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primeira parte





Capítulo 1

A universidade medieval – uma 
instituição urbana

Os historiadores costumam situar, por volta do sécu-
lo XII, o desenvolvimento urbano e cultural europeu. Con-
sequência do crescimento demográfico geral do ocidente, 
as cidades distinguiam-se das vilas que rodeavam castelos 
senhoriais ou grandes mosteiros não só por sua importân-
cia quantitativa, mas sobretudo porque ofereciam aos que 
vinham habitá-las condições econômicas, sociais e políticas 
inteiramente novas. Como afirma Verger, a cidade era, em 
primeiro lugar, a divisão do trabalho, o surgimento dos ofí-
cios comerciais e artesanais. Consequentemente, a cidade 
era também a corporação, muitas vezes chamada universi-
tas – os que exerciam o mesmo trabalho, o mesmo ofício e 
viviam próximos uns dos outros tendiam a se associar, com 
o intuito de se proteger. Mas a cidade, continua Verger, era, 
em segundo lugar, a liberdade:

(…) no momento em que atingiam uma certa impor-
tância, as cidades, às vezes à força, o mais das vezes 
por negociações e compromissos, esforçavam-se por 

obter de seu senhor uma certa autonomia, assim 
como garantias – jurídicas, fiscais, militares – para 
seus habitantes. Imagina-se a influência desse ‘mo-
vimento comunal’ sobre a própria mentalidade dos 
citadinos: afirmavam-se como homens livres, toma-
vam consciência da originalidade de seu modo de 
vida, aprendiam a se unir, a preparar entre si, pela dis-
cussão, um programa, a resistir às autoridades locais, 
a negociar com elas a realização de seus pedidos e o 
acesso de sua comuna à autonomia; aprendiam, en-
fim, a instalar formas de governo municipal, muitas 
vezes muito próximas da organização das guildas e 
corporações profissionais e, como elas, mais ou me-
nos inspiradas nos modelos antigos redescobertos 
pelos juristas (Verger, 1990, p. 27-28).

As corporações de ofício ou guildas eram unidades so-
ciopolíticas, administrativas e econômicas de suma impor-
tância e que com os clãs familiares constituíam a base das 
pequenas sociedades urbanas medievais. Focalizar a rica e 
variada história das corporações de ofício medievais não 
é nosso objetivo. Há uma vasta e importante bibliografia 
sobre o assunto. No entanto, queremos recordar algumas 
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de suas características marcantes que guardam uma seme-
lhança grande com a corporação de mestres e estudantes. 

As corporações eram unidades produtivas e não esco-
las, embora houvesse no interior delas um processo de trans-
missão dos conhecimentos e um caminho a ser percorrido 
pelo futuro artesão, com graus muito bem estabelecidos.

O aprendiz é admitido através de um contrato entre 
o mestre e seu pai ou tutor. Este contrato, a princípio 
oral e posteriormente escrito, fixa o preço e a duração 
da aprendizagem, detalha os deveres do mestre e do 
aprendiz e ocasiona um juramento diante de alguns 
mestres para marcar a entrada de um novo membro da 
corporação. Hospedado e alimentado, o aprendiz en-
tra numa nova família e deve obediência e submissão a 
seu novo mestre. (…) Cumprido o contrato, o aprendiz 
torna-se companheiro. Este status é a princípio transi-
tório, mas conforme as necessidades da indústria e as 
circunstâncias, ele pode eternizar-se. Para estabelecer-
se, o companheiro deve ‘ter com que’, isto é, dispor de 
recursos suficientes para adquirir suas ferramentas e 
abrir sua própria loja ou seu atelier (PetitAt, 1994, p. 51). 

O companheiro poderia tornar-se um mestre no ofí-
cio. Para tanto, havia uma série de obstáculos a superar: era 
preciso apresentar sua obra-prima, o que exigia não só lon-
go aprendizado, como também recursos financeiros para 
custeá-la. Além disso, o companheiro devia enfrentar a 

compra do ofício, os custos ocasionados pela cerimô-
nia, o pagamento de um direito de entrada”. Ao lado 
destes obstáculos – despesas e taxas que atingiam 
uma soma considerável – era preciso, ainda, “vencer 
a má vontade dos mestres e dos jurados que julga-
vam despoticamente os candidatos a mestre”. Desta 
forma, o aprendizado desemboca em dois tipos de 
trabalho artesanal: o independente – o companheiro 
que se tornou mestre e pode ter seu próprio negó-
cio – ou um trabalho assalariado, onde o status de 
companheiro pode passar de provisório a definitivo. 
Ambos estão presos a regulamentos corporativos 
(idem, p. 52).

A cidade era também uma outra corporação – a de 
mestres e estudantes – que recorriam à associação corpo-
rativa para afirmar sua força e obter certa autonomia em 
relação aos poderes religioso e civil. Essa corporação era 
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também chamada universitas – ensino aberto a todos, clé-
rigos e leigos – ou studium, o local do estudo, uma cidade 
onde há mestres oferecendo instrução. Esse era o sentido 
original dessas palavras, mas foi o termo universitas, e não 
studium, que se tornou o nome padrão para designar a 
nova instituição nascente. Mais tarde, o termo universida-
de passou a ter o significado de universalidade do saber, 
significado que não tinha inicialmente.

Segundo Manacorda, as Leis de Afonso X, o Sábio (sé-
culo XIII), constituem talvez a mais ampla codificação da 
vida universitária. Estabelecem, antes de qualquer coisa, o 
que é um estudo (studium), quantos tipos dele existem e 
por ordem de quem deve ser feito:

(…) estudo é união de mestres e estudantes que se 
realiza em qualquer lugar com a vontade e o objetivo 
de aprender as ciências. Existem duas espécies de es-
tudo: a primeira é aquele que chamamos de ‘estudo 
geral’, em que há mestres das artes como gramática, 
lógica, retórica, aritmética, geometria, música e as-
tronomia, como também há mestres de decretos e 
senhores de leis; este estudo deve ser estabelecido 
por mandado do Papa, do Imperador ou do Rei. A 
segunda espécie é aquela que chamamos de ‘estudo 

particular’, que é o ensino que um mestre qualquer 
ministra numa cidade qualquer, privadamente, a al-
guns alunos (Lei I. MAnAcordA, 1989, p. 151).

O desenvolvimento urbano, comercial e cultural do sé-
culo XII acarretara a expansão do uso da escrita, o desgaste 
do monopólio exclusivo da Igreja, a criação de escolas para 
a transmissão das técnicas de leitura, escrita e cálculo, bem 
como para a formação em práticas jurídicas, médicas e co-
merciais. Esse mesmo movimento consagrou a liberdade 
dos mestres que, reunidos em corporação, podiam dispor 
de sua capacidade de trabalho, até então dependente dos 
senhores ou da Igreja. Segundo o costume da época, essa 
associação em corporação, em parte sociedade de auxílio 
mútuo, em parte confraria religiosa, servia para defender 
seus interesses e privilégios conquistados. Os professores 
ministravam seus cursos, e qualquer lugar servia, em troca 
de salários ou de taxas pagas pelos estudantes.

Notamos a ausência de prédios específicos para o 
funcionamento dessas aulas. O espaço para as lições – a 
casa do professor ou uma sala alugada – geralmente era 
simples, sem decoração, e mobiliado, quando muito, com 
alguns bancos para os alunos e um móvel para o profes-
sor. A construção, quase sempre de barro e madeira, não 
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permitia aberturas generosas; por isso, a iluminação e a 
ventilação certamente não eram adequadas: no frio, a sala 
tornava-se gélida e, no calor, quente e abafada, uma prova-
ção a mais para os alunos. 

A casa do fi nal da Idade Média era bastante diferente 
da que conhecemos. Uma de suas características marcantes 
era a falta de uma funcionalidade específi ca para os poucos 
cômodos – quando existentes – que a compunham. Geral-
mente, eram edifícios pequenos, de dois andares. No térreo 
fi cavam a cozinha e as ofi cinas ou outra atividade de traba-
lho. Era certamente aí que os mestres conseguiam algum 
espaço para ensinar. No andar superior fi cavam os espaços 
para comer e dormir, geralmente sobre a cozinha. Uma es-
cada estreita ligava os dois pisos. Vale lembrar que o con-
ceito moderno de privacidade só começou a aparecer no 
programa das residências, e ainda assim muito lentamente, 
em fi ns do século XVII. Até então, membros da família, em-
pregados e agregados compartilhavam o espaço de comer 
e de dormir, sem nenhuma divisória ou anteparos. Instalada 
no térreo quando alugada, a sala do mestre se misturava às 
de outras atividades ali realizadas. Quando ministrava seus 
cursos em sua casa, o espaço para os alunos fazia parte do 
único cômodo que defi nia essas residências. Havia também 
prédios de três ou quatro andares onde cada residência era 

constituída de um único cômodo. Fossem sobrados ou pe-
quenos prédios, todos eram dispostos ao longo das ruas es-
treitas, uns colados aos outros, um dos recursos utilizados 
para se conseguir aquecimento interno dos espaços. Mes-
mo as casas isoladas cercavam-se de outras construções 
(estábulos, depósitos), na tentativa de protegerem-se nos 
períodos mais rigorosos do inverno.

 
Figura 1 Mestre e alunos – século XIII.

Fonte: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/mo-

delos/index.htm>.

Enfi m, esses espaços, aos nossos olhos, não eram defi -
nidos por funções específi cas nem por alguma forma de 
isolamento ou privacidade, sendo o conforto quase inexis-
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tente. Para sua construção, usavam-se os materiais mais 
facilmente encontráveis em cada região. Normalmente, as 
casas eram feitas de madeira, pedra, tijolo e até mesmo de 
barro. As aberturas, janelas e portas, dependiam de técni-
cas construtivas limitadas e, por isso mesmo, em número 
menor do que o necessário para oferecer uma boa ilumi-
nação interna. Mesmo após uma maior popularização do 
vidro, as janelas ainda eram dimensionadas mais em razão 
da proteção contra o frio do que da iluminação e da salu-
bridade interna. Desse modo, os mestres montavam suas 
salas de aula sempre iluminadas por velas, sem as quais se-
riam impossíveis a leitura e as atividades. 

Algumas imagens das primeiras universidades medie-
vais mostram alunos sentados frente a frente e, ao fundo, 
em posição de destaque, o professor. Esse arranjo da sala 
é bastante adequado à prática pedagógica de ouvir e, so-
bretudo, de discutir. Dada a ausência de prédios próprios, 
as assembleias, os debates solenes, os exames e as cerimô-
nias universitárias realizavam-se em conventos ou igrejas 
(Verger, 1990). 

Por sua vez, os aprendizes não eram organizados 
em salas homogêneas por idade ou níveis de conheci-
mento. Não havia classes nem séries. Ao contrário, alunos 
iniciantes  e mais adiantados, com idades que variavam de 

12 a 20 anos, assistiam às mesmas lições por tanto tempo 
quanto permitissem seus recursos e exigissem suas ambi-
ções. A ambição poderia ser concluir a Faculdade de Artes, 
conquistar a licença e tornar-se, assim, um mestre em Ar-
tes, ou então concluí-la e dirigir-se aos cursos de Medicina, 
Direito ou Teologia e, depois, dedicar-se a essas profissões. 
Nesse caso, a Faculdade de Artes, onde se estudavam as 
sete artes liberais, isto é, o trivium – retórica, dialética e filo-
sofia – e o quadrivium – geometria, aritmética, música e as-
tronomia –, era propedêutica às faculdades superiores. Aos 
que nem sequer concluíam a Faculdade de Artes abriam-se 
perspectivas no comércio, no artesanato, nas administra-
ções comunais, no governo real (PetitAt, 1994). 

A vida do estudante é marcada por um sistema de 
graus e exames. O grau mais importante, à semelhança 
das corporações de ofício, é o mestrado que, em algumas 
faculdades como as de Direito, é denominado doutorado. 
Esse grau é precedido pelo bacharelado e pela licença que, 
por sua vez, era inicialmente uma autorização do chanceler 
para lecionar (licencia docendi), mas, com as universidades, 
essa autorização dependia do sucesso num exame que re-
velasse as capacidades e conhecimentos dos estudantes 
(clAusse, 1971). 
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Petitat (1994, p. 73-74) relata com detalhes os graus na 
Universidade de Paris:

A Faculdade de Artes de Paris prevê três graus. O pri-
meiro, ou déterminance, significa que o estudante foi 
aceito como candidato a mestre. Ele deve enfrentar 
um debate público. No princípio do século XIII, trata-
va-se de uma mera cerimônia, que depois tornou-se 
obrigatória e chegou até mesmo a ser precedida de 
um exame. O segundo grau é a licença, cuja atribui-
ção é precedida de um exame. Os fracassos são rela-
tivamente raros, pois o estudante só é apresentado 
pelo mestre se tem todas as chances de vencer a 
prova. O último grau é o mestrado, que é obtido em 
exame, ao redor de seis meses após a licença. Trata-se 
de uma autorização para ensinar, fornecida pela cor-
poração dos mestres-professores da faculdade. Ela 
é conferida por ocasião de uma cerimônia solene, o 
inceptio, durante a qual o novo mestre dá uma aula 
inaugural. Este desenvolvimento da carreira do estu-
dante “artista” se repete nas três outras faculdades, 
de Teologia, de Direito e de Medicina. Dos três graus, 
o mais importante é a licença. Esta é reconhecida e 
aprovada por uma autoridade de caráter “universal”, 

o papado. O licenciado adquire, a princípio, o direito 
de ensinar nas outras universidades da Europa que 
tenham também o reconhecimento papal. Contudo 
este direito teve algumas exceções.

O número dessas salas de ensino ou universitas au-
mentou proporcionalmente ao crescimento das cidades 
onde mestres se instalavam e ofereciam seus serviços. 
Como forma de controlar e disciplinar o número crescente 
de estudantes em algumas cidades, bem como de resolver 
um grave problema, o da moradia, as administrações lo-
cais, ao longo do século XV, passaram a obrigar os alunos, 
exceto os nobres, a se inscrever ou nas hospitia ou nas pe-
dagogia, conforme suas condições financeiras, e a morar 
nessas casas até o final de seu período de aprendizado. Al-
gumas cidades como Bolonha e Paris eram particularmen-
te prósperas e ofereciam, além de produtos agrícolas (ali-
mentação), segurança física e liberdade acadêmica, bens 
preciosos para estudantes e mestres aí se estabelecerem. 
O comércio tornara-se intenso e necessitava-se de mão de 
obra para os vários negócios e serviços. Para essas cidades, 
dirigia-se um maior número de mestres que abriam novas 
salas de ensino. Consequentemente aumentava o número 
de estudantes, novos consumidores, que eram bem-vindos 
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e recebiam tratamento especial de toda a comunidade, o 
que não era inusitado, pois mesmo alguns mais pobres 
eram financiados por nobres ou pela Igreja e sempre ti-
nham algumas valiosas moedas para gastar e garantir a 
prosperidade do comércio e da cidade.

Desordenadamente, as cidades cresciam, aumentan-
do as distâncias entre seus vários núcleos nascentes. Ser-
viços, moradia e comércio não faziam mais parte de um 
único núcleo central, mas passaram a espalhar-se dada a 
nova configuração que as cidades iam assumindo. Entre 
outros motivos, passou a ser mais conveniente, sobre-
tudo para os mestres, ministrar seus cursos nas próprias 
hospedarias; afinal, os alunos estavam todos ali reunidos, 
o aluguel já estava pago e o mestre liberava um espaço 
em sua casa ou deixava de pagar aluguel por sua sala de 
aula. Aos poucos, salas independentes passaram a ser ins-
taladas nessas hospedarias que, com pequenas reformas 
e mudanças, transformaram-se em espaços de ensino e 
moradia para estudantes e mestres que ali viviam sob a di-
reção de um principal. Criadas em fins do século XII, essas 
hospedarias, a partir do momento que passaram a abri-
gar também o ensino, constituíam o gérmen do colégio 
medieval. De simples instituições caritativas, os colégios 
tornaram-se anexos à universidade e acabaram por absor-

ver toda a vida da Facul dade de Artes. O mais célebre foi 
sem dúvida aquele que Robert, da pequena localidade de 
Sorbon, fundou, em 1257, e que mais tarde tornou-se a re-
nomada Sorbonne, escola de Teologia (gAl, 1969).

Começavam, nesse momento, grandes transforma-
ções na pedagogia e na configuração dos espaços e tem-
pos de ensino. A reunião de muitos estudantes e mestres 
num mesmo local passou a exigir, necessariamente, novas 
regras de disciplina, de conduta e de aprendizagem. Os es-
paços de ensino tiveram de ser reorganizados de forma que 
atendessem mais eficientemente a essa nova realidade; no 
entanto eram espaços adaptados por meio de reformas ou 
de pequenas ampliações que geralmente resultavam em 
construções de relativa precariedade. Os prédios onde fun-
cionavam os colégios no século XIII compreendiam alguns 
quartos e uma capela. Assim, por exemplo, a dotação ini-
cial de Robert para o Colégio de Sorbon consistia em três 
casas e um celeiro (Verger, 1990). 





Capítulo 2

As universidades no século XV

A modesta origem das universidades medievais con-
trasta com sua evolução posterior já no final da Idade 
Média. Um traço marcante dessa transformação foi sua 
aproximação a um modelo proposto pela classe dirigen-
te, a nobreza, que redundou na aristocratização crescente 
das universidades, como nos explica Jacques Verger. Uma 
importante característica dessa aristocratização foi a se-
gregação dos estudantes pobres nos cursos curtos, não 
ultrapassando a Faculdade de Artes. Pobres eram aqueles 
que não podiam arcar com os custos dos cursos e, menos 
ainda, com os das suntuosas festas que os novos doutores 
eram obrigados a oferecer a toda a comunidade universi-
tária e a convidados de grande distinção. Esses estudantes 
poderiam obter, depois, apenas cargos subalternos, ma-
gros benefícios e empregos mal pagos, como preceptor ou 
mestre-escola (Verger, 1990). Outro traço significativo dessa 
aristocratização foi o gosto pelo luxo e pela ostentação no 
vestuário, nas cerimônias universitárias, nos divertimentos 
dispendiosos e, naquilo que nos interessa mais de perto, 

nos prédios das universidades e, consequentemente, nas 
atividades pedagógicas.

Já mencionamos que, nas origens, os mestres ensina-
vam em qualquer lugar disponível. No século XV, as univer-
sidades almejavam possuir prédios próprios para aulas e 
reuniões. Assim é que, afirma Verger, em Oxford, por volta 
de 1470, foram construídas as magníficas salas góticas da 
Divinity School para os teólogos. Em Bolonha, construíram-
se  salas de aula, embora o Arquiginásio, prédio que durante  
séculos abrigou a universidade, date do século XVI. Em 
1470, a Faculdade de Medicina de Paris adquiriu um palácio 
para nele se instalar. Na fundação de novas universidades já 
se previa uma dotação de prédios e de rendas regulares. É 
bem verdade que a construção de novos prédios respondia, 
então, a uma necessidade prática, a de alojar as bibliotecas 
de que começaram a ser providas a maioria das universi-
dades do século XV. Mesmo assim, os prédios das univer-
sidades permaneceram modestos se comparados aos dos 
colégios modernos, os do século XVI (Verger, 1990). 

O surgimento dos prédios e das bibliotecas acarretou 
algumas transformações nas condições de ensino. Como 
afirma Verger, ministrado num ambiente majestoso, o ensi-
no tornou-se uma cerimônia, modificando assim a relação 
pedagógica entre o mestre e seus discípulos: “o professor 
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dava suas aulas como se fossem discursos de aparato” 
(Verger , 1990, p. 146). A elegância do estilo e a perfeição 
formal tornaram-se forte preocupação dos professores do 
século XV, diferentemente dos escolásticos do século XIII, 
para quem a sofisticação do estilo poderia deformar as 
ideias. Além disso,

o gosto desinteressado pela ciência, o desejo de 
partilhá-la com outros, a confiança no valor fecundo 
da discussão desapareceram e, com eles, a ideia, pela 
qual haviam lutado os mestres dos séculos XII e XIII, 
de que todo homem que fosse capaz de fazê-lo tinha 
o direito de ensinar. Doravante, o saber será conside-
rado como posse e tesouro; do mesmo modo que as 
casas, as terras, os livros, ele se tornará um dos ele-
mentos do patrimônio familiar do doutor; garantirá 
sua situação pessoal e, por conseguinte, toda ordem 
social estabelecida (idem, p. 147-148).

Dessa forma, ao findar o século XV, as universidades 
europeias eram bem diferentes do que haviam sido no 
 século XIII.



Capítulo 3

As universidades britânicas

De acordo com Turner, nas suas origens, nos séculos XII e 
XIII, as universidades inglesas, principalmente Oxford e Cam-
bridge, foram modeladas pela Universidade de Paris no que 
diz respeito tanto ao conteúdo dos estudos quanto aos mé-
todos de ensino. 

De forma análoga ao que acontecia no continente, os 
estudantes seguiam as lições, escolhiam os mestres e, ini-
cialmente, salvo os ligados a ordens monásticas, alojavam-
se em casas dos habitantes da cidade. Mas logo halls e hos-
tels tornaram-se comuns: eram casas alugadas por grupos 
de estudantes, algumas vezes sob a direção de um mestre, 
onde dormiam e faziam as refeições. Esses halls e hostels cor-
respondiam aos hospitia da França. Turner informa que, em 
mea dos do século XV, havia cerca de 70 em Oxford. No entan-
to, nesse momento, surgiram os colleges, que eram estabe-
lecimentos permanentes fundados por benfeitores muitas 
vezes destinados a estudantes pobres, com regulamentos 
específicos de disciplina e estudo. O primeiro desses colle-
ges foi provavelmente o Merton College, de Oxford, fundado 
em 1264, destinado a estudantes já graduados (masters). Em 

1379, foi fundado o New College, de Oxford, que oferecia alo-
jamento e educação a estudantes ainda não graduados (un-
dergraduateds). No século XVI, esse sistema universitário de 
educação formado pelos colleges atingiu seu pleno desen-
volvimento. Por sua vez, as universidades de Oxford e Cam-
bridge (esta fundada por dissidentes de Oxford), no início 
do século XVII, atingiram o ponto alto de desenvolvimento. 
Em decorrência da Reforma política e religiosa, romperam 
com suas tradições medievais, reformando o currículo – su-
primindo a escolástica e introduzindo as ciências – e rece-
bendo um número de estudantes jamais visto (turner, 1984). 
Não podemos esquecer que o empirismo, segundo o qual 
não há ideias inatas e o papel dos sentidos e da experiência 
é, portanto, fundamental, propiciando o desenvolvimento 
das ciências experimentais, apareceu na ilha pelas mãos de 
filósofos como Bacon e Locke, e não no continente (França, 
Alemanha), onde predominava o racionalismo. Importa re-
lembrar tudo isso porque Oxford e Cambridge, bem como 
algumas universidades escocesas, foram significativas para 
a criação dos colleges na América colonial, inclusive em ter-
mos de arquitetura.

Inspirada nos claustros medievais, a planta dos colleges 
adotou o quadrângulo (quadrangle ou quad) como espaço 
articulador de todo edifício. Tratava-se, nesses claustros, de 
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um retângulo ou quadrado cercado por arcadas sob as quais 
a circulação era livre, abertas nas laterais e cobertas. Nos 
colleges, o quadrângulo é um espaço cercado de edifícios, 
usualmente de dois andares, com um gramado simples no 
centro e circulação aberta ao seu redor. Na maioria das es-
colas, esse espaço de circulação e de lazer era destinado aos 
alunos mais adiantados (seniors) e permitia acesso interno a 
todos os edifícios.

Como nos monastérios, o quadrângulo articulava tan-
to os edifícios ao seu redor como sua eventual expansão. 
Um novo quad e edifícios poderiam ser acrescidos ao con-
junto. Muitos dos colleges ingleses foram implantados em 
edifícios religiosos medievais. Ao tornarem-se seculares, os 
diversos claustros transformaram-se em espaços de reu-
nião e de circulação. Espaços simples, fluidos, de fácil aces-
so e de visualização de todo o conjunto. Da mesma forma, 
os edifícios tiveram seus espaços interiores reformados e 
destinados a novas funções. Continuaram repetindo a for-
ma alongada dos prédios dos monastérios, com corredores 
compridos, nos quais salas, dormitórios e outros espaços 
destinados a outras funções se sucediam. Formas mais 
compactas, em que um só edifício abrigava toda a escola, 
começaram a aparecer posteriormente.

O New College, em Oxford, foi um dos primeiros a 
adotar o quadrângulo como forma articuladora do edifício. 
Os prédios que constituíam o conjunto abrigavam um hall 
com refeitório e cozinhas, salas de aulas e de estudo, biblio-
teca e quartos dos estudantes. Em algumas escolas, o refei-
tório e a capela não faziam parte integrante do conjunto 
principal; eram conectados a ele, mas funcionavam como 
edifícios independentes.

A educação total entendia que o regime de interna-
to deveria formar o cidadão integralmente. Assim, morar 
na escola, território apartado da família, da sociedade, da 
cidade enfim, era imprescindível para garantir não apenas 
a aprendizagem dos conhecimentos, mas também a for-
mação do caráter do cidadão. Essa proposta pedagógica 
justificava as grandes alas de dormitórios e todos os de-
mais espaços de serviços destinados a dar sustentação às 
atividades internas de moradia. 

Enquanto, em Oxford, o quad, com seu gramado cen-
tral, criava uma circulação sempre faceando os edifícios, 
em Cambridge o modelo adotado foi o do court ou pátio: 
todo calçado, aberto para o céu, sempre propício a reuniões 
e encontros e permitindo a circulação sem obstáculos. No 
entanto, em ambos os casos, os edifícios que constituíam  o 
conjunto da escola fechavam e definiam esse espaço central. 
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As construções, geralmente feitas com paredes e es-
trutura de pedra, comumente se reportavam ao gótico 
mais austero e simplificado, como podemos ver em várias 
delas, sobretudo nas de Oxford. Muitas vezes, a constru-
ção remetia aos cottage – casa de campo – ingleses, mas 
sempre mantendo o quad ou court e os edifícios alongados 
com espaços articulados um após o outro, como ilustra a 
imagem do Trinity College.

A influência monástica é visível nesses edifícios de 
longos corredores e salas se sucedendo uma após a outra, 
como as celas dos monastérios. Mas, além dessa influên-
cia, devemos levar em consideração que o plano peda-
gógico dos colleges se assemelhava ao projeto da escola 
seriada adotado pelos jesuítas e reformistas. Cada sala cor-
respondia a um período de estudo, e cada andar ou zona 
do edifício a uma série de funções afins: salas de aula, dor-
mitórios, refeitório etc. Assim, fazia sentido adotar o quad 
como elemento articulador desses prédios. Ele possibilita-
va, além da circulação fluida entre os edifícios, a ilumina-
ção e a ventilação dos ambientes internos de cada ala, re-
curso importante para posicionar os corredores no centro 
do prédio e alocar as salas nas suas duas faces. De fato, o 
quad, antigo claustro, tornou-se espaço simples e de pou-
co uso. Não possuía nenhum equipamento como bancos 

ou quaisquer outros atrativos, mas, ainda assim, cumpria 
importante função no conjunto: à medida que definia hie-
rarquias de privacidade, distribuía com facilidade o fluxo 
dos estudantes entre os prédios e, como afirmamos, ga-
rantia a ventilação e a iluminação das salas dispostas na 
face interior de cada ala.

O caráter urbano dessas construções é o que mais nos 
interessa ressaltar. Como já pudemos ver, as universidades 
nasciam com o processo de urbanização das cidades na 
Europa. Esses espaços de ensino superior passaram por um 
longo período de transformações, de simples classes em 
salas alugadas a edifícios com localização e propósitos de-
finidos. Começaram a fazer parte das cidades e inaugura-
vam uma nova categoria de prédios urbanos. Os primeiros, 
sobretudo na Inglaterra, foram implantados nos limites das 
cidades, mas ainda faziam parte dela. Novos cursos foram 
criados e instalados nas proximidades dos já existentes e, 
com o tempo, esse conjunto mesclado de prédios urbanos 
e escolares acabou transformando-se em universidades 
(collegiate university) que congregavam as escolas próxi-
mas. Oxford e Cambridge surgiram, como universidades, 
nas cidades de mesmo nome e seu crescimento acabou 
por definir a região, posteriormente delimitada, onde es-
ses collegiate estão instalados. A cidade se mesclava aos 
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edifícios  escolares e, posteriormente, esse conjunto aca-
bou por se tornar espaço pertencente a uma universidade 
e, apesar de apartado da cidade, aparece na malha urbana 
como continuidade dela.

Observando o mapa de localização dos colleges e halls 
de Oxford, percebemos com clareza essa mescla entre a 
 cidade e os diversos edifícios da Universidade. Esse não é 
um caso isolado; praticamente, em todos os países euro-
peus, essa inter-relação com a cidade era comum. O terri-
tório da escola definia-se por seus edifícios, e não por um 
sítio, isto é, uma área delimitada, fechada e apartada da 
cidade. As escolas se integravam à malha urbana e consti-
tuíam elementos de seu crescimento. O conjunto de esco-
las e a cidade não eram divididos por limites físicos que as 
separassem; o limite da escola, como dissemos, era seu pró-
prio edifício e, ao redor, a cidade fluía e crescia livremente. 
Como não poderia deixar de ser, em Oxford, Cambridge ou 
Paris, as universidades tentavam implantar seus edifícios 
próximos uns dos outros. 



Capítulo 4

Estados Unidos da América: câmpus 
universitário

Ainda de acordo com Turner, no século XVII havia na 
Inglaterra um contingente de estudantes universitários 
jamais visto até então e que só seria superado no sécu-
lo XX. Esse entusiasmo popular pela educação foi expor-
tado para as colônias norte-americanas e tornou-se uma 
força importante no estabelecimento dos primeiros colle-
ges nas novas terras. Tanto do ponto de vista educacional 
quanto arquitetônico, os colleges norte-americanos foram 
influenciados pelos ingleses, mas o foram também pela 
educação superior escocesa. A Escócia, diferentemente 
da Inglaterra (com suas duas universidades centralizadas), 
possuía quatro instituições relativamente pequenas – St. 
Andrews, Glasgow, Aberdeen e Edimburgo –, cada uma 
com dois ou três colleges apenas. Consequentemente, ha-
via certa confusão na Escócia entre college e university, o 
que ocorreu também nos Estados Unidos (turner, 1984). 

Para os nossos propósitos, é preciso esclarecer as se-
melhanças e diferenças entre collèges franceses e colleges 
ingleses e norte-americanos. Na França, o collège faz parte 

do ensino secundário clássico-humanista. Há uma exceção 
que é o Collège de France (denominação que, após a Revo-
lução, recebeu o Collège des Lecteurs Royaux, criado em 
Paris por volta de 1530), instituição de ensino superior, de 
alto nível, com características próprias, apartada da uni-
versidade e que não conferia graus (chArle & Verger, 1994, 
p. 60). Diferentemente, na Inglaterra, o college pertence 
ao ensino superior: é a parte da universidade que prepa-
ra os estudantes (undergraduate) para a obtenção de tí-
tulos conferidos pelas universidades. O college inglês não 
confere títulos. Muitas vezes, prepara os estudantes para 
a universidade (graduate) da qual faz parte, embora possa 
também prepará-los para outras universidades. Nos colle-
ges, os estudantes têm à sua disposição acomodações, 
refeições, salas comuns, bibliotecas e espaços para prati-
car esportes. Nos Estados Unidos, o termo college designa 
instituições de educação superior, frequentemente inde-
pendentes e que podem conferir títulos. A origem do uso 
do termo college pelos norte-americanos está relacionada 
ao fato de que os fundadores dos primeiros colleges nos 
EUA (o primeiro foi o de Harvard, em 1636) formaram-se em 
Oxford e Cambridge: as pequenas instituições que funda-
ram não se assemelhavam a essas universidades, mas eram 
parecidas com seus colleges, isto é, formavam pequenas 
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comunidades  que recebiam os estudantes, oferecendo alo-
jamento, alimentação e uma educação dada por tutores aí 
residentes. Entretanto, assim que os primeiros estudantes 
se graduaram, esses colleges assumiram (sem permissão 
da autoridade) o direito de conferir títulos, o que, já assi-
nalamos, não acontecia na Inglaterra. Nos Estados Unidos, 
algumas das mais renomadas universidades, como Boston 
College e Darthmount College, preservaram o nome College 
por razões históricas (oliVen, 2005, p. 113-115).

O traço fundamental da educação superior norte-
americana desde o período colonial é a concepção de 
colleges e universities como comunidades nelas mesmas, 
isto é, como cidades microscópicas. Ainda que refletindo 
padrões e ideais europeus, as instituições de ensino supe-
rior dos EUA tomaram caminhos distintos. Por um lado, os 
colleges norte-americanos seguiram a tradição dos colleges 
ingleses, estudantes e mestres vivendo e estudando jun-
tos, e não os padrões universitários do continente europeu, 
mais frequentemente concentrados em temas acadêmicos 
e pouco se importando com a vida extracurricular dos es-
tudantes. Por outro, as instituições de ensino superior nor-
te-americanas desenvolveram características próprias. Os 
colleges e universities americanos construíram não apenas 
salas de aula e outros espaços acadêmicos, mas também 

dormitórios, refeitórios e espaços recreativos. O trabalho 
do arquiteto não se resumia em projetar edifícios isolados, 
e sim uma comunidade inteira. 

As inovações norte-americanas são assim sintetizadas 
por Turner (1984), em que, no início do período colonial, 
os norte-americanos partiram da tradição criando colleges 
individuais , localizados separadamente, muito mais do que 
aglomerados numa universidade, o que intensificou a carac-
terística de autonomia de cada college como uma comuni-
dade em si mesma. Eles reforçaram isso com outra inova-
ção: a localização dos colleges nos limites da cidade ou no 
campo, uma ruptura com a tradição europeia. A romântica 
noção de uma escola na natureza, separada das forças cor-
ruptoras da cidade, tornou-se um ideal norte-americano. 
Nesse processo, o college transformou-se numa espécie de 
cidade em miniatura e seu desenho constituiu um experi-
mento de urbanismo. Outro traço específico que tipifica o 
planejamento do college americano é sua espacialidade e 
abertura para o mundo. Desde o início, em Harvard, no sé-
culo XVII, o college americano rejeitou a tradição europeia 
de estruturas de claustros em favor de edifícios separados, 
implantados num espaço verde aberto. Esse ideal é tão for-
te nos EUA que mesmo as escolas localizadas nas cidades, 
onde a terra é mais escassa, procuram áreas que simulem, 



Estados Unidos da América: 
câmpus universitário 37

de alguma forma, com muito verde, um rio ou um lago, uma 
espacialidade rural. 

O Harvard College, mais tarde denominado Harvard 
University, data de 1636 e é considerado a mais antiga ins-
tituição de ensino superior dos Estados Unidos. Ainda que 
formalmente não estivesse filiado a uma denominação 
religiosa específica, adotou a orientação do Puritanismo, 
e seus primeiros graduados tornaram-se ministros purita-
nos. De fato, esse college nasceu como curso de Teologia 
(Divinity School). Nos tempos coloniais norte-americanos, 
foram fundadas outras seis instituições – Yale University 
(1701), University of Pennsylvania (1740), Princeton Univer-
sity (1746), Columbia University (1754), Brown University 
(1764) e Dartmouth College (1769) – que em conjunto com 
a Cornell University (1865), fundada após a independência, 
todas particulares, com inspiração religiosa (batista, pu-
ritana, anglicana, presbiteriana) e situadas na costa leste, 
constituem as mais renomadas e seletivas universidades 
norte-americanas. São conhecidas como as Ancient Eight, 
ou, ainda, universidades pertencentes à Ivy League (Liga 
das heras, em referência a essas plantas que cobriam as pa-
redes de seus edifícios antigos), termo que coloquialmente 
designa excelência acadêmica, seletividade na admissão, 
prestígio social e certo elitismo. As universidades e colleges 

da Ivy League localizam-se, em geral, nas cidades, porém, 
como afirma Turner, em áreas com muito verde que simu-
lam uma espacialidade rural.

A Universidade da Virgínia, fundada por Thomas 
 Jefferson em 1819, difere dessas universidades em muitos 
aspectos. Trata-se de uma universidade pública, que ema-
na de uma visão de ensino superior separado da doutrina 
religiosa, o que fez com que o lugar de destaque de seu 
câmpus fosse a biblioteca e não mais a igreja. Enquanto 
outras instituições universitárias norte-americanas ofere-
ciam basicamente cursos de Direito, Medicina e Teologia, 
a Universidade da Virgínia teria sido das primeiras a ofertar 
mais variedade de cursos em campos diversos, como Astro-
nomia, Arquitetura, Botânica, Filosofia e Ciência Política. É 
principalmente por seu planejamento e implantação que 
escolhemos essa universidade para ilustrar a concepção de 
cidade universitária. 

Um eixo no sentido norte-sul, traçado na planta de 
uma antiga fazenda, foi a base do projeto do câmpus des-
sa universidade. No final dessa linha, ao sul, foi definido o 
local da biblioteca; perpendicularmente a ela, diversos ou-
tros eixos estabeleceram o local dos demais edifícios que 
comporiam o câmpus. Estava determinado mais um novo 
e inédito espaço para o ensino e o aprendizado: o câmpus 
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universitário. Uma iniciativa inédita no que se refere tanto 
aos planos educacionais quanto ao espaço destinado à for-
mação universitária e que, posteriormente, foi repetido por 
todo os EUA e, em proporções mais modestas, em outros 
países. Thomas Jefferson escolheu Charlottesville (sua terra 
natal), no centro do Estado da Virgínia, para implantar esse 
tipo de universidade em 1819. 

O projeto, como podemos ver na Figura 2, distanciava-
se propositadamente de forma radical das iniciativas eu-
ropeias, sobretudo das inglesas. Propunha um território 
extenso e fechado, longe das cidades e projetado detalha-
damente com o objetivo de oferecer formação integral ao 
estudante. O câmpus deveria ser, como de fato foi, uma pe-
quena cidade: possuir equipamentos, serviços e todas as 
facilidades possíveis que uma cidade poderia oferecer. O 
aluno poderia viver e dedicar-se integralmente aos estu-
dos, sem preocupações nem interferências “nocivas” das ci-
dades. O território para o ensino e o aprendizado ampliava-
se do prédio para o câmpus, uma grande área projetada, 
fechada e com regras, costumes e leis próprias.

No câmpus da Universidade da Virgínia, como afir-
mamos, ao final de um eixo monumental, no sentido sul, 
que cortava toda a área, foi proposta a construção de uma 
biblioteca. Ao contrário das escolas inglesas, a construção 

principal não era uma igreja, mas uma biblioteca, uma ro-
tunda inspirada, ou melhor, copiada do edifício romano, 
mas em escala menor. Era o edifício marco e referência do 
câmpus e mostrava uma definitiva cisão entre o ensino li-
gado à Igreja e o secular e livre.

No final de cada um dos eixos perpendiculares im-
plantou-se um edifício. Um de cada lado do eixo, numa 
composição equilibrada, na qual os prédios ficavam sepa-
rados por um largo jardim, um lawn, gramado entremeado 
por arranjos paisagísticos ao longo dessa extensa avenida 
verde (de início, o lawn não passava de um descampado 
deserto, como a imagem mostra). De cada lado do lawn e 
passando pela frente dos edifícios, ruas levavam até à ro-
tunda implantada majestosamente no final do conjunto. 
No início, toda circulação se fazia por uma loggia, caminho 
abrigado que passava pela frente de todos os prédios; pos-
teriormente foram abertas as ruas que, a princípio, passa-
vam pelos fundos e que, de fato, não eram tão necessárias 
nessa época.

No projeto inicial, ao lado de cada edifício destinado 
ao ensino, situava-se um alojamento para estudantes ou 
professores. Sempre separado por um jardim, cada edifí-
cio tinha sua independência e personalidade. As funções 
e a destinação de cada edifício eram mais definidas e não 
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Figura 2 Universidade da Virgínia – vista do câmpus. 

Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:University_of_Virginia_Lawn_1826.jpg>.
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havia a superposição de cursos muito diferenciados nem a 
superposição de funções muito distintas num mesmo pré-
dio. Uns eram destinados ao ensino; outros, ao alojamen-
to e, alguns, a refeitórios, biblioteca etc., de tal forma que 
cada edifício tinha um uso preponderante. 

Essas construções não se assemelhavam em nada aos 
prédios monacais ou a edifícios alongados dos colleges in-
gleses. As plantas, geralmente quadradas, permitiam que 
os edifícios fossem banhados pelo sol e ventilados em to-
das as faces, graças à forma e ao afastamento entre eles. A 
vasta área do câmpus permitia essa individualização e dis-
tanciamento entre os edifícios. Naturalmente, todo o con-
junto era mais arejado, e o reconhecimento de cada prédio, 
facilitado por seu aspecto e localização individual.

Não constitui surpresa a opção do projeto dos edi-
fícios pelo estilo clássico, que, afinal, era a representação 
simbólica da racionalidade tão desejada. Todos os edifícios 
dessa primeira fase exibem em suas fachadas e frontões, 
ou numa série de colunas, um arranjo claramente inspi-
rado em um Vignola.1 As construções, como todas as do 

1 Regola delle cinque ordini d’architettura e Due regole della prospettiva 
foram escritos por Giacomo Berozzi da Vignola (1507), conhecido sim-
plesmente como Vignola, e contribuíram para formular os cânones do 

 período neoclássico, eram erguidas em alvenaria e cober-
tas com telhas ou ardósia. Excetuando-se a fachada, cor-
retamente desenhada segundo as regras dos manuais, 
o edifício era uma construção comum de alvenaria, sem 
maiores detalhes simbólicos nem referências marcantes 
da cultura grega . São construções relativamente simples, 
mas sempre se teve o cuidado de deixá-las claras e ven-
tiladas, com muitas janelas e aberturas generosas. Tudo 
deveria contribuir para o projeto de formação de um cida-
dão diferenciado que assumiria, um dia, os altos cargos de 
direção, indicando  os rumos do país.

Como afirmamos, a proposta do câmpus universitário 
foi não só aceita como também imitada no restante do país. 
Em 1892, a Duke University construiu seu câmpus com base 
nas propostas da Universidade da Virgínia. Posteriormente, 
a Johns Hopkins, a Rice University e, em 1915, a Vanderbilt 

estilo clássico em arquitetura. O primeiro livro foi um dos manuais de 
arquitetura mais lidos após sua publicação. A influência desses livros na 
teoria e na prática da arquitetura dos tempos modernos é incalculável. 
Contribuíram, ainda, para a formação de uma teoria da arquitetura vi-
sando a aplicações práticas e serviram, de maneira quase profética, às 
exigências de representatividade e teoria da arquitetura do Renasci-
mento aos nossos dias.
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University seguiram os mesmos conceitos. A ideia de câm-
pus estava estabelecida e passava a representar o local, por 
excelência, do trabalho acadêmico e universitário. A ideia 
difundiu-se pelo mundo e até hoje continua a ser repeti-
da. Nos EUA, os câmpus tornaram-se verdadeiras cidades 
especiais, cercadas, com o decorrer do tempo, pela malha 
urbana das cidades próximas existentes, mas continuan-
do fechadas, com seu território definido e limitado e com 
o privilégio de estabelecer, dentro de certos limites, suas 
normas, regras e padrões. O câmpus tornava-se o território 
de privilegiados: local destinado à formação de dirigentes, 
à pesquisa e à produção científica sem a interferência ne-
fasta das cidades. Nascia, assim, um novo território inde-
pendente, calmo, agradável e completamente equipado 
para cumprir seus objetivos. 




