
           A universidade visível: novas reflexões sobre a problemática dos 

embates para a definição do local a se construir a cidade universitária da 

UB (1935-1950) 



Antiga Sede da Reitoria – Campus 

da Praia Vermelha – Atual FCC 



Antigo prédio da Faculdade de Medicina, na Praia Vermelha 



Nossas origens 
 
(...) “ No ano de 1808 chega ao Rio de Janeiro o Príncipe 

Regente, D. João, acompanhado – dizem – de 15.000 

pessoas. Passara pela Bahia e lá, certamente impressionado 

pelo estado sanitário da cidade e o aspecto dos habitantes, 

apressou-se em criar uma aula de medicina. Formando 

médicos melhores do que os que ali militavam, a saúde do 

povo melhoraria.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegada da Família Real ao Brasil,l Rio de Janeiro, 

7 de março de 1808. A nau Príncipe Real acaba de 

fundear; o Vice-Rei e nobres se aproximam para ir a 

bordo. A nau inglesa Marlborough e o Forte de 

Villegaignon disparam uma salva. Pintado por Geoff 

Hun., por encomenda do Dr. Kenneth H. Light. 

Acervo do Real Museu D. Pedro IV - Lisboa.  



Nossas origens 

 
(...) “ No centro da cidade as ruas eram calçadas com pedras de 

tal modo dispostas que formavam uma vala ou sargeta 

central. A esta tudo convergia. Águas pluviais, lixos, esgotos 

(...) as casas não primavam pela limpeza. Salas, cômodos e 

dependências mal iluminadas e arejadas eram anti-

higiênicos.” 

 

 

 

    (LOBO, Francisco Bruno. UFRJ – Subsídio à sua História) 



Nossas origens 

 

 
 1808 – Academia Real Militar  e criação de cursos médicos 

no Hospítal Real Militar 

 

 1832 – Faculdade de Medicina 

 

 1891 – Faculdade de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nossas origens 

 
 Tentativas e resistências de criação de Universidades 

no Brasil: 

 

 

 José Bonífácio, 

 Pedro I 

 Pedro II 

 Os Positivistas e o combate aos “parasitas” e à 
“pedantocracia”. 

 

 

 

 

 

 



Para que uma universidade ? 

 
  “A função da Universidade é uma função única e exclusiva. 

Não se trata, somente, de difundir conhecimentos. O livro também 
os difunde. Não se trata, somente, de conservar a experiência 
humana. O livro também a conserva. Não se trata, somente, de 
preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 
aprendizagem direta os prepara, ou em último caso, escolas muito 
mais singelas que as universidades. 

  Trata-se de manter uma atmosfera de saber para se preparar o 
homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber 
vivo e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não 
intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a 
experiência humana, sempre renovada, para que a mesma se torne 
consciente e progressiva.  

  Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com 
inspiração, enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a 
sedução, a atração e o ímpeto do presente.” 

(Anísio Teixeira, 1935) 

 



UMA BREVE HISTÓRIA 

 Foram necessários quatro séculos de história para surgirem, no Brasil, 

nossas Universidades. A Universidade do Rio de Janeiro (URJ), 

primeira universidade federal do país,  foi criada em 1920. Dos debates 

iniciais para a definição do local ,  à  efetivação das obras daquele que 

seria nosso primeiro modelo de Cidade Universitária, passaram-se 

ainda mais 50 anos...  

 

 Somente em 1930 o Brasil teve um Ministério  destinado, 

exclusivamente, às questões da Educação e Saúde. Constituída em 

1935,  pelo Ministro Gustavo Capanema,  a Comissão de Estudos do 

Plano da “Universidade do Rio de Janeiro”,  teve em sua composição 

renomados professores, encarregados de definirem,  não somente o 

tipo de campus, mas, sobretudo, o próprio modelo de universidade a 

ser implantada  no Brasil. A partir de 1937, a URJ, transformada em 

Universidade do Brasil (UB), tem a “missão”  ser modelar às outras que 

já existissem ou  às que viessem  existir. Carregamos, hoje, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como herdeiros da 

UB,  este estigma de nossa origem. 

 



Nossas origens 

 
 1920 – O presidente Epitácio Pessoa cria, pela fusão dos 3 

estabelecimentos (Medicina, Engenharia e Direito), a 

Universidade do Rio de Janeiro. (Decreto 14.343, de 7 de 

setembro de 1920) 

 

 1937 – A URJ passa a se chamar Universidade do Brasil (UB), 

já com 15 Faculdades e Escolas, 1 Museu e 15 Institutos. 

(Lei 452, de 5 de julho de 1937) 

 

 1965 – A UB passa a se chamar UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 



Nossas origens... 

 

 OS ANOS 30 e os embates ideológicos que se refletiam na 

educação superior: 

 

 

 A Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934; 

 A Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935 e 

 A Universidade do Brasil (UB), criada pelo governo federal 

em 1937 

 

 

 

 



Nossas origens 

 

O Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema e 
a Universidade do Brasil: entre o totalitarismo e o elitismo 

 

(...) “A elite que precisamos formar (...)será o corpo técnico, o 
bloco formado de especialistas em todos os ramos da 
atividade humana, com capacidade bastante, para assumir, 
em massa, cada um no seu setor, a direção da vida do 
Brasil: nos campos, nas escolas, nos laboratórios, nos 
gabinetes de física e química, nos museus, nas fábricas, nas 
oficinas, nos estaleiros, no comércio, na indústria, nas 
universidades, nos múltiplos aspectos da vida individual, 
nas letras e nas artes, como nos postos de governo. Elite 
ativa, eficiente, capaz de organizar, mobilizar, movimentar 
e comandar a nação.” 

 

 

 



Nossas origens 

 

Capanema e a UB: entre o totalitarismo e o elitismo 

 

(...) “Não se trata de embaraçar a ascensão dos alunos pela 

eliminatória das taxas altas, com o encarecimento do 

ensino, transformando em mais um privilégio odioso, 

antidemocrático e anti-social dos ricos. Ao contrário, 

devemos preparar de tal modo o curso secundário que até 

mesmo os milionários incapazes encontrem nele barreira 

intransponível, enquanto que os pobres que tenham bom 

merecimento possam concluí-lo sem dificuldades.” 

 

 



Nossas origens 

 

Capanema e a UB: entre o totalitarismo e o elitismo 

 

Deveria a UB: 

- fixar o padrão de ensino superior em todo o país; 

- Ser uma instituição total e unânime : em suas escolas e 

faculdades deveriam ser ministradas todas as modalidades 

de ensino superior previstas pela lei, de tal sorte que 

nenhum estabelecimento, isolado ou congregado em 

universidade, deixasse de ter nela o seu correspondente. 

 

A UB seria destinada à elite do país. 



Nossas origens 

 

“ Nascendo já pronta e acabada, como Minerva da cabeça de 

Júpiter, à Universidade do Brasil seria negada a 

possibilidade de um crescimento orgânico e progressivo, 

durante o qual fosse buscando seus próprios caminhos. 

Além disto, traria como seqüela a morte ou a tentativa de 

sufocamento de outras iniciativas mais modestas e 

localizadas que não se ajustavam ao grande projeto, a 

começar pela Universidade do Distrito Federal, em cujo 

destino outros fatores de ordem política também 

influiriam.” 

 
(SCHWARTZMAN, Simon et all. Tempos de Capanema) 



A problemática de 

construção da Cidade 

Universitária da 

Universidade do Brasil 

  



 

 

 

 

 

 

 

“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. Feito esse conceito de 

universidade, no seu mais amplo sentido, a ommissão entrará a 

planejar a universidade, a localiza-la, 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.” (...) 
 

 

 

Discurso de Gustavo Capanema, na  instalação da Comissão de Professores  que deveria definir o modelo de 

universidade, bem como a construção da futura Cidade Universitária- 1935 

  



 

 

 

 

 

 

“O Governo Federal não se propõe a satisfazer as necessidades de 

ensino da Capital da República, e muito menos, do Brasil. Estas 

necessidades devem ser satisfeitas pelos poderes locaes, daqui e 

dos Estados. O Governo se propõe a crear um instituto de 

demonstração do que venha a ser um bom ensino, um instituto de 

investigação cultural, de alto padrão, destinado a um pequeno 

número de alunos. Deve-se, portanto, começar a investigar, 

primeiro, quaes os estabelecimentos de ensino, quaes as escolas, 

quaes os cursos que devem fazer parte dessa Universidade. Ahi 

surge uma questão importante, dado o conceito diverso do que de 

Universidade se tem feito. Si ficamos na tradição européia, temos de 

excluir os cursos de engenharia e todos os demais cursos 

chamados technicos, firmando um conceito muito restricto. Si, 

porém, fôr adoptado o conceito americano, teremos de abranger 

muito mais cousas...” 

“Será uma Universidade modesta, singela e chã, que seja um 

padrão...(...) Será uma universidade de matrícula limitada e de 

pequena capacidade.”... 
 

 

 Discurso de Gustavo Capanema, na  instalação da Comissão de Professores  que deveria definir o modelo de 

universidade, bem como a construção da futura Cidade Universitária- 1935 

  



 

 

 

A problemática da construção da cidade 

universitária da Universidade do Brasil 

 

Refletindo sobre o espaço 

  

 “O espaço reflete, a cada momento, as características da 
organização de uma sociedade, a ordem espacial de uma cidade, 
ou seja, sua estrutura urbana, refletirá também o resultado do 
confronto, reajuste ou recomposição dos sistemas que 
constituem a sociedade. Por essa razão, o estudo da estruturação 
da cidade não pode ser feito separadamente do estudo do 
processo de evolução da sociedade, já que o espaço não é 
independente da estrutura social; é, isto sim, a expressão 
concreta de cada fase histórica na qual uma sociedade se 
especifica.” 

 

 

                                          Maurício Abreu 

 



 

 

A idéia geralmente difundida sobre a problemática de 

construção do campus da Ilha do Fundão, encobre, na 

verdade, importantes reflexões sobre as contradições 

internas da própria instituição na definição de seus 

rumos 

  

 

 “Finalmente em 1944, face a toda confusão, o ministro Capanema, 
pede ao Presidente da República que o problema da Cidade 
Universitária fosse transferido ao todo poderoso DASP, que 
decide por aterrar o arquipélago das ilhas do Fundão. A decisão 
foi política, pois em pleno Estado Novo, havia interesse do 
Governo em retirar os estudantes e intelectuais dos centros de 
agitação na cidade. Não poderia ter sido pior a solução, quer para 
a comunidade universitária, que lá vive em condições precárias, 
quer para a baía, que mais uma vez sofreu um aterro de grandes 
proporções.” 

                                    

 

 

 

                                          www.ceasm.org.br (acesso 24/07/2006) 
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O que pretendemos com este trabalho 

 Consideramos que  a problemática para a definição 
do campus da então Universidade do Brasil extrapola 
a dimensão da esfera política. Parte significativa dos 
impasses se deram por disputas de poder no âmbito 
da própria universidade. O período de 1935 a 1950 
foi marcado por profundos embates ideológicos  que 
se refletiram, obviamente, no âmbito da educação 
superior, quando se formavam nossas primeiras 
universidades. 

 O Estado também é expressão da sociedade civil, 
com o qual estabelece relação orgânica. Devemos 
considerar que não cabe somente ao Estado o 
exercício do poder. Além disso, a relação da 
universidade com o político é permeada por uma 
série de conflitos e contradições.  

 



O que pretendemos com este trabalho 

 Existem formas de poder diferentes do Estado, 

embora a ele articuladas de várias maneiras e 

indispensáveis à sua sustentação e eficácia. Estes 

poderes se exercem em vários níveis da rede social 

e podem estar integrados ou não ao Estado, que 

desta forma, não se constitui como única central do 

poder. É certo, porém, que o poder sempre está 

ligado ao saber. Quase sempre aqueles que 

possuem o saber, detêm o poder. É importante 

considerarmos tais questões para entendermos, com 

maior clareza, os papéis desempenhados pelos 

intelectuais e profissionais que formaram as diversas 

Comissões encarregadas da construção da Cidade 

Universitária da Universidade do Brasil. 



ESTILOS ARQUITETÔNICOS , 

CONFRONTOS E 

MATERIALIZAÇÕES DE 

IDEOLOGIAS... 

 
Durante os anos da “Era Vargas” a capital federal foi palco de uma 

série de prédios com estilos arquitetônicos diferenciados, o que nos 

leva a refletir sobre a capacidade do governo em absorver 

intelectuais e artistas representantes de diversas ideologias. 



  

  
  . 

Palácio Gustavo Capanema – Antiga Sede do Ministério da 

Educação e Saúde Pública – O edifício, construído na década de 

1930, é precursor da arquitetura modernista. 



  

  
  . 

Palácio Gustavo Capanema – Antiga Sede do Ministério da Educação e 

Saúde Pública – O edifício, construído na década de 1930, é precursor 

da arquitetura modernista. 

 



  

  
  . 

Palácio Duque de Caxias – Ministério da Guerra 



 

O ideal de  

 

CIDADE UNIVERSITÁRIA 

 



Para que uma “cidade 

universitária” ?  
 
  “A alma mater da Universidade é a instituição em si 

mesma, suas finalidades, sua filosofia, seu ensino, suas 
pesquisas, sua organização, seus dogmas, ideais e 
princípios: tudo aquilo que podemos classificar de “espírito 
universitário” com o que tanto se preocupam os grandes da 
Universidade. Para abrigar a alma da universidade, para 
permitir seu ideal de espírito universitário, algumas das 
condicionantes, não todas, são as suas estruturas materiais, 
suas instalações adequadas e algo mais que o simples 
relacionamento físico, um certo clima de espiritualidade 
que pode nascer do convívio aproximado de ideais e 
sentimentos afins que o moderno conceito de campus pode 
e deve comportar e nele manter acesas as luzes do espírito 
universitário.” 

Ernesto de Souza Campos, 1936. 



ONDE FICARÁ A CIDADE UNIVERSITÁRIA 

DA UNIVERSIDADE DO BRASIL?  

Os diversos locais cogitados  

O bairro da URCA, desde os tempos imperiais, era visto como o local 

“natural” para se instalar a Universidade de Pedro II. Ainda no início dos 

trabalhos da Comissão de professores , em 1935, os primeiros estudos 

para a implantação da Cidade Universitária, tinham o bairro como 

referência de localização. 

A 30 de setembro de 1936, o arquiteto Lúcio Costa apresentou uma 

sugestão para se construir a Cidade Universitária sobre a LAGOA 

RODRIGO DE FREITAS ,  independentemente de aterros, assentando-

se os edifícios sobre estacas. Esse plano foi rejeitado pelo “Escritório do 

Plano da Universidade”, sob o fundamento de dificuldades técnicas e de 

alto custo. 

 A preferência pelas áreas da QUINTA DA BOA VISTA foi defendida 

por pronunciamento de 7 de abril de 1936, homologado oficialmente pela 

Lei número 452, de 5 de julho de 1937, que instituiu a “Comissão do 

Plano da Universidade do Brasil”. 

   



ONDE FICARÁ A CIDADE UNIVERSITÁRIA 

DA UNIVERSIDADE DO BRASIL ? 
  

 Em outubro de 1941, o professor Domingos Cunha sugeriu fosse a 

Universidade construída junto ao MORRO DA VIÚVA, aterrando-se, 

para esse fim, parte da Baía de Guanabara, sugestão essa rejeitada por 

ser, inclusive, insuficiente a área indicada. 

Ainda em 1941, a firme Dahne Conceição & Cia., em colaboração com o 

Escritório Técnico Gabriel M. Fernandes, apresentou proposta no sentido 

de ser erguida a Cidade Universitária em NITERÓI . 

 A 8 de junho de 1944, o Decreto-lei número 6.574 revogou o art. 10, 

parágrafo único, da Lei 452, de 5 de julho de 1937, referente à área 

dedicada à futura Cidade Universitária, e declarou de utilidade pública os 

prédios e terrenos compreendidos em toda a área de VILA 

VALQUEIRE, tendo em vista a edificação da mesma Cidade 

Universitária. 

 Somente em 1945, após os trabalhos de Horta Barbosa, à frente do ETUB 

(Escritório Técnico da Universidade do Brasil), vinculado diretamente ao 

DASP, é que definiu-se pelo arquipélago das 9 ILHAS de Manguinhos, 

que comporiam , após aterramentos,  a Ilha Universitária.  

 



UMA CIDADE UNIVERSITÁRIA SOBRE AS 

ÁGUAS DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS  
 “”Ontem propus  o seguinte ao Ministro Capanema: ao invés de construir a universidade no terreno escolhido, 

edificá-la, pura e simplesmente, sobre a água – como uma verdadeira cidade lacustre, na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, de que talvez você ainda se lembre. Ele olhou-me apreensivo: ‘ na água  ’ É que as idéias muito puras 

– isto é, sem ligação com o terra a terra das soluções usuais – e muito precisas, têm o Dom de escandalizar 

todo mundo. Você o sabe melhor que nós.  

Expliquei-lhe, mais uma vez, seus projetos de urbanização contemporânea, mostrando que seria a coisa mais 

fácil do mundo colocar tudo isso sobre a água, onde os pilotis e viadutos estariam completamente à vontade, 

e também que os imensos jardins, nas coberturas dos prédios protegidos do sol por grandes marquises, 

serviriam maravilhosamente para passeios nos intervalos das aulas, que faríamos, para o lazer dos 

estudantes e em contraste com a pureza da arquitetura, ilhas, onde a exuberância da vegetação tropical 

poderia espalhar-se livremente – tudo ligado por viadutos e pontes e naturalmente delimitado pelas bordas da 

lagoa, além do quadro magnífico das montanhas, do céu, do sol, das águas – enfim, algo de único no mundo e 

com uma potencialidade lírica digna de você.  

O Ministro citou-me Veneza – mostrei a ele que seria precisamente o oposto de Veneza e seus corredores 

aquáticos, pois aqui a superfície não seria interrompida, prolongando-se, antes, sob as edificações (de resto, a 

lagoa tem quase 3 milhões de metros quadrados para os 10.000 m2 previstos para a construção). 

Foi ver o lugar comigo esta tarde. A inteligência muito lúcida do Ministro Capanema parece-me inclinada a 

aceitar, em princípio, a idéia. Teme apenas o escândalo da imprensa, a reação da opinião pública, pouco 

preparada para aceitar sem gritar propostas tão pouco convenientes.” 

 

(CARTA DE LUCIO COSTA AO ARQUITETO LE CORBUSIER, 1936)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAMEDA CENTRAL E PRÉDIO (EM PERSPECTIVA) DO HOSPITAL. 

PROJETO DE LUCIO COSTA PARA A QUINTA DA BOA VISTA 

Projeto apresentado em 1937 pelos arquitetos italianos  Marcello 

Piacentini e Victorio Mopurgo, para construção da cidade 

universitária nas imediações da Quinta da Boa Vista e São Cristóvão. 



Projeto de M.Piacentini para a Quinta da Boa Vista 



Ante projeto da firma Dahne Conceição e Cia. para construção da CUB em Niterói - 1941 



            

A partir de 1945, surge a idéia de se aterrar o arquipélago de  9 ilhas nas proximidades 

de Manguinhos, área próxima e então construída Avenida Brasil....  



UMA BREVE HISTÓRIA 

 

A PROBLEMÁTICA DA CONSTRUÇÃO DA  CIDADE UNIVERSITÁRIA 

NA ILHA DO FUNDÃO 

 

 A “inauguração”  de nossa cidade universitária, na ilha do Fundão, 

deu-se “simbolicamente” em duas datas : em 01 de outubro de 1953,  

Getúlio Vargas  inaugurou o Instituto de Pediatria e Puericultura.   

Posteriormente, a 7 de setembro de 1972,  nas comemorações do 

sesquicentenário da independência, o General Médici “concluía” , 

oficialmente, a construção da cidade universitária, após sucessivos 

anos de paralisações . Este longo período de discussões, obras e 

interrupções já evidencia a problemática deste empreendimento. Num  

período de embates  e polarizações ideológicas, a construção do 

campus de nossa universidade se mistura à própria história de nosso 

país. 

 



UMA BREVE HISTÓRIA 

Inauguração  do Instituto de Puericultura e inauguração “simbólica” da 

Cidade  Universitária em 1 de outubro de 1953.  (Acervo IPPMG) 



  

 Trecho do discurso proferido por Vargas (1/10/1953), quando da 
inauguração do Instituto de Puericultura  

 
  

(...) 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. Os trabalhos de preparação do terreno estão praticamente 
concluídos. Na grande Ilha Universitária, que resultou de tarefa tão árdua e tão custosa, 30.000 
alunos e professores encontrarão o ambiente propício às suas atividades culturais e às solicitações do 
esporte e do recreio sadio. Já se evidenciarm, na imponência de suas esturutras, os primeiros frutos 
desse arrojado empreendimento. Dentro em breve estarão concluídos, sucessivamente, a Faculdade 
Nacional de Arquitetura,  blocos residenciais com capacidade para 1.200 estudantes, a Escola 
Nacional de Engenharia e o Estádio Universitário. Já vai também adiantada a construção do 
grandioso Hospital de Clínicas, que disporá de 1.600 leitos, distribuídos por 16 clínicas e mais 336 
quartos individuais.  

 (...) 

 A cerimônia que ora me é dado presidir, inaugurando o Instituto de Puericultura, tem para mim uma 
particular significação. Desde há muitos anos tem sido uma preocupação constante do meu governo 
possibilitar a execução de um programa de assistência à maternidade e à infância e de higiene infantil, 
em bases técnicas e modernas e racionais. Em 1936, durante visita à Bahia, tive a satisfação de 
conhecer a notável obra que o professor Martagão Gesteira vinha realizando naquele terreno. 
Convidei-o então para dirigir atividades federais de amparo à maternidade e à infância. Desde essa 
ocasião tem sido um abnegado batalhador pela causa do estabelecimento de uma orientação científica 
avançada para a puericultura no Brasil. 

   
(Jornal Diário de Notícias, edição de 2/10/1953 – Acervo : ETU) 

 

 



O primeiro Plano Diretor  para a ocupação  da Ilha Universitária, em 1950 



Construção da Ilha Universitária e dos primeiros 

prédios- Hospitais, Engenharia, Arquitetura 









O estádio universitário teria capacidade para 30 mil pessoas 



O estádio universitário teria capacidade para 30 mil pessoas 
O desmonte da colina do Fundão 











Prédio do Centro de Tecnologia (CT) 







Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF 









INÍCIO DAS OBRAS..... 

 

Embora a definição para a construção da cidade 

universitária date de 1945, somente em 20 de 

outubro de 1948 foi sancionada a Lei 447, 

finalmente oficializando a localização no 

arquipélago.  As obras tiveram início em 1949, sob a 

chefia do Engenheiro Luiz Hildebrando de Horta 

Barbosa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num mesmo ano, obras diferentes.... 

 

Embora o prédio do antigo Hospício de Alienados estivesse destinado ao 

Colégio Pedro II, em 1949 a Reitoria da Universidade conseguiu junto ao 

Ministério da Educação recursos para a reforma do prédio, no intuito de 

abrigar “temporariamente” a Reitoria e diversas unidades da Universidade do 

Brasil... 

 

 
 



“Se é verdade que o real é relacional, pode acontecer 
que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual 
eu julgo saber tudo, porque ela nada é fora das suas 
relações com o todo.”  

 

  (...) 

 

  “Uma  prática científica que se esquece de se pôr a si 
mesma em causa não sabe, propriamente falando, o 
que faz.” 

 
 

 

  BORDIEU, Pierre. O poder simbólico 



F I M 

Atual Ilha do Fundão 

Arquipélago em 1945 


