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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. 


