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Capítulo 2

O câmpus da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

O processo para a definição do sítio e dos planos para 
a implantação e construção do câmpus da Universidade 
do Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorreu com outros, 
foi longo e muito polêmico. A Universidade Federal do Rio 
de Janeiro nasceu, nos anos 1920, como Universidade do 
Rio de Janeiro (URJ), criada por um decreto da Presidên-
cia da República, aglutinando três instituições escolares 
renomadas, instaladas em majestosos prédios localizados 
na cidade: a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica 
(dos tempos de D. João) e a Faculdade de Direito. A Uni-
versidade do Rio de Janeiro, primeira instituição universi-
tária criada no Brasil pelo governo federal, passou em 1937 
a ser denominada Universidade do Brasil, com a intenção 
explícita de se constituir em modelo padrão para as demais 
instituições universitárias do país. Em 1965, a Universidade 
do Brasil passou a se chamar Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

É preciso destacar que no período entre 1930 e 1937 
houve a curta, mas significativa, experiência da Universi-

dade do Distrito Federal (UDF), criada sob a liderança de 
Anísio Teixeira, então diretor do Departamento de Educa-
ção do Distrito Federal. Era, pois, uma universidade da es-
fera municipal e esse aspecto formal foi motivo de críticas 
por parte de seus opositores, que eram muitos e influentes. 
Antes de sua extinção em 1936, por motivos político-ideo-
lógicos, passaram por ela renomados intelectuais. Entre os 
ferrenhos opositores dessa iniciativa estava o Ministro da 
Educação e Saúde do governo Vargas, Gustavo Capane-
ma, que preparava o projeto para a Universidade do Brasil. 
Essa universidade foi instituída por Getulio Vargas pela Lei 
no 452, oriunda do legislativo, de 5 de julho de 1937. Essa 
lei, em seu artigo primeiro, definia a Universidade do Brasil 
como “uma comunidade de professores e alunos consagra-
dos ao estudo” (schwArtzMAn et al., 1984, p. 207).

Segundo Schwartzman, em discurso proferido na oca-
sião, Capanema definiu dois princípios fundamentais do pro-
jeto: a Universidade do Brasil deveria “fixar o padrão do ensi-
no superior de todo o país” (idem) e, decorrente deste, deve-
ria ser uma instituição nacional, com estudantes recrutados 
em todo o país por critérios rigorosos de seleção. 

De acordo com o primeiro princípio, essa universida-
de seria “uma instituição total e unânime” (idem), isto é, em 
suas escolas e faculdades “devem ser ministradas todas as 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros50

modalidades de ensino superior previstas pela lei, de tal 
sorte que nenhum estabelecimento isolado ou congrega-
do em universidade deixe de ter nela seu correspon dente” 
(schwArtzMAn et al., 1984). Estabelecia-se, assim, a premissa 
básica para o controle total do ensino superior a partir da 
Universidade do Brasil, que deveria exercê-lo com o máxi-
mo de eficiência e qualidade. Para tanto, algumas condições 
eram necessárias, como, por exemplo, o aprimoramento 
dos docentes e, no que nos interessa mais de perto, o pro-
jeto e a construção de instalações necessárias – clínicas, la-
boratórios, museus, gabinetes, bibliotecas –, de modo que 
o ensino deixasse de ser memorização para ser um perma-
nente trabalho de pesquisa. Capanema denominava esse 
conjunto de estudos, cursos e instalações de Cidade Uni-
versitária. Em que pese o extremo centralismo, era já uma 
concepção moderna de universidade (idem, p. 205-210).

De acordo com o segundo princípio, o de recrutar os 
melhores estudantes por todo o país, independentemente 
de instituições locais que deveriam existir, até mesmo no 
Rio de Janeiro, para atender a massa dos alunos, a Univer-
sidade do Brasil seria uma universidade formadora da elite, 
construída em moldes grandiosos, núcleo da cultura brasi-
leira (idem).

Concordemos ou não com sua proposta, o fato é que a 
tarefa do ministro Capanema foi hercúlea: a construção da 
então denominada Cidade Universitária foi um processo 
longo, tumultuado, em que comissões e subcomissões de 
orientações diferentes se sucediam, em que foram elabora-
dos inúmeros projetos. Apesar de seu empenho, Capane-
ma não viu a obra ser iniciada na sua gestão.

Uma universidade que se quer padrão para todo o 
país deveria ser pensada em todos os detalhes. Na visão 
do ministro Capanema, o próprio projeto de construção 
física da Cidade Universitária envolvia a elaboração dos 
planos dos cursos, institutos, laboratórios etc. Assim, atri-
buiu ambas as atividades à mesma comissão: a primeira, 
que foi criada para planejar a Cidade Universitária. Ao defi-
nir as funções dessa comissão, instalada em 22 de julho de 
1935, afirmou Capanema: “ela deve, primeiro, definir o que 
deve ser a universidade. Deve, depois, conceituar a univer-
sidade e, em seguida, projetar a construção universitária” 
(schwArtzMAn et al., 1984, p. 96). A definição do que deveria 
ser a universidade tinha um caráter prático, isto é, quantas 
e quais escolas, institutos etc. ela teria, o que traria impli-
cações imediatas para o projeto de construção. Do projeto 
arquitetônico ficou encarregada uma comissão de profes-
sores formada por Ernesto de Souza Campos, Lourenço 
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 Filho, Jônatas Serrano e Inácio M. de Azevedo Amaral, que 
instalou um “escritório do plano da universidade” para agir 
em nome da comissão (schwArtzMAn et al., 1984, p. 96-97). 

Capanema, ao criar a Comissão de Estudos do Plano 
da Universidade (CEPU), num de seus inúmeros pronun-
ciamentos já indicara as intenções com relação ao públi-
co para o qual a universidade seria destinada: “centro de 
preparo técnico, de aparelhamento de elite que vai dirigir 
a nação…” (Alberto, 2003, p. 46), e indicara também a região 
onde, no seu entendimento e certamente no de sua equi-
pe, deveria ser implantada: “ela (a universidade) se destina a 
ser um instituto de elite. Por isso deve ficar no centro, onde 
a população é mais densa e mais culta” (idem, p. 46-47).

A CEPU, primeira das inúmeras comissões criadas para 
cuidar do assunto, era formada por 12 membros, sendo o 
presidente o próprio Capanema. Na portaria de 1935, o mi-
nistro convocou professores que pudessem representar os 
vários setores da cultura nacional e que teriam como obje-
tivo estudar o problema da organização da Universidade 
do Brasil. Logo após sua criação, mais dois membros foram 
nomeados, ficando composta então de 14 integrantes.

Planejar, projetar e construir uma universidade nesse 
período significava uma oportunidade singular de proje-
tar o ministério e, sobretudo, o governo. A universidade, 

na sua definição e nos aspectos arquitetônicos e urbanís-
ticos, não poderia deixar de ser a imagem desses anseios. 
Assim, a Comissão deveria elaborar estudos e propostas 
contemplando esses vários aspectos, opinando inclusive 
sobre o número de construções e seus programas, os es-
paços públicos destinados a essa comunidade e a defini-
ção de todas as edificações necessárias ao funcionamento 
desse complexo.

O interesse pelos aspectos da arquitetura e do urbanis-
mo era evidente, e a Comissão fora designada com objetivos 
específicos: definir e conceituar a universidade e projetar a 
construção do complexo universitário. A amplitude dos as-
suntos deixava claro que a CEPU não seria suficiente para 
cumprir a tarefa, dessa forma e o ministro compôs, então, 
uma subcomissão da CEPU para a Organização do Plano da 
Universidade (COPU) formada por quatro professores, entre 
eles, Ernesto de Souza Campos. Na oficialização das comis-
sões, o ministro criou, ainda, mais seis comissões consulti-
vas compostas de especialistas nas diversas áreas de conhe-
cimento: Comissão de Filosofia e Educação; de Direito; de 
Medicina; de Engenharia; de Belas Artes; e de Música.

Em seguida, foi criado o Escritório do Plano da Univer-
sidade, responsável pela execução dos projetos de acordo 
com os programas estabelecidos pelas comissões e que 
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ficou sob a responsabilidade dos professores Ignácio de 
Azevedo Amaral e Ernesto de Souza Campos. Para auxi-
liar esses trabalhos, foi criada a Comissão de Arquitetura 
que revisaria e ajustaria os projetos e ficaria encarregada 
dos aspectos construtivos. Dois arquitetos foram convo-
cados para compor essa comissão: Edwaldo de Vasconce-
los e Evaristo Juliano de Sá, posteriormente substituído 
por José de Souza Reis. É fácil imaginar a dificuldade de 
funcionamento e de articulação de todas essas comissões, 
especialmente se levarmos em consideração a tradicional 
falta de objetividade das comissões acadêmicas.

Em 1944, nove anos após sua oficialização, a CEPU foi 
extinta. Deixou conclusões significativas em vários aspec-
tos, inclusive naqueles relativos à concepção do projeto 
arquitetônico e urbanístico da Cidade Universitária, porém 
nenhuma ação efetiva para a construção foi tomada.

Apesar do longo período de estudos e debates e da dis-
tância que havia entre as comissões e as decisões políticas 
que dariam início às construções, elas formularam concei-
tos e propostas que serviriam de base e guia para a forma-
ção e construção de muitas outras universidades do país. 
Tornaram precisos alguns tópicos fundamentais, sendo o 
mais importante o que definia a universidade. Inicialmente, 
a Comissão classificou os vários modelos de universidade 

denominando-as segundo suas características. Distinguiu 
as tradicionais, conservadoras (na Inglaterra), do tipo misto 
(nos EUA), as contemporâneas ou aquelas onde faculdades, 
escolas ou institutos se agrupavam em torno de um núcleo 
fundamental formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. A comissão optou por este último modelo. Tal defini-
ção permitiria à universidade a inclusão de novos e diferen-
tes cursos sem direcionamento para áreas específicas do co-
nhecimento e da ciência. Escolas de formação técnica pode-
riam, dessa forma, ser incluídas, mas sempre em torno de seu 
núcleo básico voltado para as humanidades, que seriam de-
senvolvidas na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Era, 
sem dúvida, uma forma de garantir aos núcleos chamados 
técnico-profissionais um aspecto humanístico e social, sua-
vizando aspectos mais “duros” do ensino puramente técnico.

Outra definição marcante e fundamental foi a decisão 
de agrupar as atividades universitárias numa comunidade 
denominada cidade universitária. Uma cidade universitá-
ria estruturada, como não poderia deixar de ser, a partir de 
alguns exemplos internacionais, mas com características 
marcadamente nacionais. Centralizar cursos, infraestrutura , 
administração num só sítio era uma solução que já se mos-
trara, em outros países, economicamente mais viável e ad-
ministrativamente mais funcional. 
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As comissões passaram a enfrentar outra questão: a 
da localização da cidade universitária, isto é, a escolha do 
bairro e do terreno onde deveria ser efetivamente implan-
tada. Essa foi mais uma contenda longa e tortuosa.

A primeira proposta foi a de localizar a universidade 
na Praia Vermelha, local onde D. Pedro II já havia lançado a 
pedra fundamental para a formação de uma universidade. 
Posteriormente, em 1930, a proposta fora referendada por 
Alfred Agache, urbanista francês que organizara o plano 
de remodelação e embelezamento do Rio de Janeiro. Pro-
punha o aproveitamento dos edifícios já existentes e a ins-
talação do complexo em Botafogo, que oferecia na época 
espaço amplo para a instalação dos novos edifícios. O local, 
segundo Agache, alguns arquitetos e autoridades, permi-
tiria fácil comunicação com o centro da cidade, era calmo, 
sem barulho e sem possíveis distrações das atividades aca-
dêmicas. Situado ao lado do Pão de Açúcar, era ainda um 
lugar plano, arejado e atraente. A proposta, entretanto, aca-
bou não sendo aprovada. Concorreu para sua rejeição o pa-
recer do engenheiro Sabóia Ribeiro, membro da Comissão 
do Plano da Cidade do Rio de Janeiro (composta antes da 
instalação da CEPU). Embora concordando com a constru-
ção da cidade universitária na Praia Vermelha, seus cálculos 
previam a necessidade de um aterro sobre as águas da en-

seada de Botafogo de 520.000 m2. O estudo previa uma área 
total de 1.211.800 m2 para a instalação de todo o complexo 
universitário. Tratava-se de um espaço considerável que, 
para ser atingido, previa a desocupação de certas áreas  e 
um considerável aterro. 

Em 1936, a CEPU apresentou relatório votado em ple-
nário indicando uma área da Quinta da Boa Vista como lo-
cal mais adequado para a construção da cidade universitá-
ria. A Quinta da Boa Vista foi uma dentre várias alternativas 
aventadas para a construção. Outras possibilidades foram 
apresentadas, como Leblon, Manguinhos e até mesmo Ni-
terói ou Petrópolis. O relatório da CEPU enfatizava o fato de 
o terreno da Quinta ser maior, de custo reduzido em relação 
ao da Praia Vermelha e vazio, o que não exigiria demolições. 
Sua distância em relação ao centro seria atenuada pelo fato 
de já estar o bairro se incorporando à malha urbana mais 
densa do centro da cidade, redefinindo-a como bairro e não 
mais periferia e, além disso, a vida seria mais barata para 
os estudantes. Não se pode deixar de mencionar a possível 
influência do controverso arquiteto Italiano Marcelo Pia-
centini, que havia sido contratado para projetar a cidade 
universitária e que, em seu relatório, enviado à comissão, 
também apontava a área da Quinta da Boa Vista como uma 
das possíveis para a construção da cidade universitária.
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Piacentini foi contratado após uma visita de professo-
res brasileiros integrantes da Comissão a alguns câmpus 
universitários europeus. Na Itália, conheceram o projeto 
da Universidade de Roma elaborado por Piacentini e con-
siderado um plano moderno voltado para o ensino supe-
rior. A comissão ficou bastante entusiasmada com o que 
conheceu, sobretudo na Itália. Capanema, convencido da 
capacidade do arquiteto para projetar a nova cidade uni-
versitária, convidou-o a vir ao Brasil.

Alguns se manifestaram francamente favoráveis à vin-
da do arquiteto, mesmo sendo ele estrangeiro e represen-
tante de um governo fascista, autoritário. É conhecido o 
alinhamento do governo brasileiro dessa época com algu-
mas ideias preconizadas pelo fascismo e, portanto, não é 
difícil entender as posições de seus representantes. O pró-
prio Capanema considerava o governo fascista imbuído de 
grandes intenções e preocupado com a eternidade. Nada 
mais natural, portanto, que a escolha de um profissional 
vindo de um país de grandes arquitetos e artistas e que se-
ria, presumivelmente, capaz de realizar a tarefa. 

Em agosto de 1935, Piacentini passou 11 dias no Brasil 
reunindo-se constantemente com professores da Comis-
são e com integrantes do Escritório Técnico. Retornou à 
Itália, levando uma série de documentos elaborados pela 

Comissão com a incumbência de continuar os estudos em 
seu país. Enquanto voltava para a Itália, não podia fazer 
ideia das turbulências que se iniciaram no Brasil.

Entidades de classe como o CREA, o Clube dos Enge-
nheiros, o Sindicato Nacional dos Engenheiros e outros 
iniciaram um ruidoso protesto contra a contratação do ar-
quiteto italiano. Repudiavam veementemente a escolha de 
um estrangeiro e defendiam um concurso internacional ou 
a formação de uma equipe de brasileiros para a realização 
do trabalho. Na Itália, Piacentini continuou seus trabalhos 
enquanto, aqui, o governo tentava justificar sua escolha. 
Na tentativa de amenizar os protestos, o Ministério acabou 
por optar, parcialmente, pela sugestão das entidades de 
classe: a formação de uma comissão composta de enge-
nheiros e arquitetos brasileiros indicados por suas entida-
des de classe e que teriam como trabalho dar forma final ao 
projeto proposto por Piacentini. A comissão foi oficializada 
em fins de 1935 e início de 1936. Tratava-se de mais uma co-
missão, com o agravante de ter sido oficializada sem con-
sulta à comissão de professores existente, o que, como era 
de se esperar, resultou em confronto entre as duas equipes 
desde as primeiras reuniões.

O projeto apresentado por Piacentini seguia basica-
mente o programa estabelecido pela comissão, obede-
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cen do            inclusive o agrupamento de edifícios por áreas de 
conhecimentos afins e pela criação de áreas de lazer e 
serviços, conforme previsto. A setorização estava assim 
definida pela nova comissão: setor de medicina ou centro 
médico; engenharia; direito, filosofia e reitoria; belas artes; 
esportes; e setor residencial.

A mesma comissão propunha que o setor da reitoria 
e o de belas artes ocupassem a área mais central do terre-
no (esse núcleo teria uma função propedêutica e todos os 
alunos deveriam, num certo momento, cursar disciplinas 
aí ministradas), enquanto os outros setores seriam distri-
buídos pela periferia do sítio, facilitando o acesso e o con-
tato com a cidade. Tratava-se de uma estrutura permeável, 
sem definições claras de fechamentos. A opção pela pro-
posta norte-americana já havia sido anteriormente toma-
da pela comissão sob a alegação de que, tanto aqui como 
lá, ainda era possível o uso de áreas mais vastas de terreno 
e, com isso, a criação de um ambiente universitário. Mas 
vale lembrar que as propostas norte-americanas se carac-
terizavam sobretudo por estarem propositadamente im-
plantadas a uma distância razoável dos centros urbanos. 
A ideia era a de criar um ambiente onde as distrações, 
seduções e contratempos urbanos não interferissem nas 
atividades acadêmicas. Era, portanto, uma região prati-

camente isolada e a mais autônoma possível. A opção da 
comissão, e que posteriormente foi seguida em diversos 
outros câmpus no Brasil, era a de uma convivência mais 
permeável com a cidade e previa de antemão o inevitável 
avanço da malha urbana. O núcleo central composto dos 
setores de direito, filosofia e reitoria, cercado pelos setores 
responsáveis por outros cursos, mostra a formulação de 
uma ocupação que define claramente um desenho urba-
no do câmpus, determinado por conceitos pedagógicos. 
Um núcleo de formação de humanidades e de localização 
da administração maior, rodeado pelos conhecimentos e 
práticas profissionalizantes.

Essa proposta caracterizava-se pela ocupação de um 
morro, numa das faces do terreno, criando caminhos sinuo-
sos, observatórios e um hospício. Previa a desocupação do 
morro pela remoção da favela ali existente. Piacentini, de-
finitivamente, não era admirador dos jovens racionalistas 
europeus. Suas palavras, no memorial descritivo da Cidade  
Universitária de Roma, esclarecem o projeto da Universi-
dade do Brasil: 

Quis realizar, num tema muito moderno, a concep-
ção da melhor tradição urbanística que nos legou a 
Antiguidade greco-romana e a nossa Renascença. É a 
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concepção  da Agora, do Fórum, das praças dos sécu-
los XV e XVI; isto é, a expressão completa e complexa 
de nossa construção urbana que se traduz nesse novo 
organismo, perpetua, em formas modernas, o espírito 
da civilização antiga (PiAcentini apud Alberto, 2003, p. 57). 

Piacentini, em sua proposta, seguiu fielmente o pro-
grama de setorização definido pela Comissão. Duas grandes 
avenidas cortariam o câmpus ligando o setor de esportes e 
o residencial ao setor médico. No centro do caminho esta-
riam localizados a Reitoria e o setor de Direito e Filosofia, 
bem como o de Belas Artes. Os outros setores ficariam nos 
limites do terreno interligados por vias comuns. Todos eles 
seriam abrigados em edifícios de áreas consideráveis e fica-
riam bastante evidenciados em função de sua proposta de 
implantação. Os volumes estariam bastante afastados um 
dos outros e os núcleos edificados com um grande espaço 
vazio entre eles, o que evidenciaria claramente a importân-
cia e a monumentalidade de cada um. 

O projeto apresentado por Piacentini e Morpurgo 
para a Universidade do Brasil trazia esse entendimento da 
arquitetura e do urbanismo, sobretudo no que se refere ao 
pensamento de conceber a cidade universitária como uma 
grande arquitetura, um espaço representativo. O belo e a 

ordem deveriam ter caráter didático e o espaço predispor 
à educação, desenvolver o sentido estético envolto sempre 
por uma atmosfera de harmonia e beleza. Tais conceitos 
nos remetem ao pensamento clássico, nada contraditório 
para um arquiteto italiano. As propostas para os edifícios 
traziam essa marca, uma mescla da simplicidade da forma 
moderna articulada com elementos clássicos, resultando 
numa expressão de personalidade e porte monumental. 
Piacentini projetou cada setor como sendo único, distan-
ciando de qualquer pensamento de padronização, a não 
ser em poucos casos em que o programa exigia uma repe-
tição de formas. Os projetos seguiam de fato um “tipo”, en-
tendido como objeto flexível que permite ao arquiteto criar 
obras que não necessariamente sejam similares ou iguais.

Em julho de 1936, desembarcou do dirigível Hindem-
burgo o entusiasmado arquiteto franco-suíço Le Corbusier. 
A princípio, sua visita fora programada para um pequeno 
ciclo de palestras sobre o modernismo, mas, na verdade, já 
existia uma articulação para contratá-lo para a elaboração 
do projeto da Universidade do Brasil.

O convite surgiu por meio de Lúcio Costa, membro da 
comissão técnica instaurada para auxiliar nos projetos da Ci-
dade Universitária. Costa já havia sido consultado para au-
xiliar no projeto da sede do Ministério de Educação e Saú-
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de, também chamado Palácio da Cultura, já que o projeto 
vencedor de um concurso aberto com esse objetivo fora 
descartado. Costa, conhecendo o trabalho de vanguarda 
de Le Corbusier, sugeriu ao ministro a contratação do arqui-
teto como consultor. O ministro Capanema foi convencido 
pelos argumentos de Lúcio Costa sobre os novos rumos da 
arquitetura, as recentes técnicas construtivas que permitiam 
novas possibilidades plásticas e processos construtivos con-
trolados. Convencido, o ministro aceitou a proposta e foram 
iniciados os contatos com o arquiteto. Na troca de cartas, 
Lúcio Costa, além de expor a proposta para o projeto do 
Ministério, mencionou os trabalhos em curso para o proje-
to da cidade universitária. Le Corbusier interessou-se pelos 
dois trabalhos, sobretudo o da cidade universitária. Em sua 
resposta fez questão de mencionar que conhecia, a fundo, 
empreendimento semelhante realizado em Paris e o traba-
lho de Piacentini em Roma. É conhecida a disposição com 
que Le Corbusier aceitava novos projetos, principalmente 
os de grandes dimensões, que pudessem propagar o autor 
e os pensamentos modernistas que ajudara a conceber. Sua 
aceitação foi plena e incondicional e, em curto prazo, desem-
barcou no Brasil.

Ao chegar cumpriu o compromisso do ciclo de pa-
lestras e rapidamente desdobrou-se ao trabalhar em dois 

projetos, em duas equipes diferentes. Uma voltada para o 
Ministério e formada por Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge 
Moreira, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy e Ernani Vasconce-
los; a outra, com a mesma composição, acrescida do arqui-
teto José de Souza Reis, voltada à elaboração do projeto da 
cidade universitária.

Em 1936, apresentou um projeto polêmico e dispen-
dioso para a cidade universitária. Le Corbusier, ao que pa-
rece, não se preocupou com os custos da nova obra. Em 
seu projeto, as preocupações iniciais estavam voltadas 
para a criação de uma integração entre as vias existentes 
e a definição das que comporiam as da cidade universitá-
ria; centrou-se na questão do transporte, trens, carros, ôni-
bus, que deveriam ter uma relação harmoniosa e fluida em 
ambas  as malhas: a urbana, existente, e a nova, funcionan-
do quase como uma plataforma de distribuição. Propôs um 
conjunto que ocupava basicamente o centro do terreno no 
sentido norte-sul. Ao contrário de Piacentini, que distribuiu 
os setores ao redor dos limites do terreno, Le Corbusier e 
sua equipe propuseram a implantação de um grande setor 
na face norte do terreno (setor médico) e outra concentra-
ção na face sul (engenharias e setor residencial). Ligando 
os dois setores havia duas vias cortadas por vias perpendi-
culares onde implantaram os outros setores. Traçaram duas 
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vias paralelas que permitiriam dupla circulação: uma, no ní-
vel da rua, para pedestres e a outra, num elevado sustenta-
do por pilotis, para os automóveis. Um passeio coberto por 
uma substancial estrutura sustentaria a via elevada. Entre 
as duas vias, de quase um quilômetro cada uma, situava-se 
um terreno de 350 metros de largura. No projeto, os edifí-
cios foram implantados ao longo das duas vias e seguiam 
os conceitos defendidos pelo arquiteto (estrutura inde-
pendente, formas simples, uso do concreto, do vidro etc.), 
mas não eram previstas ampliações futuras. Tratava-se de 
projetos “fechados”, obras únicas, sem a possibilidade de 
expansão. Apesar de seguirem um modelo standard (pa-
drão) defendido pelo arquiteto, as possibilidades de cres-
cimento de cada edifício ficavam comprometidas em razão 
dos partidos formais que a implantação definia. O projeto, 
apesar de elogiado por alguns pelo espírito inovador, teve 
receptividade pouco entusiasmada. O trabalho de Piacen-
tini ainda não havia sido esquecido e os fabulosos custos 
da proposta de Le Corbusier eram argumentos que pesa-
vam substancialmente contra a proposta, entre outros mo-
tivos, pela dispendiosa construção das vias monumentais. 
Mencionava-se ainda a inconveniência de uma circulação 
direcionada e única que desestimularia a circulação entre 

os vários edifícios e criaria problemas de funcionamento e 
uso do conjunto. 

No entanto, o conflito já se estabelecera: as comissões 
oficializadas pelo ministro debatiam-se de forma velada, 
cada uma defendendo o projeto e o arquiteto que apoia-
vam. Em 1936, um longo relatório elaborado por Ernesto de 
Souza Campos e Ignácio Amaral, diretores do Escritório do 
Plano Piloto da Cidade Universitária, pôs fim às discussões. 
O relatório expôs de forma veemente problemas conside-
rados graves para a realização do projeto. Nele, criticavam 
a opção de permanência de uma linha férrea que cruzaria o 
terreno, o aproveitamento da área, a incorporação da área 
pertencente à Quinta da Boa Vista ao projeto – que havia 
sido vetada pela Comissão –, o uso extensivo de ar con-
dicionado, a construção apoiada em pilotis, considerada 
cara, as propostas de inclusão de instituições não definidas 
no programa, a proposta de agrupamento das unidades e 
sua morfologia. Terminavam o relatório apontando dificul-
dades na relação de trabalho entre a Comissão e o arqui-
teto. Em agosto de 1936, o relatório foi apresentado e as 
críticas enviadas ao grupo de arquitetos brasileiros como 
subsídio para a elaboração de novas propostas.

A equipe composta por Lúcio Costa, Carlos Leão, 
Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Ernani Vas-
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concelos e José de Souza Reis, oficializada pelo ministério 
como Comissão de Especialistas em 1936, elaborou uma 
nova proposta. Apesar de ter sido concebida por essa Co-
missão, a proposta tem sido confundida, em algumas pu-
blicações, como um segundo trabalho de autoria do arqui-
teto franco-suíço.

Costa e sua equipe já haviam demonstrado sua parti-
cular concordância com os conceitos “corbusianos”, mas ini-
ciavam essa nova proposta cientes das críticas já manifesta-
das ao trabalho anteriormente apresentado e descartado. 
Custos vultosos, tamanho desmedido e distanciamento das 
determinações do programa definido pela CEPU eram as-
pectos que deveriam ser considerados com mais atenção. A 
equipe criou edifícios individualizados sem obedecer a uma 
setorização rígida como definia o edital do projeto. Eram 37 
edifícios distribuídos segundo certa hierarquia. Edifícios de 
serviços e de uso público ficavam mais próximos ao portal 
de entrada e os destinados ao ensino e à pesquisa, apesar de 
isolados, mantinham certa proximidade com prédios desti-
nados a carreiras ou conhecimentos da mesma área. Propôs 
ainda uma série de edifícios para atividades socializantes, 
como clubes e piscinas, além de um hospital completo.

Os edifícios foram concebidos de modo a permitir seu 
crescimento de forma livre e, para isso, foi adotada uma rígi-

da normatização e a pré-fabricação dos elementos constru-
tivos. A opção por um modelo prático, racional e de custo 
mais moderado acarretou, entretanto, uma repetição unifor-
me e sem muito significado dos edifícios. A proposta urba-
nística ainda oferecia certa dinâmica, mas os edifícios eram 
sempre iguais. É preciso ressaltar a determinação da CEPU 
em relação à concentração das construções e à ocupação, so-
bretudo, em áreas mais planas. Naquela época, como hoje, a 
grande preocupação das comissões formadas com esse pro-
pósito eram os custos e a rapidez de construção. Apesar de 
manifestações iniciais simpáticas à forma, funcionalidade, 
conforto e mesmo às enormes proporções, nos momentos 
de decisão esses aspec tos são sempre os mais discutidos e 
determinantes na solicitação de reelaboração das propostas.

Frente à proposta de Le Corbusier, a de Costa e equipe 
era modesta no que se refere às dimensões. Costa optou 
por edifícios padrão, como Le Corbusier, porém articulados 
diagonalmente a um eixo um pouco inclinado no sentido 
norte-sul. Mais modesto, mas sem se diferenciar substan-
cialmente da proposta de implantação sugerida pelo arqui-
teto francês: um eixo predominante onde são implantados 
perpendicularmente os edifícios que formam o conjunto. 
Na face sul, sem a presença da ferrovia, propôs um grande 
conjunto formado pelo setor de esportes e anfiteatros, em 
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destaque a praça da reitoria e a entrada para o passeio que 
ocupava todo o percurso do eixo norte-sul e dava acesso 
aos edifícios implantados perpendicularmente. 

Em outubro de 1936, o projeto elaborado pela equipe 
de Lúcio Costa foi apresentado ofi cialmente à CEPU, que, 
inacreditavelmente, formou uma nova subcomissão para 
elaborar parecer sobre a proposta apresentada. Ernesto 
Souza Campos, Inácio Azevedo do Amaral, Juvenil da Rocha 
Vaz, Paulo Everardo Nunes e Luis Cantanhede foram incum-
bidos da tarefa. Após uma série de reuniões entre outubro 
de 1936 e fevereiro de 1937, a subcomissão ainda ouviu os 
argumentos de Lúcio Costa e pareceres das comissões con-
sultivas de engenharia, fi losofi a, ciências e letras, educação, 
medicina, direito e música para, em março de 1937, apresen-
tar parecer rejeitando por unanimidade o projeto. Em outu-
bro de 1937, Capanema extinguiu a Comissão de arquitetos 
não sem antes ressaltar, em carta enviada a cada um de seus 
membros, a competência, cultura e probidade de todos; 
agradecia a valorosa contribuição, mas afi rmava que se via 
impossibilitado de acatar a proposta em função do parecer 
contrário da Comissão do Plano da Universidade. Após al-
guns meses, já na vigência do Estado Novo, o projeto da ci-
dade universitária fi cou em segundo plano e somente seria 
retomado décadas mais tarde.

Figura 3 Proposta Piacentini, proposta Le Corbusier e proposta Lúcio 

Costa, respectivamente.

Fonte: Alberto (2003).
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Em 1945, um decreto federal transferiu a localização 
da cidade universitária para uma ilha artifi cial, formada 
por nove ilhas menores na zona norte da cidade, que fi -
cou conhecida como ilha do Fundão. Entre 1949 e 1952, 
por meio de um decreto, foi criado o Escritório Técnico 
da Universidade do Brasil (ETUB), que fi caria responsável 
pelo plano e construção da nova universidade. Em 1959, 
o presidente Juscelino Kubitscheck determinou a deno-
minação, pelo Decreto 47.535, da ilha resultante da fusão 
do arquipélago original de Ilha à Cidade Universitária da 
Universidade do Brasil. Nesse terreno plano, criado por 
um grande aterro, a partir de 1954, já havia sido iniciada 
a consolidação do novo câmpus com as obras do aterro e, 
anos depois, com o início das construções dos edifícios da 
agora Universidade Federal do Rio de Janeiro. As instala-
ções da Praia Vermelha continuaram em funcionamento.

O projeto escolhido para a construção do câmpus foi 
elaborado pelo arquiteto Jorge Moreira Machado e sua 
equipe. Jorge Moreira já integrara a equipe de profi ssio-
nais que trabalharam nos projetos de Le Corbusier e na 
posterior proposta de Lúcio Costa. Elaborou um plano de 
eixos ortogonais básicos que percorriam toda a área da ilha 
em dois sentidos. Vias menores interligavam os edifícios 
que foram implantados ao longo desses eixos principais. 

A previsão era a construção de um câmpus que abrigaria, 
no seu auge, uma população de 40.000 pessoas. Projetos 
signifi cativos foram propostos e efetivamente construídos. 
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho foi conce-
bido com base numa arquitetura marcadamente moderna, 
assim como o edifício do Instituto de Artes, que abriga en-
tre outros o curso de arquitetura. 

Figura 4 Vista aérea da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão. 

Fonte: Imagem UFRJ. Disponível em: <http://www.imagem.ufrj.br/index.

php?acao=detalhar_imagem&id_img=549>.
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Os projetos elaborados segundo o espírito e as pro-
postas modernas tinham o objetivo de responder às fun-
ções para as atividades às quais eram destinados sem, 
entretanto, preocupar-se, em detalhes, com as transforma-
ções oriundas das mudanças curriculares e com a incorpo-
ração de novas tecnologias voltadas para o ensino. Apesar 
de suas qualidades arquitetônicas, de um princípio efi cien-
te de zoneamento interno, os prédios, como os de outras 
universidades, já sofriam intervenções com o intuito, nem 
sempre efi ciente, de adaptá-los a essas novas realidades. 

Toda a área deveria ser um parque contínuo, cortado 
por ruas para automóveis e pedestres que interligariam os 

edifícios implantados sempre isoladamente. Era o plano 
moderno, que pode ser visto em cidades novas planejadas 
e em outros câmpus implantados no Brasil. 

Mais uma vez, podemos perceber também nesse pro-
jeto um plano que, desde o início, não era propriamente 
o de uma cidade e não previa nem serviços, nem mesmo 
espaços importantíssimos para caracterizar um núcleo ur-
bano. Como já afi rmamos, criou-se, em algum momento, a 
denominação de cidade universitária, mas, de fato, o que 
se construía e se constrói até hoje são câmpus. A ideia de 
uma região autônoma e independente com serviços regu-
lares de toda ordem, um ambiente calmo e controlado vol-

Figura 5 Vista do museu do conhecimento e da esplanada das dez mil palmeiras imperiais.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).



o câmpus da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 63

tado para a pesquisa e o ensino, só se realizou mesmo nas 
universidades norte-americanas.

No Brasil, o câmpus era, e ainda é, uma região deli-
mitada que reúne unidades de ensino e pesquisa, alguns 
serviços imprescindíveis para sua manutenção e para seus 
usuários e uma administração centralizada nas reitorias e 
nas prefeituras. O modelo foi praticamente defi nido pelas 
comissões que iniciaram anteriormente os estudos para a 
implantação da Cidade Universitária da Universidade do 
Brasil. A cidade é o aglomerado urbano que começa a par-
tir dos limites do câmpus e onde se situam os serviços e 

a infraestrutura necessários à vida cotidiana. A proposta 
para construção da cidade universitária na Ilha do Fundão 
não fugia desse modelo. Um câmpus situado numa ilha 
plana, criada artifi cialmente num local que era, no perío-
do, periférico ao centro, mas atualmente já incorporado à 
malha da cidade. O modelo que acabou se repetindo no 
projeto de várias universidades brasileiras tem servido 
aos propósitos do ensino e da pesquisa, mas está distante 
da concepção de cidade universitária preconizada pelos 
norte-americanos.

Figura 6 Vista da Faculdade de Medicina a partir do Clube dos Estudantes.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros64

Figura 7 Plataforma sobre estrada de ferro.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).

Como podemos notar, o processo do projeto e cons-
trução do câmpus da UFRJ foi particularmente emblemáti-
co. Desde o início, foi interminável o número de comissões 
para tratar do assunto. Grandes e renomados arquitetos 
participaram do processo, seja apresentando projetos, seja 
fazendo parte de comissões e assessorias. O período que 
vai das primeiras reuniões ao início efetivo das obras foi 

longo e conturbado. As obras só foram iniciadas durante o 
regime militar.

No terreno plano resultante da junção por aterro de 
várias ilhas, o projeto vencedor foi o que optou por uma 
grade ortogonal para o arruamento e pelas clássicas cons-
truções de espírito moderno. O terreno limpo, aterrado e 
plano propiciava uma ocupação livre sem necessariamente 
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estar amarrada a um traçado ortogonal e previsível. Os edi-
fícios, independentemente de suas qualidades arquitetô-
nicas exteriores, à medida que eram concluídos já estavam 
longe de poder cumprir suas funções frente às renovações 
curriculares, às dinâmicas atualizadas de ensino e pesquisa 
e às novas tecnologias de apoio didático que iam surgindo. 
Reformas e adaptações foram e ainda são as alternativas 
possíveis, porém dispendiosas, para tentar amainar proble-
mas e permitir que as atividades possam ter continuidade. 
São soluções provisórias e difíceis de serem imaginadas 
numa obra monitorada por tantas comissões de notáveis.

A frenética fase de construção do câmpus da UFRJ não 
durou muito tempo. O plano inicial pôde ser implantado 
em parte e, ainda hoje, tem sido mantido, na medida das 
conveniências, mas no que se refere aos edifícios (de toda 
ordem), o respeito ao projeto inicial foi sendo relaxado  e 
as novas construções são feitas a partir de recursos incons-
tantes e ocasionais.




