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Introdução

Neste livro, nós, um arquiteto e uma historiadora da 
educação, propomos explicitar as relações entre política edu-
cacional para o ensino superior, modelos de ensino superior 
e diretrizes arquitetônico-urbanistas de alguns câmpus uni-
versitários brasileiros. Há tempos, rea lizamos pesquisas que 
relacionam as propostas pedagógicas de nossas escolas com 
a organização de seu espaço. 

Para focalizar o tema câmpus universitários brasileiros 
dedicamos a primeira parte a rememorar o surgimento das 
universidades na Europa medieval, seu perfil geral, suas ca-
racterísticas fundamentais e sua evolução. Trata-se, como 
não poderia deixar de ser, de uma pesquisa bibliográfica, 
de textos de renomados historiadores, destinada a mostrar 
aos possíveis leitores os traços mais significativos de uma 
instituição escolar, até então sem similar algum. Após algu-
mas informações básicas sobre as primeiras universidades 
surgidas no continente europeu, Paris e Bolonha, focaliza-
mos, em seguida, traços básicos das universidades inglesas 
que influenciaram as universidades da América do Norte. 
Ainda que herdeiras das universidades inglesas Oxford e 
Cambridge, a característica mais genuína das universida-
des americanas é sua instalação no campo, daí a expressão 

câmpus universitário, e não na cidade, como as europeias. 
Essa nova organização arquitetônico-urbanística transfor-
mou a vida universitária, apresentando novos e variados 
desafios. Com essa primeira parte, queremos mostrar, em 
síntese, que a instituição universitária, surgida nas cidades 
europeias medievais que, a partir do século XII tiveram um 
grande desenvolvimento, ao chegar aos Estados Unidos da 
América, foi implantada fora do espaço urbano. 

A segunda parte é dedicada a uma síntese da história 
da universidade brasileira, com especial ênfase ao mode-
lo de ensino superior então implantado. Como sabemos, 
o ensino superior leigo no Brasil, criado pelo Príncipe Re-
gente D. João, não foi inicialmente organizado em forma 
de universidade, mas de escolas isoladas. Na primeira 
metade do século XX, foram criadas as primeiras universi-
dades brasileiras com características muito peculiares, se-
gundo o modelo de justaposição de faculdades isoladas. 
A partir dos anos 1960, foram criadas outras universidades 
organizadas, estrutural e espacialmente, de acordo com 
um novo modelo. Trata-se, nesse caso, do processo deno-
minado modernização da universidade brasileira que, em 
termos espaciais, adotou a tradição americana de câmpus. 
No Brasil, entretanto, o câmpus universitário foi aclimata-
do, assumindo características próprias. 
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Para os nossos propósitos, podemos, grosso modo, dis-
tinguir, assim, duas grandes fases na história do ensino uni-
versitário no Brasil. Uma delas corresponde à criação das 
primeiras universidades, nos anos 1920 e 1930, por justaposi-
ção de faculdades isoladas já existentes, como já afirmamos. 
Dessa fase, focalizaremos três universidades: a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 1920; a Universidade de São 
Paulo (USP), 1934; e a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), 1934. Costuma-se afirmar que essas universida-
des, criadas na primeira metade do século XX, teriam segui-
do um modelo “clássico”, cuja função mais importante seria a 
formação dos quadros necessários ao Estado, de lideranças 
político-culturais e de profissionais liberais. Por muito tempo, 
os cursos superiores considerados “clássicos” foram, não por 
casualidade, os de Direito, Medicina e Engenharia. Em ter-
mos arquitetônico-urbanísticos, essas universidades foram 
instaladas em prédios imponentes, às vezes majestosos ou, 
ao menos, de significado histórico, e sempre implantados na 
malha urbana.

A segunda fase, contemplada na terceira parte do li-
vro, corresponde ao momento de grandes transformações 
econômicas, políticas, sociais e culturais do país e de grande  
expansão do ensino superior, com início nos anos 1960. No-
vas universidades foram criadas a partir de outros modelos, 

voltadas principalmente para impulsionar o desenvolvi-
mento científico-tecnológico do país e, por isso mesmo, 
acentuando o papel da pesquisa. Em termos de organiza-
ção do espaço , essas universidades, com decisiva influência 
norte-americana, foram instaladas em câmpus universitá-
rios. Ilustraremos essa fase estudando a Universidade de 
Brasília (UnB), 1960, e a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), 1964. É certo que os novos modelos de organi-
zação universitária atingiram, até mesmo por força da lei, as 
universidades já existentes que passaram por transforma-
ções estruturais e pedagógicas e que também construíram 
seus câmpus apartados das cidades, ainda que não tenham 
abandonado suas instalações no centro urbano.

No essencial, desejamos mostrar o percurso histórico 
da instituição universitária que, nascida na Europa medie-
val como instituição urbana, sofreu grandes transforma-
ções no tempo e no espaço, chegou aos nossos dias, no 
Brasil, a se constituir como câmpus universitário. Pretende-
mos, ainda, analisar as principais decorrências desse fato. 

Quando iniciamos a pesquisa, parecia-nos que as dis-
tinções entre câmpus universitário e cidade universitária 
eram bastante claras. No decorrer da investigação, desco-
brimos que os diversos estudiosos, arquitetos, urbanistas, 
planejadores, educadores e governantes utilizam muitas 



introdução 17

vezes essas expressões como sinônimas. Para nós, cidade 
universitária é uma região delimitada, autônoma, regida 
pelas regras acadêmicas. Inicialmente situada nos arre-
dores de grandes cidades, com o tempo acabava sendo 
envolvida por elas. Por sua vez, o câmpus universitário, 
apesar de também se situar numa área delimitada, de-
pende diretamente da infraestrutura da cidade que o cer-
ca. Essas questões serão tratadas no decorrer do texto e 
veremos que, muitas vezes, a distinção é clara, mas nem 
sempre. No entanto, esses conceitos têm local de origem e 
período histórico de criação definidos. No texto, tentamos 
apresentar, além das características desses espaços, suas 
diferenças básicas e seu funcionamento, analisando o ter-
ritório, relacionando-o com sítios urbanos próximos, suas 
propostas urbanísticas, seus edifícios e sua vida cotidiana. 

Temos consciência de que uma investigação como 
essa, longa no tempo e ampla no espaço, constitui uma te-
meridade. No entanto, nosso intuito principal é o de enten-
der o caminho percorrido por uma instituição escolar, cria-
da na Idade Média europeia na malha urbana para, depois, 
em outros tempos e lugares, ser afastada das cidades e se 
configurar como câmpus universitário. Assim, ao enfocar-
mos algu mas das principais universidades brasileiras, nosso 
objetivo maior é analisar o processo de projeto, planeja-

mento e construção de seus câmpus, uma tarefa original e 
extremamente complexa que envolvia a participação de di-
ferentes profissionais. Para tanto, não era necessário estudar 
todos os projetos elaborados. O que nos interessa é, antes, 
evidenciar o árduo e tumultuado processo de construção 
dos câmpus de algumas de nossas mais renomadas univer-
sidades e a opção pelos conceitos modernos na elaboração 
dos projetos. Acreditamos que não há instituição sem histó-
ria, nem história sem sentido. O enorme desafio é desvelar 
esse sentido. Cabe ao leitor avaliar se conseguimos.


