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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, 
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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. 


