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Sendo um edifício da década de 80, o Ginásio I da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, construído 

apenas para satisfazer as necessidades da época, não acompanhou o crescimento de alunos e atividades esportivas 
na universidade. Portanto, este trabalho final de graduação tem por objetivo desenvolver uma proposta de 

intervenção no edifício em questão de forma a fazê-lo atender às novas necessidades do complexo esportivo. Para 

isso, foram utilizadas ferramentas de Avaliação Pós Ocupação como o walkthrough, questionários e entrevistas, com 
o propósito de analisar os pontos mais críticos do ginásio, voltando essa análise principalmente para funcionalidade. 

A APO, juntamente com estudos de referência de projetos similares, deram as informações necessárias para a 
proposta, de forma a resultar em um projeto que se adequasse devidamente a seu uso e favorecesse as atividades 
nele desenvolvidas, valorizando os espaços e, consequentemente, aumentando o nível de satisfação de seus 
usuários. 
  

PRINCIPAIS PROBLEMAS APONTADOS PELA APO 
  
•  Falta de espaço para a realização das atividades (falta de disponibilidade); 
•  Espaços “arranjados”, sem planejamento; 
•  Ruído interno considerado bom nos questionários, porém não satisfatório para as  

salas de pesquisa e administração; 
•  Temperatura regular: críticas quanto à ventilação natural e artificial; 
•  Insatisfação com banheiros e vestiários (quantidade, localização e condições      

físicas); 
•  Sala de musculação insuficiente para demanda; 
•  Salas de administração mal alocadas no ginásio (ruído e dimensões) – essas foram  

“arranjadas” posteriormente à sua construção; 
•  Necessidade de espaço de preparação e apoio aos atletas (fisioterapia, sala de   

vídeo, alojamentos). 

PRINCIPAIS DIRETRIZES PARA O PROJETO 
  
  Oferecer mais espaços para a prática de lutas e danças; 
  Aumentar a sala de musculação; 
  Deslocar salas de administração e pesquisa para um anexo, devido, 

principalmente, aos ruídos  existentes no ginásio; 
  “Abrir” o envelope do edifício para permitir a entrada de ventilação; 
  Dispor de mais banheiros e vestiários; 
  Construir um anexo (se necessário) para dispor de mais espaços; 
  Inclusão de sala de fisioterapia e sala de vídeo no programa de necessidades; 
  Inclusão de alojamentos; 
  Reorganização dos espaços existentes. 

Perspectiva Ginásio I Perspectiva Anexo 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

  

A proposta final do projeto resultou de uma intervenção em termos de reconfiguração espacial interna do Ginásio I, assim como de sua reestruturação estética, 

atentando para o favorecimento da entrada de ventilação natural, sem esquecer a proteção contra a incidência solar no mesmo.  

Além disso, foi proposto um anexo de forma a abrigar mais espaços para atividades esportivas, além de locar as salas de administração do DAD e as salas de apoio ao 
Departamento de Educação Física da UFRN. 
  


