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Capítulo 3

O câmpus da Universidade de 
Brasília – UnB

O grande marco da busca por um modelo universitá-
rio que integrasse o ensino com a pesquisa nesses novos 
moldes foi a criação, em 1960, da Universidade de Brasília 
(UnB), implantada em 1962 sob a coordenação de Darcy Ri-
beiro e Anísio Teixeira, que reuniu um grupo de professo-
res e cientistas de renome internacional e que contou com 
a participação da SBPC e da UNE (sguissArdi, 2006, p. 359). 
A própria criação da UnB já diferia das universidades que 
lhe antecederam: não mais por justaposição de faculdades 
existentes, mas uma universidade inteiramente planejada 
a partir do início, como a cidade em que se insere. Assim, 
sua concepção, estrutura, gestão e organização acadêmica 
foram definidas a partir de princípios, valores e finalidades 
diferentes dos que até então prevaleceram na organização 
das universidades.

Segundo Darcy Ribeiro, a Universidade de Brasília foi 
pensada a partir de uma concepção que ele denominava 
“espírito de Anísio”, segundo o qual “o único compromis-
so que se pode ter em matéria de ideias é com a busca da 

verdade”, pois “toda ideia é provisória, toda ideia tem que 
ser posta em causa, questionada. Tudo é discutível, sobre-
tudo numa universidade” (oliVeirA et al., 2006, p. 153). Dessa 
forma, a UnB nasceu voltada para a pesquisa em todos os 
ramos e campos do conhecimento e para a difusão dos co-
nhecimentos científicos, técnicos e culturais que produz. 

De acordo com o Plano Orientador da UnB (1962), os 
objetivos da universidade eram os seguintes:

Formar cidadãos responsáveis empenhados na pro-
cura de soluções democráticas para os problemas 
com os quais se defronta o povo brasileiro na luta pelo 
desenvolvimento; preparar especialistas altamente 
qualificados em todos os ramos do saber, capazes de 
promover o progresso social pela aplicação de recur-
sos da técnica e da ciência; reunir e formar cientistas, 
pesquisadores e artistas e lhes assegurar os necessá-
rios meios materiais e as indispensáveis condições de 
autonomia e liberdade para devotarem-se à amplia-
ção do conhecimento e a sua aplicação a serviço do 
homem (dourAdo apud oliVeirA et al., 2006, p. 155).

A organização acadêmica da universidade deveria tra-
duzir sua identidade e os objetivos propostos: uma unidade 
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orgânica formada por Institutos Centrais (oito) e por Facul-
dades destinadas à formação profissional. A universidade  
começou a se constituir a partir dos ICs e, depois, foram 
orga nizadas as faculdades e os departamentos.

Segundo Meneguel (2006, p. 327), pela primeira vez 
no Brasil uma universidade foi concebida e projetada de 
acordo com um ideal de interdisciplinaridade e integração 
das diversas áreas do conhecimento. Adotou o modelo tri-
partido, que depois passou a ser o modelo proposto pela 
Reforma Universitária de 1968, integrando atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Quanto à estrutura didático-
científica, inspirou-se na proposta do ITA, já mencionada: 
regime de créditos, departamentos, ciclo básico. Tratava-
se, pois, de uma universidade moderna, voltada para a pro-
dução do conhecimento científico e tecnológico, crucial 
para o desenvolvimento econômico e social do país, que 
vivia os tempos do nacional desenvolvimentismo, marca-
do, na política, pelo populismo.

Todos sabemos que, infelizmente, a UnB durante os 
governos militares teve alterado seu projeto original de-
vido à vigência de uma política desmobilizadora marcada 
por intervenções e ações políticas como invasões, lutas e 
resistências. O primeiro reitor interventor nomeado foi o 
professor Zeferino Vaz, que permaneceu no cargo de abril 

de 1964 a agosto de 1965, acumulando-o com as funções de 
presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado 
de São Paulo.

No plano elaborado por Lúcio Costa, o câmpus da UnB 
localizava-se entre a asa norte e o lago Paranoá, numa área 
inicial de 257 hectares, no plano piloto de Brasília, vale di-
zer, na área urbana. Prevendo um câmpus integrado à cida-
de e aberto para toda a comunidade, não contava, entre-
tanto, com a oposição de algumas autoridades. A oposição 
surgiu em função da proximidade da área do câmpus com 
os locais da administração política do país – o Congresso e 
a própria Esplanada. Entendiam que essa proximidade po-
deria ser uma ameaça, sobretudo num momento em que 
os movimentos estudantis passavam por um período de 
intensa atividade. 

Apesar das posições contrárias, a área para a instala-
ção do câmpus acabou sendo a que o plano inicial propu-
sera. Certamente, uma opção que o manual de Atcon re-
provaria com veemência.
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Figura 26 UnB no Plano da Cidade.

Fonte: Rodrigues (2001, p. 137).

Defi nida a área por iniciativa do Presidente da Repú-
blica, seu chefe da Casa Civil, Vitor Nunes Leal, iniciou os 
convites aos profi ssionais que pudessem iniciar o antepro-
jeto pedagógico da nova universidade. Convidou Darcy 
Ribeiro e Anísio Teixeira que, com outros intelectuais, es-
tavam envolvidos numa refl exão sobre um novo modelo 
universitário para o país. 

Para criar e organizar efetivamente a universidade foi 
criado um Conselho Diretor encarregado desses trabalhos 
fundamentais. Defi niu-se que o Conselho seria formado 
por seis membros e dois suplentes nomeados pelo Presi-
dente da República. Já na primeira reunião do Conselho, 
em 1962, Darcy Ribeiro foi eleito seu presidente e primeiro 
Reitor da Universidade de Brasília.

Ribeiro, que já elaborara um projeto com a colabora-
ção de alguns especialistas, como presidente do Conselho, 
constituiu duas equipes de planejamento coordenadas por 
ele e que, tendo por base esse projeto, formularam o Plano 
Orientador da Universidade de Brasília. Segundo esse pla-
no, a universidade seria constituída ao redor de institutos 
e os departamentos e faculdades seriam gradualmente im-
plantados à medida que a instituição crescesse: 
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O programa de construção dos prédios e instalações 
da Universidade de Brasília foi elaborado para ser exe-
cutado em etapas progressivas e bem defi nidas. Esse 
programa de construção seguiria a própria estrutura 
de crescimento e implantação da universidade, uma 
vez que os institutos centrais ministrariam os cursos in-
trodutórios, devendo ser instalados antes das faculda-
des, que só poderiam iniciar suas atividades dois anos 
após a inauguração dos cursos básicos (uniVersidAde de 
brAsíliA, 2007).

Uma nova proposta pedagógica defi niu quase que na-
turalmente novos programas arquitetônicos e outra hierar-
quia para a implantação de edifícios e urbanização diferen-
ciada do território. Mas, já em abril de 1962, em meio a obras 
inacabadas, era inaugurada a Universidade de Brasília: um 
grande canteiro de obras que contava então com 13 mil me-
tros quadrados de área construída, em ritmo intenso, e com 
infraestrutura ainda defi ciente.

Figura 27 UnB – construção do Centro Olímpico.

Fonte: Acervo Cedoc, Universidade de Brasília, copyright 2006. Disponível 

em: <http://www.unb.br/unb/historia/linha_do_tempo/70/index.php>.

O Conselho defi niu que o funcionamento dos cursos 
deveria acontecer no período da manhã (para dar oportu-
nidade de estudos aos alunos que trabalhassem) e a uni-
versidade funcionaria nesse início com os seguintes ins-
titutos: Instituto Central de Matemática; Instituto Central 
de Física; Instituto Central de Química; Instituto Central de 
Biologia; Instituto Central de Ciências Humanas; Instituto 
Central de Letras; Instituto Central de Artes e a Editora da 
Universidade.



o câmpus da Universidade 
de Brasília – UnB 123

O câmpus da UnB, como outros do país, foi implanta-
do gradualmente, seguindo, a cada época, propostas que 
modificavam o planejamento inicial. O primeiro foi propos-
to por Lúcio Costa em 1962, quase uma continuidade de 
seu plano para a cidade. Propôs um arruamento sinuoso, 
de forma a garantir grandes espaços vazios entre as qua-
dras. Nelas, implantou, com distanciamentos generosos, os 
edifícios correspondentes às várias atividades necessárias 
no câmpus, definidas pelo Plano Orientador. No centro do 
sítio, propôs uma grande praça ao redor da qual seriam ins-
talados os Institutos Centrais – ICs. A entrada magna, de 
frente para o lago, seria o principal acesso ao câmpus, onde 
ficavam as áreas de ensino e de pesquisa que, como já dis-
semos, eram centralizadas ao redor da praça maior. Nas fa-
ces do câmpus, junto às avenidas que o circundam, seriam 
localizadas as áreas de serviços gerais, esportes, residên-
cias de alunos e professores e os institutos com os quais 
a população da cidade mantém grande contato, como os 
ligados à saúde, por exemplo. 

O centro articulador para a implantação dos edifícios 
no câmpus proposto por Costa é, claramente, a Praça  Maior. 
Ao redor dela e ao longo das vias sinuosas estão os edifícios 
dos Institutos Centrais. O traçado das ruas vai definindo a 
implantação de cada bloco, todos de formato regular e com 

planta padronizada no que se refere ao seu perímetro. Teve 
de acrescentar em cada instituto, além das inovações defi-
nidas pelos novos programas, as áreas para os cursos de 
pós-graduação, uma das aspirações marcantes da proposta 
pedagógica desse modelo para as universidades. Nos limi-
tes das laterais maiores do terreno, foram implantadas as 
áreas destinadas a serviços e atendimento ao público e, na 
face mais estreita e protegida do terreno, a área destinada 
aos dormitórios de alunos e instalações para docentes. Fiel 
à sua relativamente recente tradição moderna, propunha 
a tecnologia do concreto com estrutura independente e 
planta livre. Eram, em sua maioria, edifícios standard, mo-
dulados e construídos com o que a tecnologia da época 
podia oferecer de mais atual. No ano seguinte, com a imple-
mentação do CEPLAN, o projeto foi bastante modificado, 
agora sob a responsabilidade do arquiteto Oscar Niemeyer.

Niemeyer e sua equipe deslocaram o centro organiza-
dor do câmpus para um edifício, o Instituto Central de Ciên-
cias – ICC. Um edifício alongado em forma de bumerangue 
e que surgiu a partir da junção dos três edifícios separados 
sugeridos por Costa no plano por ele elaborado.

O ICC, um edifício de mais de 700 metros de exten-
são, foi concebido prevendo flexibilidade total dos espa-
ços internos. Previa escadas e esteiras rolantes, pérgulas 
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nos jardins internos e o aproveitamento do teto como 
terraço ajardinado. Na ala sul, localizou os cursos de Ciên-
cias Exatas ; no centro, os de Letras; e na ala norte, Arqui-
tetura, Economia, História e outros. O edifício foi sendo 
construído aos poucos e ocupado à medida que ia ficando 
pronto. Muitas das propostas iniciais, como as escadas ro-
lantes e pérgulas, foram abandonadas e os espaços foram 
sendo  ocupados conforme as necessidades. Os anfiteatros 
transformaram-se em salas de aula e a ocupação desorde-
nada acabou por permitir a mistura de atividades de ser-
viços com as de laboratório e didáticas. Mais uma vez, foi 
possível verificar que as propostas de espaços flexíveis ou 
provisórios acabam não sendo eficientes nos câmpus bra-
sileiros. A UnB não é, como já vimos, o único exemplo. Seu 
plano também previa o deslocamento do chamado centro 
olímpico para uma área de 114 hectares localizada além da 
avenida L 4 Norte e às margens do Lago Paranoá, mais uma 
tentativa de tornar o câmpus aberto para a população da 
cidade. Essa também não foi a única tentativa, mas todas 
acabaram sem maiores resultados. O número de praças, 
clubes e áreas de lazer da cidade sempre atraiu mais a po-
pulação do que a área do câmpus. 

Niemeyer redesenhou o traçado das ruas internas, 
de forma a evidenciar o ICC como edifício marcante e re-

ferência do câmpus, reorganizou a implantação dispersa 
apresentada por Costa propondo uma organização mais 
enxuta e claramente mais organizada e de entendimento 
e circulação bem definidos. Áreas de serviço continuaram 
encostadas nos limites do câmpus seguindo, entretanto, 
uma organização mais compacta, com os edifícios mais 
próximos uns dos outros, organizados em lotes demarca-
dos em razão dos tipos de atividades e serviços.

Era um momento vibrante das propostas modernas 
para a arquitetura e o urbanismo do país. Assim, o câmpus 
da UnB não poderia deixar de contemplar conceitos e pos-
turas modernas como norteadoras de seu projeto. Afinal, 
Lúcio Costa traçou a primeira proposta e Niemeyer deu con-
tinuidade, a seu modo, ao projeto. O CEPLAN foi inicialmen-
te coordenado pelo próprio Niemeyer e, depois de sua reti-
rada, a partir de 1964, o grupo remanescente deu continui-
dade aos trabalhos seguindo os mesmos procedimentos. 

Em 1969/70, o CEPLAN (agora chamado de Centro 
de Planejamento Oscar Niemeyer) apresentou a propos-
ta de deslocar para a nova área acrescida ao câmpus os 
alojamentos dos alunos, justificando ser mais adequa-
da uma maior proximidade dos alunos com as áreas de 
esportes. Os alojamentos dos docentes continuaram no 
mesmo local previsto pelo projeto anterior.
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Praticamente em frente aos alojamentos e do outro 
lado da avenida – dentro da área original do câmpus – pro-
puseram uma área de vivência com restaurantes, áreas de 
lazer e convívio social. Uma implantação estratégica, já que 
o centro ficou localizado entre a área esportiva e a de alo-
jamentos, e o ICC, área de concentração dos cursos e salas 
de aula. Entre eles, situava-se o principal acesso ao câmpus, 
pela avenida L 4 Norte.

Apesar da existência do CEPLAN, os edifícios do câm-
pus estavam sendo projetados e implantados sem seguir 
nenhum tipo de planejamento ou definições para o pro-
jeto dos novos prédios. A partir de 1972, iniciou-se um tra-
balho para definir um plano global para o câmpus. Antes 
de tudo, foi proposta uma unidade de conceitos no que se 
referia aos projetos para os novos edifícios. Sem dúvida, 
os acontecimentos decorrentes do golpe militar de 1964 
desorganizaram os rumos de iniciativas mais eficazes de 
planejamento. A UnB tinha um interventor como reitor e o 
direcionamento das propostas para o câmpus passava por 
suas decisões e as de seu grupo administrativo. 

A partir da década de 1970, entretanto, com mais li-
berdade, o CEPLAN pôde voltar a ser atuante. Propôs, en-
tão, quase como uma norma, o projeto de edifícios sempre 
tendo a modulação (em malhas) e a pré-fabricação como 

conceitos, edifícios flexíveis, e sempre levando em consi-
deração sua possibilidade de crescimento. Propôs a cons-
trução da reitoria e do restaurante central na antiga Praça 
Maior, reativando seu caráter de foco central do câmpus. 
No entanto, a proposta não foi adiante e o ICC continuou 
sendo o edifício organizador do câmpus.

Em 1988, o CEPLAN apresentou proposta para a ex-
pansão do Centro de Vivência que deveria se prolongar 
em ambos os lados a partir da Praça Maior: era uma nova 
tentativa de criar regiões de vivência mais intensa no câm-
pus. Essa proposta também não foi adiante e, em 1996, o 
CEPLAN  apresentou mais um plano que mostrava a situa-
ção das obras até então realizadas e definia a implantação 
de uma série de novos edifícios. 

Não podemos deixar de salientar certas particularida-
des desse câmpus. Primeiramente, destacamos o programa 
inovador proposto por Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e equi-
pe. Essa nova proposta pedagógica definiu uma ocupação 
diferenciada do câmpus, assim como uma face renovada 
dos edifícios. Vale lembrar que este é um dos primeiros 
câmpus que surgiu sem nenhuma referência anterior. Não 
preexistiam escolas isoladas para, reunidas, formarem a uni-
versidade, assim como não havia propostas pedagógicas 
anteriores a serem seguidas numa situação inteiramente  
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nova e um novo projeto de universidade. Tudo era novo. 
Tudo começava praticamente do marco zero. 

Figura 28 Foto aérea.

Fonte: Augusto Areal. Disponível em: <http://www.geocities.com/theTro-

pics/3416/foto_unb.htm>.

No que se refere à arquitetura e ao urbanismo, como 
já dissemos anteriormente, os preceitos modernos não po-
deriam deixar de ter sido a base da refl exão e do encami-
nhamento dos projetos. O primeiro edifício construído no 
câmpus, o FE-1, projetado por Alcides da Costa Miranda e 

José Manuel Lopes da Silva (1961/62), é um exemplo em-
blemático dos partidos arquitetônicos e urbanísticos que 
norteariam a ação dos arquitetos envolvidos com os proje-
tos desse câmpus. 

Os prédios de concreto, com linhas retas, estruturas 
metálicas aparentes e vãos livres, podem não chamar 
tanto a atenção de quem frequenta a universidade 
diariamente, mas revelam na simplicidade um pouco 
da história da UnB. Não só Niemeyer, mas também os 
outros profi ssionais que deram continuidade à cons-
trução atuaram na mesma linha. Sem querer, eles fi ze-
ram desse local, onde se faz a ciência, um lugar para ser 
admirado (VAlAdAres, 2007). 

Esses edifícios, no início, tinham compromisso direto 
com o projeto pedagógico elaborado e é visível a relação 
entre as propostas voltadas para educação e as de arqui-
tetura e urbanismo. Com o tempo, as preocupações foram 
tomando outros rumos. Inicialmente, projetava-se, ainda 
sob a égide de princípios modernos, tais como a preocu-
pação com a modulação e a pré-fabricação dos novos edi-
fícios. Foi nesse período que o arquiteto João Filgueiras, o 
Lelé (autor dos projetos dos hospitais da rede Sarah), teve 
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participação fundamental, elaborando e apresentando 
uma série de inovações nessa área.

Trabalhando com o antropólogo e educador Darcy Ri-
beiro na recém-nascida Universidade de Brasília, Lelé 
viaja pelo leste europeu para investigar a tecnologia 
de racionalização do uso do concreto armado, utiliza-
da por países como União Soviética, Tchecoslováquia 
e Polônia, então dominados pelo regime socialista. 
Ao contrário dos Estados Unidos, cuja temática mais 
comum remetia ao uso do aço, o uso do concreto 
nestes países, em prol de uma política de construção 
em massa e recuperação da Segunda Guerra, aproxi-
mava-os da nossa realidade, segundo Lelé, enquan-
to um país que não dominava a construção metálica 
(ekerMAn, 2007). 

Padronizar procedimentos de projeto e técnicas cons-
trutivas era a preocupação mais evidente e, pelo visto, consi-
derada a mais importante pelos membros do CEPLAN. Pos-
teriormente, o que se nota com mais evidência é a preocu-
pação – já revelada desde o início da construção do câmpus 
– de uma integração maior da universidade com a cidade. 
Apesar de muitas tentativas, essa aspiração nunca foi alcan-

çada. A ocupação com longos afastamentos dos edifícios 
acabou por revelar um espaço com aspecto despovoado e 
de difícil circulação. As áreas de vivência não eram utilizadas 
e o aspecto de desolamento prevalecia. A alternativa foi redi-
recionar o plano de ocupação no sentido de adensar as mas-
sas dos edifícios, implantando os prédios com menos distân-
cias entre eles e ocupando os grandes vazios existentes com 
os novos edifícios. Da mesma forma, o Centro de Vivência 
passou a ser alvo de intervenções na tentativa de fazê-lo res-
surgir mais atraente para utilização mais constante . Apesar 
de um aparente distanciamento das propostas pedagógicas, 
essas atitudes eram necessárias para revitalizar um câmpus 
que, apesar de visualmente atrativo, carecia do fundamental: 
um aspecto vivo, ativo que é sempre reflexo do movimento 
de professores e alunos preenchendo caminhos e ocupando 
não só os espaços acadêmicos, mas também os espaços de 
vivência comum nessas áreas.




