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Resumo:  

 

A Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos 

conjuntos modernistas mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, tanto do ponto 

de vista histórico - político, como do ponto de vista da qualidade arquitetônica e 

urbanística. Esta pesquisa procurou, através da vasta documentação existente no 

Núcleo de Pesquisa de Documentação da UFRJ, resgatar a historiografia da Cidade 

Universitária, seu processo de projeto e construção, os agentes históricos envolvidos e 

seus valores artísticos e arquitetônicos, buscando assim identificar, dentro do contexto 

geral da preservação do patrimônio cultural, os valores para sua preservação, tanto do 

ponto de vista de seu traçado urbano como do seu edifício moderno mais 

emblemático – a Faculdade Nacional de Arquitetura.  

Esta pesquisa proposta se insere no contexto das discussões acerca da preservação da 

arquitetura do Movimento Moderno, e contempla além das questões técnicas, uma 

reflexão sobre a fundamentação teórica. A preservação do legado do Movimento 

Moderno e o entendimento da sua dimensão histórico-cultural ainda é uma questão 

difusa no campo a Arquitetura. Embora as discussões no campo do patrimônio já 

tenham apontado que a preservação da Arquitetura Moderna deve seguir o arcabouço 

teórico e prático consolidado da teoria do restauro, ainda é preciso fortalecer a 

transmissão deste passado para as gerações futuras em toda sua complexidade e 

autenticidade. 

 

Palavras chave: Cidade Universitária, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade do Brasil, Arquitetura Moderna, Preservação, Jorge Machado Moreira. 

 

 

 

 

 



Abstract:  

 

The campus “Cidade Universitária” from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) 

is one of the most important collection of modernist buildings in the city of Rio de 

Janeiro, both because of its historical-political meaning, as well as its architectonic and 

urban project qualities. Using the vast archives of documents from the Research and 

Documentation Center of UFRJ, this research endeavors  to restore the history of the 

campus,  its project and construction process, the historical characters involved, and 

its artistic and architectonic values. Within the general context of cultural heritage 

preservation, it is attempted to identify the value of the preservation of the campus, 

both from the point of view of its urban design and its most emblematic modern 

building – the National Academy of Architecture (in the original: “Faculdade Nacional 

de Arquitetura”). 

The proposed research is inserted in the context of the discussion about the 

preservation of modern architecture, and goes beyond the technical aspects, also 

reflecting about the theory. The preservation of modern architecture legacy, and the 

comprehension of its historical and cultural dimension is still in debate in the 

architecture community. Although the discussions in the heritage field already point in 

the direction that modern architecture preservation should follow the theoretical and 

technical model of the established Theory of Restoration, it is still necessary to 

reinforce the communication of this legacy to future generations, with all its 

complexity and authenticity.  

Keywords: Campus,  Federal University of Rio de Janeiro,  University of Brazil, Modern 

Architecture, Preservation, Jorge Machado Moreira.  
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Introdução  

 

As Cidades Universitárias no Brasil foram um grande campo de experimentação e 

atuação da arquitetura moderna, a partir da década de 1930. A Universidade Federal 

do Rio de Janeiro é um marco nessa trajetória, pois configura o ponto de partida do 

projeto educacional e político na tentativa da criação de um modelo para as Cidades 

Universitárias Brasileiras, encampado por Gustavo Capanema quando a frente do 

Ministério da Educação.  

O projeto de consolidação das elites e da criação de uma identidade nacional passava 

pelo projeto de universidade proposto por Capanema, criando uma estrutura 

universitária capaz de formar os quadros técnicos necessários ao desenvolvimento 

econômico do país. Este processo se deu de forma semelhante em outros países da 

América Latina como o México e a Venezuela, tendo no campus universitário 

concentrador de todas as atividades e isolado no território urbano a tipologia principal 

de implantação destas Universidades. 

A Cidade Universitária da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, projetada por Jorge Machado Moreira e pela equipe do Escritório Técnico 

Universitário é a primeira obra moderna em escala urbana no país e representa os 

ideais de uma geração de arquitetos modernistas influenciados pelos CIAMs, pela 

Carta de Atenas e pela arquitetura moderna internacional representada por Le 

Corbusier e pela Bauhaus.  

O presente trabalho apresenta a Cidade Universitária da UFRJ como objeto de estudo e 

análise. A pesquisa parte inicialmente da documentação do acervo do antigo Escritório 

Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), responsável pelo projeto executivo e pela 

execução. O ETUB foi o responsável pela produção de todo o acervo de arquitetura e 

engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, gerando um acervo com 20.000 

desenhos técnicos, fotografias e documentos textuais, num período de mais de 50 

anos, desde o início das obras de construção da Cidade Universitária até o final da 

década de 90. 
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Este acervo encontra-se hoje sob a guarda do Núcleo de Pesquisa e Documentação da 

FAU UFRJ, onde está sendo tratado, catalogado e digitalizado. A pesquisa foi realizada 

utilizando o acervo digitalizado que já conta com grande parte dos desenhos técnicos 

do projeto executivo do Plano Geral da Cidade Universitária, do Instituto de 

Puericultura, do Hospital Universitário, do Centro de Tecnologia e da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, além de fotografias da terraplanagem e urbanização da Ilha 

e da construção dos quatro edifícios. Foram selecionados para análise os conjuntos 

principais de desenhos do Plano e dos quatro edifícios – Implantação, plantas, cortes, 

fachadas e alguns detalhes. Foram também selecionadas fotografias das diversas fases 

das obras de construção da Ilha e dos quatro edifícios. 

Foram também pesquisados os documentos textuais produzidos durante todo o 

processo de implementação da Cidade Universitária – artigos, revistas, documentos 

técnicos, relatórios, discursos – que trazem tanto o debate precedente, que incluía a 

dificuldade de encontrar um terreno apropriado ao campus, discussões de cunho 

político sobre o projeto de ensino superior que se pretendia quanto os debates 

surgidos durante a construção, como problemas e soluções técnicas, relatos das 

etapas concretizadas, e também as dificuldades políticas e financeiras de uma obra 

desta magnitude. 

O tratamento das informações contidas nesta documentação permitiu o 

estabelecimento do contexto histórico e do panorama em que se insere o momento da 

concepção do campus da Cidade Universitária. A sistematização do conhecimento 

acerca do Plano urbano, dos quatro edifícios modernos e mais especificamente sobre o 

edifício da FAU, permitiu analisar os dados sobre a construção da Cidade Universitária 

e seu desenvolvimento no tempo, o conhecimento de suas características tipológicas, 

construtivas e materiais. 

Além da pesquisa em arquivo, outra frente de investigação foi a revisão e atualização 

bibliográfica sobre os temas relacionados à pesquisa, no sentido de construir um 

quadro de referências. Priorizando os temas: Historiografia da Arquitetura Moderna no 

Brasil e no Rio de Janeiro, incluindo bibliografia específica sobre a Cidade Universitária 
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da UFRJ, fundamentos teóricos no Campo da Preservação, posições relativas à 

preservação do Patrimônio Moderno. 

A revisão bibliográfica seguiu em duas linhas temáticas, a primeira tratou das questões 

teórico-metodológicas voltadas à restauração da arquitetura moderna, entendida aqui 

como filiada a teoria e prática corrente do campo da restauração, não havendo uma 

diferenciação em relação ao patrimônio de outros tempos. Neste marco foram 

incluídos os textos clássicos do campo do restauro, trabalhos e artigos que discutem a 

necessidade da preservação da arquitetura moderna, experiências e metodologias de 

abordagem que vêm sendo ou possam ser aplicadas para sua preservação.  

A segunda linha, o tema da Cidade Universitária, não possui uma grande bibliografia 

específica. Desta forma, foram reunidos textos aparentemente dispersos que 

trouxeram informações sobre a Cidade Universitária e seus edifícios, tanto do ponto de 

vista histórico como do ponto de vista formal, dos atores envolvidos, da conjuntura e 

do discurso.  

Foram consultados diversos textos agrupados posteriormente em dois conjuntos. O 

primeiro trata dos textos produzidos à época do projeto e da construção, tanto os 

textos e relatórios produzidos ou editados pela própria universidade, quanto recortes 

de jornais, artigos de revistas da época e discursos presentes no Núcleo de Pesquisa e 

Documentação da FAU UFRJ. O segundo conjunto trata dos textos da historiografia e 

crítica da arquitetura em artigos, livros, manuais, dissertações e teses acadêmicas que 

abordam o tema Cidades Universitárias ou que tragam informações sobre o caso 

específico da UFRJ, tanto do Plano Urbano quanto dos edifícios.  

Os dois grupos tentam criar uma narrativa da construção da Cidade Universitária, o 

primeiro tratando do discurso de defesa da importância de sua construção e da 

conjuntura da época e o segundo já com um olhar distanciado à luz dos fatos 

consolidados conformando uma construção crítica na historiografia da arquitetura 

moderna. 

No decorrer do estudo, no contato com a bibliografia e com a documentação, os 

interesses da pesquisa se alargaram incorporando ao tema da Cidade Universitária um 

terceiro campo de investigação descrito a seguir. 
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No estudo da Cidade Universitária e para a compreensão do seu processo de criação se 

fez necessário entender que este não foi um processo isolado, mas que se pode 

estabelecer um contexto tanto no âmbito internacional como no nacional, de criação 

de cidades universitárias modernas. Estas experiências colocam as Cidades 

Universitárias como uma tipologia a ser estudada na história da arquitetura moderna. 

Desta forma o estudo do Caso da Cidade Universitária, pretendeu traçar um panorama 

da disseminação deste modelo de Cidades Universitárias pela América Latina e no 

Brasil como uma tipologia da arquitetura moderna, resgatar a historiografia da 

Formação da Universidade do Brasil, apresentar o projeto do campus da UFRJ e de 

seus edifícios modernos iniciais, principalmente no edifício da Faculdade Nacional de 

Arquitetura através da vasta documentação existente em arquivo, ainda pouco 

estudada. 

 A afirmação da importância da Cidade Universitária para a história da arquitetura 

como exemplar do movimento moderno propicia o reconhecimento dos valores deste 

conjunto e aponta a necessidade da sua preservação. Passamos então a tentar discutir 

a emergência da preservação deste que é um dos conjuntos modernistas mais 

importantes da cidade do Rio de Janeiro. 

Para isto a pesquisa se insere no contexto das discussões acerca da preservação da 

arquitetura do Movimento Moderno, e contempla, além das questões técnicas, uma 

reflexão sobre a fundamentação teórica, buscando identificar, dentro do contexto 

geral da preservação do patrimônio cultural, os valores para preservação da Cidade 

Universitária da Universidade Federal do Rio de janeiro, tanto do ponto de vista de seu 

traçado urbano, como de seu edifício mais emblemático – a Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo.  

A preservação do legado do Movimento Moderno e o entendimento da sua dimensão 

histórico-cultural ainda é uma questão difusa no campo da Arquitetura. Embora as 

discussões no campo do patrimônio já tenham apontado que a preservação da 

Arquitetura Moderna deve seguir o arcabouço teórico e prático consolidado ao longo 

de muitos anos de debates para o estabelecimento do campo disciplinar da 
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preservação, ainda é preciso fortalecer a batalha para a transmissão deste passado 

para as gerações vindouras em toda sua complexidade e autenticidade. 

A partir deste entendimento, a dissertação se propõe a traçar um panorama futuro, 

através da análise do estado atual de ocupação do edifício da FAU UFRJ identificando 

os principais desafios a sua preservação, além de avaliar as estratégias de uso e 

ocupação que vem sendo pensada para o Campus do ponto de vista da preservação e 

perpetuação deste legado para as gerações futuras. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro trata do tema das 

cidades universitárias. Estas experiências se basearam na disseminação de um modelo 

norte-americano de campus isolado no meio urbano e tiveram reflexos na América 

Latina e no Brasil, adaptando-se aos contextos culturais locais.  

O capitulo procura estabelecer o contexto do surgimento das Universidades no Brasil, 

com a reunião institucional de faculdades isoladas preexistentes como a própria 

Universidade do Brasil em 1920, a primeira delas. Apresenta a universidade como 

suporte ideológico de um projeto de modernização do Brasil e a adoção do modelo de 

Campus ou cidades universitárias, destacando o papel do Ministro Gustavo Capanema 

nesse processo. Apresenta um panorama geral da construção dos primeiros Campi 

Universitários Modernos: Universidade do Brasil, Universidade de São Paulo e a 

Universidade de Brasília. 

Procura também traçar a disseminação deste modelo pela América Latina como uma 

tipologia da arquitetura moderna através dos casos da Universidade de Caracas, 

Venezuela (1945) e Universidade Autônoma do México (1947).  

O capitulo 02 apresenta um breve histórico da criação da Universidade do Brasil, o 

contexto político, a articulação do ministro Gustavo Capanema, os diferentes projetos 

conceituais para a universidade resultando no embate entre as comissões dos 

professores, mais conservadores e a comissão dos arquitetos modernistas.  

Este embate gerou anteprojetos antagônicos - anteprojeto de Marcello Piacentini e os 

anteprojetos modernos de Lúcio Costa e de Le Corbusier - e uma longa busca por um 

terreno livre que pudesse acolher um projeto desta magnitude.  
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Apresenta também a escolha definitiva do terreno,  a criação do Escritório Técnico da 

Universidade do Brasil e a nomeação da equipe de arquitetos chefiada por Jorge 

Machado Moreira. Apresenta o processo de transformação da paisagem das nove 

ilhas, seus aterros, dragagens, infraestrutura e construção do terreno onde seria 

assentada a Cidade Universitária.  

A partir da análise da documentação pesquisada foi possível traçar uma história do 

Plano Urbanístico da Cidade Universitária, analisando a evolução e as modificações dos 

planos propostos por Jorge Machado Moreira - plano inicial 1949-52 e o Plano Geral 1º 

Versão 1954 -, a setorização das funções universitárias por grandes grupos temáticos, 

a implantação destes setores e as relações entre os edifícios e os espaços livres. O 

projeto do lugar, a implantação das vias e a hierarquia dos espaços criando as visadas 

preferenciais, influenciando a implantação dos edifícios. A consolidação do 

racionalismo na evolução dos traçados e nas propostas dos edifícios e a influência de 

Le Corbusier  

A mudança de contexto político e a escassez de financiamento levaram ao abandono 

do projeto inicial e à paralisação das construções do Plano de Jorge Machado. A 

retomada das construções na década de 70, com novos projetos em nada se 

assemelham aos projetos de Jorge Machado. Foram analisadas também as construções 

a partir da década de 1980 até o momento. 

O capitulo 03 trata dos edifícios construídos a partir do projeto de Jorge Machado 

Moreira, traça um perfil do arquiteto e se foca na análise no edifício da FAU UFRJ, seu 

projeto executivo, os detalhes construtivos e seu estado atual de ocupação. 

A partir da análise da documentação pesquisada, procura destacar os elementos que 

conferem a este edifício o valor de ícone arquitetônico. Traça uma história interna da 

edificação entendendo a proposta do projeto executivo, os materiais e técnicas 

utilizados, os elementos e a articulação interna dos espaços, as superfícies internas e 

as fachadas.  Analisa o uso proposto e como este foi se modificando ao longo dos anos, 

quase sempre com um acúmulo muito maior de função e fluxos do que o projetado, 

levando a transformações nos espaços internos, substituições, reformas que 

modificam elementos importantes destas edificações. 
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O Capitulo 04 trata da compilação das questões teóricas relativas à preservação como 

fundamentação teórica para a análise do estudo de caso em exame. Trata das 

questões teórico-metodológicas voltadas à teoria da restauração revisitando os textos 

clássicos do campo do restauro, e defendendo a necessidade da inclusão da discussão 

da preservação da arquitetura moderna neste campo. Este princípio norteou uma 

busca de artigos e trabalhos que reforcem a necessidade da preservação da 

arquitetura moderna e tragam experiências e metodologias de abordagem que vêm 

sendo utilizadas, ou problemas teórico-metodológicos a serem enfrentados. Textos 

mais recentes, específicos sobre a preservação da arquitetura moderna, que levantam 

discussões e questionamentos sobre as práticas que vêm sendo impostas aos edifícios 

modernos. 

Traça um breve panorama das práticas correntes de intervenção no patrimônio 

moderno e seu distanciamento da Teoria do Restauro – as intervenções de 

repristinação, modificações internas radicais, reposição de superfícies, correções de 

tecnologias, retrofit, completamentos, entre outros - tentando expor os danos 

causados por intervenções deste tipo. 

Traz também alguns breves estudos de casos de intervenções em edifício modernos no 

Rio de Janeiro, apontando a opção do retrofit como o novo filão do mercado 

imobiliário – traz fichas de análise das intervenções sofridas pelo Edifício Manchete, 

Aeroporto santos Dumont, Fundação Getúlio Vargas, Edifício Guarabira, antiga Sede do 

Jornal do Brasil. 

O capítulo final trata do conjunto de desafios para a preservação da Cidade 

Universitária à luz da bibliografia e da observação dos processos que o conjunto vem 

sofrendo, identificando desafios a serem superados, tanto do ponto de vista do uso, 

das dificuldades de diferenciação entre manutenção e conservação, dos novos planos 

de modernização descolados de uma leitura preservacionista, até o mais grave que é a 

ausência de uma atribuição de valor que motive a preservação e uma salvaguarda legal 

e institucional. 

Nas considerações finais reafirmamos a importância da atribuição de valor para o 

patrimônio universitário, da ampliação da pesquisa historiográfica para um 
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conhecimento mais apurado dos exemplos desta tipologia na arquitetura moderna e 

da ampliação das discussões acerca da necessidade de sua preservação e os 

instrumentos disponíveis para tal. Refletimos, à luz da pesquisa, sobre a importância 

deste reconhecimento para a Cidade Universitária da UFRJ, ponderando todos os 

desafios colocados, e reforçando a defesa da filiação ao campo do restauro e da 

necessidade da conservação para que estes exemplos possam manter suas 

características e ser objeto de estudo e admiração das futuras gerações no maior grau 

de autenticidade possível. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 01  

CIDADES UNIVERSITÁRIAS MODERNAS: A DISSEMINAÇÃO DE UM MODELO 
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Capitulo 01.  Cidades Universitárias Modernas: a disseminação de um 

modelo 

A Universidade, desde o período medieval, sempre conformou um espaço na cidade, 

delimitando um território especifico. Esta relação com o entorno e com a estrutura 

urbana foi se modificando ao longo da sua evolução histórica. Analisaremos 

brevemente a história da universidade a partir do surgimento do conceito de Campus 

Universitário, ou seja, a partir da implantação das universidades norte-americanas, no 

início do século XIX. 

Esta experiência traz uma nova forma de se implantar no espaço, tanto em relação às 

áreas envolventes, quanto à própria conformação deste campus. Baseada em uma 

visão agrária, predominante nos Estados Unidos, a universidade surge como um corpo 

segregado da cidade, afastado das atrações da vida urbana permitindo assim um 

ambiente de tranquilidade para o desenvolvimento das atividades do conhecimento.  

Esta tendência é reforçada no século XIX por um sentimento, particularmente entre as 

vanguardas intelectuais da época, de desencanto com a cidade e pela confiança no 

poder purificador da natureza. 

As universidades norte-americanas constituem-se nesta estruturação física conhecida 

como campus, que se baseia na implantação de edifícios isolados em uma grande área 

aberta, a partir da herança do modelo inglês do College que se conformavam como 

closed-quadrangles, com edificações conformando quarteirões fechados com pátios 

internos abertos e utilizáveis. Esta implantação foi se desenvolvendo com uma 

ordenação de edifícios sobre as áreas verdes, conformando grandes parques abertos.  

Esta ideologia antiurbana predominou na localização dos campi norte-americanos, 

consolidado um modelo de território universitário que se difundiria por diversos 

estados americanos e posteriormente, já no século XX, em âmbito internacional. Os 

conjuntos como as Universidades de Berkley na Califórnia, Columbia em Nova York e 

Harvard em Massachusetts, financiados principalmente por capital privado, adotam 

este modelo de implantação. Na Europa, as primeiras cidades universitárias que 

sofrem influenciam deste modelo são as Universidades de Atenas, Roma e Madrid.  
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Figura 1. Campus da universidade de Berkeley  
Disponível em http://www.cp.berkeley.edu/lhp/significance/history.html 

O que se modificaria neste modelo com a virada para o século XX são os traçados e a 

arquitetura. Um traçado inicialmente baseado à maneira beux-arts passa a receber a 

influência do urbanismo modernista, sobretudo com a ida de vários arquitetos 

modernos para os Estados Unidos nos anos 30. Valter Gropuis, Le corbusier, Mies van 

der Rohe, Alvar Aalto, são alguns dos nomes que projetaram ou cooperaram em 

projetos dos campi universitários americanos nesta época. (Pinto; Buffa, 2009) 

O modelo do campus norte- americano no que tange a sua localização em relação à 

cidade e implantação em grandes áreas livres teve grande disseminação na América 

Latina, em especial no Brasil, onde se tornou um modelo oficial de construção dos 

conjuntos universitários após 1930.  

A percepção por parte dos governos da necessidade de uma formação universitária 

que resultasse no aumento do quadro técnico para a modernização e na pesquisa para 

melhor aproveitamento de recursos econômicos foi determinante para a expansão da 

universidade no contexto latino americano, tendo como exemplos significativos o Rio 

de Janeiro, São Paulo, Recife, Cidade do México e Caracas. (Fernandes, 2004)  
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O Brasil foi um lugar privilegiado para a arquitetura moderna no que diz respeito às 

cidades universitárias, após um embate inicial de modelos, representado na escolha do 

projeto para a universidade do Brasil, entre o grupo conservador que pretendia uma 

universidade aos moldes da universidade de Roma de Piacentinni e o grupo moderno 

liderado a principio por Lúcio Costa, a arquitetura moderna se sobrepõe e se 

dissemina, sendo a tipologia Cidade Universitária no Brasil após 19301 uma tipologia 

modernista. A própria universidade do Brasil e todas as que se seguiram aquelas 

décadas tiveram o seu traçado e a suas arquiteturas inscritas no modernismo.  

A utilização dos termos Campus universitário e cidade Universitária merece destaque. 

Mesmo com a adoção do modelo norte–americano que recebia a denominação de 

Campus os estudos para a Universidade no Brasil já surgem com a utilização do termo 

Cidade Universitária. É possível que a adoção deste termo se deva a influencia do 

urbanismo europeu, principalmente francês onde o termo “Cité Universitaire” era 

empregado.  

O Plano Agache de 1930 para a cidade do Rio de Janeiro, aponta um terreno para a 

futura “Cité Universitaire”, localizado na Urca. O termo se perde na tradução para o 

português passando a se chamar bairro universitário, mas nos desenhos originais, em 

francês é possível constatar a termo real utilizado pelo urbanista.  

                                                           
1
 O primeiro projeto de campus brasileiro foi o da Universidade de Minas Gerais em 1928.  
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Figura 2. Planta da Cidade Universitária 
 Disponível em http://planourbano.rio.rj.gov.br 

Nos textos de Agache sobre a Cidade Universitária, percebe-se tanto a intenção do 

isolamento para a busca da tranquilidade necessária a atividades do conhecimento, 

quanto à necessidade do acesso fácil com a cidade para viabilizar a mobilidade dos 

usuários. 

“Os Estabelecimentos universitários representam um conjunto de 

edifícios consideráveis; eles devem satisfazer duas condições 

essenciais; estarem espaçosamente instalados numa orientação 

salubre e possuírem comunicações fáceis com o centro da cidade, de 

modo a tornar cômodo e atraente o preparo dos estudos e a 

formação dos técnicos chamados a prestar grandes serviços ao país. 

(...) Estarão nas proximidades e com comunicações fáceis com o 

centro da cidade permanecendo, ao mesmo tempo, afastados do 

barulho e do tráfego em consequência da configuração topográfica 

dos sítios” (AGACHE, 1930) 

Outra possibilidade para a adoção do termo Cidade Universitária ao invés de Campus 

Universitário seria uma forma de romper com uma questão agrária, muito forte do 

modelo norte-americano, e como uma forma de apropriação e adaptação a realidade 
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brasileira, inserindo no lugar do campo a cidade, que mesmo afastada, se faz presente 

no cotidiano deste novo espaço.  

O grande fortalecedor do termo foi sem dúvida o ministro Gustavo Capanema. 

Gustavo Capanema foi ministro da Educação entre 1934 e 1945, e teve a criação da 

universidade brasileira como uma grande preocupação de seu mandato. O projeto da 

universidade de Capanema passou por um longo período de estudos e debates e de 

certa maneira nunca foi totalmente concretizado, porém foi um período de 

formulação de conceitos e propostas que seriam base da construção tanto da 

Universidade do Brasil 2 quanto para a construção de diversas universidades que a 

seguiram.   

Os estudos passaram pela classificação dos modelos de universidades existentes em 

tradicionais e conservadoras, se referindo as universidades inglesas, as de tipo misto 

em referencias as universidades norte-americanas e as contemporâneas, onde as 

faculdades, escolas e institutos se agrupavam em torno de um núcleo fundamental 

formado pela Escola de filosofia, ciências e letras. Os estudos apontaram para a 

adoção deste ultimo modelo, que pressupunha de certa forma uma aproximação física 

entre as escolas e faculdades. 

Neste sentido, outro apontamento importante destes debates era a decisão de 

agrupar as atividades universitárias numa comunidade, que neste momento se 

convencionou chamar Cidade Universitária.  

“ (...) Uma Cidade universitária estruturada, como não poderia deixar 

de ser, a partir de alguns exemplos internacionais, mas com 

características marcadamente nacionais. Centralizar cursos, 

infraestrutura, administração num só sitio era uma solução que já se 

mostrava, em outros países, economicamente mais viável e 

administrativamente mais funcional” (Pinto; Buffa, 2009) 

O documento “As cidades Universitárias” fruto do discurso do professor Maurício 

Joppert da Silva, da Escola Nacional de Engenharia, na ocasião da Aula Inaugural da 

                                                           
2
 Nome que passa a ter a Universidade do Rio de Janeiro a partir de 1937, por ato de Gustavo 

Capanema.  
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Universidade do Brasil no ano letivo de 1950, traça um panorama das universidades 

que estão sendo construídas pelo mundo em paralelo com o debate para o 

planejamento e concepção da Cidade Universitária da Universidade do Brasil. Neste 

documento é possível perceber como o termo Cidade Universitária se consolidou 

nesse processo da criação da universidade do Brasil e carregava em si todo um projeto 

de consolidação do ensino superior no país.  

Mas a questão universitária no Brasil, não se inicia com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MES) em 1931, nem com as decisões de Gustavo 

Capanema. Este debate vem se consolidando desde o inicio do século XIX com a 

chegada da Família Real Portuguesa, que inaugura o ensino superior leigo no Brasil.  

D. João VI foi impulsionador da criação de diversas instituições de ensino superior no 

Brasil. Estas instituições, em sua maioria, eram ligadas às questões de defesa militar da 

colônia, a infraestrutura da vida da corte e as artes. Esta é a primeira iniciativa estatal 

e fora do âmbito da igreja de criação de instituições de ensino superior na colônia. No 

Rio de Janeiro foram criados os cursos Militares, cursos de Medicina e cirurgia, 

Engenharia militar e civil, Direito, a Academia de Belas Artes, entre outros. 

 Ao longo do Século XIX foram sendo criados diversos outros cursos. Embora estas 

instituições tenham sido criadas como instituições de ensino isoladas, já existia no 

primeiro e no segundo reinado um debate e uma demanda pela implantação de uma 

universidade no Brasil, mas ainda com grande resistência.  

“De fato, essas instituições foram criadas por iniciativa da Corte 

portuguesa, e foram por ela mantidas, continuando a sê-lo pelos 

governos imperiais, após a nossa independência política. Por 

sucessivas reorganizações, fragmentações e aglutinações, esses 

cursos criados por D. João VI dariam origem às escolas e faculdades 

profissionalizantes que vão constituir o conjunto das nossas 

instituições de ensino superior até a República. A esse conjunto, 

viriam se agregar os cursos jurídicos, criados apenas após a 

Independência, originariamente em São Paulo e Olinda, no ano de 

1827.” (Mendonça, 2000) 
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Apenas em 1920, é criada a primeira instituição de ensino superior no Brasil a ter a 

denominação de Universidade, a Universidade do Rio de Janeiro. A Universidade é 

criada pela justaposição das faculdades existentes como a Escola Politécnica, a Escola 

de Medicina e a Faculdade de Direito, reunidas sob uma reitoria única. Esta reunião 

não significou, entretanto uma unificação real, as escolas continuavam a funcionar de 

forma independente e continuavam espalhadas no território da cidade. A Universidade 

de Minas Gerais, criada em 1927, segue este modelo de reunião de escolas isoladas.  

Na década seguinte, o debate em torno da questão universitária volta à pauta com a 

Reforma Campos de 1931, e com a aprovação do Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Este Estatuto estabelecia duas formas de organização do ensino superior 

no Brasil: a Universidade ou o instituto isolado. A universidade poderia ser ligada ao 

estado ou a associações particulares. Seu caráter ambíguo tentava conciliar o interesse 

dos diversos grupos envolvidos no debate, tarefa na qual fracassou.  

Em 1932 um grupo conhecido como pioneiros da educação lança um Manifesto ao 

Povo e ao Governo, onde explicitavam o seu programa de reforma da educação, e sua 

concepção do que deveria ser a Universidade. Esta era concebida com a função da 

pesquisa, do ensino e da extensão universitária, defendendo a pesquisa como tarefa 

central que estimula as outras funções. Faz uma critica as instituições existentes no 

Brasil por não conseguirem ir além da formação profissional.  

No âmbito destes debates surgem duas propostas de modelo universitário, a 

Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Distrito Federal (UDF). A 

primeira, criada em 1934,  articulada pelo intelectual paulista Fernando de Azevedo, a 

segunda criada por Anísio Teixeira em 1935, no bojo da reforma de ensino por ele 

empreendida, como secretário de Educação,no Rio de Janeiro. 

A Criação da USP seguiu o modelo de incorporação de um conjunto de escolas 

profissionalizantes existentes, mas com o diferencial da criação da Faculdade de 

Filosofia que teria o papel de aglutinar todas as outras escolas em um pensamento 

comum.  

A outra universidade criada foi a Universidade do Distrito Federal, e tinha uma nova 

proposta de estrutura. Seriam cinco novas escolas, a Escola de Ciências, Escola de 
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Educação, Escola de Economia, Escola do direito, Escola de Filosofia e o Instituto de 

Artes. Estas escolas estariam dentro das propostas de que a universidade deveria 

promover de forma integrada o ensino, a pesquisa e a extensão, nas suas respectivas 

áreas de conhecimento. 

Estas universidades possuíam como base comum as propostas do manifesto de 1932, 

mesmo que em formatos diferenciados. Estas experiências, embora pioneiras, não 

tiveram repercussão nacional. A USP, pela sua força na intelectualidade paulista, 

seguiu em funcionamento, mas deveria se adaptar as novas propostas do ministério da 

educação, criado em 1931. Já a UDF foi extinta e em parte absorvida pela Universidade 

do Brasil. Ambos os projetos contrariavam a vontade do ministro Capanema de um 

modelo único para as universidades brasileiras.  

 Gustavo Capanema foi ministro da Educação entre 1934 e 1945, e teve a criação da 

universidade brasileira como uma grande preocupação de seu mandato, criando em 

1937 a Universidade do Brasil. Existia por parte do Governo Vargas um interesse numa 

chamada renovação de elites, que passaria pela educação de nível superior. 

O governo pretendia implantar um padrão nacional para o ensino superior e este 

modelo seria então a construção da Universidade do Brasil. Tratava-se de um projeto 

grandioso e altamente centralizador o que acabaria sufocando outras iniciativas mais 

liberais, com foi o caso da UDF, duramente combatida por Gustavo Capanema.  

Este projeto deveria guiar tanto a criação das novas universidades, quanto à 

adequação das já existentes. O discurso do ministro enfatizava o aspecto 

democratizante do ensino universitário, mas deixava claro que este ensino era voltado 

para a educação das elites nacionais.  

Criada por lei3, a universidade do Brasil foi definida em seu artigo primeiro como “uma 

comunidade de professores e alunos consagrados ao estudo” (Pinto; Buffa, 2009). 

Percebe-se claramente a diferença entre a proposta de Capanema e a proposta das 

universidades anteriores, que pretendiam uma formação voltada para a pesquisa. A 

                                                           
3
 Lei nº 452 de 5 de julho de 1937 
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universidade de Capanema é voltada ao ensino e a preparação profissionalizante para 

os desafios propostos pela modernização do país.   

Este projeto para o ensino universitário no país, pela primeira vez, vinha imbuído da 

construção de um espaço único destinado a aglutinar fisicamente as unidades 

acadêmicas, abrindo o debate sobre a construção das cidades universitárias no Brasil. 

Capanema passa então a defesa da necessidade da construção desta Cidade 

Universitária que teria o papel de abarcar a totalidade dos cursos superiores 

oferecidos no país e ser um polo aglutinador e gerador da cultura nacional, totalmente 

centralizado nas mãos do Estado. 

Esta cidade universitária também se configurou como um modelo urbanístico e 

arquitetônico para demais universidades criadas no país. Este projeto passou por 

diversos embates e por fim se consolidou baseado no conceito de implantação do 

campus norte-americano, como visto anteriormente, afastado do centro da cidade, 

com uma grande área livre, mas neste caso com um traçado racionalista 

predominantemente viário e tipologia arquitetônica modernista de inspiração 

corbusiana. 

 Trataremos no próximo capitulo especificamente acerca os debates sobre da 

construção da Cidade Universitária da Universidade do Brasil, seguiremos agora com a 

repercussão deste modelo nas principais universidades brasileiras criadas na sequencia 

e traçaremos um paralelo com outros países da América latina. 

A Universidade de São Paulo 

A criação da Universidade de São Paulo, já tratada anteriormente, em 1934 se deu 

também a partir da união de escolas existentes. A USP teve uma enorme evolução ao 

longo dos anos que seguiram a sua criação, mas embora tivesse uma infraestrutura 

eficiente, demonstrou desde os primeiros anos o anseio da construção de um espaço 

único que congregasse todos os seus cursos, em um local afastado da cidade.  

“Além do mais, muitas das escolas componentes da Universidade, 

mal instaladas em prédios adaptados e inconvenientes ou mal 

localizadas em pleno centro urbano sofrem influencia de grande 

movimento e ruído terão, com a concentração num “campus parque” 
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, amplo espaço de trabalho, agradável tanto para os estudos como 

para o convívio social e poético” ( Campos, 2004, p.152 citado em 

Pinto, Buffa, 2009) 

A aspiração pela cidade universitária vinha desde a criação da universidade em 1934, 

como um local amplo que agrupasse todas as atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, inspiradas pelo modelo de campus norte-americano. Em 1935 o Governador 

Armando Salles de Oliveira cria a primeira comissão encarregada de definir a 

localização da cidade universitária. A proposta era a ocupação de uma extensa área de 

10.000.000 m² que ia desde a Faculdade de Medicina, atravessava todo o bairro de 

Pinheiros e terminava no Instituto Butantã, na outra margem do Rio Pinheiros. O 

argumento para uma área tão extensa era unir as duas instituições existentes e propor 

um grande parque entre as unidades acadêmicas.  

A partir da definição do terreno foi criado o Escritório Técnico, que ficaria responsável 

pelo projeto geral da área e das edificações. Porém o processo que culminaria em um 

projeto acabado para a cidade universitária se arrasta por décadas. Com a implantação 

do Estado Novo, estes planos ficam suspensos e só voltariam a ser discutidos em 1941, 

quando é assinado o decreto que define a área de implantação da universidade, muito 

menor do que aquela almejada nos primeiros anos, mas em uma localização próxima 

aquela apontada inicialmente 

 Em 1949, foi instituída uma Comissão da Cidade Universitária da 

USP, que elaborou um plano geral para a organização do conjunto. 

Em linhas gerais, o planejamento previa o traçado das ruas e o 

zoneamento das áreas a partir de atividades idênticas ou afins, ou 

seja, a divisão da área em setores diferenciados a partir de categorias 

de uso, considerando as funções de habitação, trabalho, circulação e 

lazer. Cada setor estaria subdividido em unidades referentes a cada 

faculdade ou área de conhecimento (...) (Fernandes, 2004) 

Daí em diante foram criadas diversas comissões e diversos projetos passaram pelas 

pranchetas, tanto dos arquitetos da universidade, como por concurso público de 

projeto, mas na realidade não se conseguiu chegar a um Projeto Executivo. O projeto 
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foi sofrendo modificações e adequações ao longo de sua execução, que se alongaria no 

tempo.  

O que se tinha por definição era a necessidade de uma estrutura que fosse funcional, 

devia prever o funcionamento das diversas atividades necessárias ao funcionamento 

da universidade e que pudesse se adaptar a expansões futuras. Os setores deveriam 

ser localizados ao longo da malha viária de forma que possibilitassem o intercambio 

entre as unidades. Nas áreas mais periféricas deveriam ficar as unidades de maior 

contato com a cidade como a medicina, veterinária, engenharia, esportes e as 

residências estudantis e nas áreas centrais os setores de administração, filosofia 

ciências e letras direito, arquitetura e belas artes. (Fernandes, 2004) 

A construção se inicia em 1950, com um investimento Federal que possibilitou a 

realização das obras de terraplanagem e preparação da infraestrutura. Em 1954, como 

comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo, um novo investimento é 

feito na Cidade Universitária, e ocorre mais um pequeno avanço nas obras com a 

construção da avenida principal que daria acesso ao centro cívico do campus. Neste 

momento já estava em construção o edifício da reitoria, projeto do arquiteto Jose 

Maria da Silva Neves.  

A Construção da Cidade Universitária vai então acontecendo de forma espaçada no 

tempo e guiada por diferentes projetos, em sua maioria não realizados ou realizados 

de forma parcial. Cerca de 10 anteprojetos são realizados num período de 20 anos, 

que vai de 1935 a 1955. 

“Atitudes pragmáticas marcaram todo o processo de instalação desse 

campus: falta de verbas e diminuição substantiva e constante da área 

de instalação foram sendo aceitas com a clara intenção de instalar 

definitivamente a Universidade em uma região definida, um campus, 

a Cidade Universitária.” (Pinto; Buffa, 2009) 

Os estudos realizados propunham adequações, mas no geral mantinham as diretrizes 

gerais do plano inicial. De uma forma geral, os edifícios da Cidade Universitária foram 

sendo implantados por setores, apresentando consideráveis distâncias entre os 

edifícios, separados por grandes áreas verdes e espaços livres. 
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Em 1956, com o projeto de replanejamento proposto pelo arquiteto Helio de Queiroz 

Duarte, é reformulada a questão do centro da comunidade, antes representado por 

um centro cívico e agora proposto como o Core do campus, para onde deveriam 

convergir as zonas residencial e de ensino, reformulando o traçado viário.  Este 

conceito de Core trazido pelo arquiteto demonstra seu alinhamento com as discussões 

recentes realizadas no CIAM de 1951, que teve este debate como tema central.  

Esta nova proposta para o campus da USP pretendia estimular a integração dos 

diversos setores criando um ambiente universitário de maior sociabilidade, “buscava a 

humanização da cidade universitária como complemento a postura funcionalista das 

primeiras formulações que seguiam as diretrizes da Carta de Atenas” (Fernandes, 

2004). 

Alguns dos mais significativos arquitetos paulistas da época formularam projetos para 

o Core, como Rino Levi e Oswaldo Bratke, críticos como Mario Pedrosa reforçavam a 

proposta da criação do centro do campus, mas apesar das várias propostas e do 

empenho para sua realização o projeto não foi implementando.  

Figura 3. Vista geral do campus década de 1960/70 
Disponível em: http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2004/jusp672/pag25.htm  

A década de 70 traz uma nova campanha de projetos de planejamento para o campus, 

estes projetos buscavam uma maior comunicação entre as unidades espalhadas no 

campus e entre as unidades de um mesmo setor. É desta época a construção dos 

edifícios da História e Geografia em 1966, do arquiteto Eduardo Corona, e da 

Faculdade de Arquitetura, projetada pelo Arquiteto Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi.  

Os projetos arquitetônicos iniciais, embora de qualidade não tinham o mesmo impacto 

arquitetônico dos projetos executados nas décadas de 1960 e 1970. Desta época 
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foram construídos projetos muito significativos como a Faculdade de Arquitetura de 

Artigas, que apresentavam grande ligação com os projetos didáticos e com a formação 

acadêmica e se cofiguraram marcos da arquitetura moderna brasileira. “O grande hall 

interno articula os espaços dos ateliers, salas de aula, biblioteca, atendendo um 

programa que reflete uma proposta específica de formação do arquiteto.” (Fernandes, 

2004) 

Figura 4. Vista geral do edifício da Faculdade de Arquitetura  
Disponível em: www.vitruvius.com.br 

A década de 1970, ao mesmo tempo em que se proliferaram propostas de vanguarda, 

principalmente no que diz respeito a integração e convivência da comunidade 

universitária,vive um período de cassação de direitos e afastamento de diversos 

professores, como o próprio arquiteto Vilanova Artigas, talvez o que mais expressou 

esse sentimento de integração em sua proposta arquitetônica.  

A necessidade de abafamento da contestação política acelera a transferência dos 

cursos para a cidade universitária o que acaba abrindo caminho para a improvisação 

de espaços que pudesse responder imediatamente a esta demanda. Nas décadas que 

seguiram, a Cidade universitária sofreu um adensamento dos seus setores, com muitas 

construções novas, não necessariamente com a qualidade desejada e condições 

adequadas ao ensino e à pesquisa. 

“Nas primeiras propostas para a Cidade Universitária, as metas eram 

grandiosas e o clima era de disputa em relação à elaborada sede da 

Universidade do México e também ao campus da então Universidade 

do Brasil do Rio de Janeiro, bem mais rica que sua equivalente paulista, 

pois contava com recursos federais. A Cidade Universitária da USP 
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apresentou vários problemas para ver viabilizado seu espaço físico (...) 

Contudo, a produção do conhecimento da Universidade de São Paulo 

obteve reconhecimento nacional , superando obstáculos e apostando 

num ensino de qualidade” (Fernandes, 2004) 

A Universidade de Brasília  

A Universidade de Brasília foi um marco na busca de um modelo universitário que 

colocasse a pesquisa científica no novo patamar que se propunha que era a integração 

com o ensino. Criada em 1960 e implantada em 1962 reuniu um grupo de professores 

e cientistas coordenados por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira.   

No debate do ensino, após a segunda guerra mundial, ocorre uma tendência a defesa 

de que a universidade deve produzir o conhecimento necessário ao desenvolvimento 

científico, tecnológico e econômico do país. A pesquisa cientifica passa a ser função 

primordial da universidade. Nesta mesma época são criadas as agência de fomento à 

pesquisa como a Capes e o CNPQ em 1951, a Fapesp em 1962.  

A UNB seguiria um novo modelo, diferenciado das instituições de ensino superior 

existentes até então. Foi uma universidade totalmente planejada desde o seu inicio, 

não contando com nenhuma escola ou estrutura precedente, até por se inserir em 

uma cidade recém-inaugurada que era Brasília e ainda sem nenhuma tradição 

universitária.  

Seus princípios, valores e finalidades se apresentavam como uma proposta nova onde 

o ensino era visto como um ato crítico e questionador, entendendo que a pesquisa 

deve ter o compromisso com a verdade e que tudo deve ser posto em 

questionamento. Neste sentido a universidade nasce voltada para o campo da 

pesquisa e difusão do conhecimento.  O Plano orientador da UNB de 1962 previa como 

objetivos que a universidade deveria estar a procura das soluções para os problemas 

que vivia o povo brasileiro, preparando especialistas para atuarem em todas as áreas 

do conhecimento gerando benefícios para o país. (Pinto; Buffa, 2009)   
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A estrutura acadêmica de universidade foi projetada para que os Institutos Centrais4 e 

as Faculdades trabalhassem de forma interdisciplinar, integrando todas as áreas do 

conhecimento. Concebeu-se o modelo tripartido, que integrava as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. A nova proposta pedagógica foi definidora dos programas 

arquitetônicos e do projeto de implantação dos edifícios da cidade universitária.  

O terreno onde se implantaria a universidade foi reservado por Lúcio Costa já no 

projeto do Plano Piloto e localizava-se entre a asa norte e o lago Paranoá, numa área 

inicial de 257 hectares. Lúcio Costa previa um campus aberto e integrado à cidade, o 

que causou um certo desagrado nas autoridades devido a proximidade com o 

Congresso e a Esplanada, mas apesar desta resistência o campus foi implantado na 

área inicial proposta pelo Plano. 

Para criação da universidade foi escolhido pela presidência da republica um Conselho 

Diretor, em sua primeira reunião elegeu Darcy Ribeiro como presidente do Conselho e 

primeiro Reitor da UNB. Este Conselho elaborou o Plano Orientador da Universidade 

de Brasília, que determinava parâmetros para o projeto das instalações da 

universidade, tendo como figura central os Institutos.  

O Primeiro plano para a Cidade Universitária, elaborado por Lúcio Costa em 1962, se 

apresentava quase como um projeto contínuo ao seu projeto da cidade.  

“propôs um arruamento sinuoso, de forma a garantir grandes 

espaços vazios entre as quadras. Nelas, implantou, com 

distanciamentos generosos, os edifícios correspondentes às 

várias atividades necessárias ao campus, definidas pelo Plano 

Orientador. No centro do sítio, propôs uma grande praça ao 

redor da qual seriam instalados os Institutos Centrais.” (Pinto; 

Buffa,2009)    

Para a arquitetura da cidade universitária, Lúcio Costa propunha edifícios em concreto 

armado com planta livre, eram em sua maioria edifícios modulados. A Universidade foi 

                                                           
4
 Eram oito institutos centrais e diversas faculdades voltadas a formação profissional. A universidade 

começou a se constituir a partir dos institutos e depois foram organizadas as faculdades e os 

departamentos  (Pinto; Buffa, 2009) 
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inaugurada já em abril de 1962, em meio a obras ainda em andamento e com vários 

trechos inacabados. O canteiro de obras contava já nesta época com 13 mil metros 

quadrados de área construída e em acelerada construção. (Pinto; Buffa, 2009)  

No ano seguinte foi criado o CEPLAN, cuja finalidade é promover o desenvolvimento 

de estudos, planos e projetos no âmbito da Universidade. O CEPLAN foi chefiado por 

Oscar Niemeyer e originou grandes modificações no projeto inicial. 

A nova proposta deslocava o centro do campus para um grande edifício, que seria um 

edifício alongado marcante e de presença acentuada no campus. Com mais de 700 

metros de extensão, abrigaria o Instituto Central de Ciências. O edifício tinha total 

flexibilidade nos espaços internos. Neste edifício se implantaram os cursos de ciências 

exatas, Letras, Arquitetura, Economia, História, entre outros e foi sendo ocupado à 

medida que ia finalizando a construção dos trechos.  

Figura 5. UnB em construção 
Disponível em http://campus.fac.unb.br/arquivo/universidade 

Para dar destaque a esta edificação os traçados das ruas internas foram redesenhados. 

Para o campus em geral Niemeyer propõe uma implantação mais compacta, com 

circulação bem definida onde os edifícios seriam organizados em lotes demarcados e 

mais próximos uns dos outros. A proposta era claramente modernista, o que ficou 

como diretriz para a CEPLAN mesmo depois da saída de Niemeyer em 1964.  

Com o golpe militar em 1964, a Universidade teve seu projeto original alterado e o 

planejamento da continuidade do campus e implantação dos novos edifícios se deu de 

forma desorganizada. O CEPLAN só volta a atuar com mais liberdade a partir da década 

de 1970 e define critérios para o crescimento do campus.  
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Universidades na América Latina  

A América Latina, a partir da década de 20, assiste a proliferação de campi 

universitários em diversos países inspirados no modelo norte-americano: em 1925 

têm-se os projetos para a Cidade Universitária da Universidade de Porto Rico; em 

1931, para a Universidade de Concepción; de 1935 a 1937, ainda em 1937, destaca-se 

a Universidade Nacional da Colômbia; em 1945 a Venezuela inicia a implantação da 

Cidade Universitária de Caracas; e em 1947 é construída a Cidade Universitária da 

Universidade Nacional Autônoma do México. 

Daremos destaque a dois projetos que são marcadamente modernistas e tem grande 

importância para a história da arquitetura do século XX. São eles o campus da Cidade 

Universitária de Caracas e da Universidade Nacional Autônoma do México.   

(...) três campi universitários se destacam por suas histórias e 

realizações, assinalando distintas visões e iniciativas, mas tendo 

todos eles um substrato comum: a criação de referências próprias de 

modernidade. As trajetórias das cidades universitárias do Rio de 

Janeiro, México e Caracas são narrativas destas tão peculiares 

manifestações de modernidade. (SEGAWA, 1999) 

Universidade Central da Venezuela 

A Universidade Central da Venezuela também remete ao período colonial, fundada em 

1721, promulgada durante o período colonial espanhol, funcionando primeiramente 

no Seminário de Santa Rosa. Em 1856 foi transferida para o antigo Convento de São 

Francisco. A universidade logo começou a crescer e ocupar outros prédios fora do 

convento. Esta dispersão era apontada como um problema às atividades da 

universidade e argumento para a necessidade de concentrar a universidade em um 

novo conjunto, um campus na periferia de Caracas. 

Os estudos para o novo campus universitário começaram em 1942. No ano seguinte, 

foi criada uma comissão encarregada das análises preliminares do programa do 

campus e da escolha de um terreno apropriado. O terreno escolhido era distante 3 km 

do centro da cidade e pertencia a antiga fazenda Hacienda Ibarra. A comissão era 

coordenada por Armando Vegas e tinha Carlos Raúl Villanueva como arquiteto e 
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planejador. Villanueva foi fundador e professor da Faculdade de Arquitetura e 

desenvolveu praticamente toda sua carreira como arquiteto do Estado, em instituições 

públicas.  

O campus da Universidade Central da Venezuela foi construído entre 1944 e 1954, 

executando o projeto de Villanueva, responsável tanto pelo projeto urbano da cidade 

universitária, como pelo projeto de arquitetura de todas as edificações inseridas em 

seu plano. Diferente de outras experiências de Cidades Universitárias, que 

configuraram grandes equipes de arquitetos responsáveis pela elaboração dos seus 

projetos, a Universidade Central da Venezuela é, como expressa Hugo Segawa, um 

“campus de um autor só”. 

O zoneamento foi claramente baseado nos princípios da Carta de Atenas, todos os 

espaços foram destinados a funções determinadas, se distribuindo em zonas de uso. 

Ao todo, têm-se nove setores, a área central que compreende o centro de 

administração e cultura [1] onde se implantou o coração do campus, com destaque 

para o edifício da biblioteca, ponto focal do conjunto. Em seu perímetro imediato se 

localizam os demais setores: [2] Engenharia, Economia, Humanidades, Ciências; [3] 

Medicina; [4] alojamento estudantil; [5] Botânica; [6] Engenharia, Farmácia, Serviços; 

[7] Arquitetura; [8] Esportivo e [9] Escola Técnica Industrial. 

 
Figura 6. Plano Geral do campus da Universidade 

Fonte: Segawa, Hugo. Rio de Janeiro, México, Caracas: Cidades Universitárias e modernidades 1936 – 1962.  
In 5º Conferência Internacional Docomomo, Estocolmo. 1998 
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O conjunto tem uma configuração urbana compacta, com um eixo longitudinal 

organizando as edificações, e partindo do centro administrativo e cultural, passando 

pelo alojamento, estádio e pela Faculdade de Medicina. As áreas intersticiais são 

poucas, geralmente espaços vazios ou estacionamentos, sem função útil senão 

conectar as edificações, o que é feito por meio de passagens cobertas.  

“As primeiras realizações, de meados dos anos 1940, concentradas 

no complexo hospitalar (Hospital Clínico, Instituto de Medicina 

experimental, Instituto Anatômico, Instituto Anatomopatológico) 

mostravam o arquiteto na trilha do racionalismo europeu, afastando-

se do historicismo; a partir dos anos 1950, a exaltação das estruturas 

como expressão arquitetônica (estádio olímpico, estádio de baseball, 

quadras de tênis, piscina olímpica, a Aula Magna) assinalavam a sua 

maturidade arquitetônica. É desse momento a marca maior da 

Cidade Universitária da UCV: a proposta da síntese das artes.” 

(Segawa, 1998) 

Villanueva convidou uma série de artistas para intervir na arquitetura, utilizando-a 

como suporte para diferentes estudos de cor. Na Faculdade de Medicina, Mateo 

Manaure inseriu elementos de policromia nas fachadas, fazendo jogos de cor nas 

linhas curvas das sacadas. Omar Carrenõ utilizou a mesma policromia nas fachadas da 

Faculdade de Odontologia, marcando elementos e dando movimento à fachada, 

criando em determinados trechos do edifício painéis com listras e panos de cor. 

Os artistas que participariam destes projetos eram afiliados a arte abstrata. Esta 

escolha de Villanueva era intencional. O debate no campo das artes plásticas colocava 

claramente uma oposição entre a arte abstrata e o realismo, tendo este último sua 

maior expressão no muralismo mexicano, que se apresentava como uma arte com 

engajamento social. O arquiteto se aproxima então da arte abstrata entendida por ele 

como uma arte que tinha maior diálogo com a contemporaneidade. (Segawa, 1998) 

Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Alejandro Otero interviu em um grande 

pano de fachada cega, criando um efeito óptico ao utilizar dois tons de azul, 

remetendo ao concretismo e suas obras cinéticas. Outra obra de interesse é a 
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policromia de Victor Valera no Auditório das Humanidades, que cria um jogo de 

volumes, além do mural de Alejandro Otero na Biblioteca de Engenharia. 

As passarelas cobertas são uma atração à parte, criando espaços não apenas de 

passagem, mas áreas de estar e de comércio, refletindo a intensa vida social do 

campus. Mas é o conjunto central do campus, formado pelos edifícios da Aula Magna, 

Reitoria, Biblioteca e a Praça Coberta 1 onde se dá em maior profusão esta relação 

entre arte e arquitetura.  

  

Figura 7. Plaza Cubierta - Fernando Léger, Bimural  
Disponível em http://whc.unesco.org 

A “Plaza del Rectorado” apresenta Murais de Armando Barrios , Oswaldo Vigas e 

Mateo Manaure. A “Plaza Cubierta” conta com murais de Mateo Manaure, Victor 

Vasarely, Pascual Navarro e do artista francês Fernand Léger, escultura de Jean Arp e 

Henry Laurens. 

  

Figura 8. Plaza del Rectorado – Oswaldo vigas, Composição Estática 
Disponível em http://whc.unesco.org 

Figura 8. Plaza del Rectorado – Armando Barrios, Mural 
Disponível em http://whc.unesco.org 

                                                           
1
 Plaza Cubierta 
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A Biblioteca Central é o edifico do campus que mais se impõe na paisagem, tanto pela 

sua altura mais elevada em relação aos outros, quanto pela sua fachada em cerâmica 

vermelha. Apresenta também internamente elementos artísticos como o Vitral de 

Fernand Léger e diversos mosaicos de parede de Alírio Oramas.  

 
Figura 10. Edifício da Biblioteca central 

Fonte: Jorge Paparoni – disponível em http://whc.unesco.org 

E interessante perceber o destaque dado ao edifício da biblioteca tanto no campus 

Universidade Central da Venezuela, como no campus da Universidade Nacional 

Autônoma do México, pelos seus tratamentos de fachada diferenciados e de grande 

destaque espacial, valorizando este lugar como o “grande repositório do 

conhecimento”, símbolo do avanço e da modernidade nacional. (Segawa, 1998) 

O último edifício do conjunto, a Aula Magna, explora a expressividade e plasticidade 

do concreto armado na sua marquise, nas circulações internas, nas rampas, nos 

elementos vazados e no grande auditório coroado pelos móbiles2 de Alexander Calder. 

  

Figura 11. Aula Magna 
Disponível em http://whc.unesco.org 

Figura 12. Aula Magna, Nubes de Alexander Calder 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/CidadeUniversitariadeCaracas 

                                                           
2
 Os móbiles aqui, além de um elemento artístico, têm a função de isolamento acústico. 
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A Cidade Universitária de Caracas foi declarada patrimônio mundial pela UNESCO em 

2000,  os critérios e justificativas utilizadas pela UNESCO apontam: 

“o fato da universidade constituir uma obra prima da arquitetura 

moderna e da arte, criada pelo arquiteto venezuelano Carlos Raúl 

Villanueva e por um grupo de ilustres artistas de vanguarda. Além 

disso, se constitui como um excelente exemplo da realização 

coerente dos ideais urbanos, arquitetônicos e artísticos do início do 

século XX adaptados à cultura local e ao ambiente tropical.” 3 

Universidade autônoma do México 

A história da universidade na América latina Espanhola é bem anterior à Brasileira. O 

México tem sua primeira universidade criada ainda no século XVI, fechada no século 

XIX e reinaugurada no inicio do século XX, em 1910. Assim como as nossas 

universidades foi criada primeiramente como faculdades isoladas no contexto da 

cidade. Ao longo das primeiras décadas do século XX cresce o desejo de reunir estas 

unidades isoladas em um campus único que abrigasse todos os serviços universitários, 

sendo adquiridos, em 1943, os terrenos na região de Pedregal San Angel, região 

distante ao sul, a cerca de 14 km do centro da Cidade do México, muito distante da 

área urbanizada da cidade naquele momento. 

Em 1946 era criada a Comissão construtora da Cidade Universitária4, que seria 

responsável pelo projeto do Plano Geral da Cidade Universitária. Para tal a comissão 

realizou uma concorrência pública a fim de escolher o melhor projeto. Esta 

concorrência teve grande impacto nos alunos e professores da Escola Nacional de 

Arquitetura, levando a escola a fazer um concurso interno para escolha do projeto que 

apresentaria. Neste concurso foi selecionado o projeto, ainda preliminar, dos 

estudantes Teodoro González de León, Armando Franco e Enrique Molinar, que foi 

base para o trabalho dos professores e estudantes na elaboração do projeto final 

apresentado na concorrência.  

                                                           
3
 Justificativa para inscrição no patrimônio mundial – critérios. Disponível em http://whc.unesco.org/en/list/986/ 

4
 Comissión Constructora de La Ciudad Universitária 
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A proposta da Escola Nacional de Arquitetura foi vencedora da concorrência e suas 

diretrizes foram adotadas para o desenvolvimento do Plano Geral da cidade 

universitária. Para o desenvolvimento deste Plano foi organizado, em 1949, um 

Escritório Técnico e contratados dois arquitetos modernistas, Mario Pani e Enrique Del 

Moral, para coordena-lo. O escritório contava com uma equipe de 70 arquitetos para o 

desenvolvimento do projeto e construção da nova cidade universitária. 

“Uma das principais características da cidade universitária foi a sua 

concepção de conjunto com admirável senso de unidade, assimilando 

a diversidade das atitudes arquitetônicas dos membros da equipe 

(...). A complexidade do empreendimento e os prazos políticos 

tomaram premente a rápida elaboração dos projetos e execução das 

obras, possibilitando a inauguração simbólica da cidade universitária 

no final do mandato do presidente Miguel Alemán, em 1952. No 

entanto sua ocupação efetiva somente se iniciou dois anos depois. 

Apesar da aparente unidade, que poderia caracterizar uma obra 

concebida por um autor único, a cidade universitária foi resultado de 

criação coletiva, na qual as diferentes partes conformam um todo 

relativamente bem ajustado, sem cair numa heterogeneidade 

desarticulada.” (Segawa, 1998)  

O projeto se desenvolvia em um grande terreno vazio e afastado do centro da cidade5 

e da vida urbana. Projetado sob uma lógica racional de zoneamento, seguia os 

preceitos modernistas difundidos pela carta de Atenas. Trazia também a referência ao 

campus afastado norte americano, mas extremamente adaptado à realidade e a 

tradição cultural mexicana. 

                                                           
5
 A UNAM fica cerca de 14 km do centro da Cidade do México, muito distante da área urbanizada da cidade naquele 

momento. 
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Figura 13. Plano de Conjunto da UNAM 
Disponível em http://www.patrimoniomundial.unam.mx 

 

O projeto propunha setores bem delineados distribuindo as funções residenciais, 

esportivas, administrativas e de ensino. Estes setores ocupam áreas distintas do 

grande terreno e se orientavam por um eixo visual que cruzava a centralidade do 

projeto, constituída na Gran Plaza.   

“No plano geral, a funcional estrutura de circulação e rígida 

separação veículos/pedestres e a evidência de um zoneamento 

rigoroso de lastro modernista conviviam com uma inusitada e 

grandiosa piaza ortogonal, ordenadora do conjunto maior, cuja 

escala e relações com as massas construídas se inspiravam na 

espacialidade dos conjuntos urbanos pré-hispânicos, como a Caizada 

de Los Muertos, de Teotihuacán. Edifícios e áreas abertas estão 

situados em diferentes patamares, exigindo hábil exercício de 

modelação das superfícies, buscando o aproveitamento e o 

adequado manejo da capa vulcânica que caracterizava aquele 

território. A concordância e a continuidade desses diferentes planos 

se efetivaram com extensas escadarias, anfiteatros, rampas e arrimos 

- de evidente referência imagética aos sítios pré-hispânicos.” 

(Segawa, 1998) 
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A Gran Plaza constitui um espaço primordial para a compreensão do campus e é o seu 

grande diferencial. Este espaço livre, sem uso determinado, é ocupado de forma livre 

pelos seus usuários. De certa forma distante dos cânones postulados pelo 

modernismo, mas extremamente referenciado na tradição mexicana, presente na 

arquitetura pré-hispânica6, representando assim uma atitude consciente dos 

arquitetos mexicanos em utilizar a nova arquitetura e o ensino universitário como uma 

afirmação da identidade nacional e da sua emancipação cultural e científica. 

  

Figura 14. Gran Plaza, Vista aérea. 
Disponível em http://luislarios.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html 

Figura 15. Gran Plaza 
Disponível em http://www.panoramio.com/photo/19828368 

Outra característica muito ressaltada no projeto deste campus é a utilização do edifício 

como um suporte da manifestação cultural da arte mexicana. Os edifícios do campus 

se inscreveram nos princípios da arquitetura moderna de tradição corbusiana e do 

Internacional Style, porém esta busca pela modernidade se apresentou de certa forma 

ancorada no passado. Esta tendência se evidenciou no emprego do alabastro e de 

outros materiais tradicionais, além da integração ou aplicação das artes representadas 

no emprego dos murais e expressões artísticas afinadas com as tradições da cultura 

mexicana.  

A participação dos artistas muralistas no conjunto da Cidade Universitária, inspirados 

nas artes pré-hispanicas eram também uma afirmação da construção de uma 

nacionalidade e traziam nas manifestações pictóricas uma preocupação sociopolítica 

                                                           
6
 Apresenta aqui uma releitura dos espaços cerimoniais da arquitetura pré-hispânica ainda presentes na cultura 

mexicana caracterizada pelos grandes espaços livres e das grandes esplanadas. 
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destes artistas, com uma arte de fácil assimilação popular que servisse a tomada de 

consciência do povo. 

Estas manifestações tiveram grande impacto neste conjunto universitário, que soube 

equilibrar o moderno e a tradição, nem houve um predomínio da arquitetura moderna 

e do International Style, nem do muralismo e dos relevos de gosto pré-hispânico. 

(Segawa, 1998)  

Os edifícios projetados para a Cidade Universitária revelam estas duas tendências 

mescladas em edifícios de grande impacto na paisagem. Destaca-se o edifício da 

Biblioteca Central, marco na paisagem do campus, projetado por Juan O’Gorman, 

Gustavo Saavedra, Juan Martínez de Velasco, apresenta um grande mural de mosaico 

que ocupa todas as fachadas também de  autoria de Juan O’Gorman; 

 

Figura 16. Biblioteca Central da UNAM 
Disponível em http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CU-Mexico-biblioteca-2.jpg 

 
Figura 17. Detalhe do mural  

Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_unam.JPG 

 

O Edifício da reitoria, projetado por Mario Pani, Enrique del Moral, Salvador Ortega 

com mural de David Alfaro Siqueros, já apresenta maior equilíbrio , com uma grande 

torre envidraçada e um volume baixo sobre pilotis com destaque para o mural em 

relevo em uma das fachadas deste bloco. 
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Figura 18. Torre envidraçada da Reitoria com mural central de David Alfaro Siqueros 
Disponível em http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/28023961.jpg 

 
Figura 19. Volume baixo com mural de David Alfaro Siqueros 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CU-Mexico-rectoria-1.jpg 

 

Estes edifícios somados aos outros do conjunto formam um campus de grande 

destaque para a arquitetura mundial e para a consolidação do modelo de cidades 

universitárias, tendo sido executado o projeto inicial do campus de forma contínua e 

completa, diferente das experiências brasileiras, à época, como a Universidade do 

Brasil e a Universidade de São Paulo, que tiveram seus projetos modificados e 

interrompidos, este Campus representa a concretização do ideário da Cidade 

Universitária moderna. 

Por todos estes valores, o campus foi declarado patrimônio mundial pela UNESCO em 

2007, tendo como justificativa o fato do Campus Central da Cidade Universitária da 

UNAM ser dos poucos modelos em todo o mundo, onde os princípios propostos pela 

arquitetura moderna e Urbanismo foram totalmente aplicados.  

“As tendências mais importantes do pensamento arquitetônico do 

século 20 convergem no Campus Central da Cidade Universitária da 

UNAM: arquitetura moderna, o regionalismo historicista, e 

integração plástica; os dois últimos de origem mexicana.”7  

A Valorização destas cidades universitárias na América Latina pelo Patrimônio Mundial 

demonstra o quanto estas experiências do século XX foram importantes na história da 

                                                           
7 Justificativa para inscrição no patrimônio mundial – critério II Disponível em whc.unesco.org 
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arquitetura no mundo. Configuraram como importantes “campos experimentais do 

urbanismo moderno, das doutrinas do CIAM e do planejamento norte-americano” 

(segawa, 1998), mas com o diferencial da adequação dos preceitos do modernismo a 

realidade local, ao clima, aos materiais locais e as tradições culturais trazendo novos 

elementos e propostas, que embora apresentassem soluções diferenciadas, não se 

afastavam do racionalismo. 

Neste sentido, embora não tenham o mesmo reconhecimento, podemos incluir as 

cidades universitárias brasileiras como pioneiras neste movimento de transposição 

crítica do racionalismo à realidade nacional e traçar semelhanças entre estas 

experiências. 

Estas cidades universitárias partem de um mesmo modelo, se estabelecendo com a 

reunião de unidades isoladas, num terreno único e longínquo do núcleo urbano, 

buscando estabelecer a unidade da vida universitária. Ambas derivam da matriz do 

racionalismo. A criação de universidades, tanto no Brasil como nos exemplos do 

México e na Venezuela, configurou empenho pela superação de um passado colonial 

de dominação e sem tradição independente no ensino.  Vinham responder a 

necessidade da consolidação de um sentido de nação independente, de identidade 

nacional e de cidadania, assim como de formação de uma elite culta nacional.  

Tendo como exemplo as cidades Universitárias do México e da Venezuela, as 

experiências brasileiras ainda precisam ser valorizadas como um patrimônio de 

interesse para o campo da história da arquitetura e do urbanismo, sendo assim 

possível documenta-las e pensar ações para sua preservação.  
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A CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ 
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Capítulo 02.  A cidade Universitária da UFRJ 

2.1. Breve histórico da criação da Universidade do Brasil 

A história da formação da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, e sua Cidade Universitária 

descrevem um pouco o panorama político e arquitetônico do Rio de Janeiro nos 

meados do século XX. Criada em 7 de setembro de 1920 a Universidade do Rio de 

Janeiro (URJ) foi  primeira Universidade Federal Brasileira. Em 5 de julho de 1937, a Lei 

nº 452 reorganizou e transformou a URJ em Universidade do Brasil, criada com a 

missão de ser um modelo paras as demais universidade brasileiras, marcando sua 

vinculação ao governo federal e às suas políticas de centralização, no contexto do 

Estado Novo (1937-1945). 

A concepção da construção de um campus que concentrasse todas as atividades da 

universidade inicia-se em 1935, com o envolvimento do Ministro Gustavo Capanema, 

que esteve à frente do projeto durante sua estada no Ministério da Educação e da 

saúde, de 1935 a 1945. A questão ganha então um vulto nacional na missão de 

organizar e dotar de infraestrutura a Universidade do Brasil, na busca da criação não 

apenas de um lugar que concentrasse as atividades universitárias, mas também de um 

“espírito universitário”, o que à época era um grande anseio da elite brasileira, 

inspirado nas novas universidades europeias como Roma e Madrid. (Mello Jr, 1985). 

A Universidade deveria ser um espaço de produção de novos conhecimento e 

tecnologias para auxiliar no desenvolvimento industrial desejado pelo Estado. 

Um dos primeiros atos do Ministro, reconhecendo que as instalações dos institutos 

além de inadequadas e mal adaptadas eram distantes umas das outras,  consiste em 

enviar,  em 13 de maio de 1935, uma carta ao ministro da agricultura declarando sua 

intenção inicial de construir a cidade universitária na Praia Vermelha 

Em de 19 de julho de 1935, Capanema determinou a elaboração de o “Plano da futura 

Universidade Nacional”, que planejaria a instalação da Cidade Universitária, por meio 

de uma comissão de professores nomeados pelo ministério para elaboras as suas 

bases.  Na ocasião da nomeação da comissão declarou: 
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“propósito do governo, positivo e simples fazer uma Universidade 

que deixe de ser o que tem sido até hoje no Brasil: um postulado 

regulamentar, uma aspiração de lei. Quer que ela se converta em 

uma realidade viva, em uma comunidade escolar verdadeira. Para 

isso trona-se necessária a criação daquela que hoje tem se chamado 

Cidade Universitária.”1 

O Ministro Gustavo Capanema presidia as seções da comissão que teria a missão de 

conceituação, organização e estruturação da Universidade 2. Em 17 de setembro de 

1935 o ministro baixa nova portaria no intuito de organizar o trabalho de estruturação 

da universidade. Nesta portaria esta comissão de professores passa a se chamar 

“Comissão de Estudos do Plano da Universidade”, com seis “Comissões Especializadas 

Consultivas” e de uma sétima denominada “Comissão de Organização do Plano da 

Universidade”, conceituando dessa forma que haveria um grupo que iria estudar a 

implantação da universidade, no campo das ideias, formada por intelectuais e um 

segundo grupo que iria planejar no âmbito técnico a organização da universidade, de 

onde se derivaria o “Escritório Técnico do Plano da Universidade”.  

Esta mesma portaria determinou que junto ao Escritório Técnico funcionasse “uma 

Comissão de Arquitetura encarregada da revisão, ajustamento e determinação da 

parte construtiva dos projetos definitivos” (Mello Jr, 1985). Esta separação, como 

veremos mais a frente, ira criar um embate de concepção da Cidade Universitária 

entre os intelectuais e os chamados técnicos, mas especificamente os arquitetos 

modernistas. Os primeiros arquitetos a compor esta Comissão foram Edwaldo de 

Vasconcelos, Evaristo Juliano de Sá e José de Souza Reis. 

As principais pautas discutidas por estas comissões foram a constituição da 

Universidade, com suas instituições fundamentais, a localização da Cidade 

Universitária, os programas de necessidades dos edifícios que comporiam a 

universidade e o anteprojeto geral da cidade universitária. Neste momento a comissão 

                                                           
1 Discurso de Gustavo Capanema na posse da comissão de professores, extraído de “Um campo 

universitário para a cidade” Donato Mello Jr, 1985. 
 
2 

Aqui as referencias à palavra plano ainda são no âmbito do projeto conceitual da universidade, ainda 
sem a conotação de plano urbanístico que usaremos a frente. Mantivemos este termo por se tratar da 
referencia de como aparece nos documentos de época.  
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e o próprio governo não pretendiam realizar uma obra grandiosa, como depois viria 

ocorrer, mas sim consolidar uma estrutura que serviria de modelo às demais 

instituições de ensino superior no Brasil. 

No âmbito do projeto e construção da Cidade Universitária o ministro Capanema 

convocou, em 7 de abril de1933, as entidades de classe do campo da engenharia e da 

arquitetura para indicar profissionais que pudessem contribuir com a Comissão que 

estaria encarregada da elaboração do projeto da Cidade Universitária. Cada entidade 

indicaria 5 nomes para serem escolhidos pelo ministro. 

O Sindicato Nacional de Engenheiros indicou: Manuel de Azevedo Leão, Paulo 

Rodrigues Fragoso, Lúcio costa, Atílio Corrêa Lima e Afonso Eduardo Reidy. O Instituto 

Central de Arquitetos indicou: Firmino Saldanha, Carlos Henrique de Oliveira Porto, 

Ângelo Bruhns, Lúcio costa e Paulo Ferreira dos Santos. O Clube de Engenharia 

recomendou : Emílio Baumgart, Heitor da Silva Costa, Washington de Azevedo, 

Francisco Prestes Maia e Lourenço Baeta Neves.   

Dentre os nomes indicados o ministro nomeou: Lúcio Costa, Paulo Rodrigues Fragoso, 

Afonso Eduardo Reidy, Washington de Azevedo3, Ângelo Bruhns e Firmino Saldanha. 

Estes profissionais seriam encarregados da “elaboração de projetos e orçamentos para 

a construção da cidade Universitária”. (Mello Jr, 1985). 

A primeira preocupação desta comissão eram os estudos para a escolha do local de 

implantação da Cidade Universitária. Foram necessários quase dez anos de estudos 

(até 1945), para que se chegasse à definição deste local e para a definição de 

parâmetros que definiam que a Universidade deveria ser urbana e apresentar 

condições de aglutinar de todo o complexo universitário da Universidade do Brasil.  

O primeiro local cogitado, por sugestão do Próprio Capanema, ainda em 1935, era a 

Praia Vermelha, defendida como um local já de tradição no ensino superior no Rio de 

Janeiro e no Brasil. A pedra Fundamental da Universidade do Brasil foi lançada por D. 

Pedro II neste local, em 1881. A Comissão defende esta localização argumentando que 

“Construir a Universidade nos subúrbios é torna-la não procurada, é trair o seu 

                                                           
3
 Washington de Azevedo declinou o convite. 
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destino. Ela se destina a ser um instituto de elite. Por isso deve ficar no centro, onde a 

população é mais densa e mais culta”, já demonstrando a concepção do caráter da 

universidade que se pretendia criar naquele momento. (Chaves, 2002) 

 Este mesmo terreno também foi destinado a abrigar a Universidade no Plano 

desenvolvido pelo urbanista Francês Alfred Agache na ocasião de seu plano urbanístico 

para a cidade do Rio de Janeiro em 1929. Na sua proposta “Cidade do Rio de Janeiro: 

extensão, remodelação e embelezamento” apresentou uma Planta com sua concepção 

urbanística para a Universidade. 

 

Figura 20. Plano de Agache para a Cidade Universitária na Praia Vermelha 
Disponível em http://planourbano.rio.rj.gov.br/ 

Capanema, a principio, insiste nesta localização, mas o programa extenso da 

universidade e a diretriz de unir todas as atividades acadêmicas em um mesmo 

campus são fatores que começam a minar a possibilidade do uso deste terreno, que se 

mostra pequeno para a magnitude do projeto. Mesmo que neste momento ainda se 
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pretendesse que a universidade tivesse um tamanho reduzido, a simples união dos 

institutos já existentes no Rio de janeiro suplantava esta vontade.  

A comissão discute então neste momento qual o modelo de implantação de 

universidade a ser seguido. 

“(...)deve-se portando começar a investigar, primeiro, quais os 

estabelecimentos de ensino (...) devem fazer parte dessa 

Universidade. Ai surge uma questão importante (...) se ficamos na 

tradição europeia, temos que excluir os cursos de engenharia e todos 

os demais cursos chamados técnicos, firmando um conceito muito 

restrito. Se, porém, for adotado o conceito americano, temos que 

abranger muito mais coisas” (Oliveira,2007)  

Esta seria uma questão importante para a definição da escala que esta cidade 

universitária viria a ter.  

Preocupado com esta escala do projeto, sem antecedentes no país, Capanema tem a 

iniciativa, sugerida pela comissão dos Professores, de convidar o arquiteto italiano 

Marcelo Piacentini para visitar o Rio de Janeiro e auxiliar no projeto.  O contato é feito 

por intermédio da embaixada brasileira em Roma, onde o arquiteto havia finalizado a 

pouco o novo Campus da Universidade de Roma.  

Este convite gerou constrangimento e revolta por parte da comissão dos técnicos, 

arquitetos e engenheiros. As entidades de organização dos arquitetos e engenheiros se 

manifestaram contra a vinda do arquiteto italiano, defendendo que haveria, no Brasil, 

diversos técnicos capazes de realizar este projeto. O Conselho Regional de Engenharia 

e arquitetura do Rio de Janeiro argumenta que a legislação brasileira vedava a atuação 

de profissionais liberais estrangeiros no país e que o governo só poderia contratar para 

serviços de arquitetura profissionais que tivessem obtido a formação nas escolas 

oficiais do próprio país.  O ministro responde as criticas, alegando que o arquiteto viria 

ao país apenas expor sua experiência no projeto da cidade universitária de Roma, o 

que se veria não ser verdade. 

Na chegada do Arquiteto Italiano,  após sua apresentação na reunião da Comissão de 

professores, foram realizadas diversas incursões a possíveis terrenos, e o terreno da 
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Praia Vermelha ainda permaneceu como preferência. A visita do arquiteto dura 12 dias 

e ele elabora um parecer denominado “Relazione sulle proposte de localitá per La 

Nuova Citta Universitaria Nazionalle in Rio de Janeiro” reforçando essa preferência. 

Volta a Roma com o compromisso de elaboração de um plano de implantação da 

Cidade Universitária. (Mello Jr, 1985) 

Em setembro do mesmo ano o ministro Capanema designa duas novas comissões para 

“estudos técnicos das condições locais da Praia Vermelha e da Quinta da Boa Vista”. A 

primeira, que trataria do estudo na Praia Vermelha foi coordenada pelo engenheiro 

Saboya Ribeiro, que já havia anteriormente realizado estudos para a ocupação desta 

área. O estudo do terreno da Quinta da Boa Vista ficou a cargo do engenheiro Emídio 

de Moraes Ribeiro que, além do estudo sobre a Quinta, também elaborou relatórios 

sobre a Praia Vermelha, o Leblon e a Gávea. Todo este trabalhão foi enviado a Roma 

para servir de apoio ao projeto de Piacentini. 

A comissão de estudos chegou então a duas opções para serem escolhidas: a Praia 

Vermelha e a Quinta da Boa vista. Feita uma votação a Quinta se consagrou vitoriosa 

com 12 votos a 2 para a Praia Vermelha. (Mello Jr, 1985). O terreno tinha as vantagens 

de ser bem maior, necessitar de menos desapropriações, não necessitar de aterros, 

mas também trazia ainda algumas desvantagens como a topografia, a favela do morro 

do Telegrafo, algumas desapropriações e a estrada de Ferro Central do Brasil. Por fim a 

comissão decidiu-se pela Quinta da Boa Vista pelo custo menor no preparo do terreno 

e pela maior área para atendimento do programa.  

Escolhido então o local de implantação da Cidade Universitária, passou-se aos estudos 

técnicos na área como o levantamento topográfico, os aspectos legais envolvidos e a 

definição de programas.   

Em maio de 1936, os arquitetos anteriormente indicados pelas entidades de classe 

deram propostas e orçamentos para elaboração deste projeto. Foram eles Lúcio Costa, 

Paulo Fragoso, Afonso Eduardo Reidy, Ângelo Bruhns e Firmino Saldanha. Estas 

propostas versavam quanto a organização dos trabalhos, organização de escritório, 

projetos baseados nos programas desenvolvidos pela comissão de estudos do Plano e 

Honorários.  
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O Trabalho do Plano geral a ser elaborado envolveria – Planta de conjunto, detalhes de 

urbanização, anteprojetos dos edifícios. O projeto dos edifícios seria composto de 

Plantas, cortes, elevações, perspectivas; projeto e calculo de detalhes de estruturas; 

projeto e detalhe de instalações; detalhes das esquadrias; fiscalização das obras. 

Esta iniciativa, da contratação dos arquitetos, gera mais uma dificuldade nesta 

estrutura de organização das comissões, visto que esta contratação não partiu do 

Escritório Técnico, que era o então responsável pela elaboração dos projetos. A Equipe 

do Escritório argumentava que já havia produzido uma série de estudos para os dois 

terrenos aventados e que havia um desentrosamento das diversas comissões criadas 

pelo Ministro e os profissionais autônomos contratados. A presença de diversos órgãos 

paralelos para o mesmo serviço começava a gerar sérios conflitos ao projeto da Cidade 

Universitária. 

O ministro Capanema leva o assunto ao presidente da república e apresenta a 

proposta do grupo de arquitetos autônomos que é aprovada. A estrutura das 

comissões permanece, mas o ministro recomenda o entrosamento desta equipe de 

arquitetos com a equipe de professores, deixando escritório técnico de certa forma a 

parte do processo. Esta equipe de arquitetos seria presidida pelo Arquiteto Lúcio Costa 

e a comissão do plano representada pelo professor Souza Campos. 

O ministro impôs a comissão de arquitetos uma série de condições de trabalho que 

contavam com a presença diária na sede do escritório da Universidade e Apresentação 

de anteprojeto de urbanização com indicação dos edifícios em três meses, seguidos 

dos anteprojetos e projetos definitivos. Também menciona a cooperação com a 

comissão de professores no que diz respeito à definição do programa educativo. 

A primeira proposta da comissão de arquitetos, em 30 de junho de 1936, apresentada 

por Lúcio Costa foi a implantação da Cidade Universitária na Lagoa Rodrigo de Freitas, 

sustentada sobre pilotis dispostos sobre o espelho d’água. No Relatório do professor 

Souza Lemos, relatando a seção onde foi apresentado o projeto, ele descreve que 

Lúcio Costa defendia a ideia de “ erigir a Universidade do Brasil sobre a Lagoa Rodrigo 

de Freitas, sem respectivo aterro, isto é, sobre a água. Assentariam todos os edifícios 

universitários sobre estacas, devendo ter todos a mesma altura standard com jardins 
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suspensos, sendo cada um dos prédios ligados aos outros por meio de pontes. Os 

jardins suspensos seriam cortados por uma grande avenida aérea que, partindo da Rua 

Humaitá, atravessaria todo o maciço universitário lacustre”. A Proposta foi recebida 

com surpresa e sumariamente rejeitada.  

Em contraposição ao projeto de Piacentini e em meio à indefinição do projeto, a 

comissão de arquitetos chefiada por Lúcio Costa propõe então a vinda de Le Corbusier 

ao Brasil para o arquiteto pudesse colaborar com o projeto. Esta vinda também estava 

relacionada à colaboração do arquiteto no projeto do Ministério da Educação e Saúde, 

além de ministrar palestras e conferências.  

O ministro Gustavo Capanema apresenta então ao presidente da república Getúlio 

Vargas uma Exposição de Motivos em junho de 1936, fundamentando a necessidade 

da vinda do Le Corbusier e da volta de Piacentini, como uma importante colaboração 

para o sucesso do projeto. A vinda do arquiteto francês foi autorizada em 16 de junho 

de 1936. 
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Figura 21.  Exposição de motivos do Ministro Gustavo Capanema ao Presidente Getúlio Vargas.  
Fonte Arquivo Capanema CPDOC - FGV 

O projeto de Le Corbusier 

Le Corbusier chega ao Brasil em 13 de julho de 1936 e já entra em contato direto com 

Lúcio Costa e a Comissão de Arquitetos. No dia seguinte, o arquiteto foi apresentado 

por Capanema à Comissão do Plano onde teve acesso aos estudos já realizados. Le 

Corbusier defendeu a utilização do terreno da Quinta da Boa Vista. Em seu parecer, 

ressalta a questão da paisagem, as facilidades de conexão com vários pontos da cidade 

pela malha ferroviária e rodoviária e a conexão com o antigo parque imperial.  

No contrato de colaboração do arquiteto era previsto: 

“1º Um esboço geral, em planta, do Plano Urbanístico da Cidade 

Universitária, com indicação de zoneamento dos diversos setores e 

dos edifícios de cada um deles. 

2º Uma perspectiva geral da Cidade Universitária de acordo com o 

esboço precedentemente indicado e a concepção adotada. 
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3º Um Relatório justificando o esboço precedentemente 

indicado.”(Mello Jr,1993) 

Após quase um mês de trabalho no Brasil, Le Corbusier entrega seu relatório e os 

desenhos relativos ao Plano: 

CUB 1 – Planta Geral de situação 1:2000. 

CUB 2 – Planta geral de situação 1:2000 colorida. 

CUB 3 – três cortes eixos leste-oeste, oeste-leste e norte-sul. 

CUB 4 – Perspectiva geral a vol d’oiseau. 

CUB 5 – Planta. Ligação com o centro da cidade. 

CUB 6 – Perspectiva sobre a estrada de ferro e esplanada. 

 

Figura 22. Plano de Le Corbusier para a Quinta da Boa Vista - CUB 1 – Planta Geral de situação 1:2000 
Fonte: Fundação Le Corbusier. Disponível em http://www.fondationlecorbusier.fr 

Le Corbusier projeta uma cidade universitária moderna, se utilizando do sistema viário 

existente e criando um sistema racional de circulação no interior do campus. O Projeto 

é estruturado por dois eixos ortogonais. O existente, que combina a Estrada de Ferro 
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Central do Brasil e as pistas rodoviárias e o projetado que corresponde à linha média 

do vale entre a colina existente e a Quinta da Boa Vista, onde se localizam as 

edificações mais importantes do projeto a Aula Magna, o Museu e o Hospital 

Universitário. As escolas ocupariam blocos baixos de cinco pavimentos que se 

distribuiriam ao longo desse eixo afastados 10 metros entre si.  

 

Figura 23. Plano de Le Corbusier para a Universidade do Brasil na Quinta da Boa Vista - CUB 3  - Cortes 
Fonte: Fundação Le Corbusier. Disponível em http://www.fondationlecorbusier.fr 

 
“A circulação de veículos se faz por dois pares de vias elevadas, 

definindo uma super quadra de 350x350 metros, cujo centro é a 

interseção dos dois eixos. Metade da superquadra se organiza a volta 

da Aula Magna, unida por corpo baixo lateral à reitoria e à torre da 

biblioteca (...). Na outra metade, à frente do conjunto da Aula 

Magna, se situa a estação, coberta por plataforma de 4000 metros 

quadrados para distribuição de tráfego, além das rampas que 

conectam as autopistas e as vias elevadas. O Solo de destina aos 

estacionamentos e à circulação de pedestres, trama de caminhos 

simétricos em pata de ganso.”(Comas, 1998)  
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Figura 24. Plano de Le Corbusier para a Universidade do Brasil na Quinta da Boa Vista- Perspectiva  
Fonte: Fundação Le Corbusier. Disponível em http://www.fondationlecorbusier.fr 

O projeto também previa as instalações da Faculdade de Medicina e do Hospital 

Universitário, Faculdade de direito, conjunto de Letras, Filosofia e Ciências, Escola de 

Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Escola de Artes, Escola de Musica, residências, 

clubes, Teatro, Auditório, Estádio e Ginásio.  

“ As faixas edificadas alternam-se com as de espaço aberto na trama 

de super-quadras, lembrando a Ville Radieuse, as escolas se 

inscrevem em um sistema de barras paralelas de raiz germânica. (...) 

o novo campus inclui recintos de composição serial com elementos 

repetitivos  (os conjuntos das escolas), mas também diferenciação do 

elemento repetitivo por tamanho (o conjunto da Medicina) e 

composição de elementos singulares colocados em linha(o conjunto 

da Aula Magna)” (Comas, 1998) 

 O projeto foi muito mal recebido pela Comissão de Professores que alegava que a 

implantação seria caríssima, a manutenção complicada por os prédios serem 

diferentes entre si, e que o arquiteto tinha incluído inúmeros equipamentos não 

inseridos no programa elencado por eles para a Universidade, como museus e outras 

escolas.  Criticaram também os 4km de viaduto, a grande plataforma, a orientação das 

edificações e seu modo de agrupamento, a previsão de ar condicionado central , ideias 

que alegavam não estarem afinadas com as condições econômicas e técnicas 

desejáveis.  
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A vinda de Corbusier traz novos estranhamentos entre as Comissões. Desta vez a 

Comissão dos Professores é que aponta a contradição do Ministro ter contratado os 

serviços de dois arquitetos estrangeiros para o mesmo projeto, claramente se 

manifestando na defesa do arquiteto italiano. Observam que pelo contrato 

estabelecido, Piacentini deveria ter voltado ao Brasil para apresentação do projeto da 

Cidade Universitária, o que até o momento ainda não havia acontecido.  

Fica claro que existe um embate de ideologia entre as comissões, estando a comissão 

dos professores voltada à defesa do arquiteto italiano, que de certa forma 

representava um alinhamento com os regime fascista e com uma arquitetura 

conservadora, enquanto os arquitetos já estavam alinhados em defesa da arquitetura 

moderna, representada nesse embate por Le Corbusier  

O segundo projeto de Lúcio Costa e equipe 

 

Figura 25. Cidade Universitária na Quinta e adjacências. Perspectiva da Alameda Central. 
Fonte: PDF – Revista da Diretoria de Engenharia, RJ. Maio de 1937. 

Com a recusa do projeto de Le Corbusier por parte da Comissão de Professores, Lúcio 

costa reúne a equipe dos arquitetos contratados para uma nova tentativa, propondo 

um plano inspirado no apresentado por Corbusier, mas incorporando as criticas da 

Comissão. Assinaram este projeto Além de Lúcio Costa, Paulo Fragoso, Ângelo Bruhns, 

Firmino Saldanha e Afonso Eduardo Reidy. 

“Lúcio costa usa um partido oposto ao de Corbusier, que isolava o 

campus do bairro vizinho. Usa como articulação o pórtico e a praça - 

construída com o enfrentamento entre a biblioteca e a Aula Magna, 

antes justapostas. Edifícios e espaços emblemáticos se situam nas 

bordas e não no centro, o eixo de composição é o eixo de movimento 

principal, os blocos paralelos cumprem o papel de tecido 
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indiferenciado. Lúcio não insiste na separação de movimento de 

veículos e de pedestres, nem celebra a interconexão modal.”  

(Comas, 1998) 

 

 

Cidade Universitária na Quinta e adjacências.  
Figura 26. Perspectiva do Pórtico. 

Figura 27. Perspectiva do Auditório, Reitoria e Biblioteca.  
Fonte: PDF – Revista da Diretoria de Engenharia, RJ. Maio de 1937 

O Projeto de Lúcio costa foi analisado por todas as comissões, exceto a comissão de 

arquitetos, e todas as respostas foram contrárias ao projeto. A Comissão de 

Professores justificava que o projeto havia se afastado das bases por eles estabelecidas 

e, portanto, não se adequava às demandas necessárias. 

O Projeto foi publicado na revista PDF de maio de 1937, com textos dos autores do 

projeto, com tom de critica a desaprovação do mesmo. Lúcio costa foi cobrado 

oficialmente por esta publicação e responde ao ministro Capanema em breve carta, 

que demonstra como era insustentável a relação das duas comissões.  

“As distâncias entre a atitude mental de Le Corbusier e a dos 

professores Inácio Azevedo do Amaral e Ernesto Souza Campos 

tornam praticamente impossível, entre eles – sem um prévio de 

informação recíproca e desincompatibilização – qualquer 

entendimento.”  

Carta de Lúcio Costa a Gustavo Capanema em 26 de junho. Arquivo Capanema 

CPDOC/FGV citado por (Oliveira, 2007). 
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Em outra carta de 17 de julho, Lucio Costa, já entendendo que a comissão de 

professores não aprovaria os projetos de cunho moderno, lamenta a Capanema este 

fato: 

“Agora que tudo já parece bem arrumado, venho lhe dizer o quanto 

dói ver uma ideia alta e pura como essa da criação da Cidade 

Universitária, tomar corpo e se desenvolver assim desse jeito. 

Quando há dias tomei conhecimento do relatório e verifiquei que 

tudo não passava de pura mistificação, quis exigir um inquérito, 

protestar (...). Logo compreendi, porém, a inutilidade de qualquer 

reação e que quando muito iria servir mais uma vez de divertimento 

à maldade treinada dos “medalhões”. (...) E o mais triste é que 

enquanto se perseverar, durante anos e anos na construção dessa 

coisa errada, estará dormindo em qualquer prateleira de arquitetos a 

solução ‘verdadeira’ – a coisa certa.”  

Carta de Lúcio Costa a Gustavo Capanema em 17 de julho. Arquivo Capanema 

CPDOC/FGV citado por (Oliveira, 2007). 

Em outubro de 1937, as vésperas do golpe que instituiu o Estado Novo, Capanema 

decreta o fim da Comissão de Arquitetos e Engenheiros e retoma o contato com 

Marcelo Piacentini, em posição contrária à assumida em relação ao projeto do 

Ministério, em que a solução de matriz corbusiana é eleita. 

O Projeto de Piacentini e Mopurgo 

  

Figura 28 e 29. Fotos da maquete do Plano de Piacentini/Mopurgo 

Fonte: Acervo NPD FAU UFRJ 
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Após a rejeição dos projetos modernistas apresentados, Capanema retoma as 

negociações com Marcelo Piacentini para que o arquiteto termine a elaboração de seu 

Plano. Não podendo vir ao Brasil o arquiteto envia, no final de 1937, como seu 

substituto o arquiteto Victor Mopurgo, professor da Faculdade de Arquitetura de 

Roma. 

Os serviços executados foram: Anteprojeto geral (1:2000); Anteprojeto da Reitoria; 

Anteprojeto do Estádio e anexos; Anteprojeto da Faculdade de Direito; Anteprojeto do 

Hospital Geral. 

Em 16 de julho de 1938, os arquitetos enviam o projeto ao Brasil com desenhos e fotos 

de maquetes. O projeto foi analisado pela Comissão formada pelos professores Leitão 

da Cunha, Souza Campos, Inácio Amaral, e Luiz Cantanhede, dando um parecer 

favorável ao projeto.  

 

Figura 30. Anteprojeto geral de Piacentini e Mopurgo 

Fonte: Acervo NPD FAU UFRJ 
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O projeto apresenta um caráter clássico, monumental com uma ampla praça cívica 

onde se localiza a Reitoria, Faculdade de Direito, Faculdade de Ciências Sociais e 

Faculdades Científicas e Literárias. Ortogonalmente a esta praça encontra-se o outro 

eixo que termina no estádio olímpico com capacidade para cinquenta mil pessoas. 

Figura 31. Praça da Escola de Medicina – croqui 

Fonte: Acervo NPD FAU UFRJ 

 

Figura 32. Estádio Universitário – foto de maquete 

Fonte: Acervo NPD FAU UFRJ 

A localização na quinta da Boa vista começa a ser questionada pelo diretor da Estrada 

de Ferro Central do Brasil, alegando que impediria a ampliação da malha ferroviária, já 

deficiente àquela época. Outros empecilhos seriam a necessidade de deslocamento 

das subestações transformadoras e das oficinas da Estrada de Ferro, o gasto de 

deslocamento dos órgãos públicos situados a volta e a desapropriação de diversas 

famílias. Mopurgo então retorna a Itália. 

Desta Forma recomeçam os estudos de novas áreas para a implantação do projeto. 

Foram considerados os terrenos da própria Quinta da Boa Vista, Gávea, Piedade, 

Niterói, Manguinhos, Jacarepaguá e Vila Valqueire. 

Em dezembro de 1944 foi criado o Escritório Técnico da Cidade Universitária da 

Universidade do Brasil (ETUB)1, alocado no Departamento Administrativo do Serviço 

Público (D.A.S.P.)  do Ministério da Educação e Saúde
2. 

Essa mesma lei extinguia, no 

ministério a Comissão do Plano da Universidade do Brasil, condicionando agora as 

decisões diretamente ao Governo e restringindo as propostas aos técnicos.  

                                                           
1 Decreto Lei nº 7.217 de 30 de dezembro de 1944. 
2 Nesta época o Rio de Janeiro era Distrito Federal e exercia o papel de capital do país. Assim, a criação 

da cidade Universitária estava a cargo do Ministério da Educação e Saúde, com aprovação final do 

Presidente da República. 
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Sob a chefia do Eng. Luiz Hildebrando Horta Barbosa, o escritório foi responsável pelos 

estudos que levaram à escolha definitiva
3
 do terreno onde seria implantada a Cidade 

Universitária, adquirido a partir da junção por aterros de várias ilhas, após os diversos 

estudos em outros pontos da Cidade.  

Predominou na busca desse terreno e norteou o planejamento da universidade a ideia 

central do campus: um espaço físico, com certo isolamento da cidade consolidada, 

com um terreno livre predominantemente horizontal. (MELLO JR., 1985) 

 

Figura 33. Mapa das localizações estudadas  

Fonte: Cidade Universitária da Universidade do Brasil D.A.S.P. 1957 

Manchas amarelas (grifo nosso) 

Em 1949, O Escritório Técnico passa a funcionar sob orientação de uma Comissão 

Supervisora criada pelo Reitor da Universidade sugerida pelo Ministro da Educação e 

Saúde, Gustavo Capanema, intitulada no início de Comissão Supervisora do 

Planejamento da Cidade Universitária da Universidade do Brasil (C.S.P.)
4
, e depois 

                                                           
3 Decreto 7.563 de 21 de maio de 1945/ Lei nº 447 de 20 de outubro de 1948. 
4 Portaria n°4 de 10-2-1949 pelo Reitor da universidade e Aviso n°49 de 16-2-1949 pelo M.E.S. 
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incorporando a execução das obras (C.S.P.E.)
5
. A comissão foi desde o início composta 

por quatro representantes da universidade (Reitoria, Conselho Universitário, Escola 

Nacional de Engenharia e Faculdade Nacional de Arquitetura), um representante do 

Ministério da Educação, outro do D.A.S.P. e do chefe do E.T.U.B. 

Definiu-se então que o Escritório Técnico teria a seguinte organização: chefia; 

coordenação; Serviço de Planejamento Arquitetônico; Serviço de planejamentos 

complementares; Serviço de execução e fiscalização; e Serviço de Administração. 

O Arquiteto Jorge Machado Moreira foi convidado para chefiar o Serviço de 

Planejamento Arquitetônico, comandando uma equipe de arquitetos que seria 

encarregada do projeto urbano e do projeto de arquitetura e detalhamentos dos 

edifícios previstos no programa elaborado pela própria universidade. 

A essa época Jorge Machado Moreira já tinha uma carreira sólida como arquiteto, 

seguindo a vertente racionalista e construtiva da arquitetura moderna. Fez parte da 

equipe que projetou o edifício do Ministério da Educação e Saúde, em 1936, liderada 

por Lúcio Costa e tendo como colegas Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani 

Vasconcelos e Oscar Niemeyer. Após essa experiência seguiu realizando projetos 

particulares e públicos.  Realiza obras importantes para a arquitetura moderna carioca 

como o Edifício Antônio Ceppas, 1946, com paisagismo e painéis de Burle Marx, 

a Residência Sérgio Corrêa da Costa, 1957, e a Residência Antônio Ceppas, 1958.  

O “Depoimento” do arquiteto publicado no livro Contemporary Architect de 1980 e 

transcrito por Czajkowski no catalogo da exposição Jorge Machado Moreira realizada 

em 1999, traz definições sobre suas premissas: 

“Para mim, fazer arquitetura é idealizar a obra visando resolver, com 

intenção plástica, o problema proposto, de acordo com a época, os 

materiais e as possibilidades técnicas; analisando e considerando os 

fatores externos que nela influem; respeitando imposições a hábitos 

do meio; detalhando e articulando todos os elementos e buscando 

sempre a verdade, quanto a sua finalidade e função, tanto na forma 

como no uso dos materiais.” (Czajkowski, 1999, p.13). 

                                                           
5
 Exposição de Motivos n°1.049 de 10-6-1952 do D.A.S.P. 
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Embora tenha construído uma carreira de sucesso na arquitetura particular era na 

esfera pública que seus ideais se afirmavam com mais força. Jorge Moreira nutria a 

crença na arquitetura como instrumento de transformação social e procurava uma 

atuação profissional comprometida com o bem público (Conduru, 1999, p. 14). E foi na 

oportunidade de coordenar o projeto da Cidade Universitária da UFRJ, apontada como 

sua obra maior, que o arquiteto pode colocar em prática esses valores, e ampliar sua 

atuação para uma escala urbana.  
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2.2. A construção da paisagem 

O primeiro projeto executado - a criação do terreno – consistiu na execução de 

diversos aterros que transformaram um arquipélago de nove ilhas em uma única 

grande ilha. As ilhas do Bom Jesus, Pinheiro, Pindaí do Ferreira e Pindaí do França, 

Sapucaia e Fundão, situadas a oeste da Baia de Guanabara, entre a enseada se 

Manguinhos e a Ilha do Governador tinham um terreno submarino de pequena 

profundidade permitindo assim uma área de aproximadamente 5.596.000m²
(6). 

  

 

 

Figura 34. Esquemas da união das ilhas  

Fonte: Cidade Universitária da Universidade do Brasil D.A.S.P. 1957 

                                                           
6
 Dado extraído de Mello Jr, Donato. Um Campus universitário para a cidade do Rio de Janeiro. 1985. 
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Além do aterro entre as ilhas foi também realizado um enorme trabalho de desmonte 

e terraplanagem das ilhas existentes, além da retirada de quase toda a vegetação 

nativa aplicando a risca a “terra arrasada” tão desejada pelos projetos modernistas, 

citada na carta de Atenas de 1937. 

  

Figura 35 e 36.  Imagens do desmonte da colina do Fundão 

Fonte: Acervo NPD FAU UFRJ 

Os aterros necessários foram obtidos pela dragagem e recalque de areias de bancos 

contíguos, além do desmonte de colinas presentes nas Ilhas do conjunto, fornecendo 

material de aterro. Uma colina presente na ilha do fundão foi totalmente desmontada 

dando origem ao aterro da planície do setor médico
8.

 Foram desmontadas 12 colinas 

presentes nas ilhas, restando apenas seis das dezoito existentes, com altura média de 

35 metros de altura. As demais cotas da ilha após os aterros e desmontagens flutuam 

em relação à maré média, entre 7,8 e apenas 2,0 metros de altura. 

  

Figura 37 e 38 . Imagens da dragagem de areias dos bancos e do aterro hidráulico.  

Na segunda foto vê-se o Eng. Horta Barbosa chefe do ETUB. 1951.  

Fonte: Acervo NPD FAU UFRJ 

                                                           
7
 IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), Atenas, 1933. 

8
 Informações constantes no documento: Cidade Universitária de Universidade do Brasil. ETUB, 1952. 
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Os trechos resultantes do desmonte das colinas são bem compactos classificados 

como “moledos duros”. No trecho entre as Ilhas Fundão e Sapucaia, o subsolo 

apresenta-se essencialmente arenoso-argiloso. O subsolo das Ilhas Bom Jesus e 

Sapucaia, em trechos onde foram realizadas análises de sondagem para a construção 

da Faculdade de Arquitetura e a Escola de Engenharia, acumulam sedimentos arenosos 

fofos, repousando sobre solos mais compactos até solos resultantes de alteração de 

rochas, apontados como excelentes. (ETUB, 1952
)9 

 

Figura 39. Estudo do solo para realização das fundações dos edifícios.  

Fonte: Cidade Universitária da Universidade do Brasil. ETUB , 1952. 

 

Figura 40. Estudo do solo para realização das fundações dos edifícios.  

Fonte: Cidade Universitária da Universidade do Brasil. ETUB, 1952. 

De um modo geral o subsolo da cidade Universitária apresenta-se imediatamente 

excelente – no previsto setor médico e residencial – ou apresenta boas condições a 

uma profundidade reduzida, como o caso dos setores previstos para Engenharia, 

Filosofia e Ciências Sociais, dentre outros 
10.

 (ETUB, 1952) 

                                                           
9
 Apresentamos aqui estes dados de estudo do solo como subsídio para análises posteriores do estado 

de conservação dos edifícios, visto que alguns deles, em especial a Faculdade de Arquitetura, sofreram 

ao longo dos anos vários recalques de piso que interferem em seu estado de conservação e podem ter 

origem na movimentação deste solo inicial. 
10

 Setores propostos no segundo anteprojeto. 
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Estas obras de construção da grande Ilha Universitária foram iniciadas em 1949 e 

concluídas em 1952, neste período foram realizados diversos estudos para definição 

da ocupação deste grande terreno. 
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2.3. O Plano urbanístico Geral 

Após a conformação final desta grande ilha, foram apresentados os primeiros estudos 

para a implantação da Cidade Universitária. O planejamento da Cidade Universitária 

exigiu uma longa coleta de dados e a elaboração de numerosos estudos em função da 

estrutura da Universidade, de seus currículos e de seus métodos de ensino, bem como 

das condições ambientais da Ilha e seu entorno imediato. 

Foi realizado um estudo inicial fundamental das condicionantes que aquele ambiente 

trazia ao projeto, levando em consideração os índices climáticos, principalmente 

insolação e direção preponderante dos ventos, além dos gabaritos de segurança em 

relação à rota dos aviões provenientes do aeroporto do Galeão e outros fatores que 

normalmente condicionam os problemas de urbanização. 

  

Figura 41. Anemogramas 
Fonte: Arquitetura Revista nº 2. FAU UFRJ, 1985. 

Outra condicionante era a expectativa de usuários e as atividades acadêmicas a serem 

planejadas. Sendo assim, foram definidas as atividades que a cidade universitária 

concentraria em função de um número estimado de estudantes, professores e 

servidores, definidos pela C.S.P.E., correspondente a lotação mínima de 15.500 alunos 

e a máxima de 300.000 alunos. 

Como premissa do planejamento da Cidade Universitária, foram adotadas as 

conclusões dos estudos executados entre os anos de 1935 e 1945, segundo as quais a 

Cidade Universitária deveria ser urbana, abrangendo em um mesmo campus todas as 

suas organizações de educação, ensino, cultura, pesquisa, assistência técnica, 

esportes, administração, residência e serviços auxiliares. (ETUB, 1969). 
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O arquiteto iniciou o lançamento do projeto a partir do traçado viário, seguindo o 

desenho alongado da ilha e orientando, assim, o zoneamento e a implantação das 

edificações, criando um conjunto de referências no sítio pela hierarquização destas 

vias. (JARDIM, 2001) 

Na ausência de referências prévias no terreno ou na paisagem imediata, o arquiteto 

cria suas próprias referências através da hierarquização de vias conformando frentes e 

fundos de terreno e assim orientando a implantação de seus edifícios e setores. 

Jorge Moreira concebe o campus tratando a ilha como um espaço contínuo, um 

grande parque cortado por vias para automóveis e pedestres conectadas aos edifícios, 

determinando assim os acessos principais e a circulação no interior do campus.  

Estes primeiros estudos de zoneamento foram aceitos, a princípio, sendo a planta 

geral de urbanização da Cidade Universitária sido aprovada pela Prefeitura do Distrito 

Federal já em 31 de agosto de 1949.1  

A partir de então se seguiram diversas etapas para a consolidação da Cidade 

Universitária. O documento “Projeto para terminação das obras e implantação da 

Cidade Universitária”, elaborado a pedido do ETUB pela empresa CONSULTEC em 

1966, apresenta um panorama da concepção e implementação da Cidade Universitária 

destacando seis fases que representam estes estudos ou anteprojetos. Os estudos vão 

sendo realizados de forma concomitante às obras. Sendo assim, estas fases 

representam estes processos paralelos de projeto e obra. 

 Figura 42. Linha do tempo das fases de implantação da cidade universitária (desenho da autora) 
Fonte: Projeto para terminação das obras e implantação 

 da Cidade Universitária. Rio de Janeiro: Consultec Ltda, 1966. 
 

                                                           
1 Oficio nº 590 de 31-8-49 assinado pelo secretário-geral de Viação e obras da P.D.F. - projeto nº 5.172. 



70 

 

Na chamada primeira fase, ou fase inicial, o Primeiro Anteprojeto (1949) ou Plano 

Inicial de Construção da Cidade Universitária já lançava as bases do sistema viário e da 

distribuição das edificações. Eram previstas a construção de 54 edifícios para escolas e 

institutos isolados, com uma área total de construção de cerca de 1.000.000 m². Nesta 

fase, os edifícios foram projetados conforme a necessidade de cada Faculdade ou 

Unidade, gerando um grande número de edifícios isolados. Este período coincide com 

a grande obra de conformação do terreno, já mencionada acima. 

Na chamada segunda fase, foram iniciadas algumas obras com base nestes primeiros 

estudos, em especial a obra do Instituto de Puericultura, concluído em 1953, sendo o 

primeiro edifício da Cidade Universitária. Em 1951 é realizado um segundo anteprojeto 

para o Plano Geral da Cidade Universitária. Este segundo plano reduz a área total de 

construção para 800.000 m² (2) com o agrupamento dos edifícios em setores mais 

definidos.  

A chamada Terceira Fase, de 1954 a 1956, mantém de certa forma o plano geral e 

parte para os projetos e detalhamentos dos edifícios prioritários 3. A esta época já 

estão elaborados os projetos executivos do Hospital das Clínicas, Escola Nacional de 

Engenharia, Faculdade de Arquitetura e para o Estádio Universitário. Estes dois últimos 

premiados na Bienal de Arquitetura de São Paulo. 

A fase seguinte, de 1956 a 1962, conta com a revisão do segundo plano (1956), com 

uma nova orientação quanto à distribuição das áreas, com um zoneamento mais claro, 

seguindo um esquema mais funcional, agrupando Faculdades e Institutos por 

afinidades. Cria setores, embora a intenção de construção de um edifício isolado para 

cada unidade persista. Este ano de 1956 marca também a saída do engenheiro chefe 

do ETUB, Horta Barbosa, responsável pelas obras até então. Horta é substituído pelo 

engenheiro Lucílio Briggs de Brito. 

                                                           
2
 Informação retirada do documento “Relato sobre a situação das obras na Cidade Universitária 

apresentado ao excelentíssimo senhor Presidente da República pelo Magnífico Reitor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro” Março de 1967 (Acervo NPD FAU UFRJ) 

3
 Informação retirara do documento “Projeto para terminação das obras e implantação da Cidade 

Universitária” Elaborado pela Consultec (Sociedade Civil de planejamento e consultas técnicas Ltda.) 
Volume 1 . Fevereiro de 1966 (Acervo Projeto Memória SIBI UFRJ). 
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Em relação às obras temos em 1961 a conclusão da Faculdade de Arquitetura e de 

parte da Escola de Engenharia (bloco A). 

A Quinta Fase, de 1962 a 1964, é marcada pela transferência do ETUB4, antes 

vinculado ao Ministério da Educação, para a estrutura administrativa da Universidade.5 

As obras entram então em uma fase de aceleração para a conclusão dos edifícios já 

iniciados. A Escola de Engenharia ainda estava em fase de acabamento e o Hospital, 

ainda em fase estrutural, tinha 85% de sua estrutura concluída.6  

O ano de 1962 também marca a saída de Jorge Machado Moreira da chefia do ETUB, 

devido a um grave acidente de automóvel. Até seu afastamento Jorge Moreira 

acompanhou a construção do Instituto de Puericultura e da Faculdade Nacional de 

Arquitetura até a finalização da obra. Deixando ainda em finalização a Faculdade 

Nacional de Engenharia, o Hospital Universitário, e parte do Alojamento de 

Estudantes. (JARDIM, 2001) 

A sexta fase já configura claramente um declínio das capacidades de execução das 

obras. A universidade procura então uma estratégia que permita a conclusão da 

Cidade Universitária. Abandona o projeto dos edifícios isolados para cada unidade e 

passa a agrupar as unidades afins em grandes Centros de Ciência, que se 

concentrariam em edifícios únicos. Assim reduz-se a área a construir dos iniciais 

884.000 m² para 99.000 m².  Quanto às obras já iniciadas, a Escola de Engenharia já 

entra em fase de conclusão, finalizada em 1965, e o Hospital7 inicia a vedação das 

fachadas.  

Por fim, as dificuldades enfrentadas por problemas políticos e pelo grande vulto do 

projeto frente à obtenção de recursos para sua construção, levaram à eleição de 

prioridades, concentrando as verbas concedidas nos projetos e obras que se 

                                                           
4
 Em 10 de setembro de 1964.  Lei 4.402 

5
 Nesta ocasião o Engenheiro chefe do ETUB Lucílio Briggs deixa o cargo sendo substituído pelo 

engenheiro Jaime Bueno Brandão de 1962 a 1965, Paulo Rodrigues Lima de 1963 a 1971, Hélio Pereira 
Ferreira de 1971 até a década de 80. 
6
 Idem nota 09 

7
 O hospital universitário nunca foi totalmente finalizado. As obras foram paralisadas diversas vezes 

arrastando-se por duas décadas. O Hospital é inaugurado apenas em 1978 com apenas metade de sua 
estrutura de 200 mil metros quadrados em uso, e assim permaneceu até 2011 onde esta parte nunca 
finalizada chamada “perna seca” foi implodida.   
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restringiram ao aterro e terraplanagem para regularização do terreno para a formação 

da Ilha Universitária, ao estudo do zoneamento e dos aspectos urbanísticos 

fundamentais, a ponte Oswaldo Cruz e ao detalhamento das seguintes unidades: 

Instituto de Puericultura, Faculdade Nacional de Arquitetura, Hospital das Clinicas e 

Escola Nacional de Engenharia. Os demais aspectos do Plano foram, por hora, deixados 

de lado, sendo retomados posteriormente na década de 1970, mas já com outras 

diretrizes de projeto, principalmente no que diz respeito aos edifícios e suas 

características espaciais e formais. 

Seguiremos a frente com uma comparação dos dois primeiros Anteprojetos 

identificando suas semelhanças e diferenças – o Primeiro Anteprojeto do Plano do 

Conjunto da Ilha Universitária de 1949 e o Segundo Anteprojeto do Plano do Conjunto 

de 1951. Os dois projetos, embora semelhantes em vários aspectos, apresentam 

reflexões que demonstram o amadurecimento da equipe em relação ao objeto de 

projeto e a mudanças na própria estrutura universitária a partir das discussões em 

seus conselhos e comissões.  

A imagem abaixo mostra estes projetos lado a lado permitindo estas comparações. 

Estes desenhos posteriormente são analisados sob a ótica da implantação do sistema 

viário e do zoneamento em setores. As manchas de cor são grifos nossos para facilitar 

o entendimento das análises realizadas.  
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Figura 43. Dois planos para a cidade Universitária –  primeiro e segundo anteprojeto 
Fonte: Arquitetura Revista nº 2. Rio de Janeiro: FAU UFRJ, 1985. 

 

O Primeiro Anteprojeto apresenta o traçado viário bem definido, porém ainda com 

alguma organicidade. Apresenta ainda uma intenção paisagística nos espaços vazios 

que reforça certa fluidez de desenho.  

A planta apresenta a distribuição das unidades universitárias ao longo do sistema 

viário, sugerindo, pela numeração da legenda, o seguinte percurso: a partir do acesso 

por uma ponte ligada a Av. Brasil se distribuem dois eixos - um eixo transversal no qual 

se distribuem o Instituto de Puericultura, Hospital das Clinicas, Instituto de Neurologia, 

restaurante, Centro residencial e Centro esportivo; e um eixo longitudinal no centro da 

ilha ao longo do qual de distribuem Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia, 

Institutos Médicos, Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Filosofia, Centro 

Cívico (Reitoria, Biblioteca, Museu, Anfiteatro), Escola de Engenharia, Escola de Belas 

Artes, restaurante. A partir deste trecho a via se torna mais orgânica e se distribuem a 
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Faculdade de Arquitetura, Escola de Musica e Teatro, Jardim Botânico, Observatório 

Astronômico, Serviços gerais e Alojamento dos servidores.  

Essa via segue acompanhando o desenho da ilha, retornando ao ponto de partida. 

Existem ainda neste Plano outras duas ligações previstas da ilha com o continente. 

Uma ligada perpendicularmente à Praça do Centro Cívico - Ponte Oswaldo Cruz- e 

outra ligando a Cidade Universitária à Ilha do governador. 

 

Figura 44. Dois planos para a Cidade Universitária – primeiro e segundo anteprojeto 
Fonte: Arquitetura Revista nº 2. Rio de Janeiro: FAU UFRJ, 1985. 
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Interessante perceber como no segundo anteprojeto, mesmo com a manutenção da 

estrutura básica do traçado, se perde o traço mais orgânico e se apresenta de forma 

mais dura e racionalista. Este traçado também cresce em escala e hierarquização das 

vias, tendo agora vias principais mais largas, em mão dupla e vias mais internas, mais 

estreitas, em mão única. A via auxiliar, destacada no desenho em vermelho, se 

mantém, mas ganha um caráter mais funcional de circulação entre os edifícios e 

menos contemplativo como se apresentava no primeiro anteprojeto. 

As ligações ao continente se mantém feitas por três pontes: uma na altura da Ilha do 

Fundão, ligando à Ilha do Governador; a segunda entre a Ilha Bom Jesus e a Ponta do 

Tibau, a já mencionada ponte Oswaldo Cruz; e a terceira ligando a Ilha Sapucaia à 

Ponta do Caju, hoje Avenida Brasil.  

É interessante ressaltar a preocupação com integração da Ilha da Cidade Universitária 

ao plano viário da Cidade do Rio de Janeiro.   

O percurso proposto pela leitura da planta muda e transfere o que seria a entrada 

principal da Ilha, antes centrada no Estádio, para a Ponte Oswaldo Cruz, criando uma 

centralidade definida no, antes denominado Centro Cívico, agora Setor Reitoria que 

concentra atividades sociais e de convivência, trazendo para o centro do projeto a 

questão do uso. A partir deste setor se distribuem os demais seguindo a lógica dos 

usos e funções e não a lógica da simples distribuição através dos fluxos viários, como 

no primeiro anteprojeto. Este percurso se inicia e se encerra no Setor Reitoria, 

propondo um giro por todos os setores da ilha de forma organizada. 

Outro ponto de destaque no projeto se dá na interseção do prolongamento do acesso 

pela ponte da Av. Brigadeiro Trompowsky com o eixo principal, configurando um setor 

esportivo marcado pela criação de uma praça de esportes onde se previa a 

implantação de um grande Estádio Universitário. Esta localização foi pensada para 

facilitar a entrada e a saída do público espectador das competições. Para este 

complexo esportivo também foi pensada uma grande enseada náutica medindo 2100 

metros de comprimento. (ETUB, 1969) 

O setor que abrigaria as residências dos estudantes, professores e funcionários foi 

pensado para estar localizado próximo a este setor de esportes, projetado também 
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para ser usado no cotidiano dos usuários da universidade. Em continuação à Praça de 

Esportes e em direção a Ilha do Catalão, foi projetado este conjunto de lâminas 

residenciais, criando um ambiente favorável à convivência “no ponto mais arejado, 

saudável e pitoresco da Ilha da Cidade Universitária”. (ETUB, 1969) 

Para acesso a este Setor Residencial foi criado um eixo perpendicular ao grande eixo 

longitudinal (Av. Brigadeiro Trompowski). Essa interseção definiu a área onde seria 

implantado o setor Médico, Odontológico, Farmacêutico, Hospitalar. Esta localização 

também foi escolhida pela sua proximidade com a grande artéria de penetração à Ilha 

do Governador que daria fácil acesso aos pacientes e usuários do Hospital 

Universitário sem interferir na vida no campus. (ETUB, 1969) 

Essa narrativa já denota a consolidação de um sistema viário estabelecido desde a 

primeira proposta e um avanço na proposta funcional e na setorização agrupando as 

atividades acadêmicas correlatas nestes nove setores. Este segundo projeto também 

avança na definição das edificações com maior detalhamento no seu desenho e 

também dos espaços vazios adjacentes e uma menção a um tratamento paisagístico 

mais contido e ortogonal. Observa-se agora com mais clareza a questão da orientação 

de implantação destes edifícios no terreno, referenciada pelas vias principais. Os 

edifícios se implantam em paralelo a via, tendo sua fachada principal, onde se localiza 

o acesso principal, voltada para essas vias.  

Neste segundo anteprojeto, os setores agora aparecem mais definidos e organizados 

de forma mais cartesiana. Mantêm-se relativamente à mesma posição proposta no 

primeiro, com destaque para ampliação do setor, que agrupa Reitoria, Biblioteca e 

Museu, configurando o aumento da sua importância na organização dos espaços do 

Plano.  

O segundo anteprojeto propõe um agrupamento das funções e a divisão dos centros 

universitários em nove setores, agrupando as unidades universitárias. Estes nove 

setores são:  

Setor Reitoria, Biblioteca, Museu.  

Setor Ciências Sociais, Jurídicas, Políticas, Econômicas e Administrativas.  
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Setor Educação Física e Desportos. 

Setor Residências para estudantes, professores e funcionários.  

Setor Medicina, Odontologia, Farmácia e Enfermagem. 

Setor Filosofia, Ciências, Letras e Educação. 

Setor Engenharia, Química, Tecnologia, Eletrotécnica e Física Nuclear. 

Setor Arquitetura, Urbanismo, Belas Artes, Música e Teatro. 

Setor Prefeitura e Serviços Auxiliares. 

O esquema abaixo mostra estes setores propostos no segundo anteprojeto e suas 

equivalências no primeiro. Pode-se perceber que, em termos de área de ocupação do 

espaço por setor, existe certa equivalência, a notar o crescimento do Setor 01, já 

mencionado, e o crescimento e melhor organização do setor 08 referente às Artes e a 

Arquitetura.  
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Figura 45. Dois planos para a cidade Universitária – primeiro e segundo anteprojeto 

Fonte: Arquitetura Revista nº 2. Rio de Janeiro: FAU UFRJ, 1985. 
 

Alguns usos apontados no primeiro anteprojeto desaparecem, como é o caso do 

Observatório Astronômico e do Jardim Botânico, que dá lugar ao Setor das Artes e 

Arquitetura, dos restaurantes e do alojamento de serviço. O Setor das Residências, 

agora é responsável por concentrar todas as moradias de estudantes, professores e 

funcionários. 

Os edifícios se apresentam de forma independente e autônoma, com implantação de 

centro de terreno com grandes áreas de entorno, garantindo um distanciamento entre 

eles. Quase todos seguem a tipologia de prismas puros sobre pilotis, a exceção do 
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Estádio Universitário e do Instituto de Puericultura. O partido dos edifícios e a 

volumetria eram claramente determinados pela setorização das funções internas do 

edifício, agrupadas por afinidades, seguindo a visão funcionalista.   

Não é possível afirmar que existiu apenas um Projeto Executivo Geral do Plano da Ilha 

Universitária, e sim detalhamentos dos anteprojetos para a execução. Como as obras 

foram sendo realizadas de forma concomitante às definições dos planos, estes 

projetos executivos foram sendo modificados a cada situação nova apresentada. Desta 

forma, apresentamos este estudo para o Plano do conjunto de 1965, que, de certa 

maneira, sintetiza as modificações ocorridas desde o plano de 1952 em decorrência 

das dificuldades de implementação do projeto original.  
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Figura 46. Ilha da Cidade Universitária - Plano de Conjunto Estudo 1965 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

 

Tanto o traçado das vias quanto a setorização sofreram grandes alterações. Os antigos 

setores, como o Setor da Medicina, Setor Educação Física, Setor Arquitetura, Setor 

Reitoria, foram reduzidos em área. Alguns setores cresceram, como Prefeitura e 

Serviços Gerais e o Setor Residências. O Setor Residências, que antes estava reunido 
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aglutinando estudantes, professores e funcionários, agora se fragmentou pelo 

território da ilha tendo cada grupo de usuários um espaço diferenciado. Novos setores 

foram incorporados ao plano, dividindo o espaço antes ocupado por outras funções. 

Estes novos setores são voltados à pesquisa.  

O traçado primitivo se adaptou a estas novas quadras, agora menores, e surgiram 

novas vias internas. A implantação de quase todos os edifícios, à exceção dos quatro já 

construídos, do Estádio e da Reitoria, sofreu algum tipo de modificação. O esquema 

abaixo, desenhado sobre este mesmo mapa, sintetiza o que foi realmente construído 

nestes anos em termos de acessos, vias e edificações. Destaca também vias e edifícios 

que foram construídos após a década de 70, mas mantiveram a implantação e desenho 

propostos neste plano.  

É possível perceber claramente quão pouco dos edifícios projetados nestes planos 

originais chegaram a ser efetivamente construídos. O resultado são poucos edifícios 

espalhados em uma grande extensão territorial. Edifícios emblemáticos, como o 

Estádio, nunca chegaram a ser construídos, embora continuem figurando como um 

desejo nos planos posteriores para a Cidade Universitária. 

Por outro lado, os traçados de vias eram tão determinantes no projeto e na construção 

deste território que, mesmo tendo sido executado muito menos do que o projetado, é 

inegavelmente bem sucedido - seu impacto na conformação do campus, na divisão dos 

espaços e na forma de chegada e apreensão das visadas destes edifícios são alguns 

aspectos que reforçam o valor deste traçado e a intenção do arquiteto.  
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Figura 47. Ilha da Cidade Universitária - Plano de Conjunto Estudo 1965 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  
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Intervenções posteriores  

Na década de 70, impulsionada principalmente pela Reforma Universitária proposta 

pelo governo federal em 1968, a universidade retoma a projeto de construção da sua 

Cidade Universitária com um novo plano diretor apresentado em 1972, buscando 

atender aos objetivos da Reforma e metas educacionais do governo.  

Em janeiro de 1970, o presidente Emílio G. Médici assina decreto abrindo um crédito 

de 23 milhões de cruzeiros para a continuação da construção da Cidade Universitária. 

A partir de então, as obras foram aceleradas e em 1973 foi autorizada a transferência 

das instalações da Praia Vermelha para a Ilha da Cidade Universitária.
1
 

Figura 48. Duplicação da Via principal e abertura de novas vias na década de 70 

Fonte: Implantação e pavimentação do sistema viário na Cidade 

 Universitária. Relatório Governo do Estado da Guanabara, 1971. 

O discurso vigente era de superação do velho modelo pela implantação de uma 

universidade afinada com as “novas ideias”, pensando um horizonte de grande 

expansão do ensino. 

“Projetada para 30 mil estudantes. 10 mil professores e funcionários, 

servidores de outras entidades de pesquisa localizadas na Ilha e uma 

população em trânsito da ordem de 10 mil pessoas. A Cidade 

Universitária terá, em futuro próximo, um total de cerca de 50 mil 

pessoas.” (BARROSO,1972) 

O artigo “Cidade Universitária: um sonho de 37 anos”, publicado na revista Educação 

do Ministério da Educação e Cultura em 1972 define critérios que pautaram a 

elaboração deste plano diretor sendo elas:  

                                                           
1
 Esta transferência não ocorreu de fato, apenas para algumas unidades. A pesquisa ainda não 

conseguiu mapear exatamente quais unidades foram transferidas. 
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1. Seguir a política do Governo, especialmente no que tange ao Plano Estratégico de 

Desenvolvimento concentrando os recursos nas atividades consideradas prioritárias, 

ou seja, Saúde, Tecnologia, Ciências Básicas, Formação de professores e Educação 

Física; 2. Concluir as obras em andamento; 3. Fazer construções que permitissem a 

transferência para a Cidade Universitária de unidades que completassem ou 

integrassem atividades docentes já existentes no campus; 4. Construções que 

permitissem a liberação de imóveis até então ocupados pelas unidades que seriam 

transferidas para a Cidade Universitária e das precariamente instaladas. A adoção 

desses critérios conduziu ao Plano Prioritário de Obras da Cidade Universitária 

(BARROSO, 1972). 

A estratégia proposta foi a de congregar as atividades acadêmicas afins em grandes 

centros, como já havia sido pensado ao final do primeiro período de implantação da 

Cidade Universitária. Estes centros deveriam abrigar a transferência de todas as 

unidades da UFRJ que estavam fora da Cidade Universitária para o campus, prevista 

pelo Plano Prioritário de Obras da Cidade Universitária.  

 

Figura 49. Plano Diretor de 1972 

Fonte: Barroso, Manoel Antonio. Cidade Universitária: um sonho de 37 anos.  

In: Revista Educação do Ministério da Educação e Cultura, Rio de janeiro, 1972. 
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O novo plano trazia alguns remanescentes do plano de Jorge Machado Moreira que 

não chegaram a ser construídos anteriormente, como o setor da Reitoria, o setor 

esportivo, os alojamentos e restaurantes. Mesmo com a permanência de um 

zoneamento rígido, que dispersa as unidades acadêmicas pelo território universitário 

nos grandes quarteirões, já ocorrem modificações de alguns traçados e implantações 

previstas nos planos iniciais. Os antigos setores agora são denominados centros, 

seguindo o mesmo princípio de reunião por atividades afins. 

São incorporadas uma série de novas propostas, como de zonas comerciais, zonas 

industriais, as novas escolas e centros como Centro de Ciências Matemáticas e da 

Natureza, a Escola de Educação Física e Desportos e Centro de Ciências Médicas. O 

projeto destes edifícios já segue tipologias mais flexíveis e em nada se assemelham aos 

projetos de Jorge Machado Moreira.  

Destes foram efetivamente construídos os seguintes edifícios: 

O Centro de Ciências Médicas (edifício dos Institutos): com uma área construída de 

60.623 m², tinha a capacidade prevista para seis mil alunos. Conjunto de 12 blocos, 

destinado ao ensino básico, à pesquisa e à formação de pesquisadores através dos 

cursos de pós-graduação, nas áreas de Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem 

e Biologia. (BARROSO, 1972). 

O Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza: com área construída de 29.529 m² e 

capacidade prevista para 2.500 alunos, é constituído de um conjunto de 10 blocos, 

compreendendo o Instituto de Geociências e o Núcleo de Computação Eletrônica. 

A Escola de Educação Física e Desportos: com área construída de 20.146 m² e 

capacidade prevista para 800 alunos, é um conjunto composto pelos edifícios da 

escola, piscinas, ginásios e campos desportivos. 

O Hospital Universitário: o projeto inicial do Hospital previa 240.000 m² de construção 

e uma capacidade de dois mil leitos. A proposta era aproveitar a metade de todos os 

pavimentos da estrutura existente e dar condições de atendimento a 1.180 leitos. 

(BARROSO, 1972). Este processo deu origem à chamada perna seca do HU, ou seja, 

metade do edifício nunca foi efetivamente ocupado. 



86 

 

O Alojamento de Estudantes: o projeto da Zona Residencial de Estudantes 

compreendia um conjunto de 12 blocos interligados, para um total de três mil alunos. 

Foram construídos apenas dois blocos interligados, com quatro pavimentos e 

capacidade para 504 alunos, sendo 252 em cada um dos blocos. Cada pavimento tem 

capacidade para 84 alunos, em módulos de habitação com três quarto individuais, com 

armário embutido, cama, mesa, estante e cadeira, e um banheiro para cada módulo. 

O Plano trouxe também algumas modificações de uso nos edifícios modernistas. O 

edifício da Escola Nacional de Engenharia passa a ser chamado Centro de Tecnologia e 

vai abrigar, além da Escola de Engenharia, a Escola de Química, o Instituto de 

Eletrotécnica, o Núcleo de Ensaios e Meteorologia, a Coordenação dos Programas de 

Pós-Graduação, o Instituto de Matemática, de Física, de Química e o Departamento de 

Cálculo Científico.  

O edifício da FAU também sofre um acréscimo de funções e passa a abrigar também 

toda a estrutura da Reitoria. Suas instalações foram alocadas nos dois últimos andares 

(7° e 8° andar) do edifício, além de ocupar outros espaços como antigo Salão da 

Congregação da Faculdade de Arquitetura, que passa a ser o Salão dos Conselhos 

Universitários. 

Outra questão que se inicia nesta época, também trazida pela Reforma Universitária 

de 1968, que propunha que as universidades tivessem um papel impulsionador do 

desenvolvimento tecnológico do país, foi a cessão de áreas da Ilha Universitária para a 

localização de instituições de pesquisa extra-universitárias como o Instituto de 

Engenharia Nuclear, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da PETROBRAS (Cenpes) 

1969
2
, a Cia. de Pesquisas de Recursos Minerais (Cepel) em 1972, o Instituto Alberto 

Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, desde que foi inaugurada 

(COPPE) em 1970, o Instituto de Administração da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (COPPEAD) em 1973 e o CETEM, inaugurado em 1978 - Centro de Tecnologia 

Mineral ,unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

                                                           
2
 Projeto do arquiteto Sergio Bernardes, 1969. 
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Figura 50. Localização das obras do Plano de Consolidação da 1° etapa do POP 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

O desenho n° 19.888 do ETU, de 08.06.1978, denominado “Localização das Obras do 

Plano de Consolidação da 1° etapa do POP – Plano de Conjunto Urbanismo”, traz estes 

dados expressos demarcando os edifícios existentes, os que estão em fase de 

execução e os a executar. Neste plano, os antigos Setores agora se denominam 

Centros. Neste desenho já aparecem como concluídos o Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza, Edifício dos Institutos, a metade utilizada do Hospital 

Universitário, o único bloco construído do alojamento e um restaurante universitário. 

Já aparece neste projeto, embora ainda como a executar, o Centro de Estudos da 

Petrobras (Cenpes). 

Na década de 1980 tivemos uma segunda expansão com a construção de outros 

edifícios em especial a Faculdade de Letras em 1985. Construída em frente ao Centro 

de Tecnologia não seguiu a localização proposta nem no plano original nem na 

expansão de 1970.  

Atualmente o campus se encontra em rápido processo de ocupação, tanto com a 

construção de edifícios voltados a atividades acadêmicas e para a expansão da 
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universidade, quanto com a expansão das atividades extra-universitárias, como a 

Petrobras que hoje ocupa uma grande área dentro do campus com pouca ou nenhuma 

relação com as atividades da universidade. 

Com a ampliação do Cenpes, o complexo da Petrobrás da Ilha do Fundão ocupa agora 

mais 300 mil m². São diversos laboratórios destinados a atender as demandas 

tecnológicas das áreas de negócios da Petrobras, com destaque para os laboratórios 

de Biotecnologia, Meio Ambiente e Gás & Energia. A ampliação também conta com 

laboratórios para atender exclusivamente às demandas do pré-sal. 

Figura 51, 52 e 53. Ampliação do CENPES Petrobrás 

Fonte: http://www.terranovaplanejamento.com/portifolio.aspx 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro instalou no campus universitário, o Parque 

Tecnológico UFRJ, abrigando diversas empresas que fazem inovação tecnológica.   A 

estimativa é que mais de 200 empresas se instalem em toda a área de 350 mil metros 

quadrados do parque. Já foram realizadas diversas construções para a implantação do 

parque. O desenho abaixo mostra a grande área que está sendo ocupada pelo parque 

tecnológico e a variedade de tipologias arquitetônicas empregadas nestes edifícios. 
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Figura 54. Implantação e edifícios do parque tecnológico 

Fonte: http://www.parquedorio.ufrj.br/ 

Há ainda a presença dos laboratórios Lab Oceano, Núcleo de Estruturas Oceânicas 

(NEO), Centro de Excelência em Gás Natural (CEGN), um centro de realidade virtual 

vinculado ao Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (Lamce) e o 

Núcleo de Tecnologias de Recuperação de Eco-Sistemas (Nutre). 

Este rápido processo de expansão das atividades extra-universitárias tem ocupado 

grande parte do território livre da Ilha do Fundão causando um adensamento da ilha 

com setores que não se relacionam com a universidade. Estes setores promovem 

livremente construções sem nenhuma conexão com as preexistências da ilha, 

configurando um território apartado do campus.  
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Capítulo 03.  A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Apresentaremos, de forma breve, os quatro edifícios modernistas projetados pelo 

ETUB que chegaram a ser construídos e daremos, na sequência, destaque ao projeto 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o mais detalhado e primoroso projeto da 

Cidade Universitária. Os edifícios são representativos do modo de projetar de Jorge 

Machado Moreira, em especial na Faculdade de Arquitetura, onde o arquiteto leva ao 

máximo o racionalismo e a precisão no projeto e na execução. 

3.1. Os quatro edifícios iniciais 

 

 

Figura 55. Plano de Conjunto da Cidade Universitária – edifícios construídos (grifo nosso) 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  
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Dos 54 edifícios propostos no Plano apenas quatro foram construídos, sendo eles o 

Instituto de Puericultura (término da construção em 1953), a Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo (concluída em 1961), a Escola Nacional de Engenharia (1962) e o Hospital 

das Clínicas 1. 

Os edifícios estão localizados nos dois extremos da ilha, formando dois conjuntos, o 

primeiro conjunto do Centro de Ciências Biomédicas, teve construído o Hospital das 

Clínicas e o Instituto de Puericultura. Os outros dois edifícios, a Faculdade de 

Arquitetura e a Escola Nacional de Engenharia, embora pertençam a dois setores 

distintos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e o Centro de Artes, se encontram 

próximos geograficamente.  

Instituto de Pediatria e Puericultura  

O Instituto de Pediatria e Puericultura, finalizado em 1953, é um edifico de pequenas 

proporções frente aos demais projetos, mas apresenta grande riqueza plástica e 

delicadeza. Em planta, o edifício se configura por um grande bloco paralelo à rua, que 

interliga perpendicularmente outros três blocos de tamanhos diferenciados todos 

apoiados sobre pilotis.  

 

Figura 56. Instituto de Puericultura - Perspectiva 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

                                                           
1
  Embora não se tenha encontrado ainda referências que comprovem, suspeita-se que o Alojamento Estudantil, 

que teve apenas dois blocos construídos, tenha sido concluído em 1961. Outras informações levam a crer que o 

edifício tenha ficado pronto apenas em 1970. Mas pelo tratamento de fachada e estudos de plantas encontrados, 

provavelmente faz parte dos projetos de Jorge Machado Moreira.  
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Esse bloco paralelo à rua apresenta uma fachada predominantemente opaca como 

uma grande caixa alongada com pequenas aberturas quadradas. Todas as fachadas do 

edifício têm tratamentos cuidadosos, tendo cada bloco um tratamento diferenciado, 

marcando as mudanças de função no interior do edifício. 

O tratamento paisagístico, projeto de Roberto Burle Marx, se desenvolve permeando 

os quatro blocos com grandes canteiros sinuosos, que em alguns pontos chegam a 

penetrar o edifício através dos pilotis. Esta sinuosidade se contrapõe e reforça a 

ortogonalidade do próprio edifício sendo parte indissociável desse projeto. 

Figura 57. Instituto de Pediatria e Puericultura   
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

Escola Nacional de Engenharia  

A Escola Nacional de Engenharia, hoje denominado Centro de Tecnologia (CT), foi 

finalizada em 1965. O edifício apresenta um grande bloco paralelo à via principal sobre 

pilotis por onde se tem acesso a blocos perpendiculares onde estão distribuídas as 

salas de aula e demais espaços acadêmicos. Estes blocos perpendiculares são mais 

baixos e formam diversos pátios internos.  

 

Figura 58. Escola de Engenharia  - Perspectiva 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  



93 

 

A fachada frontal, a mais imponente, é verticalmente tripartida, tendo o embasamento 

de pilotis, um corpo principal denso composto de esquadrias em alumínio ritmadas e 

um coroamento liso em cerâmica. As linhas da estrutura são bem marcadas na fachada 

conformando um desenho ortogonal e harmônico. Este prisma frontal se configura no 

térreo como uma grande passagem coberta dando acesso aos demais blocos 

perpendiculares. 

Figura 59. Escola Nacional de Engenharia 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

Hospital Universitário 

O Hospital Universitário é um edifício de dimensões grandiosas, projetado para 

receber um enorme programa. É composto por um grande prisma frontal sobre pilotis 

voltado para a via de acesso ao edifício. Nesta fachada, a entrada do edifício é marcada 

por um volume baixo protegendo o acesso. Deste grande prisma saem duas pernas 

perpendiculares de mesma altura.  

 

Figura 60. Hospital das Clínicas - Perspectiva 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

O edifício apresenta um volume pesado sobre pilotis, com marcação do coroamento 

por uma faixa horizontal superior em cerâmica. As fachadas livres são bem marcadas 

possuindo vedações em esquadrias de alumínio e brise-soleil. 
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Apenas metade do edifício foi finalizada, a outra metade seguiu inutilizada e foi 

apelidada de “perna seca do Hospital Universitário”. Este trecho foi implodido em 

2010. 

Figura 61,62 e 63. Hospital Universitário 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

Faculdade Nacional de Arquitetura 

Provavelmente o edifício mais emblemático da Cidade Universitária, a Faculdade de 

Arquitetura é um projeto primoroso de Jorge Machado Moreira, claramente 

referenciada da proposta de Le Corbusier para o Ministério no terreno da Praia de 

Santa Luzia.   

Figura 64,65 e 66. Faculdade Nacional de Arquitetura 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

3.2 Antecedentes 

A filiação de Jorge Machado Moreira ao racionalismo se dá ainda na formação. 

Graduado em 1932, participou intensamente dos debates na ENBA2 onde as 

tendências do historicismo arquitetônico, com a vertente neocolonial, se 

confrontavam com os ideais do movimento moderno. Moreira então toma partido da 

corrente moderna e é um forte apoiador da reforma empreendida por Lúcio Costa que 

                                                           
2
 Escola Nacional de Belas Artes, de onde, posteriormente, se deriva a Faculdade Nacional de 

Arquitetura, FNA. 
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dirigia a Escola (1930-31). Como Recém-formado participa, paralelamente ao trabalho 

em uma construtora, de diversos concursos de projeto, onde reafirma a opção pelo 

racionalismo. Nestes projetos as principais referências usadas pelo arquiteto são os 

exemplos corbusianos, mas também traz referências a Bauhaus e a Warchavchik. 

(Conduru, 1999, p.16) Estes trabalhos lhe colocaram como importante ator no cenário 

da arquitetura moderna carioca que despontava, não a toa é convidado por Lúcio 

Costa a compor a equipe que iria projetar o Ministério da Educação e Saúde em 1936. 

Como membro desta equipe teve a oportunidade do contato direto com o trabalho de 

Le Corbusier, que veio ao Brasil como consultor deste projeto. Este contato consolida a 

formação de Jorge Moreira e o filia de vez à vertente corbusiana. Nesta mesma 

ocasião, Le Corbusier presta também consultoria ao projeto do Campus da 

Universidade de Brasil, ainda no terreno da Quinta da Boa Vista, desenvolvendo um 

plano de ocupação.  

Neste período, década de 1930 e 1940, a arquitetura moderna carioca se coloca, com a 

chancela do estado, em uma posição privilegiada no contexto cultural e passa de certa 

forma a hegemonizar os projetos e obras do estado. (Conduru, 1999, p.17)  

Em 1937, Jorge Moreira passa ao caminho de profissional autônomo, projetando 

diversas obras públicas e privadas e passando com desenvoltura por programas de 

diferentes complexidades. Segue com rigor a linha purista corbusiana, mas se permite 

também soluções criativas como, por exemplo, o projeto para o Hospital das Clinicas 

de Porto Alegre, com suas torres de serviço laterais elípticas, caixa d’água curva e um 

trecho da cobertura em pequenos arcos, dando pontos de leveza à rigidez do 

monobloco. Esta é uma importante referência para os edifícios da Cidade 

Universitária.  
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Figura 67 e 68.  Maquete do Hospital das Clinicas de Porto Alegre, 1942  
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil. 

Porém estas experimentações plásticas, não o fazem esmorecer da vertente 

racionalista e do rigor purista, nem adotar a plástica como um caminho. Segue por 

uma via própria de abordar o racionalismo, como define Conduru: “prismas ortogonais 

com notas sutis de geometria curva ou angular, dispostos a mercê da luz”. 

Em 1949, Jorge Moreira é convidado para ser o Arquiteto-chefe no Planejamento da 

Cidade Universitária, onde desenvolveria o projeto da Faculdade Nacional de 

Arquitetura. Teve total liberdade na escolha de seus colaboradores, formando uma 

equipe afinada com seu ideário arquitetônico e urbanístico3. O trabalho de Jorge 

Moreira e seus colaboradores à frente do Escritório Técnico foi minucioso, como se 

pode comprovar na leitura dos desenhos dos projetos da Cidade Universitária e das 

edificações.  

O projeto da Faculdade Nacional de Arquitetura é o exemplo extremo do esmero na 

concepção do projeto e na execução. O cuidado na representação de todos os 

aspectos do projeto, a exatidão, o nível de detalhamento, são alguns elementos que 

dão alto valor a esta edificação. Jorge Moreira não abria mão do perfeccionismo.  

 

                                                           
3
 Teve como seu arquiteto adjunto Aldary Toledo e equipe formada por: Orlando Magdalena; João 

Henrique Rocha; Donato Mello Junior; Giuseppina Pirro; Adele Weber; Renato Sá; Elias Kauffman; 

Arlindo Gomes; João Corrêa Lima; Asthor Roris; Norma Albuquerque; Otavio Motaes; Carlos Alberto 

Boudet; Conceição Penna; Jorge Passos; Paulo Souza; Renato Sá Junior; Paulo Sá.  
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3.3 O Projeto 

O projeto traz na sua volumetria a referência da experiência do arquiteto como 

membro da equipe de projeto de Lúcio Costa para o Ministério e de seu contato com o 

trabalho de Le Corbusier, além de toda a experiência pregressa como arquiteto 

autônomo.  

  

Figura 69. Croqui de Le Corbusier para o MÊS.  
Fonte: Durand, José. Le Corbusier no Brasil. Rio de Janeiro, 1991. 

Figura70. Vista geral do edifício da FNA, com o paisagismo de Burle Marx. 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil. 

A parte frontal da volumetria da FNA faz referência direta ao projeto de Le Corbusier 

para o Edifício do Ministério quando sua localização ainda era prevista para a praia de 

Santa Luzia. Como explicita Roberto Conduru na citação abaixo: 

“Se o Campus na Ilha do Fundão pode ser visto como desdobramento 

do projeto de Le Corbusier para a Cidade Universitária na Quinta da 

Boa Vista, o Edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura é a 

adaptação do projeto corbusiano para a sede do ministério na 

Avenida Beira-Mar às exigências de outro programa. Na volumetria 

quase idêntica dos dois edifícios se percebe a homenagem do 

discípulo ao mestre, concretizando, um quarto de século depois, um 

dos sonhos primeiros do racionalismo nos trópicos.” (Conduru, 

1999). 

Esta referência se dá na parte frontal da edificação na articulação do prisma do bloco 

principal com o bloco mais baixo que avança a frente. De resto o edifício possui outras 

articulações volumétricas criativas, entre o bloco principal e os blocos mais baixos, 

resultando em uma interpenetração muito interessante dando origem a pátios e 
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espaços dinâmicos no interior da edificação o que confere uma outra espacialidade à 

obra isolada no lote e a conexão com o traçado viário.  

O edifício se conforma pelo grande prisma horizontal de oito pavimentos no qual se 

conectam outros blocos mais baixos. Este grande prisma tripartido com embasamento 

em pilotis, corpo da fachada com a marcação definida das salas de aula por faixas finas 

de cerâmica e esquadrias de alumínio.  

Na setorização do programa, cada bloco abriga uma função específica. O volume 

principal abrigava as salas de aula e departamentos. Nos blocos mais baixos biblioteca, 

salas de maquete, auditório, entre outros.  

O bloco B se distingue dos demais pela função de circulação e ligação entre partes 

distintas, ou seja, entre espaços de uso comum e não destinados especificamente ao 

ensino. 

3.4 Implantação 

 
 

Figura 71.  Localização no terreno da Ilha do Fundão 
Figura 72.  Implantação na quadra  

Fonte: desenho sobre base do Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

O edifício localiza-se na parte sul da Ilha do fundão, na extremidade do percurso 

proposto pelo projeto de traçado viário, isto denota a importância e destaque desse 

edifício no projeto de ocupação da Ilha, quase como um coroamento das arquiteturas 

apresentadas até aqui no percurso.  

A articulação da sua localização e implantação com o projeto urbano da ilha é muito 

claro, na falta de referências do sítio, o traçado viário se coloca como definidor dos 

espaços e de hierarquia de visadas. Desta forma sua implantação se referencia pela via 



99 

 

de acesso, tendo sua fachada principal paralela a esta via. Reforçando a frontalidade 

como elemento importante na implantação do edifício.  

Outros pontos de destaque da implantação são o seu recuo em relação à via e sua 

posição em um nível ligeiramente elevado, e sua posição de meio de lote, ou seja, 

destacado da esquina. Estes dois fatores reforçam tanto a monumentalidade do 

edifício, quanto seu status privilegiado em relação aos demais da cidade universitária. 

Esta visada foi construída e pensada pelo arquiteto para causar este impacto visual.   

 O tratamento das áreas livres ficou a cargo do paisagista Roberto Burle Marx, que 

projetou uma série de jardins geométricos, com espelhos d’água e passarelas 

complementando o conjunto e aumentando o impacto de chegada a edificação. 

  

Figura 73.  Vista de detalhe do jardim 
Figura 74.  Vista aérea do jardim em construção  

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

Esta implantação muito determinada pelo sistema viário gerou uma situação de 

insolação de certa forma complicada para o projeto do edifício. As duas fachadas, 

frontal (NNO) e posterior (SSE) tem forte incidência solar do sol da tarde e do sol da 

manhã, respectivamente. No projeto o arquiteto resolve com simplicidade esta 

questão, reservando a fachada NNO para o uso na parte da tarde e a fachada SSE para 

uso matutino. Com as mudanças de uso e incorporação de novas atividades o edifício 

nos dias atuais sofre com uma incidência solar forte, devido ao uso integral de todas as 

salas em todos os horários.  
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Figura 75. Anemogramas 
Fonte: Arquitetura Revista nº 2. FAU UFRJ, 1985. 

 

A situação do edifício em relação aos ventos, como mostra a figura 75 é confortável na 

maior parte do tempo, com ventos dominantes na direção SSE, que corresponde à 

fachada posterior, com “brisas constantes de bom tempo”. A fachada frontal NNO 

recebe “ventos de rajada em casos de temporal de verão”. O edifício, com as portas 

das salas abertas, possui ventilação cruzada favorecendo a circulação dos ventos no 

seu interior e o conforto térmico. 

 
3.5 Composição Volumétrica 

 

 

Bloco A – Lamina de 8 pavimentos – salas de aula  

Bloco B/C – bloco de 2 pavimentos – circulação, 

biblioteca, museu, salão. 

Bloco D - bloco baixo de 2 pavimentos - oficinas 

Bloco E – Museu de arquitetura comparada (não 

executado) 

Figura 76. Esquema dos blocos  
Fonte: desenho da autora  

Sua composição geral é de um bloco principal prismático (bloco A) de oito pavimentos 

de 173 metros de extensão cortada a um terço de sua altura por um edifício baixo 

perpendicular sobre pilotis (bloco B) com terminação em painel de concreto projetado 
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por Burle Marx, o trecho posterior deste volume baixo (bloco C) se estende ligando o 

bloco principal (A) ao bloco D, onde estão as oficinas. Nesta ligação abrem-se dois 

pátios internos ajardinados. Outro bloco, bloco “E”, fazia parte do projeto executivo e 

abrigaria o Museu de Arquitetura Comparada, que não chegou a ser executado. 

  

Figura 77.  Vista aérea da lateral do edifício  
Figura 78. Vista aérea posterior do edifício 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

3.6 Pavimentos - plantas  

O bloco principal (A) verticaliza-se tendo “pavimento tipo” do 3º ao 8º pavimento, 

onde estavam localizadas as salas de aula, as salas do 3º ao 7º pavimentos eram 

destinadas aos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do curso de arquitetura respectivamente. O 8º 

pavimento serviria para os cursos de pós-graduação e de urbanismo. 

 

Figura 79. Corte transversal  
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

O térreo conforma um amplo espaço de recepção, onde se localiza o hall de entrada e 

o acesso aos elevadores e escadas. Possui pé direito duplo com sobre o qual avança 
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um mezanino curvo que corresponde ao segundo pavimento. Neste pavimento está 

localizada a biblioteca. 

 

Figura 80. Planta do segundo pavimento com mezanino   
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

O pavimento tipo consiste de um corredor central com salas para ambos os lados. No 

centro do pavimento há um hall de distribuição aonde chegam os cinco elevadores e 

as escadas. Neste hall existe um pequeno auditório por andar, estes auditórios não 

existiam no projeto executivo, eles se originam da união de uma sala destinada à 

secretaria com uma sala de professores.  

 

Figura 81. Planta tipo do 3º ao 8º pavimento  

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 
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Deste hall se tem acesso ao corredor central. Neste corredor distribuem-se, no trecho 

posterior (fachada SSE), as salas de aula ou “salas de trabalho”, são 21 salas de “oito 

alunos” e duas salas maiores para “onze alunos”. Esta denominação corresponde à 

intenção do projeto executivo, que trazia demarcada a capacidade de cada sala com 

um layout de distribuição das pranchetas individuais e seus armários correspondentes. 

As salas de trabalho tinham 73,5 m² e as maiores 96,0 m². 

  

Figura 82. Planta tipo do 3º ao 8º pavimento – detalhe da sala de aula 
Figura 83. Planta tipo do 3º ao 8º pavimento – detalhe da sala de trabalho 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

Na outra face do edifício (fachada NNO) se distribuíam as demais salas. Nas 

extremidades duas salas de ensino teórico com capacidade para 50 alunos e duas salas 

de ensino prático com capacidade para 25 alunos. Na sequencia dois conjuntos de 

banheiros sendo dois para alunos, dois para alunas, um para professores e um para 

professoras.  No trecho central previam-se, além da circulação, cinco salas de 

professores e uma secretaria. Ao lado das escadas também estava previsto uma área 

de apoio com elevador de serviço e copa e sanitários para serventes.  
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Figura 84.  Planta tipo do 3º ao 8º pavimento – salas (grifo nosso) 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 

Estas instalações de professores contavam com uma sala de espera, uma sala de 

reuniões e assistentes e uma sala do Catedrático. A hierarquia e o projeto pedagógico 

da escola de faziam presentes na concepção da planta, nos layouts e na previsão de 

utilização.  

A cobertura do edifício é feito lajes inclinadas tendo no centro da cobertura um 

terraço jardim onde se destacam volumes curvos correspondentes à caixa d’água e 

casa de máquina dos elevadores. Este terraço é acessado por escadas a partir do 8º 

pavimento. 

 

Figura 85. Planta de situação – detalhe da cobertura 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU – Brasil 
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3.9 Detalhamentos – materiais e esquadrias 

Um dos grandes destaques deste edifício é a perfeição dos detalhes executados e 

projetados por Jorge Moreira. O uso dos materiais industrializados tirando partido da 

estandardização e criou belas soluções de superfícies internas e externas, além de 

detalhes construtivos de alta qualidade.  

Figura 94. Corredor do 4º pavimento 

Figura 95.  Detalhe da cerâmica 

Figura 96. Detalhe da cerâmica nos vãos 

Fonte: Fotos da autora - 2014 

As lajotas pretas de piso e a lajota bege de revestimento das paredes dos corredores 

são moduladas de forma a não receber cortes na execução. Funcionam, neste caso, 

como um módulo gerador de proporções para todos os outros elementos do edifício.  

Jorge Moreira notabilizou-se pelo amor aos detalhes e à procura de 

uma adaptação “clássica” do modernismo corbusiano inicial, 

explicitando a rejeição de diálogos com o passado ou a pesquisa de 

novas formas. A Faculdade de Arquitetura na Ilha do Fundão 

apresenta, portanto, todos os elementos básicos do modernismo: 

estrutura de concreto livre, fachada livre, pilotis e terraço-jardim. O 

prédio é todo modulado e os seus elementos apresentam medidas 

múltiplas, que regem a composição – a menor dessas medidas 

pertecem à cerâmica de revestimento do piso (15 x 30 

cm).” (Cavalcanti, 2001) 
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A perfeição na execução destes revestimentos e a qualidade plástica decorrente é um 

ponto de destaque do edifício, nos desenhos do projeto executivo é possível perceber 

o nível de detalhamento do projeto em relação aos revestimentos. Fica claro então 

que a questão dos materiais é ponto indissociável na valoração desta arquitetura.  

 

Figura 97. Detalhamento dos revestimentos do 2º pavimento -  

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

As esquadrias também são elementos importantíssimos na análise deste edifício, pois 

figuram tanto como a vedação do edifício, como elemento de ventilação e insolação 

para o interior da edificação e ainda como elemento plástico gerador do desenho das 

fachadas. Estas esquadrias são de alumínio belga e vidro do piso ao teto, tendo a parte 

inferior fixa, a superior em báscula e a intermediária em folhas de correr desenhadas 

especificamente para este edifício. 
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Figura 98. Detalhamento das esquadrias da fachada SSE  

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil  

O piso do hall de entrada e todo o piso livre do pavimento térreo são revestidos de 

placas cimentícias em tom marrom escuro e as paredes são lisas ou revestidas de 

cerâmica. A caixa de escada que acessa todos os oito pavimentos tem paredes em 

pastilha bege e piso em granito preto. A escada merece destaque para o detalhamento 

do degrau que possui uma leve inclinação no espelho de modo a dar mais conforto à 

pisada.  

Neste pavimento térreo também merece destaque o corredor de acesso ao Salão Azul 

que é todo revestido da mesma cerâmica bege utilizada nos corredores dos 

pavimentos. A outra parede do corredor é toda revestida do piso ao teto de cobogó 

em concreto quadrado de seção 10 x 10
1
. O piso é em cimento liso tingido em um tom 

de azul escuro de aspecto uniforme. O Salão Azul tem no seu hall de acesso, piso e 

parede em tábua corrida e teto pintado de azul, e possui um painel de esquadria de 

alumínio e vidro que divide os ambientes. O auditório tem o mesmo piso, paredes 

brancas e teto em placas acústicas angulosas em branco e azul. O mobiliário é 

composto por cadeiras fixas em madeira e couro. 

                                                           
1
 Medida estimada  
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Figura 99.  Corredor de acesso ao Salão Azul 

Figura 100.  Hall de entrada do Salão Azul 

Fonte: Fotos da autora - 2014 

No segundo pavimento, o mezanino possui piso em mármore branco e guarda corpo 

curvo em metal e madeira. Neste pavimento localiza-se a Biblioteca e o Museu, ambos 

possuem uma cobertura em claraboias de concreto armado e vidro, paredes e pisos 

em madeira. 

Neste pavimento merece destaque o Salão da Congregação, que hoje é ocupado pelo 

Conselho Universitário da UFRJ. O Salão possui piso em parquet de madeira e paredes 

revestidas em madeira lisa. Logo na entrada possui uma parede divisória em mármore 

bege com um detalhe interessante de paginação, um vidro de topo marcando a divisão 

entre as placas.  

Do 3º ao 8º pavimento o Hall de acesso e os corredores, como já mencionado, são 

revestidos de cerâmica preta no piso e bege nas paredes. As salas de aula para oito e 

onze alunos são em piso de parquet de madeira. A parede adjacente à porta de 

entrada tem uma marcenaria detalhada, com oito armários em madeira escura e 

seguindo os armários tem-se uma pia com armários altos e baixos também em 

madeira. As demais paredes são lisas e a fachada tem esquadrias de alumínio do piso 

ao teto. As varandas destas salas tem revestimento de pastilha bege e guarda corpo 

metálico e piso em pastilha preta.  
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O teto é feito em rebaixo de gesso liso, com iluminação artificial feita através de 

lâmpadas frias que se encaixam em um nicho fechado por uma treliça de madeira em 

colmeia. Este modelo de forro se repete em todas as salas e na circulação. O mobiliário 

projetado para estas salas eram oito ou onze pranchetas em madeira com bancos 

altos. 

As salas de aula teórica possuem o mesmo piso de parquet em madeira clara, que tem 

um leve escalonamento para facilitar a visão. Estas salas ainda possuem o mobiliário 

projetado composto por mesas de madeira com tampo em fórmica branca em linha e 

cadeias fixas rotatórias em fibra de vidro pintada.  

As salas dos professores, que hoje correspondem aos departamentos, tem piso em 

parquet de madeira e mobiliário projetado de mesas de trabalho, mesas de reunião, 

balcão de atendimento, armários entre outros. 

A caixa dos cinco elevadores é revestida externamente por madeira lisa, tendo ao 

fundo um armário falso para passagem de instalações. 

3.10 Estado atual - usos 

O edifício que tinha sido originalmente projetado e inicialmente ocupado apenas pela 

Faculdade de Arquitetura, com usos determinados para cada sala em função da 

insolação, com amplos espaços para as diferentes atividades da escola, hoje divide 

esta função com diversas outras incorporadas ao longo do seu tempo de vida.  

 Já na década de 1970, decorrente da retomada da construção da Cidade Universitária 

motivada pela reforma universitária de 1968, o edifício recebe toda a estrutura da 

Reitoria que passa a ocupar o 8º andar e a sala do conselho do segundo pavimento. 

Com o passar dos anos outras unidades passaram a ocupar partes do edifício como a 

Escola de Belas Artes que ocupa o 6º e 7º andares, além de uma parte do bloco D na 

parte dos ateliers, incluindo o antigo ginásio onde hoje se localiza o atelier de pintura. 

O centro de letras e artes ocupa um trecho lateral do pavimento térreo onde foi 

projetado o restaurante estudantil.  

Os programas de pós-graduação da FAU ocupam uma parte das salas de aula do 4º o 

5º andar e criaram estruturas internas de divisórias e salas de trabalho, assim como o 
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IPPUR que ocupa todo o final do corredor do 5º andar. Diversos espaços que 

configuravam vazios foram ocupados com papelarias, copiadoras, livrarias, 

lanchonetes e depósitos, comprometendo a leitura do espaço projetado.  

Esta estrutura de condomínio gera uma grande dificuldade de gestão deste espaço 

compartilhado que se tornou este edifício, e figura como um dos maiores desafios à 

sua preservação devido à descentralização das tomadas de decisão, que na prática 

levam a intervenções fragmentadas e sem critério. 
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Capitulo 04.  Preservação do Patrimônio Moderno 

As questões relativas à necessidade da salvaguarda do legado do Movimento Moderno 

vêm se apresentando como um desafio contemporâneo a ser encarado pela disciplina 

da conservação. A preservação deste passado recente ainda é um tema que suscita 

debates e questionamentos, não apenas no que tange à técnica e a matéria, mas 

também a sua relação com o arcabouço teórico da conservação. 

Esta salvaguarda não é tarefa fácil, existem diversas questões que permeiam esta 

discussão e há ainda grandes desafios a serem vencidos. Ainda é preciso consolidar, no 

campo da preservação, o reconhecimento da arquitetura moderna como um produto 

cultural de um tempo passado, e assim passível de proteção.  

As transformações ocorridas no ambiente construído e as novas necessidades 

impostas no decorrer da vida destes edifícios criaram uma série de questões e 

ameaças a sua perpetuação. A obsolescência funcional e tecnológica, o 

envelhecimento dos materiais, a falta de conservação, as novas necessidades 

infraestruturais, são problemas de ordem técnica, mas que devem ser encarados sob a 

ótica do arcabouço teórico e prático da restauração, o que não tem acontecido, 

resultando em danos irreversíveis. 

4.1 Teoria do Restauro e o Patrimônio recente  

As preocupações com a preservação da Arquitetura Moderna, no cenário 

internacional, começam a despontar ainda na década de 80 e se dão principalmente 

em decorrência das ameaças que sofriam alguns de seus mais expressivos exemplares. 

A ameaça de perda e desfiguração do Patrimônio Moderno gerou uma grande reação 

em prol de sua preservação e mobilizou diversos arquitetos dando início a um 

processo, ainda em curso, de discussão e tentativa de resguardar esses exemplares 

para o conhecimento das gerações futuras.  

Ao longo destas duas décadas de amadurecimento da discussão acerca da 

emergência da preservação do legado moderno, nota-se uma tendência simplificadora 

de afastar o tema da preservação do Moderno do campo teórico crítico da 

restauração. Esta tendência tem sido duramente combatida pelos que se aprofundam 
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no tema deixando claro que não existe, no campo teórico, a diferenciação entre a 

preservação das obras de arquitetura recente e a restauração do antigo.  

“ (...)o Restauro da Arquitetura Moderna pode ser enfrentado com os 

instrumentos oferecidos pelo campo disciplinar da Restauração, que 

exige que se enfrente a questão com rigor técnico, metodológico e 

cientifico” (SALVO, 2007 ) 

O restauro do moderno deve ser reconhecido como um problema histórico – 

crítico e não como uma decisão baseada unicamente em critérios técnicos, e muito 

menos como uma questão de gosto ou de tendência estética. Esta decisão deve estar 

sob a ótica do arcabouço teórico metodológico da restauração aprofundado a partir do 

séc. XIX e atingindo a maturidade na teoria Brandiana, conduzindo o debate para a 

consolidação da Carta de Veneza como referência fundamental do campo. 

"Por isso, definindo a restauração como o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte como tal, a reconhecemos naquele 

momento do processo crítico em que, tão-só, poderá fundamentar a 

sua legitimidade; fora disso, qualquer intervenção sobre a obra de 

arte é arbitrária e injustificável. Além do mais, retiramos para sempre 

a restauração do empirismo dos procedimentos e a integramos na 

história, como consciência crítica e científica do momento em que a 

intervenção de restauro se produz. [...]” (BRANDI, 2004) 

Por isso a restauração, para todos os tempos, deve se pautar pela análise de cada 

obra, sua conformação física e imagem ao longo do tempo, fundamentando-se na 

relação dialética entre as instâncias histórica e estética da obra. Deixando claro que 

cada edifício requer um esforço interpretativo próprio, singular, pelas características 

peculiares de cada obra e seu transcurso no tempo. A intervenção de restauro não 

pode ser dogmática, porém também não deve ser arbitrária, dai a relevância do auxílio 

da teoria.  

Este processo não é simples e óbvio, pelo contrario, traz uma gama de complexidades 

e envolve esforços multidisciplinares para a elaboração de reflexões aprofundadas. O 

restauro na arquitetura moderna deve levar em conta os desafios colocados por uma 
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série de questões e ameaças a sua perpetuação com autenticidade as gerações 

futuras. 

Os usos e tecnologias propostas pelo Movimento Moderno vieram ao longo destes 

anos se tornando obsoletas ou deixando de existir. As mudanças de uso dos edifícios 

modernos, em muitos casos, levam a grandes modificações de layout, que resultam 

em uma completa remodelação dos ambientes internos, causando a perda das 

características funcionais destes edifícios.  

Por estarem sempre em uso, estes edifícios acabam sendo submetidos a grandes 

mudanças ou manutenções sem o rigor necessário de uma operação de conservação, 

neste caso a destinação a uma função – o uso - que seria um fator de preservação1 se 

apresenta como agente causador da desfiguração interna da edificação e consequente 

perda de autenticidade. Não se faz aqui o combate ao uso destes edifícios, mas sim a 

defesa de que este uso deve ser compatível, sendo o uso adaptado ao edifício e não o 

contrário. 

Os sistemas contemporâneos, as novas tecnologias e as novas exigências em relação 

ao desempenho destes edifícios, a acessibilidade, a preocupação atual com as 

mudanças climáticas e com a eficiência energética se mostram muitas vezes 

incompatíveis com estas estruturas modernas. A adaptação a estas novas exigências é 

outro fator que deve ser avaliado com cautela, pois estas adaptações levam, muitas 

vezes, a drásticas mudanças nas estruturas, nos espaços internos e nas superfícies, 

substituição de tecnologias e adaptação que levam a perda de soluções tecnológicas 

originais e a perda destes edifícios enquanto documentos do avanço e das inovações 

tecnológicas de uma dada época.  

Outra questão importante a se considerar é a autenticidade dos materiais de 

construção. Este processo natural de envelhecimento da arquitetura moderna 

promoveu à desmistificação da durabilidade eterna dos materiais empregados nas 

edificações modernas. Como todo material construtivo, os materiais modernos 

                                                 
1 Carta de Veneza. Artigo 5.º. A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua afectação a 

uma função útil à sociedade. Tal afectação é desejável, mas não pode, nem deve alterar a disposição e a 
decoração dos edifícios. É dentro destes limites que se devem conceber, e que se podem autorizar, as 
adaptações exigidas pela evolução dos usos e dos costumes. 
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também sofreram com o avanço do tempo e em alguns casos sua reação não se deu 

com a qualidade esperada.  

O próprio concreto que era tido como um material de alta resistência e durabilidade 

começa a apresentar desgastes e patologias, principalmente nas estruturas aparentes, 

que se configura como um grande desafio à preservação. A ausência de conservação e 

manutenção ao longo dos anos, em muitos casos leva a um comprometimento das 

próprias estruturas da edificação, o que dificulta a preservação da sua integridade 

material, sendo necessário recorrer a soluções de recuperação que se apresentam 

como condenáveis do ponto de vista da conservação, mas como a única forma de 

salvaguardar os exemplares. 

É preciso evitar ao máximo estas soluções de substituição integral das estruturas 

tentando, ao máximo, intervir apenas nos pontos de maior comprometimento e 

adotando soluções de conservação e monitoramento para o resto da estrutura, 

intervindo assim, o mínimo necessário, para a manutenção da integridade física do 

bem. 

Outros materiais empregados nas edificações modernas eram de certa forma, novas 

experiências de aplicações de revestimentos, vedações, encaixes. Alguns deles criados 

para determinada situação, o que lhe confere um caráter quase que artesanal e de 

difícil manutenção e reposição. Da mesma forma o uso de materiais industriais, que na 

época eram correntes no mercado, mas que hoje não são mais fabricados e por vezes 

dependem de processos industriais que podem ter sido abandonados também geram 

dificuldades de reposição. Ou até mesmo o uso de matérias tradicionais, mas 

empregados aqui de forma inovadora, como o caso da pedra, da madeira, ou 

combinados com outros materiais de coeficientes diferenciados de dilatação ou de 

diferentes respostas às intempéries e que nem sempre se adaptaram bem a estas 

novas formas de aplicação, também configuram desafios técnicos à restauração. 

As tentativas de recuperação destes materiais e estruturas começam a se dar como 

uma operação de simples manutenção, sem uma preocupação conservativa, ou sem o 

cuidado de uma intervenção de restauro, o que em muitos casos ocasionou perdas 

irreversíveis na matéria original destes edifícios. Mesmo em intervenções criteriosas 
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há de se observar que devido às técnicas apropriadas para conservação destes 

materiais ainda não terem sido completamente desenvolvidas, em muitos casos, é 

feita a opção pelas substituições totais com materiais de aspecto semelhante, o que 

tem resultado não na restauração, mas na repristinação das superfícies, o que descarta 

o valor documental e artístico intrínsecos a estes materiais modernos. 

O tratamento das superfícies arquitetônicas deve ser encarado como uma questão 

teórica e crítica, embasada nos preceitos correntes da disciplina da restauração. As 

superfícies devem ser pensadas como parte integrante e primordial dos edifícios, não 

apenas como uma roupagem, mas como uma pele, parte integrante do organismo da 

arquitetura. É importante que não se vulgarize as superfícies arquitetônicas tratando-

as apenas como um acessório ao edifício e sim dotá-las de seu valor de testemunho da 

passagem do tempo. (Kühl, 2004) 

No caso da arquitetura moderna esta questão se torna mais pungente, pois ao 

contrário de edifícios mais antigos, onde a ornamentação era a maior responsável pela 

configuração da imagem do edifício, na arquitetura moderna, as superfícies, os 

volumes e planos puros, os vidros são o que desenham esta imagem da edificação, 

desta forma não devem ser encarados como materiais passíveis de manutenções sem 

critério, o que pode levar a descaracterização total destes edifícios. Sendo assim estes 

elementos devem ser tratados como parte de um sistema e não podem ser 

negligenciados no momento da restauração.  

As superfícies na arquitetura moderna apresentam uma peculiaridade a ser encarada 

que é a questão das transparências. Com o desenvolvimento das tecnologias de 

curtain wall e das grandes esquadrias de vidros, as fachadas translúcidas presentes em 

muitos edifícios modernos são influenciadas diretamente pelo tratamento dado ao 

interior do edifício, já que suas variações cromáticas, de textura, de elementos e de 

iluminação influenciam diretamente na imagem externa do edifico, fazendo com que 

as modificações internas possam também ser encaradas como questões de superfície 

arquitetônicas, e devem ser assim pensadas de forma crítica e conscienciosa. O mesmo 

cuidado que deve ser aplicado à superfície propriamente dita, deve ser levado em 

conta na percepção destes elementos internos, para não correr o risco de mesmo 

preservando as superfícies, incorrer na desfiguração da imagem do edifício.  
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A dificuldade de aceitar a passagem do tempo é uma característica contemporânea, 

não apenas no campo da arquitetura. Existe uma grande barreira em reconhecer o 

belo nas marcas do tempo. O que em outros tempos era considerada a beleza da 

pátina acumulada no transcorrer da vida do bem, na Arquitetura Moderna ainda é 

vista como algo negativo e passível de constante renovação. Essa dificuldade leva ao 

risco de que estes edifícios desapareçam antes mesmo de serem conhecidos, ou 

minimamente documentados. Não pela demolição, ou desaparecimento, mas por sua 

total desfiguração a ponto de não ser mais reconhecido pelos elementos que outrora 

lhe conferiram o valor arquitetônico e documental. 

Todas estas questões ainda figuram um debate em aberto, e é preciso a 

conscientização e o convencimento da necessidade da preservação deste legado, que 

ainda hoje sofre grandes perdas. Embora as discussões no campo do patrimônio já 

tenham apontado que a preservação da Arquitetura Moderna deve seguir o arcabouço 

teórico e prático consolidado ao longo de muitos anos de debates para 

estabelecimento do campo disciplinar da preservação, ainda é preciso fortalecer a 

batalha para a transmissão deste passado para as gerações vindouras em toda sua 

complexidade e autenticidade. 

A problemática da Preservação da Arquitetura do Movimento Moderno não é 

diferente daquela que opera nas obras de épocas anteriores, desta forma é necessário 

compreender o arcabouço teórico do campo da preservação como forma de 

instrumentalizar a abordagem sobre este legado. 

As teorias e princípios correntes do restauro são resultado de mais de cinco séculos de 

maturação de formulações, que tem sua origem no século XV com as questões 

levantadas pelo renascimento. As noções de respeito pelo tecido original das 

edificações, de distinguibilidade e reversibilidade e documentação do patrimônio, que 

tiveram origem no renascimento amadureceram ao longo dos séculos. 

A Restauração é um campo disciplinar, que embora acumule o conhecimento prático 

e de formulações teóricas há dois séculos, adquiriu autonomia a partir do século XIX, 

se afastando das ações pragmáticas e configurando-se como ação cultural.  
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No século XX, a década de 1960 demarca a trajetória da disciplina do restauro com a 

Teoria do Restauro de Cesari Brandi, consolidando o restauro como um ato histórico-

crítico. Assumindo que qualquer ação, por mínima que seja, altera a realidade 

figurativa do bem, a restauração ganha responsabilidade de justificar, fundamentar e 

controlar estas ações com ênfase da autenticidade do documento histórico e da 

figuratividade da edificação. 

Entende a restauração como: 

“o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na 

sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, 

com vistas à sua transmissão ao futuro”. (BRANDI, 2004) 

Esta Teoria coloca a restauração em um novo patamar, e a conforma como uma ação 

de caráter eminentemente cultural. 

Estas formulações alcançam seu período de maturidade com a discussão apresentada 

pela Carta de Veneza, em confluência com a Teoria Brandiana, consolidando o 

restauro como “um ato eminentemente cultural e critico alicerçado na analise da 

relação dialética entre as instancias estéticas e históricas.” (BRANDI, 2004). 

As contribuições de Giovanni Carbonnara, no ultimo quartel do século XX, com a 

publicação de seu Trattato di restauro architettonico, reforçam o Restauro Crítico 

somando novos paradigmas conformados após algumas décadas de experimentação 

da Teoria Brandiana. Carbonara propõe o Restauro Crítico Conservativo e Criativo, que 

assume uma posição mais conservativa e, quando se faz necessária a intervenção, 

defende o uso de ferramentas criativas para tratar questões como as adições e o 

tratamento das lacunas, sempre fundamentadas no juízo histórico Crítico. 

Neste mesmo sentido Carbonara, alicerçado na teoria Brandiana, entra na discussão 

acerca da preservação do patrimônio mais recente, defendendo seu tratamento como 

um ato histórico-crítico do campo da preservação e a inserindo dentro das teorias e 

metodologias da restauração e da conservação.  

No texto, Brandi e a restauração arquitetônica hoje, Giovanni Carbonara volta ao 

campo das formulações teóricas da disciplina da restauração entrando no debate 

contemporâneo e trazendo reafirmações e alargamentos conceituais sobre a teoria 
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brandiana. Inicia o texto com uma referência a contribuição teórica de Alois Riegl e sua 

importância para as concepções de Brandi, porém ressalta que é de sua experiência 

critica pessoal e de sua pesquisa no campo estético que estão as chaves do 

entendimento da sua teoria. Sendo assim não apenas reafirma suas formulações como 

propõe alargamentos surgidos a partir de novos contextos imprevisíveis por Brandi. 

Afirma assim que não existe nada mais consumado ou experimentado do que a Teoria 

Brandiana. Deve-se sim estender a experimentação para outros campos além da 

pintura e da escultura, mais propriamente para a arquitetura e para o meio urbano e 

da paisagem, campo ainda pouco explorado, mas de extrema necessidade de reflexão 

crítica frente à mediocridade das restaurações feitas nos dias de hoje. 

Defende a articulação entre a Teoria Brandiana e o “Restauro Crítico” como a linha 

mais correta na tutela do patrimônio cultural, abrindo novas perspectivas de 

desenvolvimento a partir do alargamento do conceito de “bem cultural”, muito mais 

amplo e que traz um alargamento também do campo de atuação. Para isto defende a 

vertente crítico-conservativa, consciente da ampliação da quantidade e tipologia dos 

bens a serem protegidos na atualidade que vão muito além das obras de arte. 

Ressalta que a teoria brandiana não exclui o restauro arquitetônico do restauro das 

obras de arte, apenas incorpora um fator além que é a impossibilidade de remover o 

objeto de seu sítio e a preservação deste ambiente como forma de dar sentido ao 

objeto arquitetônico. 

Cita como um dos erros recorrentes na leitura da Teoria a confusão entre restauro, 

repristinação e refazimento. Defende que não é o fato do material ser semelhante ao 

original que dá a esta intervenção o mesmo valor do antigo, não se reconstrói a 

historicidade e sim se cria um falso histórico e estético. 

Carbonara defende que a prática dos refazimentos, vai de encontro à defesa de Brandi 

da pátina como testemunho da passagem do tempo, e que estes refazimentos 

inevitavelmente alteram a obra e cancelam a percepção do tempo transcorrido, 

configurando um falso histórico. Neste sentido trata da questão do restauro das 

superfícies, defendendo a conservação da matéria.  
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Ressalta que a preservação da espacialidade da arquitetura deve estar nas 

preocupações dos restauradores, sendo esta função da estrutura arquitetônica e não 

apenas de sua imagem. Esta espacialidade então se relaciona também com o ambiente 

envolvente, o que reforça que o monumento não pode ser isolado de seu sítio. Desta 

forma deve-se tentar preservar ao máximo estes dados espaciais onde se insere o 

monumento. 

Levanta o que ela chama de pseudoteorias divulgadas nas décadas de 80 e 90 da 

“conservação imaterial” onde o valor dado aos valores simbólicos de sobrepõem aos 

valores históricos e artísticos; a manutenção2 com tendência a repristinação; a 

reutilização e recuperação deslocadas da crítica do restauro e a livre projetação em 

que o arquiteto se permite intervir no ambiente histórico sem respeito e crítica; 

Como exemplo positivo de projeto e metodologia de restauro traz o caso do Arranha-

céu Pirelli, confirmando a validade da aplicação da teoria brandiana, se estendendo 

também para os monumentos recentes. Esta intervenção representa um autentico 

processo de restauração, conservando não apenas a imagem, mas sua substância 

construtiva e seu testemunho tecnológico. Este exemplo serve para refutar a 

diferenciação de tratamento dados aos edifícios modernos no que tange a sua 

restauração e afirma que é possível percorrer a via teórica do restauro.  

Seguindo esta mesma abordagem a arquiteta Simona Salvo nos traz algumas questões 

concretas em dois artigos o primeiro “Restauro e restauros das obras arquitetônicas do 

século 20: intervenções em arranha-céus em confronto” onde trata de problemas de 

intervenção na arquitetura contemporânea analisando as várias questões teóricas 

metodológicas e o segundo “A restauração do arranha-céu Pirelli: a resposta italiana a 

uma questão internacional” ambos com tradução da professora Beatriz Kühl, onde a 

arquiteta esmiúça o caminho metodológico da restauração do arranha-céu da Pirelli 

em Milão, mostrando um exemplo positivo de intervenção que se deu mais no campo 

de uma intervenção de conservação e que demonstrou na prática, que o campo 

                                                 
2 Sobre o tema da Manutenção avalia como positiva a formulação de Giovanni Urbani sobre a 
“manutenção programada” e mais ainda a definição de Stefano Della Torre da “conservação 
programada” 
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disciplinar da restauração oferece os instrumentos necessários para o enfrentamento 

do restauro da arquitetura moderna. 

No texto “Restauro e ‘restauros’ das obras arquitetônicas do Século 20: Intervenções 

em arranha-céus em confronto” Simona Salvo aborda os debates acerca das 

intervenções de restauro na arquitetura recente apresentando uma tendência a perda 

de memórias arquitetônicas destes edifícios que se diluem antes mesmo de serem 

estudados. As intervenções no geral se distanciam do campo seguindo a tendência de 

“refazer, antes que conservar” – ou seja, uma continua adequação a necessidades 

contemporâneas - cancelando partes e materiais autênticos, seguindo a tendência da 

repristinação voltada a recuperar a imagem primitiva anulando a autenticidade 

material e sua historicidade. 

Traz também o exemplo da intervenção nas fachadas do arranha-céu Pirelli como um 

caso que pode ser considerada uma boa obra de restauração – caminho da 

intervenção conservativa. Mantiveram-se ao máximo os perfis de alumínio anodizado 

que compõem as fachadas contínuas do edifício, preservando seu valor documental, 

tecnológico, construtivo e material. A operação permitiu manter o sistema construtivo 

original levando em conta a conformação historicizada das superfícies e o respeito pela 

autenticidade dos materiais e características técnicas da fachada. 

A leitura destes textos permite a construção de um panorama crítico das formulações 

teóricas mais recentes do campo do restauro, mostrando diversos alargamentos e 

novas questões que necessitam ser respondidas no presente. Trazem então novas 

perspectivas, entretanto não se afastam das formulações consolidadas ao longo dos 

séculos e especialmente reafirmam a importância da Teoria de Cesari Brandi, ainda 

longe de ser superada, e sua aplicabilidade da resposta de questões diversas e 

contemporâneas. Estes dois últimos textos, em especial, reforçam a defesa do projeto 

de pesquisa de que é possível encarar o restauro das obras do século XX como 

problema do campo da restauração, enfrentando a sua complexidade com o mesmo 

rigor técnico, metodológico e cientifico. 

Em âmbito nacional vale mencionar trabalhos recentes que operam nesta ótica.  
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Destaca-se por seu pioneirismo nesta defesa a tese de doutoramento da arquiteta 

Claudia S. Rodrigues de Carvalho defendida na FAU USP em 2006 “A preservação da 

arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro entre 1930 e 1960”. A 

autora contempla uma discussão da fundamentação teórica e metodológica de projeto 

nas quais se baseiam as intervenções nos edifícios modernos, usando como caso de 

estudo os edifícios de escritório. Traz um panorama com uma série de exemplos 

internacionais de intervenções no patrimônio moderno, bem sucedidas ou não, e 

mapeia as intervenções no patrimônio nacional.  

A Tese está estruturada em duas partes, na primeira parte Carvalho apresenta um 

panorama da preservação da arquitetura moderna no cenário internacional, bem 

como o desenvolvimento das ações de preservação do legado moderno brasileiro, com 

enfoque na cidade do Rio de Janeiro, e uma análise das questões teórico-

metodológicas, fornecendo os elementos para fundamentação teórica do trabalho. Na 

segunda parte apresenta os resultados dos levantamentos realizados sobre os edifícios 

de escritório do Rio de janeiro selecionados como objeto de estudo, bem como as 

análises das questões relativas à sua preservação estabelecendo um sistema de 

referências para preservação. (CARVALHO, 2006). 

A arquiteta traz um enfoque nas discussões sobre aplicabilidade dos princípios 

correntes do campo do restauro para a preservação da arquitetura moderna, 

defendendo que não existe a diferenciação de tratamento entre a arquitetura 

moderna e os edifícios de épocas precedentes.  

Outro tópico interessante apresentado pela autora é a experiência do Projeto de 

Recuperação e Preservação do Palácio Gustavo Capanema, empreendido pelo IPHAN 

na década de 1980, apresentando os critérios e métodos de intervenção adotados. 

Discute e partir desta experiência um recorte das ações desenvolvidas para a 

preservação da arquitetura moderna no Brasil, com enfoque nos critérios de seleção 

adotados pelos IPHAN e pelo INEPAC(Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do 

Estado do Rio de Janeiro). 

Em seu Quarto e ultimo capítulo apresenta o seu objeto de estudo através de um 

inventário de cada um dos edifícios analisados, de modo a fornecer um quadro geral de 
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informações capaz de indicar os valores e as características destes edifícios que devem 

ser preservados. (CARVALHO, 2006). Apresenta uma estrutura de fichas para análise de 

cada projeto, as quais são utilizadas neste nosso trabalho como referência 

metodológica para análise dos edifícios da Cidade Universitária, partindo desta base e 

incorporando novos campos e assuntos específicos ao nosso estudo. 

Outro trabalho interessante é do arquiteto Fernando Diniz Moreira, publicado 

primeiramente no CECI em 2010 e posteriormente no artigo “Os desafios postos pela 

conservação da arquitetura moderna” na revista CPC em 2011. Embora não traga 

novos debates sobre o tema, reafirma questões importantes. O trabalho pretende 

apresentar a evolução da discussão nos últimos vinte anos, analisando experiências 

positivas e negativas em casos de intervenções e restaurações de edifícios modernos.  

A partir destas intervenções elenca uma série de questões que se colocam como 

desafios à preservação do legado moderno e reafirma a não dissociação da 

preservação do patrimônio moderno da teoria do campo do restauro e das práticas 

implementadas aos edifícios de épocas anteriores.  

4.2 As práticas de intervenção no Patrimônio moderno 

Neste tópico procuramos traçar um breve panorama das práticas correntes de 

intervenção no patrimônio moderno e seu latente distanciamento da Teoria do 

restauro – as intervenções de repristinação, modificações internas radicais, reposição 

de superfícies, correções de tecnologias, retrofit, completamentos, entre outros - 

tentando expor os danos causados por estas intervenções. 

Para isto apresentamos alguns casos de intervenções recentes numa tentativa de 

analisar estas práticas e seus resultados. Apresentaremos cinco fichas de análise de 

edifícios modernos sendo eles: Edifício Manchete de Oscar Niemeyer, Aeroporto 

Santos Dumont, dos Irmãos Roberto, Edifício Jornal do Brasil de Henrique Mindlin, 

Edifício Guarabira, de MMM Roberto, e o edifício sede da FGV de Oscar Niemeyer.  

 Os edifícios estudados levantam uma série de problemáticas comuns e soluções que 

se pode considerar como uma prática corrente de intervenção nos edifícios modernos.  
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A mais latente talvez seja a primordial, que é a falta do distanciamento histórico 

necessário para entender estas edificações como um tempo passado e dignas de um 

tratamento patrimonial. Na maioria dos casos apresentados a falta do distanciamento 

resulta em intervenções equivocadas de manutenção e substituições sem o devido 

critério. A grande dificuldade de aceitar a passagem do tempo, as marcas do tempo na 

Arquitetura Moderna são vistas como algo negativo e passível de constante renovação. 

Esta renovação vem sendo feita, como nos exemplos apresentados, fora do campo da 

disciplina do restauro e instaurando e consolidando um novo termo, o “retrofit” como 

a nova solução para estes “edifícios obsoletos”, o que se mostra muito interessante ao 

mercado imobiliário. A campanha pró Retrofit é constante em reportagens de jornal, 

em geral patrocinadas pelas grandes construtoras interessadas nessa nova fatia do 

mercado imobiliário. 

Em uma pesquisa rápida é possível encontrar diversas citações na imprensa sobre este 

tema. Em reportagem na revista Veja em 23/05/2012, sob o título “Chamar de reforma 

é pouco” fica clara a defesa desta nova modalidade de intervenção: 

 “Sua ocupação só foi possível porque o Manchete, durante um ano 

e ao custo de 100 milhões de reais, passou por um tipo de reforma 

hoje comum nos Estados Unidos e na Europa e que vem se 

disseminando também no Brasil: o retrofit. O termo define uma 

reforma e modernização de grande alcance do imóvel, na qual sua 

estrutura é totalmente renovada, das ligações elétricas e hidráulicas 

ao acabamento e à fachada. Só o que se aproveita é o esqueleto - 

fundações, vigas e pilares. Até mesmo pequenos desníveis no pé-

direito dos andares, resultado da ação do tempo, são corrigidos 

com o alinhamento das lajes. (...) O prédio que passa por um 

retrofit fica como se fosse recém-construído, embora mantenha as 

características arquitetônicas do projeto original” 

A matéria segue defendendo as vantagens do Retrofit. Em comparação a construção 

de um edifício novo defende que é uma obra mais rápida, quase metade do tempo de 

uma nova construção. Em relação aos gastos o retrofit também seria mais vantajoso, 

estando entre 40% e 60 % do custo de uma construção nova. Além da vantagem de 
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que as “Leis recentes de zoneamento que limitam a área construída não se aplicam ao 

prédio recuperado. E, no fim das obras, o preço de aluguel e venda alcança a média de 

mercado da região”. 

Em reportagem do jornal Estado de São Paulo em 16 de janeiro de 2012, a manchete já 

anuncia “A onda do retrofit no mercado de escritórios”. A reportagem tem o mesmo 

tom de defesa do retrofit como a solução perfeita para o mercado, dado a baixo 

numero de terrenos disponíveis em áreas centrais e uma oferta de edifícios antigos 

passíveis de retrofit.  

O edifício Manchete, dos exemplos apresentados é o mais emblemático desta “nova 

onda”. Teve os interiores e a fachada principal totalmente “modernizados” sob a ótica 

do retrofit, resultando na perda das características funcionais e estéticas.  

O edifício da antiga Sede do Jornal do Brasil também passou por um processo radical 

de mudanças internas e externas, para sua adaptação a um novo uso. As mudanças de 

uso levaram a modificações totais no layout, que resultou em uma completa 

remodelação dos ambientes internos, causando também a perda das características 

funcionais originais.  

A incompatibilidade entre o novo uso proposto e a escala do edifício existente levou a 

alterações e uma série de adições que confinaram o antigo edifício a parte de um 

grande conjunto novo, onde o grande edifício de outrora se tornou um pequeno 

trecho de uma colagem arquitetônica.  

A opção pela construção dos anexos, comuns ao caso da Fundação Getúlio Vargas e do 

Aeroporto Santos Dumont, que por um lado evitaria a perda de elementos dos 

edifícios modernos, levanta outras questões interessantes. A construção de um objeto 

novo inserido num contexto de interesse de preservação também deve ser pensada 

sob a perspectiva do impacto que este novo empreendimento terá sobre o antigo, e 

não apenas como uma arquitetura nova isenta de referências prévias. 

Outro tema comum a estes exemplos, no Edifício Manchete, no Edifício Guarabira, no 

Edifício da antiga sede do Jornal do Brasil é a questão do tratamento das superfícies, 

tanto das esquadrias quanto das superfícies revestidas. Diversas substituições, 

alegando a obsolescência das esquadrias, as necessidades de adaptação tecnológica a 
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novos sistemas internos, o aspecto “envelhecido” das pastilhas, entre outros, vem 

sendo realizadas nestes edifícios. Estas substituições alteram significativamente a 

visualidade conferindo novas características e aspecto, além de levarem a perda de 

soluções tecnológicas originais e a anulação destes edifícios enquanto documentos do 

avanço e das inovações tecnológicas de uma dada época.  

A opção pelas substituições totais com materiais de aspecto semelhante, não podem 

ser consideradas como operações de restauro e sim como a repristinação destas 

superfícies. Estas substituições resultam no descarte do valor documental e artístico 

intrínsecos a estes materiais modernos. 

Estes edifícios estão expostos a várias problemáticas comuns como a obsolescência 

funcional, a mudança do uso, a falência dos materiais, as novas necessidades 

tecnológicas e energéticas. Porém todos estes problemas que deveriam ser encarados 

sob a ótica do restauro e da conservação, foram executados sob uma óptica simplista 

da manutenção ordinária e de reaproveitamento de estruturas antigas, dando, na 

prática pouco valor a estes edifícios.  

O discurso da preservação entra aqui como um agregador de valor de mercado a estas 

operações, como satisfação à sociedade de que não se está demolindo um edifício de 

valor arquitetônico, mas, na prática, estas intervenções resultaram em perdas e 

anulações irreversíveis.  
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Edifício Manchete, 1965 

  
 

Fig101. Bloco principal 1965 Fig102. Bloco principal acrescido de bloco lateral Fig103. Esquadrias 

Nome Original: Edifício Manchete  

Nome Atual: Edifício Manchete 

Uso original: Editora Bloch e Rede Manchete de TV. 

Uso atual: Escritórios e auditório para locação. 

Arquiteto: Oscar Niemeyer 

Colaboradores: Athos Bulcão (painel de azulejos) e Roberto Burle Marx (paisagismo) 

 

 

Endereço: Rua do Russel, n° 804 Glória, 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

Planta de Situação  

 

Cronologia:  

Construção – 1965/66 

Ampliação de Bloco lateral – 1983 

Retrofit – 2010 

 

Breve Histórico 

Com a falência do Grupo Manchete em 2000, o edifício passou por diversos leilões. Teve a 

Universidade Salgado de Oliveira (Universo), como locatária de 2004 a 2009. A universidade 

teve prioridade no leilão, mas não conseguiu efetuar a transação.  Em 2010, a BR Properties, 

empresa controlada pela GP Investimentos, comprou o edifício.  
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Projeto inicial 

O projeto inicial concebido por Niemeyer procurava adaptar um programa vasto de uma 

grande editora em um terreno exíguo, o que levou a verticalização do bloco principal. Este 

bloco possui 12 pavimentos e um subsolo que ocupa toda a testada do terreno. Aos fundos 

possui um teatro que é acessado por um terraço jardim no terceiro pavimento.  Os andares 

são de planta livre com três linhas de pilotis e se organizavam por divisórias de madeira.  

A cobertura previa um terraço utilizável com painel de azulejaria de Athos Bulcão aplicado nas 

paredes da caixa d’água. Possui trechos ajardinados e pequena cobertura em laje . 

As fachadas receberam vedação em esquadrias de alumínio e vidro preto com um desenho 

ritmado intercalando aberturas superiores e inferiores, estas esquadrias eram apoiadas às 

lajes dos pavimentos por fora, dando a impressão de uma fachada de vidro contínua. O acesso 

ao hall de entrada é demarcado na fachada por uma pequena marquise em laje plana. 

 

 

Modificações década de 1980 

O projeto era construir um novo edifício afastado apenas 1,5 m do edifício existente. O novo 

edifício tem fachada idêntica ao primeiro, com os mesmos módulos e tipos de esquadrias. A 

solução para dar unidade ao conjunto foi criar um coroamento com uma faixa horizontal 

contínua unindo os dois edifícios. Esta solução também esconde a elevação do terraço no novo 

edifício.  

O projeto foi executado pelo arquiteto autor da primeira parte da obra, Oscar Niemeyer, e 

proposto como um completamento do seu projeto original. 

 

  
Fig104. Construção do bloco lateral  Fig105. Vista dos dois blocos com o coroamento 
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Intervenção de 2010 

Segundo a empresa responsável pelo empreendimento, BR Properties, o objetivo era fazer do 

Edifício Manchete um Triple A com certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design). A principal preocupação da empresa nesse retrofit era que “toda a obra fosse pensada 

e projetada para que todos os recursos fossem sustentáveis e estivessem de acordo com a 

certificação feita pelo LEED”. As obras visavam “resgatar todo o valor que pertencia ao prédio 

e torná-lo novamente operacional”. 

A mudança mais visível foi a remoção de toda a fachada original, com a retirada de 100% das 

esquadrias e vidros e sua substituição por um novo sistema de fachada contínua em vidro, 

suportada por montantes. Para recompor a composição “original” da fachada, o desenho das 

esquadrias foi reproduzido com a colocação, sobre o vidro de pequenos frisos em alumínio. 

A função destes novos vidros seria a otimização do novo sistema de condicionamento de ar 

instalado em todo o edifício.  

No interior dos pavimentos foi removido todo o layout existente e foi realizada “a instalação 

de pisos elevados em todos os andares de escritórios, que permite flexibilizar as alterações de 

layout e atualizações de todo tipo de tecnologia e a instalação de ar condicionado do tipo 

VRF”.  

Também foi instalado um forro modular, que possui um “sistema termoacústico fabricado em 

fibra mineral, resistente à alta umidade do ar e da temperatura.” Além disso, foram instalados 

sete novos elevadores e a incorporação de um estacionamento dentro do empreendimento
1
.  

O antigo Teatro Manchete dentro do edifício foi recuperado e no geral manteve as 

características principais do ambiente. Sua capacidade é de aproximadamente 400 pessoas e 

poderá também ser utilizado pelas empresas como auditório.  

 

                                                           
1
 O projeto original previa um edifício de estacionamento que nunca havia sido executado. 
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Fig106. Placa da obra Fig107. Remoção da fachada Fig108. Remoção da fachada 

  
Fig109. Fachada após retrofit Fig110. Fachada após retrofit Fig111. Fachada após retrofit 

   

Fig112. Interiores após retrofit Fig113. Interiores após retrofit Fig114. Interiores após retrofit - Hall 

 

Leitura crítica da intervenção  

A intervenção altera drasticamente o Edifício Manchete, tanto com a modificação total dos 

interiores como com a reconstrução geral da fachada. Sob o argumento da ineficiência térmica 

e energética as esquadrias, que estavam em bom estado de conservação foram totalmente 

removidas e substituídas por uma nova tecnologia que promete uma maior eficiência. Além da 

perda da tecnologia utilizada à época do projeto modernista, o desenho destas esquadrias era 

único e projetado para este edifício o que também configura em uma perda.  

Além disso, o tipo de vidro utilizado na nova fachada, suas características reflexivas e sua 

opacidade, é diferente do anterior, o que leva a uma mudança na percepção do interior do 
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edifício quando visto da rua. A transparência permite a visão do interior dos pavimentos o que 

não era possível na solução anterior.  

Enquanto a solução de vedação inicial perdurou nas fachadas por quase 50 anos em bom 

estado de funcionamento a nova solução nova já apresenta degradação poucos anos após sua 

adoção. As ripas de alumínio utilizadas para a reprodução da modulação e desenho das 

esquadrias estão em constante desprendimento e necessitam de manutenção periódica.  

   
Fig115. Fachada após retrofit Fig116. Fachada após retrofit Fig117. Fachada após retrofit 
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Edifício do Aeroporto Santos Dumont, 1937. 

  

Fig118. Vista geral do edifício com jardins de Burle Marx Fig119. Vista da fachada frontal 

Nome Original: Aeroporto Santos Dumont 

Nome Atual: Aeroporto Santos Dumont 

Uso original: Aeroporto  

Uso atual: Aeroporto 

Arquiteto: Marcelo e Milton Roberto – MM Roberto 

Colaboradores: Roberto Burle Marx (paisagismo), Cadmo Fausto (pintura mural). 

 

 

Endereço: Praça Sen. Salgado Filho, s/n - 

Centro, Rio de Janeiro.  
 

 

 

 

 

Planta de Situação  

Cronologia:  

Concurso de projeto: 1937 

Inicio das obras: 1938 

Termino da obra: 1944 

Incêndio: janeiro de 1998 

Tombamento pelo INEPAC: agosto de 1998 

Reforma: 2007 

Retrofit e construção do novo bloco: 2011 

 

Breve Histórico 

Resultado de um concurso, o projeto consagrado dos irmãos Roberto começa a ser construído 

em 1938, passando por uma paralisação e sendo retomada em 1944. O projeto de 1937 foi 

respeitado, mas foram introduzidas várias modificações relativas a uma maior pureza na 

volumetria.  
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Nos anos 70  o aeroporto passou por uma reforma e readequação as exigências de segurança e 

escala das aeronaves contemporâneas. Nesta reforma sofreu alterações no tratamento de 

suas fachadas. 

Em 1998 o edifício sofreu um incêndio que consumiu dois terços do terminal, logo depois foi  

recuperado, mas não totalmente. 

Em  2004 o aeroporto entrou em obras novamente, com projeto desenvolvido pelo arquiteto 

Sérgio Jardim.  

 

Projeto original  

O edifício foi concebido como um grande hall longitudinal tendo de um lado os balcões das 

companhias aéreas e o acesso à pista e do outro lado às áreas de apoio – sanitários, lojas, 

bares. No mezanino, estão os escritórios das companhias de aviação, um grande restaurante e 

um terraço ambos com vista para a pista e para a Baía de Guanabara. Nos dois andares 

superiores encontram-se os escritórios da administração do aeroporto e e diversos 

departamentos do Ministério da Aeronáutica relacionados ao transporte aéreo.  

 
 

Figura120: planta do projeto executado. Legenda: 1.rampa; 2. Garagem; 3. Torre de controle; 4. Bagagens; 5. 

Controle; 6. Passageiros; 7.Chegada; 8. Alfândega; 9. Informações; 10. Hall; 11. Escritórios; 12.Cabeleireiro; 13. 

Lanchonete; 14. Sanitários; 15. Telefones; 16. Lojas; 17. Correio; 18. Serviços de Aviação Civil;  

19. Acesso ao restaurante e ao terraço. (Bruand,1981) 

 

O bloco possuiu 200 metros de comprimento e 25 de profundidade, em estrutura de concreto 

armado. Apresenta planta livre em pilotis e fachadas com aberturas que permitem a circulação 

de ar. A utilização de grandes panos de vidro na fachada leste, que dá para a pista, fornece 
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segurança sem perder a vista e a iluminação. A fachada oeste (frontal) tem a proteção de 

brise-soleils fixos em concreto, que fornecem o ritmo de sua composição. Esta fachada Oeste 

se apresenta como um paralelepípedo alongado, apoiado numa sequencia de 39 pilotis.  

  

Fig121. Fachada frontal Fig122. Fachada da pista 

 

Incêndio  

Um incêndio no dia 13 de fevereiro de 1998 destruiu aproximadamente 70% das instalações 

do aeroporto, incluindo o terminal de passageiros e a torre de controle do aeroporto. 

Sobraram relativamente intactos os balcões das companhias aéreas, as lojas e os dois painéis 

que contam a história da aviação, pintados por Cadmo Fausto e tombados pelo Patrimônio 

Histórico Nacional. Em agosto do mesmo ano, o terminal foi recuperado parcialmente e voltou 

a operar. 

   
Fig123. Edifício após o incêndio – 

fachada frontal 

Fig124. Edifício após o incêndio – vista 

aérea 

Fig125. Edifício após o incêndio 

- interior 

Intervenção de recuperação estrutural 

Execução: RR compacta (reforço estrutural, recuperação estrutural, impermeabilização) 

A empresa executou a recuperação estrutural após o incêndio, ao todo foram 26.000 m² de 

reforço e recuperação estrutural, tendo reforço de 512 pilares através de encamisamento e 

reconstituição de 7.000 m de mísulas. 
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Fig126. Encamisamento dos pilotis Fig127. Encamisamento dos pilotis Fig128. Encamisamento dos pilotis 

   

Fig129. Encamisamento dos pilotis Fig130. Reforço estrutural Fig131. Reforço estrutural 

 

Intervenção de 2007  

A intervenção de 2007 pretendia a ampliação e modernização das instalações do aeroporto e 

se justificavam pela necessidade de adequação para comportar o fluxo de usuários, que 

operava à época com o dobro da capacidade.  

O projeto incluía a reforma do atual terminal, a construção de um novo terminal anexo para 

embarque de passageiros, um corredor envidraçado de ligação entre os dois prédios e a 

instalação de nove pontes de embarque. Após as reformas, o atual terminal de passageiros 

passou a operar apenas para desembarque. 

O novo terminal tem 1.843 metros quadrados e foi erguido onde hoje está localizado o 

estacionamento de veículos. O projeto foi desenvolvido utilizando novas tecnologias para o 

uso racional de energia elétrica, reutilização de água, tratamento de esgoto e a interligação de 

todos os sistemas eletrônicos de climatização. Neste novo terminal, o térreo concentra os 

balcões das empresas aéreas; o segundo piso, as salas de embarque, lojas e lanchonetes; O 

novo terminal de embarque passou a operar, mas o terceiro andar do prédio — destinado à 

praça de alimentação e a lojas — não foi concluído. O mesmo aconteceu com o túnel 

subterrâneo que permitiria uma ligação direta entre o estacionamento e o terminal. 

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Jardim, segundo ele, “com a preocupação de 
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preservar o estilo arquitetônico original desenvolvido, na década de 30”. Para este projeto a 

Infraero trabalhou em parceria com o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural 

(INEPAC). 

No terminal antigo, foi feito um remanejamento de layout interno e a reconstituição da 

fachada externa com a substituição das esquadrias por novas, semelhantes às originais da 

década de 30. Interditados desde o incêndio de 1998, o segundo e terceiro pisos do atual 

terminal seriam reativados para o funcionamento do setor administrativo da Infraero, mas a 

obra foi paralisada antes desta etapa e os andares permanecem interditados.  

  
Fig132. Vista posterior dos dois terminais Fig133. Vista do novo terminal e ponte de embarque 

  

Fig134. Fachada externa no novo terminal Fig135. Fachada após recuperação 

 

Leitura crítica da intervenção de 2007 

O edifício do aeroporto chega aos dias atuais com grandes modificações, porém no geral, 

mantém a leitura geral do projeto. O fato de ter passado por um incêndio faz com que grande 

parte da estrutura já tenha sido reconstruída, mas de certa forma guardando as relações 

propostas por MM Roberto. 

 Por se tratar de um programa que sofreu ao longo dos anos grandes inovações no seu modo 

de atuar e nas tecnologias empregadas fez com que passasse por um período de 
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obsolescência, o que justificou algumas intervenções internas.  

A necessidade de adaptação a novas realidades climáticas, também levou a modificações como 

a instalação de sistema de ar condicionado, causando modificações nas esquadrias.  Estas 

esquadrias, embora preservem o desenho da esquadria da década de 1930, foram 

reconstruídas com novas tecnologias e novos vidros de diferente reflexão e cor, o que causa 

tanto uma perda do registro material e tecnológico quanto uma mudança na percepção visual 

desta fachada.  

A construção do novo terminal, de certa forma preservou o terminal antigo de modificações 

drásticas na sua volumetria, o que foi positivo, mas reduziu o que era um terminal de 

permanência, com vistas privilegiadas a um terminal de desembarque e passagem, 

modificando o entendimento da estrutura interna proposta no projeto de MM Roberto. 
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Edifício Sede do Jornal do Brasil, 1973. 

  

Fig136. Vista geral do edifício Fig137. Vista geral do edifício – fachada para a perimetral 

Nome Original: Edifício sede do Jornal do Brasil 

Nome Atual: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

Uso original: Sede do Jornal do Brasil – redação, gráfica, rádio e administração. 

Uso atual: Hospital 

Arquiteto: Henrique Mindlin 

Colaboradores: Athos Bulcão (painel em concreto) 

 

 

Endereço: Avenida Brasil nº 500 - São 

Cristóvão, Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

Planta de Situação  

Cronologia:  

Projeto: 1966  

Construção: 1973 

Retrofit: 2011 

 

Breve Histórico 

O edifício foi projetado e construído em 1966, pelo arquiteto Henrique Mindlin com a 

participação de Giancarlo Palanti, Walter L. Morrison, Walmyr L. Amaral e Marc D. 

Foundoukas. 

 

 

Projeto original 

O edifício se caracteriza por um prisma horizontal em concreto aparente de volumetria pura e 

tem nas fachadas uma solução interessante, com o recuo das janelas contínuas, e a colocação 

de pequenos balcões brancos que trabalhavam na redução da incidência solar, não 
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necessitando de outros elementos de proteção como o brise-soleil . Estas caixas brancas na 

fachada escondem uma área técnica de controle do ar condicionado. 

A fachada apresentava claramente a marcação da estrutura deixando, o elemento mais forte, 

que confere a sua horizontalidade é a marcação das lajes .Estas lajes são intercaladas na 

fachada por elementos estruturais verticais de espessura semelhante formando um grid que 

emoldura as aberturas. As fachadas laterais tinham uma marcação central em amarelo. 

Embora não se utilize de pilotis a edificação se eleva do chão por estes mesmos elementos 

estruturais verticais dando um destaque ao bloco de seis pavimentos. Um trecho desse 

embasamento é fechado por painéis verticais de concreto, ocupando também um trecho do 

terceiro pavimento. Esta área é correspondente à gráfica.  

O edifício tem, ao total, nove pavimentos. Um coroamento alto em concreto aparente 

arremata o edifício conferindo mais peso e imponência, aproximando-o do brutalismo. Acima 

do coroamento, está localizado o ultimo pavimento (9°) que é recuado da fachada, não sendo 

visto do nível da rua. A cobertura apresenta um interessante jogo de pequenos volumes num 

tratamento quase escultural. 

Outro destaque do projeto foram as soluções técnicas utilizadas. A estrutura apresentava 

grandes vãos, necessários à aplicação do programa, e um sistema de isolamento acústico que 

permitia a coexistência das máquinas rotativas do jornal e os escritórios dos jornalistas e do 

sistema administrativo. 

 O programa se dividia pelos pavimentos. No andar térreo ficava a gráfica do Jornal, nos 

andares superiores a parte administrativa. No sexto pavimento a redação e no oitavo as 

instalações das rádios. 

 

Fig138. Fachada do edifício – Desenhos originais do escritório (CABRAL; FEFERMAN, 2013) 
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Fig139. Corte longitudinal do edifício – Desenhos originais do escritório (CABRAL; FEFERMAN, 2013) 

 

Fig140. Conjunto de plantas – Desenhos originais do escritório (CABRAL; FEFERMAN, 2013) 

 

Intervenção de 2011 

O projeto de retrofit previa a adaptação do edifício para a instalação do Hospital, utilizando a 

estrutura do edifício existente e adicionando novos blocos conforme a necessidade do 

programa proposto. Os novos edifícios se acoplam ao antigo através de torres de circulação 

envidraçadas de mesma altura na fachada sul (voltada para a Baía de Guanabara). Outras 
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edificações baixas, de três pavimentos, completam o conjunto.  

Ao total são quatro novos edifícios – “um edifício pavilhonar que acomoda as recepções, no 

térreo, e estacionamentos nos andares superiores; o átrio central, que tangencia a antiga 

edificação interligando os dois eixos viários do entorno; e duas torres de circulação vertical. 

Revestidas por vidro espelhado e posicionadas a cada terço da largura do antigo edifício, elas 

respondem a critérios de segurança e acessibilidade, levando-se em conta que o volume de 

concreto projetado por Henrique Mindlin para abrigar a sede do Jornal do Brasil foi quase todo 

ocupado pela área de hotelaria do hospital. Há 23 centros de tratamento específico, 21 salas 

cirúrgicas, três dedicadas ao hospital-dia e duas preparadas para o acompanhamento remoto 

das intervenções médicas” (escritório RAF arquitetura) 

Para a passagem das instalações do hospital foram criados shafts e aberturas nas  lajes. 

“Uma das premissas do projeto foi preservar ao máximo a arquitetura do prédio moderno, 

para o que se fez o restauro do concreto das fachadas e dos interiores do átrio central, 

adornado por painel de Athos Bulcão. Também o setor de administração foi mantido na 

cobertura da edificação.”  

Nas fachadas do antigo edifício, além da recuperação do concreto aparente, foram mantidos 

os balcões brancos. As antigas esquadrias foram todas substituídas por novas esquadrias fixas 

com diferente desenho, tecnologia, tipo de vidro, cor e reflexão. A faixa amarela nas fachadas 

laterais foi mantida apenas na fachada oeste. Internamente foi mantido o saguão de acesso 

onde se localiza o painel de concreto de Athos Bulcão. 

  
Fig141. Vista aérea do novo conjunto – fachada sul Fig142. Vista da fachada sul – adição de edifícios 
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Fig143. Vista da fachada sul – torres envidraçadas Fig144. Vista da fachada sul – fachada do bloco baixa 

  

Fig145. Saguão de acesso – painel de Athos Bulcão Fig146. Interiores do 9º pavimento 

  

Fig147. Vista da Fachada Norte e Leste após a obra Fig148. Fachada Norte – detalhe das novas esquadrias 

 

Leitura crítica da intervenção  

A intervenção de retrofit embora mantenha a estrutura, a fachada e alguns elementos internos 

do edifício, se mostra bem impactante. As adições são bem expressivas e sua linguagem 

contemporânea domina a visão do observador. A fachada Sul, que recebeu os novos edifícios 

se camufla e serve de pano de fundo as novas arquiteturas, perdendo sua expressividade.  

As demais fachadas, que não receberam adições, tiveram modificações relativas às esquadrias 

que foram totalmente substituídas por panos de vidro fixos. Estes novos vidros tem uma forte 

reflexão de luz, o que atrapalha a leitura dos cheios e vazios. Os vidros projetados por Mindlin 

eram escuros e contrastavam com as caixas brancas, aumentando a noção de profundidade 

entre as esquadrias e a estrutura, reforçando a força plástica das lajes, peitoris e  elementos 
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estruturais verticais. Este detalhe se perdeu nesta nova configuração.  

O concreto aparente, protagonista nessas fachadas, recebeu um tratamento para sua 

recuperação que lhe conferiu um aspecto de uniformidade, quando o concreto aparente 

original, brutalista, trazia em si as marcar da tecnologia de sua confecção e as marcas da 

passagem do tempo, agora anuladas.  

Internamente a modificação foi praticamente total, restando apenas o hall de acesso com 

painel de Athos Bulcão.  Este hall, embora preservado em seu espaço interno, ganhou novos 

elementos de iluminação e controle, assim como o 9º pavimento.  
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Edifício Guarabira, 1952. 

  
Fig149. Vista da fachada da praia (Acrópole, 1956). Fig150. Trecho da fachada lateral (Acrópole, 1956). 

Nome Original: Edifício Guarabira 

Nome Atual: Edifício Guarabira 

Uso original: Residência multifamiliar  

Uso atual: Residência multifamiliar 

Arquiteto: MMM Roberto 

Colaboradores: Paulo Werneck (painel em Mosaico) 

 

 

Endereço: Praia do Flamengo, 98 – Flamengo, 

Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

Planta de Situação  

Cronologia:  

Projeto: 1952  

Construção: 1953 

Retrofit: anos 2000 

 

Breve Histórico 

Projetado em 1952, foi o ultimo projeto dos MMM Roberto antes da morte de Milton Roberto 

neste mesmo ano. Neste edifício os irmãos Roberto experimentam pela primeira vez a 

articulação das fachadas que estaria presente em outros projetos futuros.  

A construção foi promovida pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro, que realizou uma serie de 

empreendimentos pelo Brasil, em especial no Estado de São Paulo. 
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Projeto original 

O edifício Guarabira é um grande edifício multifamiliar localizado na esquina da Praia do 

Flamengo com a Rua Ferreira Viana, com fachadas para as duas ruas. O terreno possui grandes 

dimensões em uma quadra alongada, o lado curto de seu volume em forma de L é virado para a 

praia do Flamengo, enquanto o lado maior é virado para a Rua Ferreira Viana.  

Sua volumetria aparentemente compacta é recortada, em planta, por uma série de pátios internos 

e poços de ventilação. O pavimento térreo é marcado pelo ritmo das pilastras e pelo painel 

curvilíneo de mosaico de pastilhas realizado pelo artista plástico Paulo Werneck. 

 

Fig151. Planta do pavimento tipo. 

 

Cada um dos dez pavimentos comporta 15 apartamentos, num total de 150 unidades. Os 

poços de ventilação atendem os espaços de serviço enquanto quartos e salas abrem para as 

fachadas ou para o pátio interno. Os apartamentos possuem cinco tipologias de planta 

diferentes A, A1, A2, B e B1. As unidades da série A possuem três quartos e os apartamentos 

tipo B dispõem de dois quartos. O térreo é ocupado, mas tem sua prumada recuada em 

relação à fachada do resto do edifício se apoiando sobre pilastras quadradas que fazem o 

papel de pilotis, este deslocamento confere destaque ao corpo principal da edificação 

destacando-o do chão. O coroamento também é feito por um volume recuado de esquina 
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arredondada demarcando a cobertura. 

As fachadas articuladas são o grande destaque do projeto. No trecho central de cada fachada 

há uma ligeira inclinação no plano vertical central, uma superfície obliqua ao alinhamento da 

fachada, dando a impressão de movimento. Este recurso, explorado pelos MMM Roberto em 

algumas de suas obras teve aqui sua primeira experiência. 

Estas fachadas eram vedadas por esquadrias de madeira e vidro do piso ao teto e são 

recobertas em toda sua extensão por persianas reguláveis em madeira fazendo um jogo de 

superfície de cheios e vazios, dependendo da insolação e da necessidade de proteção naquele 

momento. Estas persianas mascaram a marcação estrutural vertical, definindo uma superfície 

de certa forma uniforme, reforçando o efeito sinuoso dos planos da fachada. Os trechos de 

fechamento em alvenaria eram revestidos de pastilha fosca branca e azul celeste. 

 

  

Fig152. Fachada lateral do edifício (Acrópole, 1956).  Fig153. Painel de Paulo Werneck (Acrópole, 1956)   

 

Intervenções 

Não foi possível definir com clareza a data da intervenção, mas sabe-se que ela é 

relativamente recente, provavelmente da primeira década dos anos 2000. Também não se 

sabe ao certo se todas as modificações apontadas aqui correspondem a uma única intervenção 

ou a ações de vários tempos, assim identificaremos o que se modificou em relação às imagens 

de 1956.  

As fachadas foram drasticamente modificadas pela perda dos elementos de proteção em 

madeira, as persianas que davam o jogo de cheios e vazios da fachada foram todas removidas. 

Temos agora uma fachada de esquadrias de madeira e vidro translucido. Além disto, alguns 
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apartamentos optaram pela colocação de películas de cores diferentes nos vidros das janelas.  

Alguns apartamentos removeram também a esquadria original e a substituíram por painéis de 

vidro, mantendo apenas a modulação vertical da antiga esquadria. Diversas esquadrias 

também foram modificadas para a instalação de aparelhos de ar condicionado modelo de 

janela ou split.  

As superfícies recobertas por pastilha tiveram todo o seu revestimento removido e substituído 

por novas pastilhas. As novas pastilhas são maiores que as antigas e tem um acabamento 

vitrificado, ao contrário das antigas que tinham acabamento fosco.  

O topo das lajes, também revestido em pastilhas recebeu a adição de uma pingadeira linear 

em alumínio para proteção.  

  
Fig154. Fachadas – antes da troca das pastilhas Fig155. Fachadas – antes da troca das pastilhas 

  

Fig156. Modificações nas esquadrias e vidros Fig157. Pingadeira em chapa de alumínio 

 

Leitura crítica da intervenção  

As diversas modificações ocorridas ao longo do tempo trouxeram perdas à figuratividade do 

edifício. Embora, no geral, ele tenha sido preservado, tanto na sua volumetria, cobertura e 

interiores, no que tange às superfícies o edifício foi bem modificado.  



151 

 

Com perda dos elementos de proteção em madeira, que conferiam o jogo de cheios e vazios 

da fachada, se tem uma nova leitura desta superfície, agora em sua maioria translucida. Assim 

os elementos internos como cortinas e luminárias e as películas colocadas nos vidros 

influenciam na leitura geral desta fachada. Estes elementos também eram responsáveis por 

evidenciar o movimento da fachada, que agora se dá de forma mais suave. 

A troca das pastilhas por outras, além de alterar a trama, pela mudança do tamanho, trouxe as 

superfícies lisas um brilho intenso, principalmente com a incidência solar, que modifica a 

visualidade, dando ao edifício um aspecto de novo, anulando as marcas da passagem, do 

tempo nestas superfícies. Além da perda destes elementos originais, que traziam as 

informações sobre as técnicas e materiais utilizados época da construção.  

A colocação da pingadeira se dá de forma discreta e provavelmente necessária a proteção das 

frentes das lajes após a remoção das persianas. A chapa de alumínio quando sofre incidência 

solar causando um leve brilho especular, mas que não chega a comprometer a fachada 
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Edifício Sede da Fundação Getúlio Vargas, 1955. 

  

Fig158. Vista da praia (Acrópole, 1956). Fig159. Trecho da fachada lateral (Acrópole, 1956). 

Nome Original: Edifício Sede da Fundação Getúlio Vargas 

Nome Atual: Edifício Sede da Fundação Getúlio Vargas 

Uso original: Institucional  

Uso atual: Institucional  

Arquiteto: Oscar Niemeyer 

Colaboradores: Athos Bulcão (painel de azulejaria) 

 

 

Endereço: Praia de Botafogo, 186 – Botafogo, 

Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

Planta de Situação  

Cronologia:  

Projeto: 1955 

Construção: 1968 

Novo projeto: 1999 (Oscar Niemeyer) e 2010 (João Niemeyer) 

Construção da nova torre: 2013 

 

Breve Histórico 

O novo edifício já fazia parte do projeto original datado de 1955, feito por Oscar Niemeyer 

para a Fundação Getulio Vargas.  

 A FGV vinha tentando construir o segundo prédio há cerca de 20 anos, mas uma mudança 

feita, em 1983, no projeto de estruturação urbana do bairro passou a proibir a construção de 

edifícios comerciais com mais de três andares em Botafogo. Apenas na gestão do prefeito Luis 

Paulo Conde, em 1999, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, com uma 

legislação específica liberando a construção. 
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O Ministério Público Estadual, representando a Associação de Moradores de Botafogo, entrou 

na Justiça para impedir a obra, alegando que a exceção era inconstitucional. A decisão final só 

veio dez anos depois, em 2009, quando a obra foi liberada. 

Em 2010 o projeto original foi “modernizado”, pelo arquiteto João Niemeyer, para a 

construção desta segunda torre destinada a exploração comercial da Fundação. 

Projeto original 

O projeto original era composto por duas lâminas, uma destinada às salas comerciais e outra 

aos serviços da Fundação. Estas lâminas seriam ligadas por um bloco baixo que abrigaria 

atividades como auditório, cinema e espaço para exposições. Estas duas lâminas tinham um 

peso semelhante na composição geral do projeto, tinham mesma volumetria, incluindo a 

mesma altura e mesma largura da lâmina, o que garantia um equilíbrio.  Foi construído apenas 

o edifício destinado às atividades da Fundação.  

O projeto consiste em uma lâmina vertical de 12 pavimentos apoiada sobre pilares em “V”, 

soltando o edifício do chão. A fachada livre é vedada por um “curtin wall” de vidro translúcido 

e esquadrias de alumínio. O coroamento é feito por uma faixa larga em mármore branco com 

abertura central. Esta fachada é voltada para o interior do terreno. A fachada posterior é uma 

fachada cega com dois volumes prismáticos destacados, correspondentes à circulação. A 

fachada que faz frente para a praia e para a rua é revestida de mármore branco com faixa 

vertical central em esquadrias de alumínio e vidro. No alto é aplicado o logotipo da Fundação 

em metal.  

  

Fig160. Maquete do projeto original. Fig161. Maquete do projeto original  
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Fig162. Maquete do projeto original. Fig163. Foto da construção – vão livre dos pavimentos  

  

Fig164. Fachada lateral do edifício Fig165. Fachada lateral e frontal do edifício  

  
Fig166. Pilar em “V” Fig167. Painel de Athos Bulcão 

 

Intervenção – novo edifício  

O projeto inicial da construção da segunda lâmina foi retomado e contou com o aval do 

arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto original foi refeito e “modernizado”, acrescido de sete 

pavimentos e dois subsolos de garagem, para atender às novas necessidades da Fundação. A 

maior parte dos andares do prédio será destinada a escritórios corporativos. Terá um 

pavimento comum, com restaurante para uso exclusivo do prédio e salas para reuniões e 

eventos.  
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A nova torre é mais alta e mais fina do que a anterior e tem acabamento diferenciado. O 

embasamento é fechado, mas possui um recuo em relação ao plano da fachada liberando o 

edifício do chão. A fachada lateral, que dá para o interior do terreno, possui moldura fina e 

coroamento em mármore branco e tem o restante da sua superfície vedada por um pano de 

vidro preto de opacidade média. A fachada frontal é composta de faixas verticais de mármore 

branco e vidro preto com logotipo da Fundação no alto em azul. A fachada posterior também 

ganhou acabamento em vidro e possui dois volumes verticais cegos de planta curva. 

A adequação do projeto às novas necessidades ficou a cargo do arquiteto João Niemeyer, 

sobrinho de Oscar. 

“O projeto arquitetônico original do edifício foi mantido. No entanto, será muito mais 

moderno do que o previsto, com maiores vãos e ar-condicionado central, parte elétrica 

inteligente, entre outras tecnologias disponíveis atualmente, além de estacionamento para 

600 carros e heliporto. O arquiteto João Niemeyer que participa das adaptações do projeto, 

explica que o prédio terá todos os requisitos para ser classificado como de eficiência 

ambiental.” 

Na esplanada entre as duas torres foi construído um anexo de três andares com auditório de 

mil lugares e uma biblioteca pública, além de espaços de exposição. O anexo tem uma 

volumetria curva em concreto armado com aberturas laterais em vidro e está assentado sobre 

um espelho d’água. 

  
Fig168. Croqui da intervenção Fig169. Maquete  
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Fig170. Vista da praia de botagofo Fig171. Vista da praia de botagofo 

  

Fig172. Vista da nova fachada Fig173. Vista da nova fachada e anexo curvo 

  

Fig174. Anexo curvo, ao fundo a fachada antiga Fig175. Anexo curvo, ao fundo a fachada antiga 

 

Leitura crítica da intervenção  

A intervenção embora não seja direta sobre o edifício modernista, tem grande impacto na sua 

visualidade. A nova torre em quase nada se assemelha ao projeto inicial de Oscar, sua altura, 

proporção, tratamento de superfície são completamente diferentes. O conjunto inicial tinha 

um equilíbrio em relação às duas torres que foi totalmente rompido nesta nova proposta.  

A nova torre, bem mais alta que a primeira, causa na anterior uma sensação de achatamento e 

rouba a cena, pelo seu tamanho e acabamento diferenciado. 

Uma discussão interessante levantada por esta intervenção é a questão da construção de um 
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projeto dito original, projetado há 60 anos, sob o argumento de que se faria um 

completamento do conjunto projetado por Oscar Niemeyer. Este episódio é ainda mais 

interessante pelo arquiteto inda vivo concordar com a nova proposta e ainda propor o retrofit 

do edifício construído na década de 1960 para que o antigo se adequasse a linguagem do 

novo.   

O arquiteto provavelmente via nesta oportunidade a possibilidade de modificar elementos que 

o desagradavam na antiga proposta, não entendendo o distanciamento histórico entre a 

concepção e os dias atuais e não enxergando aquele edifício como representativo de uma 

época.  
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Capítulo 05.  Os Desafios da preservação 

Procuraremos aqui, à partir da apreensão do conhecimento sobre a Cidade 

Universitária e tendo como base as fontes teóricas estudadas, identificar os desafios 

colocados no contexto atual para a preservação deste Conjunto, partindo sempre de 

uma reflexão teórico-crítica no campo do restauro. Estes desafios aparecem 

principalmente no entendimento da Cidade Universitária e de seus edifícios enquanto 

Patrimônio Arquitetônico e nas dificuldades para sua gestão e conservação, 

entendendo que a preservação da arquitetura moderna deva ser tratada dentro do 

marco ético do restauro. 

O desafio do reconhecimento, talvez o mais significativo, tem como empecilho a crítica 

ao projeto, e o não entendimento do transcurso do tempo. A sensação no campus de 

obra inacabada permanece até os dias de hoje. Este sentimento de falência gerou, ao 

longo dos anos, enormes críticas à qualidade do projeto moderno da Cidade 

Universitária, sentimento este que reforça o descaso e a falta de preservação. Porém, 

é preciso analisar o projeto tendo em vista os anseios da época em que foi construído 

e entendê-lo como um documento histórico, de uma geração que acreditava e 

defendia a arquitetura e o urbanismo que faziam, como necessários a uma proposta de 

futuro que nunca se concretizou.  

A crítica ao projeto deve ser feita nestas bases, entendendo que o fato do projeto não 

ter sido construído na íntegra não descarta o valor documental dos remanescentes, 

pelo contrário, faz deles testemunhos que devem ser preservados. A crítica projetual 

deve ser feita como forma de geração de conhecimento, mas não deve ser argumento 

para que se possa intervir sem os devidos critérios. 

Muitos questionamentos são feitos sobre a possibilidade ou não de preservação deste 

conjunto, e aqui defendemos que isto é possível. O que se defende é preservar ao 

máximo alguns aspectos e premissas de projeto como o reconhecimento das 

implantações e dos espaços livres, as visadas propostas, o percurso do projeto, e as 

edificações.  
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De forma nenhuma se defende que o campus não possa ser reocupado, ou que se 

deva “congelar” a sua estrutura, mas sim que se possa avançar respeitando às 

preexistências. Ocupar e preservar são ações passíveis de coexistência, mas isto não se 

apresenta como tarefa fácil e simples, ao contrário requer uma reflexão baseada em 

teorias do campo do restauro e uma proposição crítica do projeto.  

5.1 A ausência de atribuição de valor e salvaguarda legal 

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e o Conjunto Urbano e 

Arquitetônico da Cidade Universitária constitui um marco na historiografia da 

Arquitetura Moderna e uma importante fonte de memória do Movimento Moderno. O 

Conjunto, principalmente a sua formação original, com seus quatro edifícios 

projetados por Jorge Machado Moreira é um dos conjuntos modernistas mais 

importantes da Cidade do Rio de Janeiro.   

Já existem por parte da academia alguns trabalhos que tentam atribuir o valor 

necessário para o entendimento deste plano inicial e destes edifícios como um 

patrimônio que deve ser reconhecido, protegido e preservado. Mas na prática esta 

proteção ainda é inexistente. 

No que tange a salvaguarda legal, ou seja, seu reconhecimento por uma instância de 

proteção ao patrimônio seja Federal, Estadual ou Municipal, não existe nenhuma 

medida neste sentido. O único tombamento provisório proposto para a Cidade 

Universitária, apontado pela bibliografia estudada, seria para o edifício do Instituto de 

Puericultura (IPPMG), no INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio cultural), mas a lista 

de bens tombados estaduais não menciona o bem como protegido pelo órgão.  

Essa ausência não se dá apenas pelas dificuldades de funcionamento dos órgãos de 

preservação, que como se sabe trabalham com cada vez menos recursos, mas também 

por uma dificuldade da própria Universidade em atribuir um valor de patrimônio ao 

seu conjunto modernista.  

A Universidade possui uma Divisão que lida com as questões do seu patrimônio 

edificado, chamada Divisão de Preservação de Imóveis Tombados do Escritório Técnico 
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da UFRJ (DIPRIT), Esta Divisão é responsável pela conservação e pelos projetos de 

restauração, adaptação e modernização por que passam estes edifícios.  

Vale lembrar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro é formada por cinco campi, 

sendo apenas o Campus do Fundão, onde se localiza a Cidade Universitária, um 

campus modernista, sendo assim quando se fala aqui no patrimônio histórico da 

universidade deveriam estar sendo considerados todos os tempos, mas isso não se dá 

de forma tão objetiva. 

Como o próprio nome sugere a Divisão só tem ações efetivas de preservação nos 

edifícios que estão tombados, independente da esfera. Sendo assim só atuam sob os 

edifícios do campus da Praia Vermelha, da Escola de Música, da Faculdade de Direito e 

do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, localizados no centro da cidade. Como os 

edifícios modernos não possuem tutela de nenhum órgão de preservação este 

conjunto, ao longo dos anos, não foi conservado sob a ótica do patrimônio e sim sob a 

ótica na manutenção ordinária.  

Na Cidade Universitária apenas o IPPMG (Instituto de Puericultura) possui algum tipo 

de proteção por parte da DIPRIT, pois se tem informação do tombamento provisório 

no INEPAC em 2003. Porém não existe nenhuma ação em curso para este edifício. 

Assim como nenhum processo de conservação por parte do órgão para os outros 

edifícios modernos. O órgão de preservação da Universidade ainda trata o patrimônio 

moderno em separado do patrimônio de outras épocas. 

O que existe agora por parte da direção e dos arquitetos da DIPRIT é uma consciência 

de que estes edifícios modernos não podem mais ser tratados da forma que vinham 

sendo, com intervenções descoladas das ações de preservação da Universidade. Sendo 

assim é possível afirmar que o devido reconhecimento deste conjunto como 

patrimônio está em curso, mas ainda são necessárias ações que garantam a sua 

preservação.  

É interessante perceber que ao mesmo tempo em que o órgão de patrimônio se 

posiciona de forma favorável a preservação, outras ações em curso na Universidade 

apontam para ações contrárias como o Plano Diretor da UFRJ, que propõe diretrizes 
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para a expansão da universidade até 2020, nem sempre condizentes com a sua 

preservação, como apresentaremos mais a frente.  

O evento realizado pela Universidade no ano de 2013, o Seminário “Memória, 

Documentação e Pesquisa: Patrimônio Histórico Edificado e as suas Memórias na 

UFRJ”,1 que tinha como objetivo debater o patrimônio histórico da Universidade e sua 

preservação trouxe alguns elementos para este debate.   

Três apresentações trataram do tema das ações de preservação em campus 

modernistas, mais especificamente nos edifícios das Faculdades de Arquitetura e 

Urbanismo. Foram convidadas as professoras Maria Lúcia Bressan Pinheiro da FAU 

USP, Maria Cristina Dias Lay da FAU UFRGS, e a então diretora da FAU UFRJ, Denise 

Pinheiro Machado.  

A professora Maria Lúcia expôs um panorama do patrimônio edificado da Universidade 

de São Paulo, mostrando que a atribuição do valor pode e deve envolver toda a 

comunidade que se utiliza do edifício fazendo com que todos se comprometam com a 

sua preservação. 

O estado de abandono e falta de manutenção, no caso da FAU USP, levou a uma 

grande deterioração das estruturas, principalmente da cobertura do edifício. O caráter 

fragmentário das intervenções e a ausência de democracia nas decisões levaram a um 

processo de mobilização por parte dos estudantes e de todo o corpo da faculdade 

resultando na experiência do Plano Diretor Participativo da FAU USP (2011-2018). 

Para o tratamento destas questões foi aberto um processo de discussão com a 

comunidade acadêmica, iniciado no espaço do colegiado da Faculdade, e estendido à 

participação de todos. Neste espaço, a comunidade assumiu o enfrentamento da 

problemática com uma proposta de realização de um processo que culminasse em um 

Plano Diretor Participativo, envolvendo os três segmentos dos professores, estudantes 

                                                           
1
 Realizado no Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro em setembro de 2013. O 

seminário foi organizado pela Divisão Memória Institucional do sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ com 

colaboração do Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidades Contemporâneas do Programa de pós-graduação em 

Urbanismo da FAU UFRJ 
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e funcionários, e abarcando as três edificações da FAU: FAUUSP, Edifício Anexo e FAU 

Maranhão. 

Tal processo participativo se deu com base na metodologia de planejamento 

situacional e se processou a partir de leituras participativas do edifício, levantamentos, 

estudos e reuniões abertas. A partir disso, foi elaborada uma proposta preliminar, 

sujeita a debates e modificações, que definiu os princípios e as diretrizes para futuras 

intervenções nos edifícios. 

O documento foi então aberto à FAU para sofrer emendas, supressões ou 

modificações. Esta etapa do processo gerou uma grande mobilização da comunidade 

acadêmica. Estas propostas foram sistematizadas pelo Conselho e levadas à uma 

Plenária Geral dos segmentos para votação de todas as propostas e para a elaboração 

do texto final do Plano Diretor. 

Como proposta de trabalho, sugeriu-se a criação de um Escritório Técnico que atuaria 

nos projetos de restauração, reformas e manutenção programadas, de forma 

integrada e subordinada aos princípios e diretrizes do Plano. 

Este processo do Plano Diretor da FAU USP coloca um novo paradigma para o 

pensamento da preservação em instituições universitárias, de forma ampla e 

participativa, envolvendo os usuários na preservação e, assim, provavelmente tendo 

maior sucesso. Sendo assim, este Plano se coloca como uma referência para as 

sugestões de preservação para o nosso objeto de estudo. 

A professora Maria Cristina da FAU UFRGS trouxe reflexões acerca do patrimônio de 

sua Universidade, este patrimônio apresenta um conjunto de doze edifícios do início 

do século XX, construídos entre 1898 e 1928, de feições neoclássicas e ecléticas 

chamado de “Primeira Geração”, e um conjunto de dez edifícios modernistas 

construídos entre 1951 e 1964 chamado de “Segunda Geração”.  

É interessante de perceber, na explanação da professora, a diferença no tratamento 

dado a estas duas gerações de edifícios. Quando se trata da Primeira Geração, o 

tratamento expõe um cuidado no entendimento de cada edifício, do estilo 
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arquitetônico, dos materiais, com intervenções criteriosas de restauração bem 

documentadas.  

Quando se trata da Segunda Geração, os edifícios modernistas, o tratamento é 

diferenciado, e as intervenções passam a ser consideradas como reformas ou 

remodelações. No exemplo dado da remodelação da Faculdade de Arquitetura, o 

discurso é o da necessidade de modificação devido à obsolescência funcional dos 

sistemas de controle da insolação, colocados como “problemas” no projeto original, a 

serem corrigidos na reforma. Outra defesa é em relação às fachadas, questionando até 

que ponto seria importante a preservação da fachada principal do edifício. Neste caso 

existe a manutenção e o entendimento de que se deve agir sobre estes edifícios, mas 

não o entendimento de que estas estruturas também são históricas e que não devem 

ser tratadas de forma diferenciada. 

A professora Denise Pinheiro Machado apresentou em conjunto com o Professor Paulo 

Jardim as questões relativas ao uso do edifício da FAU UFRJ. Destacou o edifício da FAU 

como um edifício premiado, projetado por Jorge Machado Moreira, marco da 

arquitetura moderna brasileira, com grandes qualidades arquitetônicas, e ressaltou a 

falta de reconhecimento do seu valor por parte da Universidade. 

O uso e ocupação do edifício ao longo dos anos têm levado a intervenções que 

comprometem elementos importantes, além da deterioração e da presença de 

diversas patologias e ameaças à sua integridade. A professora ressalta também que o 

problema não é a falta de projetos e em alguns casos nem a falta de recursos, mas sim 

a dificuldade gerencial da própria Universidade, que não tem consciência do valor 

deste patrimônio, que deveria ser tão valorizado quanto os edifícios antigos. 

Denise destaca a iniciativa da FAU de promover um Plano Diretor para todo o edifício 

na tentativa de avançar em um modus operandi comum para manutenção, gestão, 

conservação e preservação de sua arquitetura. O Professor e arquiteto Paulo Jardim, 

coordenador técnico do projeto que contou uma equipe de 10 professores e 40 

estudantes, apresentou brevemente as diretrizes definidas. 

O Plano foi dividido em quatro etapas sendo a primeira uma visão geral composta de 

pesquisa histórica, mapas de usos, danos e levantamento das necessidades. Esta fase 
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contou com a detecção dos principais problemas: problema da gestão do edifício, 

definição dos limites de áreas, falta de clareza na gestão dos orçamentos para a 

manutenção do edifício, dificuldade na obtenção dos materiais originais para 

substituição, falta de regras gerais, insuficiência de pessoal de manutenção.  

A segunda etapa consistiu na definição de conceitos para o projeto. Através de um 

entendimento da “ideia original do edifício” que viria da proposta de Le Corbusier para 

o MEC; da identidade construtiva: a obseção de Jorge Machado Moreira pelas 

questões construtivas seguindo a linha da Bauhaus e do neoplasticismo na composição 

de alguns detalhes; a linguagem moderna, claramente pertencente ao conjunto 

original da cidade universitária; o zoneamento e a expressão formal do edifício 

definida pelos usos – funcionalismo. 

A terceira etapa contou com a conformação de uma base de dados através de um 

levantamento arquitetônico. E a quarta etapa com as propostas de uso, ocupação e 

execução. Nesta etapa é proposta uma estrutura de gestão com um Conselho 

Federativo dos cinco usuários do prédio que tomaria as decisões. Para a execução a 

proposta é ter um Escritório Técnico para novos projetos e obras e uma zeladoria para 

os cuidados cotidianos, a fim de controlar esta execução haveria uma espécie de 

“Prefeito”. 

Outra proposta colocada como primordial seria o tombamento do edifício, entendida 

como uma maneira de conseguir o orçamento e captar recursos pelo acesso às leis de 

incentivo fiscal. Jardim aponta conversas avançadas com a prefeitura para 

tombamento municipal. Para este tombamento ele defende o que considera um 

“tombamento semelhante ao de Brasília”, sendo tombado apenas “o conceito do 

projeto” e não a materialidade. Defende então “tombar os conceitos” - modulação, 

regularidade, zoneamento.  

 “(...)Um modelo de tombamento que tenha semelhança com o 

tombamento de Brasília. Em Brasília o que está tombado não é o 

corpo físico (...), o que é tombado em Brasília é o conceito do projeto. 

O que a gente está querendo propor, e que já foi aceito, é tombar 

aqueles conceitos que eu estava falando antes - especialmente da 
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modulação, da regularidade do zoneamento -, as características 

fundamentais e conceituais do edifício. De modo que a gente não 

fique engessado como o IPHAN exige da gente, só tomba se estiver 

como foi o original (...)o edifício hoje tem um programa 

completamente diferente, então nós não queremos um tombamento 

federal, queremos um tombamento que permita a gente agilizar, 

renovar o edifício e se adaptar as  novas necessidades” 2 

Por fim, o Plano propõe um zoneamento e uma série de critérios de intervenção 

comuns, além de um “regulamento do condomínio” com regras para uma gestão 

compartilhada. Este novo zoneamento propõe algumas mudanças de uso dos espaços, 

concentrando as atividades acadêmicas no Bloco A, toda a reitoria nos 1° e 2° 

pavimentos, agrupando os setores para diminuir a circulação e ter maior controle dos 

acessos. As prioridades de intervenção seriam então: segurança, eficiência funcional, 

conforto e estética. 

Ao fim, é interessante perceber as diferenças metodológicas e conceituais entre os 

planos propostos para a FAU USP e para a FAU UFRJ, sendo este último preciso em seu 

diagnóstico, mas confuso no que diz respeito às ações de preservação, com leituras 

distantes dos conceitos vigentes no campo do restauro e entendimentos atravessados 

sobre os instrumentos de preservação vigentes na legislação. 

A proposta de “tombamento conceitual apresentada”, além de não figurar como um 

instrumento legal também não preserva a materialidade do edifício, o que constitui 

mais um risco à sua integridade do que um instrumento efetivo para sua preservação.  

Também é interessante notar em todas as falas, a grande dificuldade em apreender os 

edifícios modernos como passíveis de preservação. Embora sejam vistos como ícones 

da Arquitetura Moderna, são entendidos de forma diferenciada dos edifícios de outras 

épocas, criando dificuldades para sua preservação já que as demandas por novos usos 

na atualidade se sobrepõem às características do edifício. 

                                                           
2
 Trecho transcrito da gravação do seminário disponível em: http://www.sibi.ufrj.br/Projeto/seminarios/ vi-dia6-

mesa2.mp3 
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Esta falta de distanciamento crítico e temporal em relação à arquitetura moderna leva 

ou à omissão, ou à ações de “preservação”, baseadas em conceitos de certa forma 

particulares, ignorando o arcabouço teórico e metodológico que norteia as ações de 

preservação. Neste panorama geral se diferencia o procedimento adotado na FAU 

USP, modelo a ser considerado como fonte de reflexão. 

5.2 O uso, a gestão e as necessidades de atualização. 

O uso intenso e a necessidade de adaptações dos edifícios a novos programas e 

inovações tecnológicas acabam por gerar uma série de descaracterizações e perdas de 

elementos. A falta de visão de preservação nestas ações de adaptação e a falta de 

distanciamento histórico que permita encarar estas modificações dentro da ótica do 

restauro, são desafios que se apresentam.  

O edifício da FAU UFRJ é uma construção preciosa no detalhamento, no uso dos 

materiais e questões construtivas de alta qualidade, o que possibilitou que chegasse 

até hoje, no geral, em boas condições de uso, mesmo com a pouca manutenção e 

conservação. O edifício tem 54 mil m² e foi projetado apenas para 250 alunos - ou seja, 

aproximadamente 200 m² por aluno.  

Com esta vastidão de espaço, aos poucos o prédio foi sendo ocupado por outras 

instituições da Universidade. Hoje abriga a própria FAU com 1600 alunos de 

graduação, 400 alunos de pós-graduação, 150 professores e 55 funcionários, a Escola 

de Belas Artes com cerca de 2000 alunos, somado ao IPPUR3, a Decania do Centro de 

Letras e Artes e toda a estrutura da Reitoria.  

Esta situação de “condomínio” gera grandes dificuldades de gestão destes espaços. As 

tomadas de decisão são fragmentadas e as intervenções são feitas por cada instituição 

de forma isolada, ao mesmo tempo em que os espaços comuns sofrem do fato de não 

pertencerem diretamente a nenhuma delas, causando um estado de abandono. O 

gerenciamento do funcionamento da edificação e manutenção das suas estruturas fica 

prejudicado.  

                                                           
3
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
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No que hoje corresponde à Faculdade de Arquitetura, do ponto de vista do uso 

previsto no projeto original as mudanças foram enormes, mas não necessariamente 

levaram a modificações drásticas de layout. O aumento significativo de alunos por sala 

de aula, por exemplo, que teve um grande impacto no funcionamento da Faculdade, 

não levou a uma mudança no layout das salas4, apenas a colocação de mais 

pranchetas. As salas dos professores, mesmo com o aumento do corpo docente 

também são teve modificações significativas. 

Outros espaços não tiveram tanta sorte. Os banheiros, que já foram completamente 

reformados para atender a grande demanda, os espaços livres do edifício foram quase 

todos ocupados com outras estruturas não previstas no projeto, mas necessárias ao 

funcionamento atual da Faculdade como lanchonetes, livrarias, copiadoras, papelarias. 

Espaços que seriam elementos vazios como o vão embaixo da escada do térreo, o hall 

do elevador de serviço do quarto pavimento, o final de alguns corredores foram sendo 

ocupados. Além desses espaços de circulação, que seriam espaços livres por 

excelência, como o hall do térreo, o hall do mezanino e o hall dos pavimentos possuem 

ocupações efêmeras como bancas de livrarias que são montadas diariamente.  

Outra modificação significativa foi a ampliação da biblioteca que agora passa a ocupar 

além do seu espaço original, o antigo Museu Dom João cedido pela Escola de Belas 

Artes e um grande espaço que antes era um espaço livre do mezanino. A solução para 

o fechamento deste espaço foi a reprodução de réplicas das esquadrias da fachada 

principal e sua colocação adjacente as originais, como uma continuação do pano. A 

intervenção é mínima, reversível e ao exame mais preciso é possível distinguir seu 

tempo de execução. O mezanino perdeu bastante espaço e funciona hoje mais como 

um hall para a nova biblioteca, perdendo um pouco a sua imponência inicial.   

                                                           
4
 Algumas salas foram modificadas, mas não no âmbito da faculdade de arquitetura em si, mas dos Programas de 

Pós Graduação. 
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Figura 176: fechamento em esquadria da biblioteca  
Fonte: foto da autora 

Figura 177: fechamento em esquadria da biblioteca 
Fonte: foto da autora 

 

A instalação da Escola de Belas Artes gerou algumas modificações no layout das salas 

de aula agora transformadas em ateliers. Os espaços livres sofreram também uma 

serie de ocupações de outras estruturas como lanchonetes, copiadoras e espaços de 

exposição. Mas a modificação mais profunda de layout interno aconteceu no 8º 

pavimento com a instalação da reitoria e das pró-reitorias. As salas foram todas 

transformadas em escritórios mudando completamente a estrutura interna das salas 

com a instalação de divisórias. 

Todas estas modificações de uso acabam por transformar a leitura de alguns espaços 

internos importantes do edifício, e trazendo modificações e pequenas intervenções 

sem um critério para preservação da sua materialidade.  

5.3 A dificuldade de diferenciação entre manutenção e conservação 

Este mesmo problema se apresenta quando tratamos das ações de manutenção nestes 

edifícios, que são pensadas como manutenções prediais ordinárias, sem levar em 

consideração o valor dos edifícios, a autenticidade dos materiais, o tratamento das 

superfícies e as reformas e substituições que levam a sérias descaracterizações.  

O envelhecimento destes edifícios e de seus materiais leva a uma necessidade de 

rotinas e procedimentos de manutenção para pequenos consertos, limpeza, entre 

outros. Estes procedimentos são então realizados dentro da ótica da manutenção 

predial, sem projeto prévio e acabam ficando a cargo do bom senso do administrador 

ou da equipe responsável pela limpeza e manutenção.  
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A dificuldade de leitura da passagem do tempo leva a esta prática de manutenção 

predial sem o devido cuidado com a conservação dos materiais e das superfícies. No 

edifício da FAU UFRJ fica visível esta prática das pequenas intervenções nos interiores.  

Os revestimentos são os que mais sofrem interferências neste sentido. As cerâmicas 

do piso vêm ao longo dos anos apresentando desprendimento de placas e quebras em 

diversos trechos. Estes desprendimentos se dão tanto pela dilatação e acomodação da 

estrutura do edifício como pelo uso intenso e pisoteio. As cerâmicas das paredes 

também apresentam processo semelhante em alguns trechos. Para tentativa de 

correção deste problema são feitas diversas tentativas que se mostram equivocadas 

do ponto de vista da conservação destes materiais, desde a substituição dos trechos 

desprendidos por cimento até a substituição total do piso do 3º andar.   

  

Figura 178: desprendimento da cerâmica de piso  
Fonte: foto da autora 

Figura 179: desprendimento da cerâmica de parede   
Fonte: foto da autora 

  

Figura 180:substituição total do piso do 3º andar  
Fonte: foto da autora 

Figura 181: recomposição com cimento   
Fonte: foto da autora 

 



170 

 

O tratamento do problema da sujidade das pastilhas é outro exemplo que incide sobre 

os revestimentos. Ao longo do tempo as pastilhas vão adquirindo variações de 

coloração, pequenas manchas, escurecimento do rejunte e outros processos naturais 

do envelhecimento dos materiais. A dificuldade da leitura destas marcas do tempo 

leva à necessidade de procedimentos de manutenção de “limpeza” para remover o 

aspecto de envelhecimento.  

Para isso o recurso utilizado é a pintura destas pastilhas com tinta esmalte. Este 

procedimento confere à superfície um aspecto totalmente diferente, plastificado, 

altera o brilho e as cores do revestimento e considera a parede como um pano único, 

quando na verdade foi pensada para ser uma composição de pequenos módulos.  

  

Figura 182. Pintura das pastilhas  

Fonte: foto da autora 
Figura 183. Aspecto após pintura 

Fonte: foto da autora 

 

No que diz respeito à manutenção, mais especificamente aos procedimentos de 

limpeza utilizados nestes revestimentos, podemos levantar outras questões. Os 

produtos de limpeza convencionais podem, ao invés de conservar os materiais, auxiliar 

no seu desgaste natural, além de ocasionar manchas ou perdas por abrasão.   

O hábito de encerar os pisos com enceradeira causou, ao longo dos anos, um desgaste 

maior nessas superfícies, além de ocasionar manchas escurecidas na cerâmica das 

paredes próximas ao chão. Na tentativa de limpeza destas manchas são utilizados 

outros produtos que causam outros danos às cerâmicas, e assim são feitas 

experimentações sem critério, levando à aceleração da deterioração destes materiais e 

perda de suas características.  
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Figura 184. Manchas na cerâmica   

Fonte: foto da autora 
Figura 185. Manchas na cerâmica   

Fonte: foto da autora 

Outro exemplo de substituição recorrente no edifício é a questão da iluminação 

artificial. A iluminação artificial do edifício foi projetada como complementar a 

iluminação natural e se dava por lâmpadas embutidas em nichos do forro e encerradas 

por uma treliça de madeira, dando acabamento e não permitindo a incidência direta 

da luz da lâmpada no olho do observador. Este é mais um detalhe de projeto que 

demonstra o capricho e o modo de projetar do arquiteto.  

Ao longo dos anos, a manutenção na troca destas lâmpadas foi ocasionando a perda e 

quebra destas treliças. O não entendimento da sua função original levou a inversão de 

sua posição de elemento de proteção para elemento de suporte, a fim de facilitar as 

futuras trocas de lâmpada. Este procedimento modificou bastante o sistema original 

de iluminação, modificando a percepção do espaço interno.  

  

Figura 186. Treliça e lâmpada exposta   

Fonte: foto da autora 
Figura 187. Iluminação do corredor   

Fonte: foto da autora 

Estes são alguns exemplos de como a manutenção e a limpeza ordinárias dos materiais 

constituintes dos edifícios modernos, quando se distanciam dos procedimentos de 
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restauração e conservação, podem, além de não contribuir para sua preservação, 

ainda se tornar agentes para sua deterioração.  

Pensar a manutenção e suas rotinas dentro das práticas do restauro é um caminho 

para tentar preservar ao máximo a autenticidade destes elementos. A opção pela 

conservação preventiva se mostra interessante à medida que desenvolve 

procedimentos e métodos para mitigar os riscos que afetam a preservação do 

patrimônio, constituindo-se em um meio eficaz e econômico de preservar sua 

integridade física.  

A manutenção, no âmbito da conservação preventiva, permite controlar de modo 

racional as transformações do monumento em estreita relação com a natureza dos 

materiais, as características técnicas e a interação com o ambiente circundante, e 

então programar as intervenções de restauro necessárias. 

Os planos de conservação programada comportam ainda vantagens econômicas, pois 

além de reduzir a emergência e a necessidade de trabalhos fragmentados e urgentes, 

permitem o planejamento dos investimentos para preservação dos bens culturais de 

forma sustentável. 

5.4 Novos investimentos e planos de modernização 

A expansão do campus e instalação de empresas no seu interior após a década de 

1970 gerou um processo de ocupação dos espaços vazios do campus em grandes 

proporções. Esta substituição do caráter unicamente universitário do campus gera a 

uma perda de identidade da Cidade Universitária perante a cidade. A referência que 

antes era a Universidade passa aos poucos a ser a Petrobras, o parque tecnológico e as 

demais empresas presentes no Campus. Este compartilhamento gera uma enorme 

dificuldade para a preservação do campus, pois a gestão hoje passa também pela 

relação com estes vizinhos no interior da Ilha.  

Os novos rumos da política universitária no país, com a Reforma Universitária dos anos 

2000 e posteriormente o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni) geraram uma onda de expansão e necessidade de 

modernização das universidades com o surgimento de novos cursos e ampliação dos 
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existentes, novos turnos e um maior fluxo de estudantes. Estas políticas levaram a 

elaboração de um novo Plano Diretor para a UFRJ. 

Este Plano Diretor propôs diretrizes para a expansão da universidade até 2020. Esta 

expansão está focada na Cidade Universitária e propõe um aumento de capacidade de 

aproximadamente 65 mil pessoas (53 mil alunos) hoje para 110 mil pessoas até 2020 

com uma série de novas construções e reorganização do espaço urbano da Ilha. 

O Plano foi proposto pela própria Reitoria no Conselho Universitário e foi então criado 

um Comitê Técnico do Plano Diretor (CTPD) que ficaria responsável pela elaboração do 

Plano. Este comitê contou com subcomitês que se constituíram para tratar de temas 

específicos – Cultura e Museus, Esporte e Lazer, Infraestrutura e Redes, Transporte, 

Residência Universitária, Energia e Meio Ambiente, Polo Tecnológico. Estes comitês 

realizaram oficinas temáticas sobre questões de importância central para o 

desenvolvimento do projeto, tais como: Estudar e morar na Cidade Universitária 

(política residencial); Cidade Universitária, cidade responsável em energia e meio 

ambiente; Cidade da Inovação (ciência e tecnologia); Cidade do conhecimento e da 

arte (política de cultura e museus); Cidade saudável e esportiva (política de esporte e 

lazer); Cidade universitária, cidade acessível (política de mobilidade e acessibilidade). 

Propõe a Ilha como uma nova centralidade tanto para a Universidade como para a 

região de entorno. Embasa sua argumentação na maior necessidade de integração da 

Universidade com a cidade e a sociedade e maior integração interna das unidades 

acadêmicas da UFRJ, que hoje se encontram em localidades distintas na cidade - a 

própria Ilha do Fundão, o campus da Praia vermelha e unidades isoladas no centro da 

cidade como a Faculdade de Direito, Escola de Música e o Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais - como forma de superar a cultura da fragmentação, marca 

constitutiva da UFRJ. 

O projeto do Plano Diretor argumenta que os prédios históricos estão no limite da sua 

capacidade de ocupação e que é necessário reduzir esta ocupação deslocando estas 

unidades para a Cidade Universitária. Quando menciona os prédios históricos, o texto 

está se referindo a estas unidades isoladas, entendendo estes edifícios como um 

documento da memória da Universidade, não incluindo os edifícios modernistas.  
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Pablo Benetti
1
, arquiteto coordenador do Plano, defende que o Plano Diretor de certa 

forma resgata a setorização por atividade do plano original e é um instrumento de 

contenção da especulação imobiliária no interior do campus, que hoje já tem uma 

grande parte de seu território ocupado, e resguardaria o campus do crescimento 

futuro destas instituições não universitárias.  

 

 

 

Figura 188. Entorno dos edifícios modernos (grifo nosso)  

Fonte: Revista Debate nº5 .UFRJ 2020 Plano Diretor . UFRJ,2009 

                                                           
1
 Em palestra proferida no “Seminários Memória, Documentação e Pesquisa: Patrimônio 

Histórico Edificado e as suas memórias na UFRJ”. disponível em: www.sibi.ufrj.br 

/Projeto/seminarios/ vi-dia6-mesa2.mp3 
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“Isso significa mudar radicalmente o plano de desenvolvimento atual, 

que prioriza o transporte individual, o isolamento entre as unidades, a 

baixa densidade e a separação de usos. Em contraposição propomos 

um modelo de desenvolvimento que combine o acesso por transporte 

coletivo, o estimulo ao transporte ativo (pedestres-ciclovias), a 

humanização dos espaços, o aumento da densidade e da diversidade e 

mistura de usos.  

Parte da noção de compartilhamento de espaços que contraria 

radicalmente a cultura do lote exclusivo, (...) No sentido oposto a 

opção é pela reunião de conjuntos urbanos de intensa vitalidade, onde 

seja possível encontrar serviços de qualidade, que reúnam a oferta de 

residência universitária junto com opções de alimentação coletiva 

(restaurantes universitários) e equipamentos e serviços comuns às 

várias áreas disciplinares como bibliotecas e auditórios. 

Do ponto de vista ambiental, o uso de densidades maiores permitirá a 

liberação de espaços destinados a lazer e cultura (parque da orla) e a 

preservação de reservas ambientais existentes.” 

Fonte: Revista Debate nº5. UFRJ 2020 Plano Diretor. UFRJ, 2009 

O plano propõe alterações viárias e construção de diversos edifícios novos, além de 

modificações em alguns dos edifícios modernistas ou no seu entorno imediato. 

Delimita três áreas específicas já consolidadas - as áreas de uso acadêmico e áreas 

anteriormente concedidas a outros usos como empresas e a área da Vila Residencial 
2
. 

Para as áreas livres propõe novas áreas de equipamentos culturais e de serviços e 

áreas para equipamentos desportivos e de lazer. Propõe ainda uma reserva para 

futuras expansões universitárias, incluindo áreas livres e o entorno de edificações 

existentes. 

Nestas áreas propõe uma serie de edificações que se juntariam às existentes formando 

conjuntos integrados chamados centros de convergência.  

                                                           
2
 A Vila residencial é uma antiga ocupação da Ilha formada por moradores oriundos das obras da ponte Rio Niterói, 

que teve ali seu canteiro e das obras da própria Ilha do Fundão, Ao longo dos anos foi sendo ocupada por antigos 

funcionários. A área passou por um processo de regularização fundiária.  
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“Esses Centros de Convergência colocam no mesmo espaço salas de 

aula, equipamentos comuns – auditórios, restaurantes e residências 

universitárias de vários tipos, bibliotecas unificadas, comércio e, 

sobretudo, espaços ao ar livre adequados para a reunião de 

professores, alunos e técnicos-administrativos. Os Centros de 

Convergência foram pensados distribuídos ao longo da Ilha, com 

acesso pelo eixo central, o que contribui para criar vitalidade urbana 

em toda sua extensão. Por outro lado, incorporam os locais 

existentes que demonstram maior vitalidade urbana e condições 

para a reunião dos novos equipamentos” 

Fonte: Revista Debate nº5 .UFRJ 2020 Plano Diretor . UFRJ,2009 

 

Figura 189.  Entorno dos edifícios modernos (grifo nosso)  

Fonte: Revista Debate nº5. UFRJ 2020 Plano Diretor. UFRJ, 2009. 

Nas áreas de entorno dos edifícios modernistas o plano propõe algumas mudanças e 

novas edificações anexas. Para o Centro de Tecnologia (CT) a proposta é a construção 

de seis salas de aula nos pilotis de serviços do Bloco A. Estas salas ficariam atirantadas 

e apoiadas na laje do primeiro pavimento do bloco A.  
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Figura 190. Vista do bloco A com as salas de aula  

Fonte: Revista Debate nº5. UFRJ 2020 Plano Diretor. UFRJ, 2009 

Figura 191.  Planta e cortes das salas de aula  

Fonte: Revista Debate nº5. UFRJ 2020 Plano Diretor. UFRJ, 2009 

Outra modificação, localizada na entrada do CT, imediatamente visível na entrada do 

edifício, a Biblioteca Unificada reunirá os acervos de várias bibliotecas do Centro de 

Tecnologia. O argumento para sua instalação é que liberará espaços para salas de aula 

destinadas à expansão de vagas prevista pelo Centro. 

 

Figura 192: Entorno dos edifícios modernos (grifo nosso)  

Fonte: Revista Debate nº5. UFRJ 2020 Plano Diretor. UFRJ, 2009 

Em relação ao Hospital Universitário as modificações foram mais drásticas, o 

documento que apresenta a proposta do Plano Diretor publicado na Revista Debate 

nº5 em 2009 fala na “Recuperação da Ala Sul do prédio do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF)”. 

Chamada vulgarmente de Perna seca, a ala sul do Hospital Universitário nunca foi 

inteiramente ocupada e sofreu décadas de abandono e deterioração.  
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Na época da publicação os estudos apontavam “para três ações, demolição parcial dos 

andares comprometidos, proteção dos andares em condições de recuperação futura e 

recuperação integral de áreas em condições de uso imediato”. 

Mas o que ocorreu na realidade, em 2010, foi a implosão de toda a Ala Sul de uma 

única vez, demolindo assim metade do edifício do Hospital Universitário. Esta implosão 

teve grande impacto na percepção do edifício e também um impacto sobre a estrutura 

restante. Durante a pesquisa não foi constatada nenhuma ação pós-implosão, a 

fachada resultante permaneceu sem tratamento. O entulho permaneceu no local até 

2013 e a estrutura restante teve uma aceleração no seu desgaste.  

 

 

Figura 193. Edifício após a demolição da perna seca  

Disponível em: http://piniweb.pini.com.br/ 

  

Figura 194 e 195 Edifício após a demolição da perna seca   

Disponível em: http://www.adufrj.org.br 
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A expansão prevista para o Centro de Letras e Artes, onde se localiza a FAU é mais 

singela e em nada altera fisicamente o edifício existente. A chamada “Expansão atrás 

da FAU para a EBA” prevê a construção de um novo bloco baixo para a Escola de Belas 

Artes, este bloco contará com novos ateliers em condições mais adequadas. O bloco se 

localiza no fundo do Bloco D, bem próximo a estrutura existente, eliminando uma 

grande área envoltória do edifício da FAU UFRJ. 

 

 

Figura 196: Perspectiva do novo bloco da EBA  

Fonte: Revista Debate nº5. UFRJ 2020 Plano Diretor. UFRJ, 2009 
Figura 197: Novo bloco da EBA em construção 

Fonte: Plano Diretor. UFRJ 2020. UFRJ, 2011 

Outra questão do ponto de vista da preservação que não fica clara no plano é o 

tratamento dos espaços livres existentes e do paisagismo no entorno dos edifícios, 

estas zonas de distanciamento foram projetadas e se fazem necessárias a apreensão 

da arquitetura. Existe uma falta de definição de áreas envoltórias a fim de preservar 

minimamente estes espaços e as visadas dos edifícios. 

O Plano diretor apresenta avanços na tentativa de repensar o território da ilha 

Universitária, que nunca teve consolidado o seu projeto inicial de construção e 
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integração. O mote do projeto de hoje se assemelha à vontade do projeto original, que 

era reunir em um mesmo território todas as unidades acadêmicas projetando a tão 

almejada vida universitária.  

Mas infelizmente o plano atual não levou em consideração as estruturas existentes e 

os traçados propostos pelo plano de Jorge Moreira como condicionantes importantes 

de projeto. O plano não discute nas suas questões de importância as questões relativas 

à preservação, entendendo a preexistência no campus como um dado histórico, mas 

não como uma condicionante do projeto. Os edifícios modernistas da Cidade 

Universitária e o Plano Urbano em si não possuem por parte do Plano Diretor qualquer 

valoração do ponto de vista patrimonial e consequentemente nenhuma política de 

preservação clara. Pelo contrário, a Cidade Universitária é vista como a grande área 

para novas construções e os seus edifícios como parte desse processo, podendo ser 

subtraídos e aditados com outros elementos. 
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Considerações Finais 

O conjunto urbano e arquitetônico da Cidade Universitária do Rio de Janeiro constitui 

um marco na historiografia da Arquitetura Moderna e uma importante fonte de 

memória do Movimento Moderno. Este estudo sobre o campus da Cidade 

Universitária pretende auxiliar no reconhecimento dos valores a serem preservados, 

de modo a possibilitar uma melhor definição de critérios que devem orientar as 

intervenções neste conjunto. 

No Rio de Janeiro, cidade que teve intensa produção de arquitetura moderna, inclusive 

conjuntos urbanos, como a Cidade Universitária, por exemplo, tem em torno de oito 

bens imóveis tombados. Estes bens são, sem dúvida, muito significativos, mas são uma 

pequena parte da intensa produção da chamada Escola Moderna Carioca.  

A percepção crescente do risco de desfiguração e desaparecimento que o Patrimônio 

Moderno está exposto, vem sendo gradativamente alvo de estudos e publicações 

internacionais e nacionais, o que tem levado a pesquisas sobre a necessidade de 

ampliar o tombamento dos exemplares modernos no Rio de janeiro. Contudo, o 

estabelecimento de critérios para intervenções de “revitalização” ainda carece de 

atenção. Como estas intervenções vêm acontecendo de maneira frequente nos 

edifícios modernos, em vários casos provocam danos irreparáveis para a sua adequada 

preservação, devido em grande parte à falta de princípios que orientem as ações de 

restauro.   

O instrumento do Tombamento é de extrema importância para a salvaguarda dos bens 

culturais remanescentes do Movimento Moderno, porém a legislação indica apenas 

que o bem tombado não pode descaracterizado. No entanto, não existem definições 

claras destes limites e nem mesmo instrumentos apropriados para preservação do 

legado da Arquitetura Moderna, com todos os aspectos que envolvem a questão. 

A Cidade Universitária da UFRJ e seus edifícios modernistas não possuem nenhum tipo 

de proteção legal ou tutela dos órgãos de patrimônio, nem mesmo uma ação concreta 

pela Divisão de Patrimônio na Universidade. O que se pode apontar como positiva é 
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uma vontade, por parte dos técnicos que lidam com o patrimônio da Universidade, do 

reconhecimento e proteção destes edifícios modernos.  

Este já é um avanço no caminho da sua preservação. O reconhecimento dos valores 

deste patrimônio recente é ponto primordial para que possa ser tratado como um bem 

cultural a ser salvaguardado. Como já preconizava Cesari Brandi, o Restauro é o 

momento do reconhecimento da obra de arte, e por si, de seu valor de patrimônio e 

necessidade de preservação. Se não existe esse reconhecimento, não existe 

preservação. 

Porém ainda há muito a caminhar para que este entendimento dos técnicos se 

transforme em políticas concretas de preservação. Vimos no decorrer da pesquisa 

diversas ameaças e desafios à preservação deste conjunto, tanto as ameaças de ordem 

arquitetônica, que aqui destacamos no edifício da FAU UFRJ, que se repetem em maior 

ou menor grau em todos os edifícios do campus, quanto do ponto de vista da estrutura 

urbana com o novo Plano Diretor.  

A dificuldade em aceitar o envelhecimento natural desta arquitetura, visto como algo 

sujo e negativo tem levado a diversas intervenções de renovação e “limpeza”, a 

procedimentos de manutenção ordinária e reparos sem o devido critério.  

A obsolescência das tecnologias e as mudanças de uso vêm causando desfigurações 

destes edifícios, levando a modificações de layout, reposição de sistemas e 

tecnologias, adaptação a novos padrões, adições e subtrações de partes, entre outros, 

sem o rigor necessário de uma operação de conservação. 

As tentativas de recuperação dos materiais e estruturas se dão como uma operação de 

simples manutenção, sem uma preocupação conservativa, ocasionando perdas na 

matéria original destes edifícios. Vimos no edifício da FAU que em alguns casos, é feita 

a opção pelas substituições totais com materiais de aspecto semelhante, o que tem 

resultado não na restauração, mas na repristinação das superfícies, o que descarta o 

valor documental e artístico intrínsecos a estes materiais modernos. 

Na escala urbana, o novo Plano diretor, infelizmente, não leva em consideração as 

estruturas existentes e os traçados propostos pelo plano de Jorge Moreira como 
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condicionantes importantes de projeto, não entrando na discussão das questões 

relativas à preservação e entendendo a preexistência no campus apenas como um 

dado histórico. A Cidade Universitária é vista como uma área para expansão das 

atividades acadêmicas e os seus edifícios modernos são tratados como parte desse 

processo, podendo ser subtraídos e aditados com outros elementos.  

O ponto positivo do Plano é a limitação da expansão das áreas ocupadas por atividades 

externas à Universidade, que tem se expandido em enorme velocidade, resguardando 

de certa forma a função original deste território. Porém isto não significa a 

preservação dos traçados e setorizações.  

O que se defende aqui não é criar empecilhos para a reocupação do território do 

Campus, nem que se deva “congelar” a sua estrutura como foi projetada. O campus 

acumula uma série de camadas históricas e seria um erro tentar preservar apenas a 

ocupação “original”, mas o que se defende é que se possa avançar respeitando às 

preexistências. Ocupar e preservar não são ações distintas e podem caminhar de 

forma conjunta, mas para isso, é necessário encarar o problema baseado em uma 

reflexão sobre as teorias do campo do restauro, propondo uma solução crítica de 

projeto e de restauro.  

A intervenção de restauro não deve ser dogmática, porém também não pode ser 

arbitrária, daí a relevância do auxílio da teoria. Este processo traz discussões 

complexas e envolve esforços multidisciplinares para a elaboração de reflexões 

aprofundadas que permitam escrever o futuro sem apagar o passado.  

A discussão da preservação do Patrimônio Moderno ainda se apresenta como um 

debate em aberto e as questões concernentes a sua salvaguarda, no âmbito da 

disciplina de conservação e do restauro, constituem um desafio contemporâneo a ser 

encarado com urgência. A valoração deste patrimônio, sua maior proteção legal e a 

reafirmação da necessidade de preservação deste passado recente ainda é um tema a 

ser explorado e cada vez mais é preciso estreitar a sua relação com o arcabouço 

teórico da conservação. 
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Os desafios a serem vencidos para que se construa definitivamente um argumento 

pela preservação deste legado passam principalmente pelo reconhecimento da 

Arquitetura Moderna como um produto cultural de um tempo passado, e por ser 

passado, passível de proteção. 

Os caminhos que desenhamos ao longo da análise dos casos estudados neste trabalho 

infelizmente apontam para outra direção. Nota-se uma tendência simplificadora de 

afastar o tema da preservação do moderno do campo teórico crítico da restauração. 

Intervenções de retrofit, repristinação, modificações internas radicais, reposição de 

superfícies, correções de tecnologias, completamentos, são alguns exemplos que tem 

se tornado comuns na revitalização de edifícios modernistas.  

A percepção por parte do mercado imobiliário das vantagens econômicas destas 

operações de retrofit tem levado à preferência por este tipo de operação ao invés do 

investimento em novas construções. Este dado abre um campo enorme de trabalho 

para as construtoras e configura um grande risco de perda dos exemplares 

modernistas. 

Somado ao pequeno reconhecimento e proteção legal destas edificações o que se 

desenha é um cenário preocupante. O Brasil, embora se destaque como pioneiro, a 

partir da década de 1940, na implantação de medidas para preservação de edifícios do 

Movimento Moderno, representadas pelos tombamentos do edifício sede do 

Ministério da Educação e Saúde (Edifício Gustavo Capanema), da Igreja de São 

Francisco da Pampulha, da Estação de Hidroaviões, do Catetinho, do Aterro do 

Flamengo e da Catedral de Brasília, as ações legais para a preservação do Patrimônio 

Construído Moderno caminharam de forma lenta ao longo das décadas seguintes e até 

hoje ainda são esparsas, perto do universo de edifícios e sítios existente. 

Reafirmar que estes edifícios devem ser encarados como Patrimônio Cultural Brasileiro 

e que sua proteção é imprescindível é o primeiro passo para tentar garantir a 

transmissão deste passado para as gerações vindouras em toda sua complexidade e 

autenticidade. 
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