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RESUMO 

Este trabalho analisa como a Universidade do Brasil (UB) construiu em sua memória 

institucional a simultaneidade de ocorrência de dois eventos em sua história: a 

incorporação do antigo prédio do Hospício de Alienados de Pedro II (transformado em 

Palácio Universitário), na Urca, concomitantemente à construção da Cidade 

Universitária na atual Ilha do Fundão. A partir do referencial teórico metodológico da 

AD da vertente francesa procura-se responder às seguintes questões: quais as 

características do modelo de universidade implantado com a UB? A que filiações 

ideológicas se alinhavam os diversos intelectuais e acadêmicos para a escolha desse 

modelo de universidade para o Brasil? Que concepções e as consequentes estratégias 

preconizam a incorporação de um prédio em desuso e a criação de uma cidade 

universitária?  

Palavras-chave: Memória institucional – História da Educação Superior – Análise de 

Discurso 

 

ABSTRACT 

This paper examines how the University of Brazil (UB) built into its institutional 

memory the simultaneous occurrence of two events in its history: the incorporation of 

the former building of the “Hospital of Insanes” of Pedro II (turned into the University 

Palace), concomitantly with the construction of University City in the  “Fundão Island”. 

Using the theoretical framework of current AD French seeks to answer the followings 

questions: what characteristics of the university model were implanted with UB? What 

ideological affiliations lined the intellectuals and academics to choose this model of 

university for Brazil? What conceptions and the resulting strategies advocate the 
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incorporation of a disused building and the creation of a University City? 
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O ideal de Cidade Universitária e as Comissões de Professores, Engenheiros e 

Arquitetos encarregadas do Projeto : divergências ideológicas em confronto 

 

O início da  história que trata da definição do local a se construir a cidade universitária 

da atual UFRJ, antiga Universidade do Brasil remonta aos anos de 1930.  Locais como a 

Praia Vermelha, Quinta da Boa Vista, Lagoa Rodrigo de Freitas, Niterói, Vila Valqueire 

e Manguinhos  foram alguns dos “concorrentes”  na disputada escolha. Já em 13 de 

maio de 1935, reconhecendo que as instalações dos institutos, além de inadequadas e 

mal adaptadas, eram distantes umas das outras,   o ministro da Educação, Gustavo 

Capanema envia carta ao Ministro da Agricultura1, declarando sua intenção inicial de 

construir a cidade universitária na Praia Vermelha.2 Tal intenção foi ratificada em carta 

de  15 de junho do mesmo ano, endereçada ao diretor do Hospício Psiquiátrico, 

comunicando-lhe da intenção de mudança de localização daquela instituição e 

aproveitamento da área para a construção da cidade universitária3. O ministro também 

declara sua intenção de obter também os terrenos compreendidos no triângulo formado 

entre a Rua do Túnel, Rua da Passagem e do Morro da Babilônia. 4 

 

Em portaria de 19 de julho de 1935, Capanema mandou elaborar o “plano da futura 

Universidade Nacional”, que viesse a permitir a instalação de sua cidade universitária.  

Para tal, designou  uma comissão de professores incumbida de elaborar o plano de 

organização da  “Universidade padrão dos institutos universitários brasileiros.” A 

comissão foi instalada em 22 de julho, tendo o próprio Capanema como Presidente da 1ª 

Sessão.  Caberia à comissão conceituar a universidade, localizá-la espacialmente e , 
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finalmente, projetar a sua construção. Na ata da sessão de sua instalação,  já podemos 

observar as preocupações referentes à definição do modelo da universidade-modelo, 

bem como das características centrais da instituição universitária a se consolidar : 

O conceito de universidade, no momento presente, perdeu o sentido 
tradicional, mas não tomou, ainda, um sentido positivo e definitivo. Em meio 
desse desencontro de conceitos é preciso que firmemos, ainda que 
provisoriamente, o conceito que nos convém : o que devemos definir 
como universidade, o que devemos nella incluir, o que devemos nella 
excluir [grifos meus]. Feito esse conceito de universidade, no seu mais 
amplo sentido, a Commissão entrará a planejar a universidade, a localizal-a, a 
fazer o programa de sua estructura completa. A Universidade  a organizar 
deve ser completa no sentido de abranger tudo quanto uma Universidade 
possa conter. Admitte [o Presidente] a hypothese de que, pelo Brasil afora 
numerosas Universidades se façam menos perfeitas e sejam 
Universidades(...) Mas a Universidade Central, a que quer ser a primeira na 
qualidade e o espelho das demais, precisa abranger tudo quanto deve entrar 
na estructura universitária.(...) 5 

 

Ainda segundo a Comissão, o Governo não pretendia realizar uma obra gigantesca, que 

viesse a impressionar pelo grandioso e espetacular, pretendendo, sim, consolidar uma 

estrutura modelar (“lançar as bases”)  às demais instituições de ensino superior no país : 

o que deseja fazer é uma obra modesta e singela, chã, que seja um padrão, 
mas ao alcance de nossas possibilidades. (...) Mesmo uma obra simples como 
esta, não pode ser obra de um governo, nem de uma geração ou de uma 
época. Uma Universidade é uma construcção permanente. O Governo actual 
quer lançar as bases dessa Universidade.(...)   

 

Defendendo a opção pela construção da cidade universitária na Praia Vermelha, 

argumentava a Comissão de professores ser o Rio de Janeiro 

 uma cidade muito espalhada, muito povoada, onde as grandes areas estão 
todas occupadas. Construir a Universidade nos subúrbios é tornal-a não 
procurada, é trahir o seu destino. Ella se destina a ser um instituto de elite. 
Por isso deve ficar no centro, onde a população é mais densa e mais culta.”6  

 

Como instância para  auxílio, estudos e análises  à Comissão de professores, Capenama 

criou, também, uma subcomissão que organizaria o Plano da Universidade. Esta 

subcomissão e o escritório técnico seriam compostos por arquitetos e engenheiros. Em 

portaria de 17 de setembro de 1935, a  comissão de professores passou a ser 
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denominada Comissão de Estudos do Plano da Universidade. A subcomissão 

organizadora do Plano da Universidade, passou a ser Comissão de Organização do 

Plano da Universidade.  Nesta mesma portaria também surgiu um Escritório do Plano 

da Universidade, de caráter técnico, onde deveria funcionar uma comissão composta 

por arquitetos que cuidariam das questões pertinentes à parte construtiva dos projetos 

aprovados. A existência de diversas comissões para um mesmo empreendimento já nos 

sinaliza para os problemas que daí adviriam. Estas divergências não tardariam a se 

manifestar nas diferentes visões que se tinham  de universidade, e consequentemente, do 

campus que a abrigaria, pois “não há empreendimento político que, por muito 

monolítico que possa parecer, não deixe de ser lugar de defrontações entre tendências e 

interesses divergentes.” (BORDIEU, 2001:196 ) 

 

O famoso arquiteto italiano, Marcello Piacentini, a convite de Capanema, chegou ao Rio 

de Janeiro em 13 de agosto de 1935,  expondo suas idéias e experiências já no mesmo 

dia à Comissão de Professores. Após visitar as diversas áreas cogitadas, Piacentini 

considerou ser a Praia Vermelha, no bairro da Urca, o local ideal para receber a Cidade 

Universitária,  embora ressaltando a insuficiência de seu terreno. Considerando que o 

bairro da Urca,  já durante muitos anos, era visto como “naturalmente destinado” a 

receber a Universidade Pedro II, a indicação de Piacentini não trouxe maiores 

inovações. Era este local, inclusive, o preferido pelo próprio Capanema. Além de 

Piacentini, o engenheiro José Otacílio de Saboya Ribeiro, em maio de 1935, já afirmava 

que a Praia Vermelha seria o local mais indicado “pela tendência histórica, pelas vastas 

áreas disponíveis para a instalação dos prédios escolares, campos de esportes, pavilhões 

de estudantes, bibliotecas, pelo seu isolamento natural, pelas proximidades do Centro e 

pela facilidade de comunicação.” (MELLO JR.,1985:55). Considerando-se que a região 

preferida apresentava alguns inconvenientes, sobretudo aqueles referentes à exigüidade 

do terreno e altos custos com desapropriações, foi sugerida como  segunda 

possibilidade de localização,  a área próxima à Quinta da Boa Vista. 

 

O sindicato dos Engenheiros da capital demonstrou-se insatisfeito com o convite a 

Piacentini, o que feria a própria legislação, que previa a reserva de mercado  para 

profissões regulamentadas e exercidas por brasileiros no país. Para se contrapor a essa  



 

 

reação negativa, Capanema constituiu uma Comissão de Arquitetos e Engenheiros 

brasileiros que deveria dar forma final ao projeto proposto pelo arquiteto italiano. Esta 

comissão, que deveria trabalhar em consonância com a Comissão de Professores, tomou 

a iniciativa de sugerir a vinda ao Brasil do arquiteto francês Le Corbusier, também 

alegando tratar-se de  trabalhos de assessoria e oferecimento de cursos e palestras.  

 

Podemos observar, diante dessas evidências que,  

 

dado o clima político da época, é obvio que o confronto entre as duas 
comissões, (Professores e Arquitetos e Engenheiros) , que se reflete no 
convite duplo a Piacentini e a Le Corbusier, não era somente em função das 
diferenças estilísticas entre os dois arquitetos – o italiano com um estilo 
tradicional, monumental e pesado, o francês revolucionando a arquitetura 
moderna em tantos aspectos, em sua busca de formas puras e funcionais. 
Havia um componente profissional, já que Le Corbusier mantinha contatos 
com o grupo de arquitetos brasileiros liderados por Lúcio Costa;  e um 
componente ideológico inegável, dada a dificuldade de separar a arquitetura 
italiana daqueles anos do fascismo. (SCHWARTZMAN, 2000:117) 

 

Le Corbusier chegou ao Brasil em 13 de julho de 1936. Sua vinda também esteve ligada 

à construção do plano do edifício destinado a sediar o Ministério da Educação e Saúde.7 

Suas conferências, orientações e contatos com arquitetos admiradores de seus trabalhos 

foram bastante produtivos. Após o retorno de Le Corbusier, à França, Lúcio Costa, e sua 

equipe8 apresentaram, em 1937,  anteprojeto para a construção, ainda na Quinta: A 

proposta de Lúcio Costa e sua equipe  foi também recusada pelas comissões. Já se 

observava que, diante da estrutura montada em diversas comissões, o empreendimento 

poderia não se concretizar. Estavam no ar e na prancheta diferentes ideologias e as 

idéias refletiam aí os interesses de grupos que  se confrontavam.  

 

A 5 de julho de 1937, a partir da Lei nº 452, nasceu oficialmente a Universidade do 

Brasil, criada a partir de transformações na Universidade do Rio de Janeiro. Em 

outubro de 1937, já nas vésperas do golpe que instituiu o Estado Novo, Capanema 

extinguiu a comissão de engenheiros e arquitetos. Retomou, a partir daí, contatos com 

Marcello Piacentini, solicitando a elaboração final do projeto para a construção da 
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símbolo mundial da arquitetura modernista. 
8 Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, Firmino Saldanha, José de Souza Reis, Jorge Machado 
Moreira e Angelo Brunhs. 



 

 

Cidade Universitária na Quinta da Boa Vista. Piacentini, impedido de retornar ao Brasil, 

recomendou a Capanema o arquiteto Vittorio Morpurgo, que aqui chegou em fins de 

1937.   

 

Em março de 1944, Capanema encaminhou Exposição de Motivos à Presidência da 

República, sugerindo novas alterações na organização e composição das estruturas 

definidoras da construção da Cidade Universitária. Nessa Exposição o ministro 

propunha que fosse organizado, sob direta dependência do DASP, um escritório 

especial para assumir o encargo de plena realização dos projetos de construção da 

Cidade Universitária e que junto ao Escritório funcionasse uma delegação do MESP 

para cuidar dos aspectos de natureza universitária. Em 30 de dezembro de 1944, foi 

assinado o Decreto 7.217, que extinguia, no MESP a Comissão do Plano da 

Universidade do Brasil, e criava na Divisão de Edifícios Públicos do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), o Escritório Técnico da Cidade 

Universitária da Universidade do Brasil (ETUB)9. Certamente tal fato, não agradou à 

comunidade de professores da Universidade do Brasil, que encarou a medida como 

descumprimento à autonomia reivindicada pela universidade, mesmo considerando o 

período ditatorial do Estado Novo então vigente.  

 

Foram reavaliados pelo ETUB todos os estudos já feitos, passando o mesmo a ouvir 

novamente diversas personalidades e autoridades no assunto. Foi aí que ganhou força a 

opinião de especialistas, representados por Jorge Oscar de Melo Flores, de se construir, 

não somente a cidade universitária,  como também  o próprio terreno que a receberia, já 

que todos aqueles analisados até então, se mostraram inadequados.  Para tal, apontou-se 

uma solução : a unificação de oito ilhas fronteiras à área de Manguinhos : nascia, assim, 

a idéia de construção da Ilha Universitária. Nascia o projeto de construção da Ilha 

Universitária, em 1945. 

 

 

                                                           
9 A vinculação direta do ETUB ao DASP durou quase 20 anos. Somente em 10 de setembro de 1964, pela Lei 4.402, 
o escritório passou a fazer parte da própria Universidade. 



 

 

A pesquisa histórica e a Análise de Discurso - A Ilha e o Palácio como toponímia 

da identidade institucional 

 

Ao tomarmos o discurso como evento ou acontecimento, somos levados às 

considerações sobre os “sujeitos envolvidos, o contexto no qual se inscrevem as 

formações ideológicas que lhe dão ordem e os elementos discursivos que são 

agenciados para veicular os sentidos propostos”. (OLIVEIRA; ORRICO, 2005:80, grifo 

nosso). Sendo assim, os documentos textuais (atas, ofícios, memorandos, matérias 

jornalísticas, relatórios, regimentos etc), os depoimentos orais e os registros 

iconográficos (todos concebidos aqui como materialidades discursivas) com os quais 

trabalhamos devem ser compreendidos, não somente na ótica do que significam, mas do 

como significam. Como materialidades de um discurso institucional, devem ser 

abordados como “práticas socialmente inseridas em contextos específicos.” 

(OLIVEIRA, 2002:20) Ao nos interessarmos por personagens de um discurso somos 

levados à noção de estratégias discursivas, que devem ser entendidas como “a maneira 

como o sujeito falante tenta se apoderar do papel que lhe convém e atribuir aos seus 

interlocutores os papéis que escolheu para eles.” (PROST, 1996:321).  

 

Não nos caberá aqui reflexões mais aprofundadas sobre essa questão discursiva-

institucional, que vem sendo mais elaborada em nossa tese de Doutoramento, no 

PPGMS/UNIRIO. Entretanto, para fins de exemplificação da problemática, 

consideremos aqui, dois “discursos fundadores” do Palácio Universitário e da Ilha 

Universitária, respectivamente, proferidos pelo Reitor Pedro Calmon, em 1952, e pelo 

presidente Getúlio Vargas, em 1953.  Embora consideremos que um discurso sempre se 

remete a outros, e dessa forma, nenhum deles é, puramente, “fundador”, utilizamos, por 

hora, o conceito para caracterizar uma (re)significação de sentidos, que se apoia nos 

vestígios de memória do sentido anterior para deles extrair e instalar o novo sentido, a 

nova tradição (FRANCISCO, 2004:13). 

 

Assim referiu-se o presidente Getúlio Vargas, ao inaugurar o Instituto de Puericultura 

na Ilha Universitária, em 1º de outubro de 1953 (OLIVEIRA, 2005:117-118): 



 

 

[...] Foi há oito anos passados que o meu governo tomou as 

providências iniciais para levantar aqui o mais importante centro educacional 

do país. Compreendeu a necessidade de reunir e sistematizar, num conjunto 

de instalações apropriadas, os diversos institutos de ensino superior que 

constituem a Universidade do Brasil, ampliando-os nos seus currículos e 

objetivos. [...] Obra de grande vulto e longo alcance, muitos descreram de 

suas possibilidades. Agora, entretanto, já podemos ver que as nossas 

esperanças não foram frustradas. Se muito ainda resta a fazer, não foi pouco, 

decerto, o que já fizemos. [...] Devemos esperar que obras como essa avivem 

na alma dos moços a fé no Brasil e a confiança nos seus governantes. Pois o 

país trabalha e o seu governo se empenha na causa do progresso nacional, a 

despeito das campanhas insidiosas dos que nada constroem e apenas 

procuram difundir a descrença amarga e o pessimismo dissolvente. 

 

Aqui, a contextualização e o conhecimento das condições de produção, bem como das 

características de uma dada formação discursiva, podem atribuir a esse discurso 

significados mais. Primeiramente, o longo período mencionado pelo presidente (oito 

anos) toma como referência o Decreto-lei n٥ 7.563, de 21 de maio de 1945, que 

estabeleceu a localização para a construção da cidade universitária naquele local. Mas, 

se considerarmos que a primeira Comissão de professores encarregada de definir tal 

localização data de 1935 e que durante uma década diversos embates foram travados 

entre as comissões de professores e engenheiros e arquitetos, facilmente 

compreenderemos que o processo foi conflituoso, não havendo, até então, um consenso 

na universidade sobre a acertividade da escolha final. Grandes resistências internas e 

externas se fizeram quanto à transferência de unidades da universidade para a Ilha 

Universitária (“campanhas insidiosas dos que nada constroem”).  Este enunciado nos 

sinaliza para as relações conflituosas que historicamente se estabeleceram entre a 

universidade e o Estado (sobretudo em sua fase de autoritarismo), mas opera um 

silenciamento que deve dar lugar ao acontecimento - inauguração da cidade 

universitária-, bem como à projeção de um futuro ao qual se pretende valorizar. 

Verificamos também tratar-se de um projeto de Estado (e não somente da UB), 

consonante com as políticas do nacional-desenvolvimentismo característico da Era 

Vargas (“Devemos esperar que obras como essa avivem na alma dos moços a fé no 

Brasil e a confiança nos seus governantes. Pois o país trabalha e o seu governo se 



 

 

empenha na causa do progresso nacional...”). As novas instalações na Cidade 

Universitária pressupunham, não somente uma nova espacialidade, como também 

reformas dos “conteúdos e currículos”, algo que se chocava com as instâncias de 

poderes de poderosos grupos de professores catedráticos da universidade. 

 

Já o Palácio Universitário, antigo hospício de Alienados de Pedro II, foi “cedido 

provisoriamente” à Universidade, também em 1945. Já nos referimos, no início desse 

trabalho ao fato de que, inicialmente, o próprio Capanema pretendia a incorporação do 

prédio à Universidade, quando da idéia primeira de que a instituição fosse de pequeno 

porte, dirigida a uma pequena elite e cujo modelo fosse disseminado pelo país. O que 

merece maiores reflexões é o fato de tal incorporação ter se dado concomitantemente à 

definição de construção da cidade universitária na Ilha do Fundão. O hospício, 

desativado em 1942, teria sua destinação, à época, ao externato do Colégio Pedro II, 

mas acabou sendo cedido e posteriormente restaurado, tornando-se sede da Reitoria da 

Universidade do Brasil, bem como de algumas poucas unidades que foram originando o 

que é hoje o chamado campus da Praia Vermelha. 

 

Vejamos como o reitor Pedro Calmon (2002:89) conduziu seu discurso e a produção de 

sentidos decorrente deste, quando da inauguração do prédio: 

 

Extinto o hospício, surgiu o problema de aproveitamento do edifício, que 

poderia ser demolido, para em seu lugar serem construídos modernos prédios, 

ou restaurado, tendo-se em vista o que valia e representava para a cultura 

nacional. Prevaleceu este sentimento. E andou bem avisado o governo da 

República cedendo-o para as instalações da Universidade do Brasil. [...] A 

reitoria da universidade assim interpretou as responsabilidades que assumiu 

com esta doação: e em menos de um ano (entre fevereiro e dezembro de 

1949), com as verbas próprias e o auxílio do Ministério da Educação e Saúde, 

as obras a cargo da sua seção de engenharia, obedecendo às linhas clássicas 

da construção, para lhe preservar a autenticidade sem prejuízo das adaptações 

requeridas pelos novos serviços, pôde inaugurar nesse “Palácio 

Universitário” a sua sede. 

 



 

 

Não há, neste discurso, evidências de impasses, controvérsias ou mesmo referências 

sobre a instalação da universidade em sua Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, já 

definida anteriormente, desde 1945. Mais do que atender a interesses da universidade, a 

incorporação do antigo prédio constituía-se como um ato de valor patriótico, já que se 

fazia em prol da defesa de um patrimônio da “cultura nacional” que estaria destinado à 

destruição. Nesse sentido, ao discursivisar sobre a incorporação do prédio, Calmon 

opera um deslocamento de sentidos, bem como um silenciamento em relação ao que tal 

empreendimento poderia representar para a Instituição, reivindicadora de sua 

“autonomia universitária”. Ao mencionar, sobre a eficiência e rapidez com que a 

universidade cuidou do empreendimento: “em menos de um ano” sinaliza para a 

importância da obra pra a instituição, o que justificaria a emergência do 

empreendimento. Ao deslocar a imagem do prédio, de hospício a Palácio, atribui a ele 

novas redes de significados.  Tal argumentação está sedimentada em nossa “memória 

institucional”, remetendo-nos ao que Pollak chama de “enquadramento da memória” 

(POLLAK,1992:200-212). Entretanto, atentos às especificidades e contrapontos entre 

história e memória, sabemos que “a história tanto molda como subverte a memória 

coletiva, numa relação de permanente tensão” (THIESEN;SANTANA, 2006:4). Mas o 

ofício de historiador nos leva a constantes interrogações, a partir da incorporação de 

fontes diversas para a construção de nossas narrativas. A simultaneidade temporal dos 

fatos acima mencionados, bem como a forma como sua construção discursiva foi 

produzida é, no mínimo, intrigante e deve despertar a curiosidade de mais estudiosos 

sobre assunto. 
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