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Arquitetura Moderna: A UFSM como protagonista deste cenário. 
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Introdução 

As vezes convivemos em espaços e não nos damos conta da estruturação e 

organização que este foi submetido.  Uma organização não apenas baseada na 

estrutura matérica, mas também intelectual, de formação e constituição das pessoas 

as quais  habitam este espaço. 

 Ao refletir acerca destas questões, apresento-me inquieta acerca de como 

isso se dá em meio a uma Instituição de Ensino Superior. Pelo fator da convivência, 

questiono-me especificamente em relação da Universidade Federal de Santa Maria. A 

algum tempo venho investigando a forma da estruturação curricular  dos cursos, 

enfocando um âmbito mais pedagógico. No entanto, a pouco venho sendo inserida e 

instigada a investigar e a conhecer um pouco mais acerca da estruturação espacial, ou 

seja, a estruturação Arquitetônica da UFSM. Sendo assim, esta proposta de trabalho 

procurará apresentar algumas características da estruturação arquitetônica desta 

instituição. No entanto, o destaque se evidenciará  em um dos prédios: o prédio da 

Reitoria da UFSM.  
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2- Uma aproximação com o contexto e a Arquitetura Moderna 

Tendo como um dos pressupostos iniciais para a nossa investigação, o ano da 

criação da UFSM, poderemos já estabelecer algumas relações acerca do contexto e 

das movimentações arquitetônicas e artísticas que vinham sendo desenvolvidas. 

Sendo assim, ao sabermos que esta teve sua criação no ano de 1960 já podemos nos 

aproximar de algumas colocações. Neste período, a iniciar pela década de 20, 

inúmeras movimentações passam a ser efetivadas tendo em vista a procura de uma 

nova estrutura artística e arquitetônica. Começam então, as primeiras movimentações 

modernistas que tiveram seu auge entre as décadas de 20 a 40. 

Este período, inicia em 1922 onde passam a emergir alguns episódios como: 

“em fevereiro, a Semana de Arte Moderna, em São Paulo; o heróico episódio dos 18 

do Forte, em julho, na praia de Copacabana; a Exposição do Centenário, em 

setembro, na Capital Federal” ( BITTAR, 2008,p.03). Três fatos que vão ao encontro 

do culto a uma cultura nacional e ao sentimento de brasilidade. Adotou-se então, o 

movimento neocolonial que vai ao encontro desta valorização da estética local tanto 

na pintura, no desenho como na arquitetura. Esta, indo ao encontro do colocado por 

Levi (in BITTAR, 2008, p.04):  

 
As velhas formas e os velhos sistemas já fizeram sua época. É mister 
que o artista crie alguma coisa de novo e que consiga maior fusão entre 
o que é estrutura e o que é decoração; para conseguir isto o artista deve 
ser também técnico; uma só mente inventiva e não mais o trabalho 
combinado do artista que projeta e do técnico que executa. 

 

A fim de ilustrar esta passagem a casa projetada por projetada por Gregori 

Warchavchik em 1927, em São Paulo, configura-se como um ícone do  modernismo.  

A casa apresenta-se com uma platibanda ocultando o telhado;  as janelas  produzidas 

em série; tijolos auxiliavam à concepção estrutural, e, considerando-se o clima da 

capital paulista, os terraços simétricos apresentaria exposto ao sol e a garoa, o que 

causou certas inquietações acerca da divulgação de sua imagem. Inquietações estas 

apresentadas tanto na pintura, como nas demais artes. Pois este olhar artístico dos 

Modernistas visava uma nova estrutura, uma nova forma de representação e 

organização das relações sociais.  



 

 

 

1- Casa projetada por Gregori Warchavchik em 1927. 
 

Com isso, podemos ressaltar, a fim de caracterizar “grosso modo” a Arquitetura 

Moderna, os seus cinco pontos, sendo eles: 

Planta Livre: através de uma estrutura independente permite a livre 
locação das paredes, já que estas não mais precisam exercer a função 
estrutural. Fachada Livre: resulta igualmente da independência da 
estrutura. Assim, a fachada pode ser projetada sem impedimentos. 
Pilotis: sistema de pilares que elevam o prédio do chão, permitindo o 
trânsito por debaixo do mesmo. Terraço Jardim: "recupera" o solo 
ocupado pelo prédio, "transferindo-o" para cima do prédio na forma de 
um jardim. Janelas em Fita: possibilitadas pela fachada livre, permitem 
uma relação desimpedida com a paisagem. (Wikpédia, 2008). 

Partindo destes principais elementos elaborados por estudos de Le corbusier, a 

Arquitetura Moderna passou a apresentar algumas características básicas que a 

configuravam como tal e que passaram a ser apropriados e aprimorados pelos 

principais arquitetos do modernismo como: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso 

Eduardo Reidy, Attilio Correa Lima, os irmãos Marcelo e Milton Roberto dentre outros. 

 



         

2-Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro. Arquivo Gustavo Capanema, 

CPDOC FGV. 

Apesar de apresentar-se como um período ainda muito recente, já temos várias 

construções modernistas que são consideradas Patrimônio histórico tendo em vista 

sua importância e seu significado frente ao movimento da Arquitetura Moderna. Hoje, 

ruma-se a uma nova concepção arquitetônica chamada de pós-modernismo, faz com 

que o Moderno passe a ser passado e tenha de ser preservado enquanto história. As 

construções Modernistas, vistas com uma nova estética, com uma nova participação 

no espaço, hoje sofre críticas pelos pós-modernistas acerca de sua estruturação 

estritamente funcionalista, geométrica e lima. Além das criticas e ações teóricas de 

um novo movimento que passa a emergir, a arquitetura moderna assim como a 

arquitetura de outros movimentos  passa a sofrer inferências dos fatores ambientais e 

sociais tornando-se alvo de possíveis deteriorizações, depredações, imbricações e 

descaracterizações em meio ao universo de novas formas arquitetônicas. 

Assim como os demais movimentos artísticos, a Arquitetura Moderna teve seu 

auge e hoje necessita de uma estrutura de preservação para que esta possa ser 

valorizada de acordo com seus valores e potencialidades ainda fortemente vigentes.  
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3- A UFSM e sua estruturação Modernista: Um enfoque sobre o prédio da 

reitoria. 

Seguindo esta estruturação Modernista, a Universidade Federal de Santa Maria, 

criada no mesmo período do grande marco modernista brasileiro, a inauguração de 

Brasília, toma grande expressividade dentro das concepções arquitetônicas do 

modernismo. Para a elaboração do projeto da referida Universidade, tendo como 

idealizador e o grande responsável pela construção o professor Doutor José Mariano 

da Rocha Filho, no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, foram contratados os 

arquitetos cariocas Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti. Foram projetados cerca de 

cinco estudos acerca da cidade universitária, ambos voltados para uma cidade parque 

organizados por um funcionalismo extremo que coabitava com a proposta teórica de 

ensino norte-americano. Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti criaram uma estrutura 

com um eixo estruturador que se desenvolve, em linha reta, do pórtico de acesso 

principal até a grande praça cívica onde hoje se tem o prédio da Reitoria. 

 

 

3- Foto aérea da UFSM, Campus (déc. de 70) 

A imagem da UFSM hoje se apresenta um tanto diferenciada devido a sua 

ampliação. Isso pode ser evidenciado quando Schilee nos coloca que: 

Em 1995, ao completar 35 anos de existência, o campus UFSM ocupava 
1.128,66 hectares, sendo 211.923m2 de área construída. Em 2000, com 
40 anos, a área total construída atingiu os 249.647m2. Ou seja, 
37.724m2 (15%) em cinco anos. Muita construção, pouca arquitetura! 
(SCHLEE, 2008). 

 

 Esta ampliação depara-se com uma série de problemas vinculados a falta e 

planejamento urbano e coerência na estrutura dos novos prédios que acabam 

descaracterizando a figura Modernista representada pela UFSM.  Estas questões vêm 

causando discussões acerca do Plano diretor da UFSM o qual procura, recentemente 
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estabelecer pesquisas frente aos docentes, discentes e participantes deste cenário 

acerca do planejamento físico-territorial da Instituição.  

Todavia aproximando-se de uma forma mais peculiar do objeto de estudo em 

questão, o prédio da Reitoria da UFSM, propõe-se aqui, a visualização de alguns dados 

mais aprofundados acerca desta edificação.  

Sendo assim, o prédio da Reitoria, localizado na cidade Universitária- UFSM, 

construída na década de 60 foi projetado, assim como todo o complexo universitário, 

pelos arquitetos cariocas Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti formados pela Escola de 

Belas Artes do Rio de Janeiro, da firma carioca Companhia de Planejamentos Técnicos 

FOMISA. Empresa conhecida do Professor José Mariano da Rocha Filho. Como o já 

colocado, foram realizados cinco projetos, abaixo se apresentam as imagens do 

primeiro e do quinto projeto. 

                                                                         

 

4-Maquete do Plano nº 1- UFSM. (SCHLEE, 2008) 

   

5- Plano nº 5 - UFSM. Cardoso, 1962 (in SCHLEE, 2008) 

 



Na realização destes projetos, temos a figuração do prédio da reitoria hoje  o 

qual podemos perceber claramente alguns dos principais elementos da Arquitetura 

Moderna .  

 

 

Estes elementos e outros como a simplificação das formas, da funcionalidade 

dos espaços, da adequação ao ambiente realizado pelas janelas em fita faz com que 

este prédio seja característico do período da Arquitetura Moderna.  Sendo assim, o 

prédio da Reitoria assim como a cidade Universitária tem de serem preservados e 

valorizados pela sua estruturação e representatividade em meio a um período 

histórico marcante para a sociedade Santamariense. 

 

4-Considerações finais  
 

Tendo em vistas as colocações realizadas acerca do período Modernista e da 

construção da UFSM, fica inegável a importância desta como representatividade deste 

período para a Região. Sendo assim, o estudo e o planejamento da estruturação do 

Plano Piloto da UFSM tornam-se de suma importância para a manutenção de um 

espaço arquitetônico organizado, ou seja, sem haver a desvalorização da estrutura e 

da representatividade Modernista alcançada pela sua edificação. Mantendo estes 

espaços como representantes de um período e de uma organização que teve seu auge 

e que ainda hoje se apresenta com destaque frente ao setor nacional, tanto em 

âmbito físico-arquitetônico como intelectual. 
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