguração dos Setores de Aulas Teóricas III, IV e V. Fotografia tirada no Gabinete do Reitor 

Domingos Gomes de Lima, na sala que atualmente é ocupada pela Direção da Biblioteca Central. 
Nesta imagens é possível observar diversas obras de arte, entre elas um painel de madeira esculpido 

pelo artista plástico Manxa. 

 
Fonte: Acervo digital da BCZM 

 

A análise da planta baixa mostra a complexidade do programa da Biblioteca Central 

(guarda do acervo, salas de leitura individual e coletiva, salas administrativas, setores 

restritos, ambientes de apoio, etc.). Para resolver essa questão, o arquiteto tomou partido da 

                                                           
109 REITORIA. Diário de Natal, Natal, 05 dez. 1975. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 



155 
     
 

topografia do local, aproveitando o desnível natural do terreno, implantando os ambientes em 

três níveis alternados, formando espaços intermediários que permitem uma fruição visual que 

integra os espaços internos, no caso dos ambientes de uso coletivo, e isola aqueles setores 

nos quais é desejável uma maior privacidade (Figura 111 e Figura 112).  

 

Figura 111: Planta baixa da Biblioteca Central. 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

1ª. ETAPA DA OBRA 2ª. ETAPA DA OBRA 

1ª. ETAPA DA OBRA 2ª. ETAPA DA OBRA 
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Figura 112: Cortes da Biblioteca Central. 

 

 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

 

Observando a fachada principal (fachada leste), na qual é feito o acesso dos usuários 

ao prédio, verificamos que ela possui uma altura menor que a fachada posterior (fachada 

oeste), que comporta a entrada de serviços (ambientes de apoio de acesso restrito aos 

funcionários), evidenciando mais uma vez a forma como o arquiteto tomou partido do desnível 

topográfico existente no local. Toda a estrutura do prédio é aparente, seus pilares de concreto 

ressaltam dos panos da fachada, marcando a modulação do edifício e concentrando as 

esquadrias entre os vãos (Figura 113).  

 

Figura 113: Fachadas da Biblioteca Central. 

 

 

      
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Vários componentes da Biblioteca Central da UFRN remetem à linguagem brutalista, 

a começar pela robustez do volume prismático monolítico, firmemente ancorado ao solo, 

devido às proporções do edifício, com o comprimento correspondendo ao triplo da largura e a 

quase dez vezes a altura. Essa horizontalidade é reforçada ainda mais pelo prolongamento 

da coberta, formando generosos beirais, nas fachadas leste e oeste, que também contribuem 
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para o sombreamento das fachadas e diminuição da incidência solar direta no interior do 

prédio (Figura 114 e  

Figura 115). 

A modulação estrutural obtida a partir da articulação entre pilares, vigas e lajes planas, 

aplicada repetidamente em todas as tipologias projetadas por Meira (Setores de Aula, 

Laboratórios, Pavilhões Didático-Administrativos), também é encontrada na biblioteca. Outras 

características comuns são a flexibilidade dos ambientes internos, a racionalização da obra e 

a padronização dos materiais (concreto aparente das estruturas, alvenarias autoportantes de 

pedra, coberturas com telhas de fibrocimento) e elementos de vedação (cobogós de concreto 

e esquadrias de vidro e alumínio com janelas maximar e venezianas fixas). 

A solução para a cobertura da biblioteca foi dada através da utilização da laje plana, 

com amplos beirais e uma platibanda reta, encobrindo as telhas de fibrocimento.  Importante 

assinalar que a monotonia desta platibanda é quebrada pelos recortes que demarcam a 

localização das vigas-calha e das tubulações aparentes das descidas das águas pluviais. 

Esses elementos estão alinhados com as vigas e se concentram acima das caixas de seixos 

que recebem e escoam as águas das chuvas, fazendo parte da composição da área externa 

do prédio e destacando mais uma vez sua modulação estrutural.  
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Figura 114: Fotografia da fachada principal da Biblioteca Central tirada em 1975, logo após ter sido 

finalizada a 1ª etapa da obra. 

 
Fonte: Acervo da BCZM. 

 
Figura 115: Fotografia da fachada posterior da Biblioteca Central tirada em 1975. 

 
Fonte: Acervo da BCZM. 

 

Além do projeto arquitetônico elaborado pelo escritório de Alcyr Meira, também foi 

proposto um projeto paisagístico para o pátio interno da Biblioteca Central, elaborado pelo 

escritório do arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, em 1976 (Figura 116). Esse projeto, 

encontra-se arquivado na Mapoteca da Superintendência de Infraestrutura da UFRN, sendo 

um dos poucos registros do trabalho deste importante ícone do paisagismo brasileiro na 
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cidade de Natal110. Infelizmente o projeto nunca foi totalmente executado, o único elemento 

existente no local que remete ao projeto foi a marcação do traçado do jardim com seixos 

rolados. 

[...] a proposta se apresenta composta em duas partes, definindo uma única 
mancha dividida por passarela. Os detalhes [...] quebram a monotonia do 
plano, valorizando o todo sem, contudo, comprometer a individualidade. 
Contornando o plano de forma orgânica, definido por seixos e pedras de piso, 
se desenvolve a circulação interior que possibilita o deslocamento e a 
contemplação no interior do jardim. No espaço periférico estão dispostos 
canteiros de formas orgânicas e geométricas, para os quais foram 
especificadas dezesseis espécies vegetais, retiradas da flora tropical de sub-
bosque, adequadas às condições de sombreamento observadas num jardim 
interno. Criando volumes, em alguns pontos estratégicos são propostos 
elementos verticais do tipo totem, de alturas variáveis, denominados 
“estruturas de xaxim”. (NOBRE, 2010). 

 
Figura 116: Projeto paisagístico elaborado em 1976 para o pátio interno da Biblioteca Central pelo 

Escritório Burle Marx & Cia Ltda. 

 
Fonte: Acervo da Mapoteca da INFRA/UFRN. 

  

                                                           
110 Em 1979, o Escritório Burle Marx & Cia Ltda. foi contratado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
para elaborar um projeto paisagístico para o Parque das Dunas e a Via Costeira, porém esse projeto também não 
foi executado (NOBRE, 2010). 
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5.11. Reitoria 

 

 

Autor do Projeto: Carlos Bross e equipe 
  (BDSEL Arquitetos) 

Ano do Projeto: 1977-78 
Empresa que Executou a Obra: A. Rêbelo Flor 
Período da Obra: 1978-79 
Ano da Inauguração: 21/05/1979 

 

O prédio da Reitoria da UFRN concentra toda a parte administrativa da universidade, 

abrigando as Pró-Reitorias, Colegiados Superiores e os mais importantes órgãos de apoio 

administrativo. É um dos exemplares mais complexos do campus universitário, tanto em 

relação ao seu programa de necessidades, como na solução volumétrica e arranjo estrutural 

adotados (Figura 117). Seu projeto arquitetônico foi contratado com recursos do convênio 

celebrado entre a UFRN/MEC/PREMESU IV e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

– BID, tendo como responsável o escritório de arquitetura paulista Bross, dos Santos & Leitner 

Arquitetos S/C Ltda111, cuja equipe era chefiada pelo arquiteto João Carlos Bross112 no final 

dos anos 1970. O projeto foi elaborado entre o final de 1977 e o início do ano seguinte e, em 

março de 1978, já estava aberto o Edital de Concorrência para receber as propostas das 

empresas interessadas na construção do prédio113.  

Já estão abertas as propostas das empresas interessadas na construção do 
prédio da Reitoria. Vinte e três firmas de todo o país participaram da 
concorrência. De acordo com o projeto, a nova Reitoria será compreendida 
de dois pavimentos, com 6.700m2 de área. Terá um moderno auditório, com 
capacidade para cerca de 300 pessoas.114 

A construtora que venceu a licitação foi a construtora A. Rêbelo Flor, que também era 

responsável pela execução das obras outras de outros grandes equipamentos que estavam 

sendo construído no território do campus naquele período. O prédio foi concluído pouco mais 

de um ano do início das obras e sua inauguração, em 21 de maio de 1979, marcou o final da 

gestão do reitor Domingo Gomes de Lima (Figura 118). 

A construtora A. Rêbelo Flor, presidida pelo engenheiro Luis Arnaud Flor, é 
responsável pelas obras mais importantes da universidade, como a Reitoria, 
o Centro de Convivências, o Laboratório de Química e o Laboratório de 
Tecnologia. 

                                                           
111 O prédio da Reitoria, o Laboratório II de Química e a ampliação do Hospital das Clínicas (atual Hospital 
Universitário Onofre Lopes) também foram projetados por esse escritório. 
112 Ver nota 9. 
113 RESOLUÇÃO nº. 57/77-CONSUNI, de 25 de novembro de 1977 - Homologa o Termo do Contrato nº. 05/77, 
firmado entre o Escritório Técnico Administrativo da UFRN e Empresa Bross, dos Santos & Leitner Arquitetos S/C 
Ltda. para a elaboração dos anteprojetos e projetos definitivos do prédio da Reitoria. 
114 UFRN terá Praça da Memória e 260 milhões para ampliação. Diário de Natal, Natal, 24 mar. 1978. Disponível 

em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 117: Croqui esquemático elaborado pela equipe do escritório BDSEL Arquitetos.  

 
Fonte: NEWTON JR, 2008, p. 163. 

 
Figura 118: Fotografias mostrando as diversas fases da construção da Reitoria do Campus. 

  

  
Fonte: Acervo pessoal do engenheiro Erivan Romão. 

 

O partido arquitetônico do prédio da Reitoria é caracterizado pela relação entre forma 

do edifício e sua estrutura, com materiais e elementos estruturais aparentes, atendendo aos 

princípios da arquitetura brutalista. Sua volumetria é definida a partir da conexão de quatro 
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blocos prismáticos, unidos em torno de um saguão central, aberto para o exterior, funcionando 

como uma grande praça coberta que direciona os fluxos e congrega as pessoas que 

frequentam o local ( 

Figura 119). O partido adotado para cada um desses blocos e os elementos utilizados 

em suas composições deixam claro para o usuário a hierarquia representada por eles dentro 

do conjunto. Dois blocos se destacam na fachada principal, voltada para o Centro de 

Convivências e demais prédios acadêmicos: o que abriga o gabinete do(a) reitor(a), formando 

um grande balanço sobre o espelho d’água; e o volume do auditório, destacado pelos painéis 

escultóricos de artista plástico Manxa (Figura 120). Os outros dois volumes, tem partido 

semelhante, formados por blocos prismáticos com dois pavimentos, concentrando as 

atividades das Pró-Reitorias (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, Pró-Reitoria 

de Planejamento - PROPLAN, Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, Pró-Reitoria de 

Administração - PROAD, Pró-Reitoria de Extensão - PROEX) e a Sala dos Colegiados (Figura 

121).  

 
Figura 119: Perspectiva elaborada pela equipe do escritório BDSEL Arquitetos em 1977, mostrando 

a proposta inicial para o saguão interno da reitoria e fotografia atual dessa grande praça coberta.  

  
Fonte: Acervo da Mapoteca da INFRA/UFRN e do projeto Campus Virtual. 

 
Figura 120: Fotografias dos blocos que abrigam o gabinete do (a) Reitor (a) e o auditório. Neste 

último destaca-se o painel escultórico do artista plástico Manxa. 

  
Fonte: Acervo do projeto Campus Virtual.  
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Figura 121: Fotografias da Reitoria (fachadas sudeste e norte), tiradas na década de 1980, 
mostrando os diferentes blocos que compõem o conjunto. 

   
Fonte: NEWTON JR, 2008, p. 164. 

 

Apesar do prédio ter bastante permeabilidade entre as áreas internas e externas, com 

diversos acessos aos blocos, a entrada principal é demarcada por uma passarela coberta que 

cruza os grandes espelhos d’água até chegar no grande salão central (Figura 122). Esse 

ambiente, um dos mais agradáveis de toda a universidade, convida o transeunte a ficar um 

pouco mais, a diminuir o ritmo e parar para refletir ou a tomar um café na lanchonete que fica 

no nível inferior do bloco que abriga o gabinete do reitor, semienterrada em meio ao espelho 

d´água. 

 

Figura 122: Fotografias dos blocos que abrigam o gabinete do (a) Reitor (a) e o auditório.  

  
Fonte: Acervo do projeto Campus Virtual. 

 

A Reitoria da UFRN contrasta com todos os exemplares do campus da UFRN que 

foram analisados até o momento neste trabalho. Enquanto aqueles sempre foram 

caracterizados pela simplicidade (estrutural, projetual ou dimensional), o partido arquitetônico 

e os materiais utilizados na Reitoria buscam dar ao prédio uma imagem de monumentalidade. 

A expressividade de suas formas, marcadas por uma rebuscada grelha estrutural, faz com 

que suas fachadas sejam distintas umas das outras, dando grande plasticidade à solução. 



164 
     
 

Este partido é totalmente diferente da monotonia apresentada pelas fachadas repetidas da 

maior parte das edificações existentes até então no campus. 

A preocupação com a proteção solar se destaca no projeto, todas as suas aberturas 

voltadas para as fachadas externas são protegidas por anteparos fixados entre as vigas da 

grelha estrutural. Esses elementos de proteção, não só promovem o sombreamento e 

diminuem as cargas térmicas no interior dos ambientes, como também se destacam na 

composição formal do prédio, sendo considerados parte integrante e definidora do partido 

arquitetônico da edificação (Figura 123). 

 
Figura 123: Fotografias os anteparos de concreto que protegem as aberturas fachadas da Reitoria. 

  
Fonte: Acervo do projeto Campus Virtual. 

 

Além dos painéis esculpidos em baixo relevo que ficam nas fachadas do auditório, o 

prédio possui outras obras de arte integrada. Dentre as várias existentes podemos destacar 

as portas do auditório, entalhadas por Manxa; e o grande painel “Universalidade”, pintado a 

óleo sobre módulos de madeira, por Dorian Gray Caldas, instalado no gabinete do(a) reitor(a) 

(Figura 124). 

 
Figura 124: Painel “Universalidade”, pintado em 1989; e detalhe da porta do autidório. 

   
Fonte: NEWTON JR., 2008. Acervo da INFRA/UFRN, 
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Uma característica interessante dos projetos elaborados pelo escritório BDSEL 

Arquitetura é o destaque dado por eles ao módulo. Todas as pranchas dos projetos vinham 

acompanhadas por uma Planta de Ubicação mostrando, a implantação geral do prédio, a 

relação entre os blocos, o módulo mínimo de 1,20 por 1,20 metros, e a malha de 14,40 por 

14, 40 metros, a partir dos quais todo o projeto se orienta (Figura 125). 

 
Figura 125: Ubicação do projeto da Reitoria, mostrando a articulação entre os blocos e a malha 

adotada no projeto, traçada a partir do módulo inicial de 1,20 x 1,20 metros. 

 
Fonte: Projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

O prédio está locado em uma cota mais alta em relação ao entorno (Centro de 

Convivências e Blocos de Salas de Aulas), dando mais visibilidade ao mesmo. Apesar de ter 

sido construído em cima de um platô, a organização interna dos ambientes é feita em níveis 

diferentes: o nível zero corresponde à altura da rua que passa em frente ao prédio; a passarela 

de acesso, o saguão principal, a entrada do auditório e a PROGESP estão 1,35m acima do 

nível do solo; a PROAD e a PROGRAD ficam numa cota de 2,55m; a PROEX, a PROPLAN e 

os Colegiados Superiores estão na cota 5,05m. Por fim, situado na cota mais alta (+6,73m) 

está o Gabinete do (a) Reitor (a), denotando mais uma vez a hierarquia na distribuição dos 

espaços. Essa articulação da planta gera uma maior fluidez na conexão dos espaços internos. 

Os pavimentos intermediários são acessados por blocos de escadas bastante expressivos, 

com diferentes formas e alturas; partem do grande saguão central, definindo a ocupação do 

espaço e direcionado os fluxos (Figura 126 a Figura 129). 
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Figura 126: Plantas Baixas dos níveis 1 e 2 do prédio da Reitoria. 

 
 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 127: Plantas Baixa do nível 3 e Planta de Cobertura/Implantação do prédio da Reitoria. 

 
 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 128: Cortes AA e BB do prédio da Reitoria. 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Figura 129: Fachada Leste do prédio da Reitoria. 

 
Fonte: Digitalizado a partir do projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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5.12. Centro de Biociências 

 

 

Autor do Projeto: Carlos Bross e equipe 
  (BDSEL Arquitetos) 

Ano do Projeto: 1978 

Empresa que Executou a Obra: A. Rêbelo Flor 
Período da Obra: 1978-81 
Data / Ano da Inauguração: 27/071981 

 

O projeto do Centro de Biociências, contratado com recursos do PREMESU IV115, foi 

elaborado no início de 1978 pela equipe de profissionais escritório paulista Bross, dos Santos 

& Leitner Arquitetos S/C116 (identificada nos carimbos das pranchas apenas como BDSEL 

Arquitetos), formado por João Carlos Bross117, Altino Mário dos Santos, Ricardo Júlio Leitner 

e Arnaldo Villares de Oliveira. A escolha da empresa que iria construir o prédio foi feita por 

meio de uma Concorrência Internacional, vencida pela  Construtora A. Rêbelo Flor. 

Edital de Concorrência Internacional para construção do prédio destinado aos 
Laboratórios do Centro de Biociências, com área aproximada de 11.000m2, 
de conformidade com os Contratos de Empréstimos nº. 459/SF-BR e 305/OC-
BR, firmados entre o governo federal e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e nos termos do Convênio PREMESU IV de 06 de 
maio 1976.118 

O discurso comemorativo dos dois anos da administração do reitor Diógenes da Cunha 

Lima, publicado no Diário de Natal em maio de 1981, destaca que a obra do Centro de 

Biociências seria brevemente finalizada119. Outras notícias relacionadas ao andamento das 

obras eram constantemente objeto de matérias nos jornais da época. 

O diretor do BID visitou a UFRN esta semana, visitando as obras do Centro 
de Convivências e no Centro de Biociências. Garantiu a aprovação dos 
projetos, que asseguram Cr$ 60 milhões para conclusão do Centro de 
Biociências, compra de câmaras frigoríficas e exaustores para o Centro de 
Biociências [...].120 

                                                           
115 RESOLUÇÃO nº. 57/77-CONSUNI, de 25 de novembro de 1977 - Homologa o Termo do Contrato nº. 04/77, 
firmado entre o Escritório Técnico Administrativo da UFRN e Empresa Bross, dos Santos & Leitner Arquitetos S/C 
Ltda. para a elaboração dos anteprojetos e projetos definitivos do Laboratório de Ciências Biológicas. 
116 O prédio da Reitoria, o Laboratório II de Química e a ampliação do Hospital das Clínicas (atual Hospital 
Universitário Onofre Lopes) também foram projetados por esse escritório. 
117 Ver nota 9.  
118 UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Norte. Diário de Natal, Natal, 03 abr. 1978. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
119 UNIVERSIDADE com alma nordestina. Diário de Natal, Natal, 21 mai. 1981. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
120 BID garante recursos para equipar a UFRN. Diário de Natal, Natal, 10 abr. 1981. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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A inauguração oficial do prédio, ocorreu em 27 de julho de 1981, na abertura do 

semestre letivo121 (Figura 130). Originalmente ocupava uma área de 11.500 m2, sendo até 

hoje considerada a maior obra do campus central.  

O reitor Diógenes da Cunha Lima inaugurou na manhã de ontem o Centro de 
Biociências da UFRN, localizado no campus central e considerado sua maior 
obra. O centro ocupa uma área de 11.500 m2 e custou Cr$ 392 milhões. 
Dispõe de 19 laboratórios totalmente equipados para as aulas práticas e 4 
anfiteatros, cada um com capacidade para 100 alunos e mais duas salas de 
aula para o ensino teórico. O Centro conta ainda com um setor de Anatomia 
Comparativa, que é pioneiro no país122. 

 
Figura 130: Fotografia da fachada oeste dos blocos de aula do Centro de Biociências tirada logo 

após a inauguração oficial do prédio. 

 
Fonte: UNIVERSIDADE com alma nordestina. Diário de Natal, Natal, 21 mai. 1981. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 

 

O conjunto edificado que forma o Centro de Biociências possui um programa de 

necessidades abrangente, composto por laboratórios, salas de aulas teóricas, salas 

administrativas, áreas de convivências e ambientes de apoio. Da mesma forma como ocorreu 

no projeto da Reitoria, esse programa é distribuído em diferentes blocos prismáticos com dois 

pavimentos que se articulam ao redor de um bloco central, no qual estão concentradas as 

áreas de vivência do prédio (também partindo do princípio da “grande praça”).  

Por se tratar de um projeto feito à mesma época e pela mesma equipe que elaborou o 

projeto da Reitoria, várias são as semelhanças encontradas entre os mesmos. A Planta de 

Ubicação presente em todas as pranchas do projeto e adoção de um módulo mínimo, repete 

os mesmos padrões daqueles adotados na Reitoria, ou seja, a distribuição dos ambientes e 

composição de espaços seguindo uma modulação de 1,20 x 1,20 metros / 14,40 x 14,40 

metros (Figura 131). 

 

                                                           
121 CENTRO. Diário de Natal, Natal, 08 jul. 1981. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
122  
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Figura 131: Ubicação do projeto do Centro de Biociências, mostrando a articulação entre os blocos e 
a malha adotada no projeto, traçada a partir do módulo inicial de 1,20 x 1,20 metros. 

 
Fonte: Projeto original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Em relação à implantação do conjunto, verificamos que projeto toma partido dos 

desníveis topográficos. Lembrando mais uma vez o que ocorreu na Reitoria, o Centro de 

Biociências está implantado em uma cota mais elevada em relação ao entorno. O Bloco A 

ocupa a parte frontal do prédio, voltado para a via por onde é feita a circulação de veículos e 

por onde fica situada a escadaria do acesso principal ao conjunto, é ocupado por quatro 

anfiteatros. Paralelo a este, encontra-se o Bloco B, localizado na parte central do complexo e 

concentrando na parte térrea as áreas de vivência (lanchonete e praça central). Na parte 

posterior, encontram-se três blocos paralelos (Blocos C, D e E), com fachadas maiores 

orientadas na direção norte-sul, onde estão localizadas as salas de aulas teóricas (Figura 135 

a Figura 137). 

Além da articulação dos espaços, as soluções formais do Centro de Biociências 

também se assemelham àquelas adotadas no primeiro projeto elaborado pela equipe de 

Bross para o campus, com os elementos da estrutura de concreto armado (pilares, vigas e 

lajes) deixados aparentes e definindo a volumetria do prédio. Neste projeto, as paredes de 

alvenaria são revestidas com um casquilho cerâmico avermelhado, fazendo um belo contraste 

com a aparência rugosa e acinzentada dos elementos estruturais e definindo claramente a 
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função de cada elemento (Figura 132). O concreto aparente também foi utilizado em outros 

elementos formais, como as placas de proteção solar que protegem as esquadrias da 

insolação direta, além dos bancos, floreiras, escadas e outros elementos que compõem os 

espaços internos. 

 
Figura 132: Fotografias tiradas de um mesmo ângulo, mostrando um dos blocos do Centro de 

Biociências na época de sua inauguração e atualmente. 

 

 
Fonte: MACEDO, 2012, p.322. Acervo da INFRA/UFRN 

 

A composição do Centro de Biociências apresenta uma solução em caixa portante, 

com plantas genéricas de vãos livres, teto em grelha e vazios verticais internos criando áreas 

para penetração da iluminação zenital. De uma forma geral, o projeto se volta para o interior 

e, devido às suas dimensões, os recuos e reentrâncias existentes entre os blocos foram 

ocupados por jardins internos, contribuindo para a amenização do clima e gerando um 

conforto visual nos usuários (Figura 133). Os blocos de escadas e os ambientes de serviço 

(banheiros, copas e depósitos), concentram-se em núcleos compactos e as esquadrias 

mantêm o mesmo padrão das anteriormente adotadas para os projetos do campus, ou seja, 

de vidro e alumínio com venezianas fixas.  
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Figura 133: Jardins internos do Centro de Biociências. 

  

  
Fonte: Acerco da INFRA/UFRN. 

 

Os elementos de adequação climática mais marcantes do projeto são os painéis de 

concreto fixados nas extremidades das vigas que se estendem além dos limites do prédio, 

protegendo as aberturas e sombreando o interior dos ambientes. Além disso, uma estratégia 

projetual muito interessante é que no bloco central, que tem a fachada de maior dimensão 

orientada na direção leste-oeste, foram previstas circulações laterais dispostas ao longo das 

salas de aula, funcionando como alpendres que protegem o interior dos ambientes da 

incidência solar (Figura 134).  

 
Figura 134: Painéis de proteção solar protegendo as aberturas dos ambientes localizados nos blocos 

orientados N-S e varandas existentes ao longo das salas de aula do bloco central, orientado E-W. 

   
Fonte: Acervo da INFRA/UFRN. 
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Figura 135: Plantas baixas do Centro de Biociências. 

 

 

 
Fonte: Digitalizadas a partir da planta original arquivada na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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Figura 136: Cortes do Centro de Biociências. 

 

 

 

 
Fonte: Digitalizados a partir da planta original arquivada na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

 

Figura 137: Fachadas do Centro de Biociências. 

 

 
Fonte: Digitalizados a partir da planta original arquivada na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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5.13. Centro de Convivências 

 

 

Autor do Projeto: Equipe de profissionais do 
DARQ/UFRN 

Ano do Projeto: 1978-81 

Empresa que Executou a Obra: A. Rêbelo Flor 
Período da Obra: 1978-82 
Data / Ano da Inauguração:  
18/09/1979 – 1ª Inauguração 
02/06/1982 – Conclusão do Prédio 

 

O Centro de Convivências foi o último grande equipamento construído na época da 

implantação inicial do campus central da UFRN. Seu projeto, elaborado por um grupo de 

professores e alunos do Departamento de Arquitetura da UFRN, coordenados pelos arquitetos 

Hiran César da Silva e Marizo Vitor Pereira123, correspondia originalmente a uma área total de 

cerca de 7.000m2 (Figura 138 e Figura 139).  

A obra, construída com recursos próprios e administrada pela equipe do Escritório 

Técnico Administrativo – ETA/UFRN, foi executada pela construtora A. Rêbelo Flor. O início 

dos serviços ocorreu em maio de 1978 e, apesar da placa da obra indicar que a mesma foi 

finalizada em 02/06/1982, jornais da época destacam que a inauguração aconteceu no dia 

18/09/1979, quando seria realizada a primeira edição da Feira de Ciência e Tecnologia da 

UFRN (CIENTEC),  

Hoje, às 20 horas, com a presença do Ministro da Educação Rubem Ludwig, 
estará sendo entregue à comunidade universitária e ao Estado o Centro de 
Convivência Djalma Marinho. Na ocasião, será aberta a I Feira de Ciência e 
Tecnologia e haverá o lançamento de 258 títulos editados na atual 
administração da UFRN124.  

Não está claro o que havia sido construído nessa primeira etapa. Notícias posteriores 

informam que outros recursos haviam sido liberados para conclusão do prédio, levando a 

concluir que, em setembro de 1979, apenas parte da obra havia sido finalizada. 

O Reitor Diógenes da Cunha Lima tem audiência com o Ministro da Educação 
e Cultura, Eduardo Portella para tratar, dentre outros assuntos, do 
PREMESU, [...] da liberação de verba para conclusão das obras do Centro 
de Biociências, do Campus Biomédico e do Centro de Convivências125. 

O diretor do BID visitou a UFRN esta semana, visitando as obras do Centro 
de Convivências e no Centro de Biociências126. 

                                                           
123 Integraram a equipe, participando das discussões e do desenho das pranchas, os alunos Adler Fontenelle, 
Fernando Costa, Francisco José Rodrigues, Haroldo Maia e Márcia Fabíola (PEREIRA & NOBRE, 2007). 
124 CONVITE do reitor Diógenes da Cunha Lima para você participar hoje de três acontecimentos que 
engrandecem a UFRN. Diário de Natal, Natal, 18 set. 1979. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 

03/07/2017. 
125 AUDIÊNCIA. Diário de Natal, Natal, 16 jan. 1980. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
126 BID garante recursos para equipar a UFRN. Diário de Natal, Natal, 10 abr. 1981. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 
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Figura 138: Fotografia da Reitora na fase final da obra. Em segundo plano vemos o Centro de 
Convivências apenas com a superestrutura pronta (pilares e vigas) - a grande cobertura que marca 

seu projeto ainda não havia sido iniciada. 

 
Fonte: Acervo da AGECOM/UFRN. Acesso em www.meioambiente.ufrn.br. 

 

Figura 139: Centro de Convivências ainda em obras. Em segundo plano vemos o prédio da Reitoria 
já finalizado. 

 
Fonte: NEWTON JR, 2008, p.168. 

 

Este equipamento, construído na área central do campus da UFRN, é circundado pelos 

setores de aula, blocos administrativos, biblioteca e reitoria (Figura 140). Além da integração 

espacial, a concentração de atividades de lazer e serviços de apoio à comunidade 

universitária, faz com que esse prédio seja um dos mais visitados no campus universitário, 

agregando alunos, professores e demais pessoas que circulam pela UFRN.  
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Figura 140: Entorno do Centro de Convivências: a) Planta de Situação e Locação, elaborada em 
1978; b) Levantamento Planialtimétrico, feito em junho/1981 pela equipe do ETA/UFRN. 

a)    b)  
Fonte: Editado pela autora a partir do original arquivado na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Essa ideia de concentração de pessoas e integração de atividades universitárias 

estava prevista desde o início do projeto: 

O projeto foi elaborado no Departamento de Arquitetura da UFRN, pelos 
arquitetos Hiran César da Silva e Marizo Vitor Pereira, que explica: “o centro 
será uma espécie de ponto de encontro entre alunos e professores, e de 
pessoas que habitam próximo ao Campus”. Acrescentou ainda que ele tem 
um caráter puramente social. O “ponto de encontro” da UFRN será entre a 
biblioteca e a nova reitoria. Segundo o arquiteto Ronald de Goes, o Centro 
de Vivência é uma forma de trazer a população para a universidade, sendo 
“mais uma opção de integração entre a UFRN com a comunidade”127. 

A maior parte do seu programa original era destinado a prestação de serviços: 

agências bancárias, posto de correios, restaurante, lanchonete, cooperativa cultural, livraria, 

etc. As demais atividades estavam relacionadas as atividades culturais e de lazer: 

cinemateca, musicoteca, laboratório de criatividade do projeto vanguarda, área exclusiva de 

lazer, salão de exposições, dentre outros. 

Quando concluído, serão desenvolvidos no local atividades ligadas ao lazer, 
com restaurante, bar, cineteatro, anfiteatro para peças infantis, local para 
conversações, danças folclóricas, um setor para comércio e serviços, sendo 
que a parte comercial será explorada por empresas privadas que deverão 
fazer convênios com a Universidade. No setor de exposição haverá uma 
área coberta onde se poderá promover qualquer tipo de exposição 

                                                           
127 UNIVERSIDADE começa o seu Centro de Vivência. Diário de Natal, Natal, 18 mai. 1978. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 

BIBLIOTECA CENTRAL 

RELÓGIO DO SOL 

BIBLIOTECA  

REITORIA  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028711_02&pasta=ano%20197&pesq=campus
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“quase ao ar livre”, segundo Marizo Vitor. A obra deverá ser concluída até 
o final do mandato do reitor Domingos Gomes de Lima128. (Grifo nosso) 

 

A citação acima destaca a principal orientação partido arquitetônico do projeto original: 

o prédio seria representado por um grande pavilhão coberto, formado por uma grelha 

estrutural de concreto aparente (pilares, vigas e laje) (Figura 141 a Figura 143). A ocupação 

dos espaços internos prevista originalmente era mínima, porém, ao longo do tempo, o Centro 

de Convivências sofreu diversas alterações em relação ao projeto original. De acordo com 

seus autores, essas alterações começaram ainda durante a execução da obra e o prédio que 

originalmente foi projetado para ser um edifício aberto teve sua organização espacial interna 

modificada, com a intensificação da ocupação e inserção de novos blocos. 

 

Figura 141: Planta de Coberta do Centro de Convivências, elaborada em 1978. 

 
Fonte: Acervo da mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

 

 

                                                           
128 UNIVERSIDADE começa o seu Centro de Vivência. Diário de Natal, Natal, 18 mai. 1978. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/07/2017. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028711_02&pasta=ano%20197&pesq=campus
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Figura 142: Planta baixa original do Centro de Convivências, elaborada em 1978. 

 
Fonte: Digitalizados a partir da planta original arquivada na Mapoteca da INFRA/UFRN. 

 

Figura 143: Cortes originais do Centro de Convivências, elaborados em 1978. 

 
Fonte: Digitalizados a partir da planta original arquivada na Mapoteca da INFRA/UFRN. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças de paradigma que influenciaram na construção do campus central da 

UFRN, em especial a Reforma Universitária de 1968 e os preceitos do urbanismo e da 

arquitetura moderna, refletiram-se num conjunto de edificações marcadas pelos princípios de 

racionalidade, flexibilidade e padronização dos materiais construtivos.  

Apesar de existirem algumas críticas ao tipo de esquadria (maximar) e a repetitividade 

das formas e dos materiais de acabamento, consideramos que as edificações brutalistas 

construídas na fase inicial de instalação do campus central têm uma importante 

representatividade no acervo da arquitetura moderna potiguar produzida no período. Além 

disso, o conjunto de edificações analisadas neste trabalho se alinha com as características 

de outros exemplares projetados para os diversos campi que estavam sendo construídos em 

todo o Brasil nessa mesma época. A imagem forte desses prédios, obtida a partir da 

valorização dos seus elementos estruturais e compositivos, contribuiu para a estandardização 

dessa arquitetura, fazendo com que a linguagem brutalista fosse adotada como o “estilo 

oficial” das obras do Estado autoritário daquela época.  

A análise das edificações selecionadas foi feita considerando sua implantação e seus 

aspectos estéticos, construtivos e funcionais. O partido arquitetônico adotado nos projetos de 

todos os treze exemplares estudados nessa pesquisa estava claramente alicerçado na 

estética brutalista. Neles, a utilização extensiva do concreto aparente e das alvenarias 

autoportantes de pedra, fez com que os elementos estruturais - pilares e vigas - marcassem 

a volumetria das edificações, definindo sua estratégia compositiva. Ademais, a utilização dos 

amplos beirais como estratégia de sombreamento e a proposição de circulações laterais que 

funcionavam como varandas, proporcionando uma transição suave entre os ambientes 

externos e internos, mostra a preocupação dos autores dos projetos originais com a 

atenuação dos efeitos do clima quente e úmido da cidade de Natal.  

Essa adaptação às realidades locais não se restringiu aos aspectos climáticos e 

culturais. De certa forma, podemos considerar que a utilização de uma variedade restrita de 

materiais e a racionalização do processo construtivo também constituíram uma maneira de se 

adequar à disponibilidade do que era oferecido no mercado local e a mão-de-obra disponível 

(com pouca qualificação). 

Por se tratar de uma instituição de ensino de grandes dimensões, sua dinâmica de 

funcionamento está constantemente passando por mudanças e modernizações. A falta de 

reconhecimento por parte da comunidade (alunos, professores, técnicos, gestores e demais 

moradores da cidade) acerca do valor desse acervo e, principalmente, a inexistência de 

diretrizes de intervenção que orientem os projetos da equipe de engenheiros e arquitetos que 

intervém nestes bens, dificulta a tomada de decisão. Este fato compromete, muitas vezes, o 
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resultado dos serviços (reformas e ampliações dos prédios), contribuindo ao longo dos anos 

para descaracterização do importante acervo modernista da instituição. A identificação dos 

atributos que definem os exemplares brutalistas do campus central da UFRN, apontadas no 

Capítulo 3 desta pesquisa, é um passo importante para definição dessas diretrizes, já que 

apontam as características que devem ser preservadas, e até mesmo valorizadas, nos 

projetos de intervenção, para manter a qualidade projetual que caracteriza este patrimônio 

moderno. 

O exame da configuração urbana do campus central realizado ao longo do Capítulo 4, 

contextualizando a maneira como foi feito seu planejamento e reconstituindo suas etapas de 

ocupação, foi fundamental para compreendermos seu traçado urbano e a forma como foram 

distribuídas as edificações em seu território. A elaboração de um Plano Diretor para o Campus 

Central da UFRN no momento de sua implantação mostra a intenção dos gestores de que 

essa ocupação ocorresse de forma planejada. Apesar disso, percebemos que esse cuidado 

se restringiu aos aspectos urbanísticos; em nenhum momento se percebe uma preocupação 

com a preservação do seu patrimônio construído. 

Ainda nesse contexto, ao examinar o atual Plano Diretor da UFRN, publicado em 2007, 

verificamos que permanece inexistindo qualquer menção à proteção do seu patrimônio 

moderno. Nesse documento são apontadas apenas duas Áreas Especiais (AE1 e AE2) nas 

quais são regulamentados os índices para área construída máxima e as áreas permeáveis e 

impermeáveis permitidas para os espaços livres. Essa superficialidade muito pouco colabora 

para a preservação do acervo modernista da instituição. Diante disto, é fundamental que 

sejam destacados, numa futura revisão desse Plano Diretor (a qual é urgente, visto que já faz 

mais de dez anos que o mesmo foi publicado), parâmetros específicos sobre a importância e 

a proteção do seu patrimônio construído. As características identificadas no tópico 3.3 desta 

dissertação, definidoras dos atributos que conferem a qualidade desse acervo construído, 

aliadas à própria análise das obras, realizada ao longo do Capitulo 5, podem contribuir nessa 

futura revisão do Plano Diretor da UFRN. 

Algumas limitações dificultaram o desenvolvimento desta pesquisa, ligadas, 

principalmente, a forma como é tratado, e arquivado, o acervo documental da instituição. 

Como já foi dito, todo o material descritivo que acompanhava os projetos originais (memoriais 

justificativos, orçamentos, cronogramas físicos, etc.), como também os próprios processos de 

acompanhamento das obras (atas de reunião, pareceres, despachos, etc.) não foram 

encontrados nos arquivos da Superintendência de Infraestrutura. Oficialmente, não se sabe 

que fim levaram estes documentos, mas ainda cabe uma pesquisa mais refinada em outros 

setores da instituição com o intuito de rastrear e, quiçá, encontrar essa documentação, 

ampliando o nível de detalhamento de futuras análises. 
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Além disso, algumas lacunas foram identificadas nesse trabalho e podem ser alvo dos 

desdobramentos possíveis – e desejáveis – para esta pesquisa. Em relação aos aspectos 

históricos da fundação do campus, seria interessante um estudo mais aprofundado sobre a 

atuação dos consultores estrangeiros na UFRN. Sabe-se o papel desempenhado por Rudolph 

Atcon, porém muito pouco é esclarecido a respeito do assessoramento feito pelo escritório 

inglês International Processional Consortia Ltda, na fase inicial do planejamento para 

construção do campus, ainda na gestão do reitor Genário Alves da Fonseca, em 1971. Outra 

assessoria que merece ser estudada com mais detalhe é a realizada pelo Núcleo de 

Assistência Técnica da Universidade Federal de Minas Gerais, que revisou todo o material 

que compunha o Plano Diretor entregue pelo escritório de Alcyr Meira, reformulando-o de 

acordo com as exigências feitas pela Comissão Permanente de Assessoramento do 

PREMESU. 

Ainda na parte dos estudos historiográficos, destacamos a necessidade de se ampliar 

a pesquisa sobre os produtos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho, formado por 

profissionais da própria universidade, que realizou, ainda em 1971, o levantamento preliminar 

de dados para subsidiar o anteprojeto para construção do Campus Universitário. O Plano 

Piloto para o Campus Central da UFRN, produzido por integrantes dessa equipe – João 

Maurício de Miranda e Manoel Coelho da Silva – é muito pouco conhecido e nunca havia sido 

referenciado nos trabalhos anteriores que abordam o tema. Esse projeto merece ser melhor 

estudado tanto pelas questões urbanísticas que contém, como também para se saber o real 

motivo pelo qual não foi implementado e as influências que o mesmo teve, ou não, no projeto 

elaborado posteriormente pela equipe do escritório de Alcyr Meira. 

No momento em que se comemoram os 60 anos de fundação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, percebemos que seu patrimônio moderno ainda precisa ser melhor 

conhecido e é nesse sentido que este trabalho busca contribuir. O (re)conhecimento do valor 

arquitetural do conjunto modernista do campus central da UFRN é uma etapa essencial para 

valorização deste patrimônio por parte da comunidade universitária, seus usuários diretos, e 

pela população em geral, o que contribui bastante para a sua preservação.  

Por fim, e não menos importante, destacamos a necessidade de ser dar continuidade 

a esta pesquisa numa linha de trabalho que, à luz da teoria da restauração, busque definir os 

critérios de preservação e estabelecer as diretrizes de intervenção que devem ser 

consideradas nos projetos de reforma e ampliação do seu acervo modernista. Conforme já 

destacado, o resultado das discussões apresentadas nesta pesquisa são um ponto de partida 

importante para a construção dessas diretrizes. Esses parâmetros, construídos considerando 

as necessidades de adaptação dos prédios devido às transformações das práticas de ensino 

e às exigências de modernização das funções que abrigam, poderão orientar futuros projetos 
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da equipe de intervenção nestes bens, contribuindo para a manutenção da qualidade 

compositiva que os caracteriza e evitando, em última instância, sua descaracterização. 
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