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Prefácio

A universidade, desde suas origens medievais até os 
dias de hoje, sempre marcou sua presença nas cidades 
delimitando um território específico, configurando seus 
espaços de modo particular. Mantendo relações imedia-
tas e diretas com a estrutura urbana envolvente, mesclan-
do-se em seu interior ou isolando-se como um enclave, 
as instituições universitárias estabelecem fronteiras mais 
ou menos fluidas com seu entorno. Os espaços universitá-
rios, em câmpus isolados da trama urbana ou nela inseri-
dos, seus edifícios especializados e suas relações com pro-
jetos pedagógicos e modelos de ensino específicos são 
os temas que o livro dos professores Gelson e Ester trata 
segundo uma abordagem histórica, mas também crítica, 
de projetos das instalações de ensino e pesquisa e de suas 
dimensões pedagógicas.

As universidades europeias constituíram edifícios e 
espaços especializados desde suas realizações pioneiras 
(Universidade de Bolonha, em 1088; Universidade de Pa-
ris, em 1150; Universidade de Oxford, em 1167). Mas é nos 
Estados Unidos do início do século XVIII que a noção de 
câmpus universitário surge como um modo peculiar e ori-
ginal de essa instituição se implantar no espaço. Invenção 

norte-americana por excelência, sua própria denominação 
– câmpus ou campo, em latim – remete à visão agrarista 
dominante nos EUA do século XIX, em que as ideias de 
Emerson e Thoreau impregnavam a cultura das vanguar-
das    intelectuais. Apoiado em uma ideologia antiurbana, 
o câmpus universitário emerge a partir do college do pe-
ríodo colonial como locus segregado da cidade, ambiente 
no qual o afastamento  da turbulência citadina permitiria o 
desenvolvimento sem peias da ciência e do conhecimento. 

Do projeto de Thomas Jefferson para o câmpus da 
Universidade da Virgínia, de 1819, passando pelo plano 
de  Olmsted para o câmpus da Universidade de Berkeley, 
de 1868, até o Florida Southern College, projetado em 
1885 por Frank Lloyd Wright, assistimos à consolidação 
de um modelo de território universitário que se difundirá 
por inúmeros estados norte-americanos e será difundido 
em âmbito internacional, especialmente para os países 
da América do Sul que, como o Brasil, a partir dos anos 
1930, no bojo de processos de modernização social, eco-
nômica e política, criarão novas universidades e com elas 
também novos territórios universitários. 

Adotando traçados variados, do pinturesco ao geo-
métrico, com a presença marcante em muitos planos do 
ideário formal do city beautiful e seus traçados à maneira 
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beaux-arts, os câmpus dos EUA passaram ao longo do sécu-
lo XX a receber forte influência do urbanismo modernista, 
sobretudo depois da ida de inúmeros arquitetos europeus 
nos anos 1930 para o país. É assim que o Harvard Graduate 
Center é projeto de Walter Gropius, enquanto o câmpus do 
Instituto Illinois de Tecnologia é projeto de Mies van der 
Rohe, sendo que mais recentemente Rem Koolhas proje-
tou sua área central, e o plano da Universidade de Harvard 
tem Le Corbusier entre seus autores. Do mesmo modo, o 
câmpus do Instituto Massachusetts de Tecnologia é de au-
toria de Eero Saarinen e Alvar Aalto.

Na Europa não encontraremos a mesma fecundidade  
projetual de câmpus e cidades universitárias como nos 
EUA, ainda que o livro de Stefan Muthesius, The Postwar 
University. Utopianist Campus and College1 aponte inúme-
ras realizações bastante renovadoras nos últimos 50 anos, 
marcadas em um primeiro período, que vai até o fim dos 
anos 1970, por concepções megaestruturais. O câmpus da 
Universidade de Roma, projetado por Marcello Piacentini 
durante o regime fascista, destaca-se, nesse sentido, pelo 
fato de o mesmo arquiteto ter sido responsável por um dos 

1 Paul Mellon Centre for Studies in British Art, Yale University Press, 
New Haven and London, 2000.

planos para a Universidade do Brasil em 1936. Ao lado dele, 
Le Corbusier também elabora sua proposta, substituindo o 
termo câmpus por cidade universitária, conforme já indica-
va em seus desenhos para o Rio de Janeiro quando de sua 
primeira visita em 1929. Vale lembrar que, no ano seguinte, 
Agache, em seu plano para a cidade do Rio de Janeiro, in-
cluía uma cité universitaire, também denominada, na tradu-
ção para o português de seu plano, de “bairro universitário”, 
localizado junto à Praia Vermelha e à enseada do Botafogo.

Sobre tal proposta de Agache vale a pena nos deter-
mos um pouco mais. A respeito dela, assim se refere o ur-
banista francês que atuou até meados dos anos 1940 entre 
nós: “É igualmente no bairro do Botafogo que prevemos a 
criação do núcleo universitário indispensável ao centro de 
cultura intelectual que o Rio de Janeiro constitui do fato da 
sua importância política e econômica” (AgAche, 1930, p. 194). 
Como vemos, a proposta de se construir um centro univer-
sitário antecipa a própria criação da Universidade. Mas aqui 
também se revela seu sentido principal: a universidade 
como instituição modernizadora, sobretudo em um país 
no qual ela surge tardiamente.

Ainda para Agache, 
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os estabelecimentos universitários representam um 
conjunto de edifícios consideráveis; eles devem sa-
tisfazer a duas condições essenciais; estarem espaço-
samente instalados numa orientação salubre e pos-
suírem comunicações fáceis com o centro da cidade, 
de modo a tornar cômodo e atraente o preparo dos 
estudos e a formação de técnicos chamados a pres-
tar grandes serviços ao país (idem). 

Se por um lado Agache propõe situar o centro uni-
versitário junto à cidade e ao seu centro em especial, por 
outro lado, o sítio escolhido constitui-se como um refúgio: 

Lentes e alunos gozarão, aí, de um asilo sossegado e 
agradável. Estarão nas proximidades e com comuni-
cações fáceis com o centro da cidade permanecen-
do, ao mesmo tempo, afastados do barulho e do trá-
fego em consequência da configuração topográfica 
dos sítios; beneficiarão de uma situação pitoresca ao 
pé do Pão de Açúcar… (idem).

Tal denominação – cidade universitária –, ao invés de 
câmpus, é significativa, pois inverte um dos sentidos desse 
território universitário conforme seu conceito norte-ameri-

cano, marcado pelos ideais agrários e campestres. No lugar 
de um campo, a cidade, à imagem da cidade na qual se 
insere, ainda que especializada, como cidade universitária.

Por outro lado, no estudo dos planos de assentamen-
tos universitários, bem como nas arquiteturas de seus edi-
fícios, encontramos ressonâncias de teorias e realizações 
estrangeiras, o que fez de câmpus e cidades universitárias 
públicas no Brasil um laboratório privilegiado da arquite-
tura, do urbanismo e do paisagismo modernos. A inserção 
dessa produção específica de territórios de universidades 
públicas no Brasil, na cultura arquitetônica, urbanística e 
paisagística e na cultura técnica e profissional do século XX 
é aspecto ainda pouco explorado pela nossa historiografia. 
E aqui destacamos uma das contribuições que este livro 
traz, realizando um esforço de mapeamento das principais 
experiências de construção pelo Estado de territórios uni-
versitários em âmbito nacional.

Vale observar que em nosso continente, salvo casos 
isolados, como o câmpus da Universidade de Concepción, 
no Chile, projetado em 1921 por Karl Brünner, ou o da Uni-
versidade de Minas Gerais, de 1928, a maioria dos planos de 
câmpus e cidades universitárias é posterior aos anos 1930. 
Na América Latina, o papel desempenhado pelo conescAl – 
Centro Regional de Construcciones Escolares para América 
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Latina y la Región Del Caribe –, órgão vinculado à UNESCO, 
cuja revista trimestral editada na Cidade do México, DF, de 
1965 a 1982, teve expressiva penetração na cultura arquite-
tônica e urbanística do período, foi decisivo. A realização 
do Primeiro Seminário Nacional sobre Planejamento de 
câmpus universitários em Brasília, DF, de 17 a 27 de março 
de 1975, em plena ditadura militar no Brasil e em outros paí-
ses do continente, com a ativa participação de técnicos do 
conescAl e arquitetos e engenheiros vinculados a escritórios 
de planejamento de câmpus e cidades universitárias de 
diversas universidades públicas, foi um momento raro de 
intensa troca de experiências, destacando-se os trabalhos 
dos arquitetos Carlos Rodríguez Robles (Etapas Metodoló-
gicas del Planeamiento Físico de un Campus e Procedimiento 
para Formular Alternativas de Zonificación de un Campus) e 
Eugenio G. Cáceres Contreras (Planeamiento Físico a Nivel 
Universitario), reivindicando procedimentos projetuais e de 
planejamento de um câmpus específico para as condições 
da universidade latino-americana, buscando escapar dos 
princípios norte-americanos que, mesclados ou ao lado 
de soluções racionalistas ou com traçados tipo garden-city, 
marcaram os desenhos de câmpus e cidades universitárias 
públicas desde 1928 até o plano da cidade universitária da 
Universidade de Brasília.

No Brasil, o primeiro projeto de câmpus foi o da Uni-
versidade de Minas Gerais, em 1928. Em 1936 tivemos os 
diversos projetos para a Cidade Universitária do Rio de 
Janeiro, com propostas de Le Corbusier, Piacentini, Lúcio 
Costa, e depois construído sob a autoria do arquiteto Jorge 
Moreira. A cidade universitária Armando de Salles Oliveira, 
da Universidade de São Paulo, em 1954, no bojo da come-
moração do IV Centenário de fundação da capital paulista, 
teve projetos de Rino Levi e de Anhaia Mello. Mais de um 
plano também foi desenvolvido para o câmpus da USP em 
São Carlos, destacando-se aqueles dos arquitetos Paulo de 
Camargo e Almeida e Hélio Duarte. Já o arquiteto de ori-
gem italiana, Mario Russo, elaborou em 1946 o plano para a 
Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, enquan-
to o arquiteto Hélio Duarte fez o projeto do câmpus da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, em 1960. 

Tal larga experiência em planejamento de câmpus e 
cidades universitárias no Brasil irá culminar com o projeto 
dos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para a Uni-
versidade de Brasília, em 1962. Posteriormente, outros pro-
jetos foram desenvolvidos que mereceram atenção, como 
o da Universidade de Campinas, em São Paulo, 1966, o da 
Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, 1969, 
e o da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, 
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1970. A partir dos anos 1970, alguns dos planos já realizados 
foram revistos, com propostas que buscaram incorporar 
soluções de pré-fabricação no âmbito da arquitetura e va-
lorização do automóvel ao lado do isolamento radical dos 
edifícios especializados na paisagem. Em 1968 também se 
promoveu uma mudança significativa no modo de se con-
ceber e se construir os territórios universitários.

O esforço de revisão, ainda que preliminar e, portanto, 
parcial, dessa significativa produção de câmpus e cidades 
universitárias, é outra importante contribuição deste livro. 
A avaliação crítica apresentada pelos autores em relação a 
inúmeros projetos de edifícios para fins universitários, re-
velando em muitos deles sua inadequação à dinâmica dos 
processos pedagógicos, bem como sua funcionalidade res-
trita, que deixa de lado a criação de espaços de convívio, 
não contemplando portanto as diversas formas de socia-
bilidade que o ambiente acadêmico contém, também vem 
enriquecer o debate que se faz necessário sobre a universi-
dade do século XXI que queremos construir e suas formas 
espaciais, tema principal deste trabalho.

Por outro lado, é preciso considerar os planos para 
câmpus e cidades universitárias, realizados no Brasil ao 
longo das décadas de 1930, 40 e 50, nos quadros de uma 
produção maior que marcou um período extremamente 

fecundo para a arquitetura e o urbanismo modernos. Nes-
se período, temos da construção de Goiânia, em 1933, à 
construção de Brasília, entre 1957 e 1961. Pontas de lança do 
processo de expansão das fronteiras da acumulação capi-
talista que, como bem analisou Marx, reproduzem formas 
primitivas de acumulação, sempre marcadas pela violência 
– contra os trabalhadores ou moradores locais e também 
contra a natureza – em um processo que retoma formas 
arcaicas para permitir o avanço do moderno. 

As novas capitais, como Goiânia e Brasília, demarcam 
esse período de enorme vitalidade – tanto em proposições 
quanto também em realizações – da cultura arquitetônica 
e urbanística moderna que se difundia e se consolidava no 
Brasil populista. Os projetos e planos de câmpus e cidades 
universitárias no Brasil, realizados entre 1936 e 1962, consti-
tuíram, ao lado da construção de dezenas de cidades novas 
– além das capitais já indicadas, também cidades de colo-
nização, cidades fabris e cidades balneárias –, um significa-
tivo laboratório do urbanismo e da arquitetura moderna, 
tendo sido construídos, ou pelo menos iniciada a ocupa-
ção com algumas obras, mais de uma dezena deles.

Como afirma Folin (1999, s/p), “a universidade geral-
mente se relacionou com a cidade em termos de alterida-
de, senão de indiferença, com um escasso interesse pelo 
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 significado ou pelas consequências de sua presença na ci-
dade”. Assim, o câmpus universitário é a expressão desse 
intercâmbio conflituoso ao se constituir como bairro  fecha-
do fora da cidade, e a cidade universitária a forma de en-
clave do fenômeno de subsunção da universidade à urbs, 
indicando-nos que há que se inverter tal relação. Ou, como 
propõe Folin, “transformar  radicalmente o modo pelo qual 
até hoje a universidade olhou a cidade – e vice-versa – e 
assumir para a universidade um papel de grande, se não 
decisivo, relevo no processo de construção da cidade con-
temporânea” (Folin , 1999, s/p).

É como elemento vivificador do processo de transfor-
mação da cidade atual que o câmpus universitário deverá 
repensar seu lugar na estrutura urbana, interagindo com a 
cidade contemporânea de modo ativo e ao mesmo tempo 
crítico ao oferecer um lugar público não apenas para usu-
fruto da população em geral, como área de lazer que seus 
espaços abertos propiciam, mas também como território-
usina de produções artístico-culturais e tecnológicas ino-
vadoras e experimentais. Acreditamos que este livro pode-
rá contribuir nesse sentido.

Carlos Roberto M. de Andrade 


