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RESUMO 
O artigo apresenta fundamentos conceituais e poéticos que norteiam Desilha, projeto de 
pesquisa em arte e cidade. Ilhas são entendidas aqui como potências de figuração que 
extrapolam o âmbito da pesquisa geográfica para reverberar políticas e poéticas que as 
constituem, seja como lugar fantástico ou real. Ponto de partida é o processo histórico que 
leva o projeto de cidade universitária no Rio de Janeiro (atual UFRJ) a se instalar na ilha do 
Fundão. Entre mundos utópicos e marcas heterotópicas, reconhecemos hoje o desenho de 
linhas abissais (Santos) ao mesmo tempo em que percebemos possibilidades enunciativas 
de histórias e vozes dissonantes às suas margens. Em discussão está o paradigma insular 
que permeia imaginários urbanos, sociais e a própria concepção de arte e de universidade, 
deslocando-nos em direção a possíveis travessias. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT / RESUMEN / SOMMAIRE  
The article presents conceptual and poetic foundations that guide Desilha, a research project 
in art and city. Islands are understood here as powers of figuration that go beyond the scope 
of geographic research to reverberate the policies and poetics that constitute them, either as 
fantastic or real places. Starting point is the historical process that settles the university in 
Rio de Janeiro (current UFRJ) in the island of Fundão. Between utopian worlds and 
heterotopic marks, we recognize the design of abyssal lines (Santos) while perceiving the 
enunciative possibilities of dissonant stories and voices at its margins. In discussion is the 
insular paradigm that permeates urban, social imaginaries and the very conception of art and 
university, moving us towards possible crossings.  
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Não é nem tarde demais nem longe demais. A ilha Aqui está em toda parte                           
– disse o terceiro pescador. 

Wislawa Szymborska 

Em Parábola, a poeta polonesa Wislawa Szymborska nos fala de uma garrafa 

retirada dos mares por pescadores que se deparam com patética mensagem em seu 

interior: “Gente, me salvem! Estou aqui. O oceano me jogou nesta ilha deserta. 

Estou na praia esperando ajuda. Se apressem. Estou aqui!” (SZYMBORSKA, 2016, 

89) Na ausência de coordenadas de tempo e espaço que pudessem orientar um 

hipotético resgate, a ilha Aqui reclama urgência no reconhecimento de contornos e 

arestas que expande a toda parte e a todo agora. Mas ainda dá tempo, é o que 

parece assinalar o pescador – à condição que se perceba e nomeie a ilha, tão 

evidente quanto invisível.  

Desilha é um projeto de observação de ilhas: como reconhecê-las? Como se 

formam, que sinais emitem, como se articulam entre si, como navegar entre elas? 

Desilha sugere movimento a partir da ilha. Mais verbo que substantivo, requisita 

ação. Poderia ser um imperativo, ou um convite: desilha! Na superposição entre ilha 

e o adverbio que indica o lugar onde nos encontramos ao enunciá-lo, percebe-se 

que o sentido da ilha extrapola o físico geográfico (embora dele não se separe, 

como veremos), catapultando-nos para um agora que nos cabe tentar discernir. 

Esta pesquisa tem uma ilha-mãe, seu ponto de partida é o projeto de cidade 

universitária que se erige sobre pequeno grupo de ilhas aterradas na Baía de 

Guanabara, dando origem ao campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro na 

ilha do Fundão. A topografia mítica da ilha associada ao reconhecimento de uma 

herança modernista permite-nos ativar uma experiência de estranhamento produtivo 

de questões que se dirigem à atualidade. Se olharmos para o histórico dos projetos 

urbanísticos que antecederam sua instalação nesse local, perceberemos certa 

afinidade entre universidade e ilha.  

Embora a relação entre os fatos possa parecer remota, gosto de começar a contar 

essa história pela primeira viagem de Le Corbusier à América do Sul, chegando de 

avião ao Rio de Janeiro em 19291. Na volta à França, o arquiteto rememora o estado 

de êxtase que lhe permitiu vislumbrar o futuro da arquitetura moderna. Nossa 
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condição continental é percebida como ilha apartada “pelo silêncio de um oceano”2 

(LE CORBUSIER, 2004:31). Vê aí a oportunidade de realizar uma utopia, que 

candidamente oferece a nós, “irmãos” brasileiros, argentinos e uruguaios; vê Buenos 

Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu sendo atravessadas por grandes 

edifícios-viaduto (immeuble-autoroute)3.  

Le Corbusier (1887-1965) 
Plano para a cidade do Rio de Janeiro (1929) 

carvão e pastel s/ papel, 76 x 80,5 cm 
acervo Fondation Le Corbusier 

 
 

Em 1936, o arquiteto suíço-francês retorna ao Rio de Janeiro para supervisionar o 

projeto da futura sede do Ministério da Educação e da Saúde (MES), atual Palácio 

Gustavo Capanema, em memória ao ministro que desejava então dotar a capital do 

Brasil de uma Cidade Universitária. Tal era a motivação explícita do convite feito a 

Le Corbusier: o desejo de reunir o que existia até então como faculdades isoladas 

para dar forma ao projeto da Universidade do Brasil, que deveria ser modelar para o 

resto do país. Entretanto, a presença do arquiteto estrangeiro ajuda a contornar o 

impasse em torno do resultado do concurso arquitetônico para o prédio do MES, que 

Capanema rejeita, passando a incumbência do projeto diretamente a Lucio Costa. 

Este, por sua vez, convoca uma equipe de jovens arquitetos integrada por Carlos 

Leão, Oscar Niemeyer, Ernani Vasconcellos, Jorge Moreira, Affonso Reidy e articula 

a vinda de Le Corbusier, fonte maior de inspiração para o grupo. Instigados pelo 
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aprendizado e convívio naquelas quase 5 semanas, lançam-se, a partir de seu risco 

original, à busca das soluções arquitetônicas e urbanísticas do que seria 

considerado marco da arquitetura modernista no Brasil e no mundo, reconhecido 

internacionalmente a partir de 1943. 

Sorte bem diversa teve o projeto de cidade universitária encomendado a Le 

Corbusier. Nunca saiu do papel, apenas um entre outros, que tampouco foram 

executados. Os projetos em concorrência (Piacentini, Costa, Le Corbusier) refletem 

disputas políticas, ideológicas e estéticas em torno do modelo de universidade a ser 

irradiado para o resto do Brasil. A vontade totalizante e modernizadora de superação 

do passado colonial e projeção da nacionalidade para o futuro via-se atravessada 

por antagonismos entre forças oligárquicas, da Igreja, da intelectualidade dentro e 

fora do governo (grupo da Escola Nova liderado por Anísio Teixeira, por exemplo) e 

das Forças Armadas, todas em luta pelo protagonismo na formação da juventude 

brasileira e preocupadas em afastá-la dos perigos do comunismo.  Se contarmos as 

doze possíveis locações e as quase 4 décadas que se somam entre 1935, data da 

vinda do arquiteto italiano Marcello Piacentini à cidade em plena era Vargas, a 

convite do mesmo Capanema que no ano seguinte convidaria Le Corbusier com 

idêntico desígnio, e 1972, quando é inaugurada a cidade universitária, já UFRJ, já no 

regime militar, perceberemos que suas dificuldades de assentamento e 

concretização sobre terreno real nos falam do lugar da educação no Brasil. 

Oscilações entre projeto oligárquico e regime autoritário, utopia e inacabamento 

parecem convergir na ruína que enfrentamos hoje. 

Piacentini concebera a Cidade Universitária de Roma, entre outras obras de vulto 

realizadas sob o regime fascista de Mussolini, com o qual o governo Vargas flertava. 

Em sua visita ao Rio de Janeiro, propõe um plano para a região da Quinta da Boa 

Vista/Estação da Mangueira (1935), em alternativa à localização da cidade 

universitária na Urca, onde já se encontravam algumas unidades que integrariam a 

Universidade do Brasil. Em contrapartida, o urbanista brasileiro projeta construí-la 

sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas (1936), oferecendo aos filhos da elite brasileira o 

melhor da paisagem carioca e condições ideais para a projeção do país na sonhada 

modernidade. Dezenas de prédios uniformes, interligados por pontes e dotados de 

jardins suspensos, seriam erguidos sobre pilotis como se flutuassem sobre as águas 
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da Lagoa formando um conjunto de palafitas modernistas, cujo acesso à terra firme 

se daria por avenida igualmente suspensa. Em vez de terra cercada por água, água 

cercada por terra: ainda assim, uma figuração da ilha.  

Como derradeiro lance da disputa que por fim afasta a estética fascista do horizonte 

modernista, os planos produzidos por Lucio Costa e por Le Corbusier para a Quinta 

da Boa Vista (1936) concebem uma cidade-parque destacada do intrincado tecido 

urbano herdado da colonização portuguesa, constituindo uma ilha de modernidade à 

qual se teria acesso por via férrea ou automobilística. Afinada com os princípios 

urbanísticos expressos na Carta de Atenas, essa concepção prevalece, mas já 

desvinculada da autoria. Apenas em meados da década de 40, o projeto de cidade 

universitária encontra seu fundamento geográfico na ilha do Fundão, que se 

expande por aterramento, apagando configurações, nomes e memória das outras 

oito ilhas do pequeno arquipélago. 

 
Imagem do antigo acervo do Escritório Técnico da Universidade 

/ Núcleo de Pesquisa e Documentação UFRJ 

 

A construção do campus se inicia nos anos 50, enfrentando muitas dificuldades. 

Vargas ainda consegue inaugurar a primeira unidade em 1953, o prédio do Instituto 

de Puericultura. Em breve os esforços do país e de Lucio Costa estarão voltados 

para a construção de Brasília (outra ilha, Bras-ilha). O projeto assumido pelo 

arquiteto Jorge Moreira, desde 1949 à frente do Escritório Técnico da Universidade 

do Brasil, mantém algumas configurações dos planos de Costa e Le Corbusier, mas 

sua execução se arrasta, anunciando a completa descaracterização que se instala 
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nos dias atuais. A cidade que almejava reunir o conjunto do saber universal estaria 

fadada a nunca se completar. 

Entre microcosmo e totalidade, na justaposição de projeto e ilha destacada e 

protegida da cidade real por sua condição geográfica, com seus modos de 

funcionamento, história, leis e temporalidade próprias, podemos reconhecer alguns 

dos princípios que regem as heterotopias foucaultianas: 1. seus modos de 

funcionamento respondem a demandas da sociedade, que podem se modificar com 

o tempo; 2. num único lugar justapõem-se vários espaços (ilha, jardim, biblioteca, 

arquivo, laboratório, escola); 3. heterotopias são também heterocronias, isto é, 

recortam o tempo de forma diferente, por vezes acumulando-o sob a forma de 

arquivo; 4. demarcam limites e procedimentos de inclusão e exclusão; 5. sua função 

com relação ao espaço restante se desenvolve por contraste, ora como espaço de 

ilusão tão intenso que coloca em questão a própria realidade do mundo real, ora 

como ordenação extrema de forma a compensar o caos vigente no entorno.  

Heterotopia e utopia se encontram assim na estranheza especular que rege suas 

relações, superpondo imaginários geográficos, arquitetônicos e urbanísticos aos 

institucionais e políticos, dos quais não se separam. Ao olhar para o desenho de Le 

Corbusier de 1929, cremos poder reconhecer ali numa das pontas do edifício 

viaduto, como numa espécie de miragem em retrospecto, o Hospital Universitário, 

grande monólito planejado em 1936 para ser imediatamente percebido como 

monumento modernista pelo viajante recém-chegado de avião à cidade. Hoje o 

marco utópico permanece como signo de sua falência desde a demolição parcial do 

prédio em 2011, após anos de existência em estado de inacabamento definitivo. 

Esse fato marca o inicio da reflexão que alimenta este projeto de pesquisa.  
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Imagem do antigo acervo do Escritório Técnico da Universidade 

/ Núcleo de Pesquisa e Documentação UFRJ 

 

Ilhas talvez sejam desde sempre heterotopias geograficamente inscritas, ainda que 

nem sempre correspondam a lugares reais, se  recordarmos a grande quantidade de 

literatura que inspiram. De Homero a Bioy Casares, com Ulisses e com o fugitivo da 

invenção de Morel, passando por Robinson Crusoé, todos os náufragos desvelam-

nos mundos idiossincráticos. No texto Causas e razões das ilhas desertas, Deleuze 

observa que “o movimento da imaginação das ilhas retoma o movimento da sua 

produção” (DELEUZE, 2009). Aproxima assim a mitologia da distinção estabelecida 

pela ciência. A Geografia distingue dois tipos de ilha: ilhas continentais surgem por 

separação acidental do continente e ilhas oceânicas são originadas por movimentos 

do fundo trazidos à tona por erupções vulcânicas. A ocupação de ilhas só se faz sob 

a condição de esquecimento do conflito primordial entre os elementos água e terra. 

Neste movimento, diz, estarão sempre implicados dois imaginários: separação e 

recriação. Estar apartado do mundo e poder criar um novo mundo que começa do 

zero são as duas faces de um mesmo impulso implicados na ideia de ilha. Mas 

talvez não seja, como sugere, a ilha que convoca a ideia de utopia mas a própria 

utopia, qualquer que seja, que assume a feição de ilha: o espaço sem lugar da 

imaginação utópica de Thomas Morus, ou o projeto que, movido pelo paradigma da 

insularidade, esbarra em sua impossibilidade de conclusão, acabando por coincidir 

com a própria ruína.  
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No purismo insular do projeto da Ilha do Fundão, o historiador de arte e arquitetura 

Roberto Conduru reconhece características que podem ser estendidas ao 

movimento moderno da arquitetura racionalista, cuja pretensão a ser um marco do 

tempo suprime o antes para perpetuar um agora para sempre. Desenham-se assim 

não apenas espaços mas também uma história insular. Condição vanguardista e 

estratégia de ação totalizante não estão isentas de dimensão totalitária pela 

ausência de diálogo com o preexistente e com o contíguo. Salvo exceções, trazem 

consigo o germe da própria ruína na medida da imposição de um corte radical 

impossível de se completar e se sustentar no decorrer do tempo.  

Não interessa aqui acompanhar a crítica à arquitetura modernista no Brasil mas 

pensar certa solidariedade entre projeto moderno e projeto de universidade no 

Brasil. Nesse momento crítico da política nacional, como não confundir a ruína 

arquitetônica das instalações da antiga Universidade do Brasil com o arruinamento 

das condições da Educação? O que podemos discernir nessa paisagem?  

Falamos da ilha, mas não do seu entorno. A que se deve sua invisibilidade? 

Boaventura de Sousa Santos fala-nos de linhas abissais que atravessam o 

pensamento moderno provocando divisões de tal ordem que há sempre um “outro 

lado da linha‟ que desaparece como realidade, torna-se inexistente e é mesmo 

produzido como inexistente”. Ainda que „deste lado da linha‟ possam haver divisões 

internas e tensões, por exemplo, entre regimes de verdade concorrentes entre si 

como filosofia, religião e ciência, sua visibilidade, diz Boaventura, se assenta sobre a 

invisibilidade de todo um campo de saber que desaparece porque escapa às 

alternativas do verdadeiro e do falso. O outro exemplo vem do direito, em que legal e 

ilegal estabelecem os paradigmas que fazem desaparecer todo um território sem lei, 

ou fora da lei. O nome desse território é colônia. Historicamente ele é desenhado 

pelas linhas abissais que separam Velho e Novo Mundo. Sua primeira manifestação 

cartográfica é Tordesilhas. Mas essas linhas não param de redesenhar o mundo 

atual de forma tão caprichosa quanto cruel, separando “o mundo humano do mundo 

subumano, de tal forma que princípios de humanidade não são postas em causa por 

práticas desumanas” (SANTOS, 2007). Vemos isso nas cabeças cortadas nas 

prisões de Manaus, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, nas mãos decepadas de 
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índios no Pará, nas vidas ceifadas dos jovens negros e pardos e pobres da Maré, 

nossa vizinha. 

Edson Diniz, pesquisador e ativista da organização Redes de Maré conta que, 

quando criança, ele e seus amigos não sabiam “para que servia uma Universidade 

ou tão pouco o que nela acontecia. Porém, sabíamos que era um espaço amplo, 

bonito, cheio de quadras e que ficava perto de nossas casas.” (DINIZ, 2017) 

Tampouco sabiam que o nome da favela em que moravam, Maré, guardava a 

lembrança do conflito primordial entre terra e água, que as parcas tentativas de 

aterro, melhor dizer, de suspensão na qual viviam, de luta por um solo no qual fincar 

suas palafitas, era solidária ao desterro. Ignoravam que seus pais, tios, vizinhos, 

excluídos do continente formaram grande parte da mão-de-obra para a construção 

do campus do outro lado, onde também iam brincar. No reverso da utopia 

modernista, os imaginários de criação a partir do zero e de apartamento do mundo 

voltam a se encontrar.  

Hoje, o Complexo de favelas da Maré, constituído por 16 favelas com diferentes 

histórias e características sócio-espaciais, é do tamanho de uma cidade média 

brasileira. Nele, segundo Diniz, é mais fácil uma criança ter um analfabeto na família 

do que um universitário, já que 10% da população é analfabeta e apenas 2% 

frequenta a universidade. Porém, o que a linha abissal traçada no fosso físico e 

geopsíquico que separa Maré e Fundão não nos deixa ver naquele território sujeito à 

violência da polícia e de grupos ligados ao tráfico e à milícia, é a potência de 

invenção que dali emerge e se mostra em produções do teatro, música, fotografia, 

vídeo, dança. São elas que vão disputar as narrativas hegemônicas que distribuem 

os jovens favelados entre os papéis de vítima ou criminoso, sem outras opções. 
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Essas produções e narrativas contra-hegemônicas podem ser vistas como 

“inserções em circuito ideológico” ou “inserções em circuito antropológico”, título de 

alguns dos trabalhos mais importantes do artista Cildo Meireles. Estes utilizam-se 

dos circuitos já estabelecidos por bens e mercadorias (cédulas de dinheiro, garrafas 

de Coca-cola) para fazer circular outro tipo de informação – numa espécie de ready-

made às avessas. Introduzem informações que, no limite, revertem a situação de 

controle de uma maioria por uma minoria – situação que Cildo chama de gueto, cuja 

“tendência será sempre se tornar uma coisa densa”. A densidade do gueto é, para o 

artista, de natureza informacional. Resulta do acúmulo e troca de informações, já 

que o oprimido conhece sua própria vontade mas é também obrigado a conhecer a 

vontade do opressor. Por isso, “a tendência do gueto é, sempre, inverter as 

condições que lhe foram originalmente impostas”. A densidade independe da 

extensão física do gueto, seja ela equivalente a um quarteirão ou a uma área de 

dimensões continentais, e varia de acordo com seu volume e intensidade. 

(MEIRELES, 2009:70) 

Cildo Meireles 
Arte Física: Marcos: Tordesilhas, 1969 

Fotografia: Pat Kilgore 
http://revistacarbono.com/artigos/04 

 

Em Arte Física: Marcos: Tordesilhas, desenho de 1969, Cildo Meireles desloca a 

Linha de Tordesilhas. O gesto, tão simples como potente, parece sugerir o que em 

1970 o artista diz ser “uma região que não consta nos mapas oficiais, e se chama 
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Cruzeiro do Sul” (MEIRELES, 1999:106). O texto Cruzeiro do Sul (1970) fala de uma 

divisão imposta que cria uma região a oeste de Tordesilhas, selva esquecida e 

desconhecida, obrigando seus habitantes a “enterrar suas cabeças na terra e na 

lama”, “a selva na sua cabeça, sem o brilho da inteligência ou do raciocínio”. Cito 

trechos deste texto contundente que anuncia o “fim da metáfora”, já que sua 

validade se perde completamente a oeste de Tordesilhas:  

Azar para o leste (...) todo e qualquer leste de qualquer região. A 

selva continuará se alastrando sobre o leste e sobre os omissos até 

que todos que esqueceram e desaprenderam como respirar oxigênio 

morram, infeccionados de saúde. (MEIRELES, 1999:106) 

Em 2016, a partir de proposição minha, no contexto do curso Desilha e da realização 

do Seminário Utopias4 realizamos uma navegação-Desilha, que consistiu em sair de 

barco de um píer na Vila Residencial da Ilha do Fundão para, contornando a ilha, 

chegarmos à Maré, caminhando até o Galpão Bela Maré, onde se realizava o 

seminário – experiência marcante para todos os que dela participaram na medida 

em que proporcionou a percepção sensível do abismo que se naturaliza a tão curta 

distância. Hoje o texto de Meireles continua a reverberar fortemente lançando 

perguntas inevitáveis: chegamos ali como conquistadores ou como náufragos? 

Existem outras possibilidades de travessia?  

 
mapa navegação Desilha, 2016 
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Notas 

                                                 
1  Para Harris, a fluidez orgânica do projeto urbanístico do Rio de Janeiro, em contraste com o traçado 
geométrico previsto para São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires, se deve à visão aérea da cidade proporcionado 
pelo voo inaugural da Companhia Aérea Sul-Americana, saindo de Assunção, Paraguai, com escalas em 10 
localidades, para o qual Le Corbusier fora convidado (HARRIS, 1987:33). Para Queiroz, esta experiência seria 
determinante na concepção de Le Corbusier para o prédio do MES no terreno da praia de Santa Luzia, que 
retrabalhada pela equipe de Costa, especialmente por Niemeyer, daria origem ao atual Palácio Capanema. 
(QUEIROZ, 2007:87) 
2
 A citação, bastante conhecida, de Le Corbusier, é: “Tentei a conquista da América movido por uma razão 

implacável e pela grande ternura que voto às coisas e às pessoas. Compreendi, entre esses irmãos apartados 
de nós pelo silêncio de um oceano, os escrúpulos, as dúvidas, as hesitações e os motivos que explicam a 
condição atual de suas manifestações. Confiei no amanhã. Sob uma luz como esta, a arquitetura há de nascer.” 
3 Segundo Harris,  a intenção do plano urbanístico do Rio de Janeiro, um dos primeiros projetos de alojamento 
para classes populares do século 20, era substituir as favelas por “apartamentos cem metros acima das casas 
dos ricos, propiciando a melhor visão possível do mar.” Cada prédio de 15 andares com 6 km de comprimento se 
ergueria a 40m do solo, encimado por avenida à altura de 100 metros. (HARRIS, 1987:34) 
4
 a convite da Profa Alessandra Vannucci, uma das organizadoras do Seminário Utopias, organizado por, Galpão 

Bela Maré, maio 2016 (UFRJ, UNI-RIO, Queen‟s Mary University, City University London, Cardiff University and 
Bath Spa University) 
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