
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PINTO, G. A., and BUFFA, E. A universidade medieval – uma instituição urbana. In: Arquitetura e educação: campus 
universitários brasileiros [online]. São Carlos: EdUFSCar, 2009, pp. 44-103. ISBN: 978-85-7600-374-8. 
https://doi.org/10.7476/9788576003748. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 
  

 

 
Segunda parte 

 
 

Gelson de Almeida Pinto 
Ester Buffa 

 
 

https://doi.org/10.7476/9788576003748
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




segunda parte





Capítulo 1

As universidades brasileiras: o 
modelo implantado 

O ensino superior leigo no Brasil iniciou-se com a che-
gada da família real portuguesa, no início do século XIX. É 
verdade que os Jesuítas, em alguns de seus colégios, ofe-
receram curso superior de Teologia destinado a preparar 
os futuros religiosos. O Príncipe Regente D. João, primeiro 
em Salvador e, depois, no Rio de Janeiro, criou vários cur-
sos superiores profissionais que formavam os quadros para 
o Estado: cursos militares, como os da Academia Militar e 
da Academia da Marinha, cursos de medicina e cirurgia e o 
de matemática que oferecia conhecimentos exigidos tanto 
pela engenharia militar quanto pela engenharia civil. Foram 
ainda criados outros cursos não militares com o fito de for-
mar profissionais para a burocracia do Estado, como os de 
agronomia, química, desenho técnico e economia política.

Acrescentaram-se a esses cursos os destinados a for-
mar profissionais produtores de bens simbólicos, como os 
de música, desenho, história e arquitetura. O curso de ar-
quitetura, conforme a tradição francesa, era oferecido pela 
Academia de Belas Artes. Tais cursos foram implementados 

principalmente com a vinda da famosa Missão Francesa 
em 1816, chefiada por Joaquim Lebreton, secretário perpé-
tuo da seção de belas artes do Instituto de França, compos-
ta de alguns dos mais renomados artistas da época, como 
Jean-Baptiste Debret, Nicholas Taunay (pintores), seu ir-
mão Auguste Taunay (escultor), Grandjean de Montigny 
(arquiteto), Simon Pradier (gravador e entalhador), Fran-
cisco Ovide (professor de mecânica aplicada), Francisco 
Bonrepos (ajudante de escultor) e Segismund Neukomm 
(músico) (para mais detalhes, ver goMes, 2007, p. 217-227).

Se incluirmos nessa relação as duas Academias de 
Direito – São Paulo e Olinda –, criadas em 1827, teremos o 
quadro do ensino superior brasileiro no período imperial. 
De todos eles, os mais prestigiados eram os cursos de Direi-
to, formadores dos bacharéis que elaboravam, discutiam e 
interpretavam as leis, tarefa essencial da burocracia do Es-
tado (cunhA, 1980, p. 62-63).

Ao longo do século XIX, esses cursos e escolas sofre-
ram transformações, outros foram criados, mas o funda-
mental é que o ensino superior brasileiro, desde sua cria-
ção até a primeira metade do século XX, foi estruturado em 
estabelecimentos isolados. No decorrer do período, houve 
várias tentativas frustradas de criação de universidades, 
mesmo após a proclamação da República. As resistências 
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à ideia de criação de uma universidade no Brasil contaram 
com o decidido apoio dos positivistas brasileiros que con-
sideravam a universidade uma instituição anacrônica. Em 
1920, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, a primei-
ra instituição de ensino superior do Brasil que vingou com 
o nome de universidade. Tanto esta quanto as que foram 
posteriormente criadas, como a de Minas Gerais (1927) e a 
de São Paulo (1934), organizaram-se pela justaposição de 
faculdades já existentes, reunidas sob uma reitoria recém-
criada. Pode-se afirmar que até a Reforma Universitária de 
1968 (Lei 5.540/68), o ensino superior brasileiro centrava-se 
no curso e na cátedra com suas características de vitalicie-
dade, irremovibilidade e liberdade. Ou seja, o professor ca-
tedrático era “dono” da cátedra por toda a vida, não podia 
dela ser removido e gozava de ampla liberdade de estudos, 
ensino e pesquisa, a famosa liberdade de cátedra.

O ensino superior brasileiro foi tradicionalmente mar-
cado pelo crescimento do número de escolas isoladas. En-
tretanto, nos dez anos que antecederam o golpe militar de 
1964, a organização universitária tornou-se predominante. 
Assim, em 1945, havia 5 universidades no Brasil e, em 1964, 
já eram 37. O número de estabelecimentos isolados tam-
bém aumentou: subiu de 293 para 564 nesse período, o que 
significa que o número de universidades foi multiplicado 

por sete, enquanto o de escolas isoladas, ainda que supe-
rior ao de universidades, não chegou a dobrar (cunhA, 1983). 

Quanto aos modelos adotados pela universidade 
brasileira, Luiz Antonio Cunha afirma que, até o fim do Es-
tado Novo, os principais paradigmas eram os dos países 
europeus. A partir daí, as universidades norte-americanas, 
prestigiadas pela contribuição tecnológica que deram ao 
esforço de guerra, tornaram-se o principal modelo para a 
universidade brasileira (idem). 

Em termos estruturais, a cátedra foi substituída pelo 
departamento, considerado a menor fração da estrutura 
universitária (Lei 5.540/68). Em termos de organização es-
pacial, dar-se-ia, a partir de então, preferência à construção 
de câmpus universitários. 

Na verdade, a designação câmpus ou cidade univer-
sitária acabou por definir o mesmo espaço, com os mes-
mos objetivos. Cidade Universitária era, talvez, a aspiração 
inicial dos primeiros câmpus instalados no Brasil: uma 
pequena cidade, apartada daquelas que poderíamos cha-
mar de regulares. Esse núcleo teria a capacidade de ofere-
cer ensino, mas também de abrigar centros de pesquisa, 
acolher alunos e professores, proporcionar, enfim, todos 
os serviços próprios de qualquer cidade. Todavia, isso não 
aconteceu. Os serviços que os câmpus brasileiros oferecem 
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– mesmo um dos maiores, o da USP – são restritos e de-
ficientes. Os alojamentos para estudantes disponibilizam 
poucas vagas e não há moradia para os professores. Servi-
ços, como transportes, só funcionam com regularidade nos 
dias úteis e comércios necessários à subsistência são raros. 
Cinema, museu e teatro são inexistentes. Os câmpus brasi-
leiros não são autossuficientes; dependem ainda, e muito, 
das cidades em que estão localizados, embora muitas ve-
zes voltem-lhes as costas. O termo cidade universitária não 
passa de uma aspiração que nunca se realizou.

Câmpus é o conceito mais apropriado e, sem dúvida, 
mais utilizado. Cidade Universitária é uma expressão mui-
to pouco empregada. Foi utilizada por ocasião da criação 
da USP, nos anos 1930, e também por Gustavo Capanema 
nas suas iniciativas para a criação da Universidade do Bra-
sil, como veremos. O câmpus supõe um território fechado, 
com administração independente e que abriga espaços de 
ensino, aprendizagem e pesquisa. Reúne alguns poucos 
serviços fundamentais, como refeitórios, lanchonetes, xé-
rox, papelaria, livraria, bancos e, praticamente, só isso. 

A história dos diferentes câmpus universitários no Bra-
sil, ressalvados alguns aspectos particulares, é muito seme-
lhante. O Estado desapropria ou, às vezes, ganha uma deter-
minada área, geralmente distante da cidade, por ser menos 

onerosa, solicita a contribuição de alguns profissionais para 
a elaboração de um plano e de um projeto arquitetônico, 
realiza solenidades, descerra placas e inicia as obras que, 
normalmente, duram pouco tempo. As verbas terminam e 
a obra de construção do câmpus para. Nova administração, 
novas esperanças, novas verbas e uma nova equipe, dessa 
vez, geralmente composta de docentes altamente titula-
dos: um novo plano é realizado, novas metas são definidas. 
Realiza-se o que a verba permite. Fim da verba, fim da equi-
pe, fim do plano e, quase sempre, fim das obras. Fim dos 
sonhos dos muitos envolvidos.





Capítulo 2

O câmpus da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

O processo para a definição do sítio e dos planos para 
a implantação e construção do câmpus da Universidade 
do Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorreu com outros, 
foi longo e muito polêmico. A Universidade Federal do Rio 
de Janeiro nasceu, nos anos 1920, como Universidade do 
Rio de Janeiro (URJ), criada por um decreto da Presidên-
cia da República, aglutinando três instituições escolares 
renomadas, instaladas em majestosos prédios localizados 
na cidade: a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica 
(dos tempos de D. João) e a Faculdade de Direito. A Uni-
versidade do Rio de Janeiro, primeira instituição universi-
tária criada no Brasil pelo governo federal, passou em 1937 
a ser denominada Universidade do Brasil, com a intenção 
explícita de se constituir em modelo padrão para as demais 
instituições universitárias do país. Em 1965, a Universidade 
do Brasil passou a se chamar Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

É preciso destacar que no período entre 1930 e 1937 
houve a curta, mas significativa, experiência da Universi-

dade do Distrito Federal (UDF), criada sob a liderança de 
Anísio Teixeira, então diretor do Departamento de Educa-
ção do Distrito Federal. Era, pois, uma universidade da es-
fera municipal e esse aspecto formal foi motivo de críticas 
por parte de seus opositores, que eram muitos e influentes. 
Antes de sua extinção em 1936, por motivos político-ideo-
lógicos, passaram por ela renomados intelectuais. Entre os 
ferrenhos opositores dessa iniciativa estava o Ministro da 
Educação e Saúde do governo Vargas, Gustavo Capane-
ma, que preparava o projeto para a Universidade do Brasil. 
Essa universidade foi instituída por Getulio Vargas pela Lei 
no 452, oriunda do legislativo, de 5 de julho de 1937. Essa 
lei, em seu artigo primeiro, definia a Universidade do Brasil 
como “uma comunidade de professores e alunos consagra-
dos ao estudo” (schwArtzMAn et al., 1984, p. 207).

Segundo Schwartzman, em discurso proferido na oca-
sião, Capanema definiu dois princípios fundamentais do pro-
jeto: a Universidade do Brasil deveria “fixar o padrão do ensi-
no superior de todo o país” (idem) e, decorrente deste, deve-
ria ser uma instituição nacional, com estudantes recrutados 
em todo o país por critérios rigorosos de seleção. 

De acordo com o primeiro princípio, essa universida-
de seria “uma instituição total e unânime” (idem), isto é, em 
suas escolas e faculdades “devem ser ministradas todas as 
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modalidades de ensino superior previstas pela lei, de tal 
sorte que nenhum estabelecimento isolado ou congrega-
do em universidade deixe de ter nela seu correspon dente” 
(schwArtzMAn et al., 1984). Estabelecia-se, assim, a premissa 
básica para o controle total do ensino superior a partir da 
Universidade do Brasil, que deveria exercê-lo com o máxi-
mo de eficiência e qualidade. Para tanto, algumas condições 
eram necessárias, como, por exemplo, o aprimoramento 
dos docentes e, no que nos interessa mais de perto, o pro-
jeto e a construção de instalações necessárias – clínicas, la-
boratórios, museus, gabinetes, bibliotecas –, de modo que 
o ensino deixasse de ser memorização para ser um perma-
nente trabalho de pesquisa. Capanema denominava esse 
conjunto de estudos, cursos e instalações de Cidade Uni-
versitária. Em que pese o extremo centralismo, era já uma 
concepção moderna de universidade (idem, p. 205-210).

De acordo com o segundo princípio, o de recrutar os 
melhores estudantes por todo o país, independentemente 
de instituições locais que deveriam existir, até mesmo no 
Rio de Janeiro, para atender a massa dos alunos, a Univer-
sidade do Brasil seria uma universidade formadora da elite, 
construída em moldes grandiosos, núcleo da cultura brasi-
leira (idem).

Concordemos ou não com sua proposta, o fato é que a 
tarefa do ministro Capanema foi hercúlea: a construção da 
então denominada Cidade Universitária foi um processo 
longo, tumultuado, em que comissões e subcomissões de 
orientações diferentes se sucediam, em que foram elabora-
dos inúmeros projetos. Apesar de seu empenho, Capane-
ma não viu a obra ser iniciada na sua gestão.

Uma universidade que se quer padrão para todo o 
país deveria ser pensada em todos os detalhes. Na visão 
do ministro Capanema, o próprio projeto de construção 
física da Cidade Universitária envolvia a elaboração dos 
planos dos cursos, institutos, laboratórios etc. Assim, atri-
buiu ambas as atividades à mesma comissão: a primeira, 
que foi criada para planejar a Cidade Universitária. Ao defi-
nir as funções dessa comissão, instalada em 22 de julho de 
1935, afirmou Capanema: “ela deve, primeiro, definir o que 
deve ser a universidade. Deve, depois, conceituar a univer-
sidade e, em seguida, projetar a construção universitária” 
(schwArtzMAn et al., 1984, p. 96). A definição do que deveria 
ser a universidade tinha um caráter prático, isto é, quantas 
e quais escolas, institutos etc. ela teria, o que traria impli-
cações imediatas para o projeto de construção. Do projeto 
arquitetônico ficou encarregada uma comissão de profes-
sores formada por Ernesto de Souza Campos, Lourenço 
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 Filho, Jônatas Serrano e Inácio M. de Azevedo Amaral, que 
instalou um “escritório do plano da universidade” para agir 
em nome da comissão (schwArtzMAn et al., 1984, p. 96-97). 

Capanema, ao criar a Comissão de Estudos do Plano 
da Universidade (CEPU), num de seus inúmeros pronun-
ciamentos já indicara as intenções com relação ao públi-
co para o qual a universidade seria destinada: “centro de 
preparo técnico, de aparelhamento de elite que vai dirigir 
a nação…” (Alberto, 2003, p. 46), e indicara também a região 
onde, no seu entendimento e certamente no de sua equi-
pe, deveria ser implantada: “ela (a universidade) se destina a 
ser um instituto de elite. Por isso deve ficar no centro, onde 
a população é mais densa e mais culta” (idem, p. 46-47).

A CEPU, primeira das inúmeras comissões criadas para 
cuidar do assunto, era formada por 12 membros, sendo o 
presidente o próprio Capanema. Na portaria de 1935, o mi-
nistro convocou professores que pudessem representar os 
vários setores da cultura nacional e que teriam como obje-
tivo estudar o problema da organização da Universidade 
do Brasil. Logo após sua criação, mais dois membros foram 
nomeados, ficando composta então de 14 integrantes.

Planejar, projetar e construir uma universidade nesse 
período significava uma oportunidade singular de proje-
tar o ministério e, sobretudo, o governo. A universidade, 

na sua definição e nos aspectos arquitetônicos e urbanís-
ticos, não poderia deixar de ser a imagem desses anseios. 
Assim, a Comissão deveria elaborar estudos e propostas 
contemplando esses vários aspectos, opinando inclusive 
sobre o número de construções e seus programas, os es-
paços públicos destinados a essa comunidade e a defini-
ção de todas as edificações necessárias ao funcionamento 
desse complexo.

O interesse pelos aspectos da arquitetura e do urbanis-
mo era evidente, e a Comissão fora designada com objetivos 
específicos: definir e conceituar a universidade e projetar a 
construção do complexo universitário. A amplitude dos as-
suntos deixava claro que a CEPU não seria suficiente para 
cumprir a tarefa, dessa forma e o ministro compôs, então, 
uma subcomissão da CEPU para a Organização do Plano da 
Universidade (COPU) formada por quatro professores, entre 
eles, Ernesto de Souza Campos. Na oficialização das comis-
sões, o ministro criou, ainda, mais seis comissões consulti-
vas compostas de especialistas nas diversas áreas de conhe-
cimento: Comissão de Filosofia e Educação; de Direito; de 
Medicina; de Engenharia; de Belas Artes; e de Música.

Em seguida, foi criado o Escritório do Plano da Univer-
sidade, responsável pela execução dos projetos de acordo 
com os programas estabelecidos pelas comissões e que 
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ficou sob a responsabilidade dos professores Ignácio de 
Azevedo Amaral e Ernesto de Souza Campos. Para auxi-
liar esses trabalhos, foi criada a Comissão de Arquitetura 
que revisaria e ajustaria os projetos e ficaria encarregada 
dos aspectos construtivos. Dois arquitetos foram convo-
cados para compor essa comissão: Edwaldo de Vasconce-
los e Evaristo Juliano de Sá, posteriormente substituído 
por José de Souza Reis. É fácil imaginar a dificuldade de 
funcionamento e de articulação de todas essas comissões, 
especialmente se levarmos em consideração a tradicional 
falta de objetividade das comissões acadêmicas.

Em 1944, nove anos após sua oficialização, a CEPU foi 
extinta. Deixou conclusões significativas em vários aspec-
tos, inclusive naqueles relativos à concepção do projeto 
arquitetônico e urbanístico da Cidade Universitária, porém 
nenhuma ação efetiva para a construção foi tomada.

Apesar do longo período de estudos e debates e da dis-
tância que havia entre as comissões e as decisões políticas 
que dariam início às construções, elas formularam concei-
tos e propostas que serviriam de base e guia para a forma-
ção e construção de muitas outras universidades do país. 
Tornaram precisos alguns tópicos fundamentais, sendo o 
mais importante o que definia a universidade. Inicialmente, 
a Comissão classificou os vários modelos de universidade 

denominando-as segundo suas características. Distinguiu 
as tradicionais, conservadoras (na Inglaterra), do tipo misto 
(nos EUA), as contemporâneas ou aquelas onde faculdades, 
escolas ou institutos se agrupavam em torno de um núcleo 
fundamental formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. A comissão optou por este último modelo. Tal defini-
ção permitiria à universidade a inclusão de novos e diferen-
tes cursos sem direcionamento para áreas específicas do co-
nhecimento e da ciência. Escolas de formação técnica pode-
riam, dessa forma, ser incluídas, mas sempre em torno de seu 
núcleo básico voltado para as humanidades, que seriam de-
senvolvidas na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Era, 
sem dúvida, uma forma de garantir aos núcleos chamados 
técnico-profissionais um aspecto humanístico e social, sua-
vizando aspectos mais “duros” do ensino puramente técnico.

Outra definição marcante e fundamental foi a decisão 
de agrupar as atividades universitárias numa comunidade 
denominada cidade universitária. Uma cidade universitá-
ria estruturada, como não poderia deixar de ser, a partir de 
alguns exemplos internacionais, mas com características 
marcadamente nacionais. Centralizar cursos, infraestrutura , 
administração num só sítio era uma solução que já se mos-
trara, em outros países, economicamente mais viável e ad-
ministrativamente mais funcional. 
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As comissões passaram a enfrentar outra questão: a 
da localização da cidade universitária, isto é, a escolha do 
bairro e do terreno onde deveria ser efetivamente implan-
tada. Essa foi mais uma contenda longa e tortuosa.

A primeira proposta foi a de localizar a universidade 
na Praia Vermelha, local onde D. Pedro II já havia lançado a 
pedra fundamental para a formação de uma universidade. 
Posteriormente, em 1930, a proposta fora referendada por 
Alfred Agache, urbanista francês que organizara o plano 
de remodelação e embelezamento do Rio de Janeiro. Pro-
punha o aproveitamento dos edifícios já existentes e a ins-
talação do complexo em Botafogo, que oferecia na época 
espaço amplo para a instalação dos novos edifícios. O local, 
segundo Agache, alguns arquitetos e autoridades, permi-
tiria fácil comunicação com o centro da cidade, era calmo, 
sem barulho e sem possíveis distrações das atividades aca-
dêmicas. Situado ao lado do Pão de Açúcar, era ainda um 
lugar plano, arejado e atraente. A proposta, entretanto, aca-
bou não sendo aprovada. Concorreu para sua rejeição o pa-
recer do engenheiro Sabóia Ribeiro, membro da Comissão 
do Plano da Cidade do Rio de Janeiro (composta antes da 
instalação da CEPU). Embora concordando com a constru-
ção da cidade universitária na Praia Vermelha, seus cálculos 
previam a necessidade de um aterro sobre as águas da en-

seada de Botafogo de 520.000 m2. O estudo previa uma área 
total de 1.211.800 m2 para a instalação de todo o complexo 
universitário. Tratava-se de um espaço considerável que, 
para ser atingido, previa a desocupação de certas áreas  e 
um considerável aterro. 

Em 1936, a CEPU apresentou relatório votado em ple-
nário indicando uma área da Quinta da Boa Vista como lo-
cal mais adequado para a construção da cidade universitá-
ria. A Quinta da Boa Vista foi uma dentre várias alternativas 
aventadas para a construção. Outras possibilidades foram 
apresentadas, como Leblon, Manguinhos e até mesmo Ni-
terói ou Petrópolis. O relatório da CEPU enfatizava o fato de 
o terreno da Quinta ser maior, de custo reduzido em relação 
ao da Praia Vermelha e vazio, o que não exigiria demolições. 
Sua distância em relação ao centro seria atenuada pelo fato 
de já estar o bairro se incorporando à malha urbana mais 
densa do centro da cidade, redefinindo-a como bairro e não 
mais periferia e, além disso, a vida seria mais barata para 
os estudantes. Não se pode deixar de mencionar a possível 
influência do controverso arquiteto Italiano Marcelo Pia-
centini, que havia sido contratado para projetar a cidade 
universitária e que, em seu relatório, enviado à comissão, 
também apontava a área da Quinta da Boa Vista como uma 
das possíveis para a construção da cidade universitária.
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Piacentini foi contratado após uma visita de professo-
res brasileiros integrantes da Comissão a alguns câmpus 
universitários europeus. Na Itália, conheceram o projeto 
da Universidade de Roma elaborado por Piacentini e con-
siderado um plano moderno voltado para o ensino supe-
rior. A comissão ficou bastante entusiasmada com o que 
conheceu, sobretudo na Itália. Capanema, convencido da 
capacidade do arquiteto para projetar a nova cidade uni-
versitária, convidou-o a vir ao Brasil.

Alguns se manifestaram francamente favoráveis à vin-
da do arquiteto, mesmo sendo ele estrangeiro e represen-
tante de um governo fascista, autoritário. É conhecido o 
alinhamento do governo brasileiro dessa época com algu-
mas ideias preconizadas pelo fascismo e, portanto, não é 
difícil entender as posições de seus representantes. O pró-
prio Capanema considerava o governo fascista imbuído de 
grandes intenções e preocupado com a eternidade. Nada 
mais natural, portanto, que a escolha de um profissional 
vindo de um país de grandes arquitetos e artistas e que se-
ria, presumivelmente, capaz de realizar a tarefa. 

Em agosto de 1935, Piacentini passou 11 dias no Brasil 
reunindo-se constantemente com professores da Comis-
são e com integrantes do Escritório Técnico. Retornou à 
Itália, levando uma série de documentos elaborados pela 

Comissão com a incumbência de continuar os estudos em 
seu país. Enquanto voltava para a Itália, não podia fazer 
ideia das turbulências que se iniciaram no Brasil.

Entidades de classe como o CREA, o Clube dos Enge-
nheiros, o Sindicato Nacional dos Engenheiros e outros 
iniciaram um ruidoso protesto contra a contratação do ar-
quiteto italiano. Repudiavam veementemente a escolha de 
um estrangeiro e defendiam um concurso internacional ou 
a formação de uma equipe de brasileiros para a realização 
do trabalho. Na Itália, Piacentini continuou seus trabalhos 
enquanto, aqui, o governo tentava justificar sua escolha. 
Na tentativa de amenizar os protestos, o Ministério acabou 
por optar, parcialmente, pela sugestão das entidades de 
classe: a formação de uma comissão composta de enge-
nheiros e arquitetos brasileiros indicados por suas entida-
des de classe e que teriam como trabalho dar forma final ao 
projeto proposto por Piacentini. A comissão foi oficializada 
em fins de 1935 e início de 1936. Tratava-se de mais uma co-
missão, com o agravante de ter sido oficializada sem con-
sulta à comissão de professores existente, o que, como era 
de se esperar, resultou em confronto entre as duas equipes 
desde as primeiras reuniões.

O projeto apresentado por Piacentini seguia basica-
mente o programa estabelecido pela comissão, obede-
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cen do            inclusive o agrupamento de edifícios por áreas de 
conhecimentos afins e pela criação de áreas de lazer e 
serviços, conforme previsto. A setorização estava assim 
definida pela nova comissão: setor de medicina ou centro 
médico; engenharia; direito, filosofia e reitoria; belas artes; 
esportes; e setor residencial.

A mesma comissão propunha que o setor da reitoria 
e o de belas artes ocupassem a área mais central do terre-
no (esse núcleo teria uma função propedêutica e todos os 
alunos deveriam, num certo momento, cursar disciplinas 
aí ministradas), enquanto os outros setores seriam distri-
buídos pela periferia do sítio, facilitando o acesso e o con-
tato com a cidade. Tratava-se de uma estrutura permeável, 
sem definições claras de fechamentos. A opção pela pro-
posta norte-americana já havia sido anteriormente toma-
da pela comissão sob a alegação de que, tanto aqui como 
lá, ainda era possível o uso de áreas mais vastas de terreno 
e, com isso, a criação de um ambiente universitário. Mas 
vale lembrar que as propostas norte-americanas se carac-
terizavam sobretudo por estarem propositadamente im-
plantadas a uma distância razoável dos centros urbanos. 
A ideia era a de criar um ambiente onde as distrações, 
seduções e contratempos urbanos não interferissem nas 
atividades acadêmicas. Era, portanto, uma região prati-

camente isolada e a mais autônoma possível. A opção da 
comissão, e que posteriormente foi seguida em diversos 
outros câmpus no Brasil, era a de uma convivência mais 
permeável com a cidade e previa de antemão o inevitável 
avanço da malha urbana. O núcleo central composto dos 
setores de direito, filosofia e reitoria, cercado pelos setores 
responsáveis por outros cursos, mostra a formulação de 
uma ocupação que define claramente um desenho urba-
no do câmpus, determinado por conceitos pedagógicos. 
Um núcleo de formação de humanidades e de localização 
da administração maior, rodeado pelos conhecimentos e 
práticas profissionalizantes.

Essa proposta caracterizava-se pela ocupação de um 
morro, numa das faces do terreno, criando caminhos sinuo-
sos, observatórios e um hospício. Previa a desocupação do 
morro pela remoção da favela ali existente. Piacentini, de-
finitivamente, não era admirador dos jovens racionalistas 
europeus. Suas palavras, no memorial descritivo da Cidade  
Universitária de Roma, esclarecem o projeto da Universi-
dade do Brasil: 

Quis realizar, num tema muito moderno, a concep-
ção da melhor tradição urbanística que nos legou a 
Antiguidade greco-romana e a nossa Renascença. É a 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros56

concepção  da Agora, do Fórum, das praças dos sécu-
los XV e XVI; isto é, a expressão completa e complexa 
de nossa construção urbana que se traduz nesse novo 
organismo, perpetua, em formas modernas, o espírito 
da civilização antiga (PiAcentini apud Alberto, 2003, p. 57). 

Piacentini, em sua proposta, seguiu fielmente o pro-
grama de setorização definido pela Comissão. Duas grandes 
avenidas cortariam o câmpus ligando o setor de esportes e 
o residencial ao setor médico. No centro do caminho esta-
riam localizados a Reitoria e o setor de Direito e Filosofia, 
bem como o de Belas Artes. Os outros setores ficariam nos 
limites do terreno interligados por vias comuns. Todos eles 
seriam abrigados em edifícios de áreas consideráveis e fica-
riam bastante evidenciados em função de sua proposta de 
implantação. Os volumes estariam bastante afastados um 
dos outros e os núcleos edificados com um grande espaço 
vazio entre eles, o que evidenciaria claramente a importân-
cia e a monumentalidade de cada um. 

O projeto apresentado por Piacentini e Morpurgo 
para a Universidade do Brasil trazia esse entendimento da 
arquitetura e do urbanismo, sobretudo no que se refere ao 
pensamento de conceber a cidade universitária como uma 
grande arquitetura, um espaço representativo. O belo e a 

ordem deveriam ter caráter didático e o espaço predispor 
à educação, desenvolver o sentido estético envolto sempre 
por uma atmosfera de harmonia e beleza. Tais conceitos 
nos remetem ao pensamento clássico, nada contraditório 
para um arquiteto italiano. As propostas para os edifícios 
traziam essa marca, uma mescla da simplicidade da forma 
moderna articulada com elementos clássicos, resultando 
numa expressão de personalidade e porte monumental. 
Piacentini projetou cada setor como sendo único, distan-
ciando de qualquer pensamento de padronização, a não 
ser em poucos casos em que o programa exigia uma repe-
tição de formas. Os projetos seguiam de fato um “tipo”, en-
tendido como objeto flexível que permite ao arquiteto criar 
obras que não necessariamente sejam similares ou iguais.

Em julho de 1936, desembarcou do dirigível Hindem-
burgo o entusiasmado arquiteto franco-suíço Le Corbusier. 
A princípio, sua visita fora programada para um pequeno 
ciclo de palestras sobre o modernismo, mas, na verdade, já 
existia uma articulação para contratá-lo para a elaboração 
do projeto da Universidade do Brasil.

O convite surgiu por meio de Lúcio Costa, membro da 
comissão técnica instaurada para auxiliar nos projetos da Ci-
dade Universitária. Costa já havia sido consultado para au-
xiliar no projeto da sede do Ministério de Educação e Saú-
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de, também chamado Palácio da Cultura, já que o projeto 
vencedor de um concurso aberto com esse objetivo fora 
descartado. Costa, conhecendo o trabalho de vanguarda 
de Le Corbusier, sugeriu ao ministro a contratação do arqui-
teto como consultor. O ministro Capanema foi convencido 
pelos argumentos de Lúcio Costa sobre os novos rumos da 
arquitetura, as recentes técnicas construtivas que permitiam 
novas possibilidades plásticas e processos construtivos con-
trolados. Convencido, o ministro aceitou a proposta e foram 
iniciados os contatos com o arquiteto. Na troca de cartas, 
Lúcio Costa, além de expor a proposta para o projeto do 
Ministério, mencionou os trabalhos em curso para o proje-
to da cidade universitária. Le Corbusier interessou-se pelos 
dois trabalhos, sobretudo o da cidade universitária. Em sua 
resposta fez questão de mencionar que conhecia, a fundo, 
empreendimento semelhante realizado em Paris e o traba-
lho de Piacentini em Roma. É conhecida a disposição com 
que Le Corbusier aceitava novos projetos, principalmente 
os de grandes dimensões, que pudessem propagar o autor 
e os pensamentos modernistas que ajudara a conceber. Sua 
aceitação foi plena e incondicional e, em curto prazo, desem-
barcou no Brasil.

Ao chegar cumpriu o compromisso do ciclo de pa-
lestras e rapidamente desdobrou-se ao trabalhar em dois 

projetos, em duas equipes diferentes. Uma voltada para o 
Ministério e formada por Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge 
Moreira, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy e Ernani Vasconce-
los; a outra, com a mesma composição, acrescida do arqui-
teto José de Souza Reis, voltada à elaboração do projeto da 
cidade universitária.

Em 1936, apresentou um projeto polêmico e dispen-
dioso para a cidade universitária. Le Corbusier, ao que pa-
rece, não se preocupou com os custos da nova obra. Em 
seu projeto, as preocupações iniciais estavam voltadas 
para a criação de uma integração entre as vias existentes 
e a definição das que comporiam as da cidade universitá-
ria; centrou-se na questão do transporte, trens, carros, ôni-
bus, que deveriam ter uma relação harmoniosa e fluida em 
ambas  as malhas: a urbana, existente, e a nova, funcionan-
do quase como uma plataforma de distribuição. Propôs um 
conjunto que ocupava basicamente o centro do terreno no 
sentido norte-sul. Ao contrário de Piacentini, que distribuiu 
os setores ao redor dos limites do terreno, Le Corbusier e 
sua equipe propuseram a implantação de um grande setor 
na face norte do terreno (setor médico) e outra concentra-
ção na face sul (engenharias e setor residencial). Ligando 
os dois setores havia duas vias cortadas por vias perpendi-
culares onde implantaram os outros setores. Traçaram duas 
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vias paralelas que permitiriam dupla circulação: uma, no ní-
vel da rua, para pedestres e a outra, num elevado sustenta-
do por pilotis, para os automóveis. Um passeio coberto por 
uma substancial estrutura sustentaria a via elevada. Entre 
as duas vias, de quase um quilômetro cada uma, situava-se 
um terreno de 350 metros de largura. No projeto, os edifí-
cios foram implantados ao longo das duas vias e seguiam 
os conceitos defendidos pelo arquiteto (estrutura inde-
pendente, formas simples, uso do concreto, do vidro etc.), 
mas não eram previstas ampliações futuras. Tratava-se de 
projetos “fechados”, obras únicas, sem a possibilidade de 
expansão. Apesar de seguirem um modelo standard (pa-
drão) defendido pelo arquiteto, as possibilidades de cres-
cimento de cada edifício ficavam comprometidas em razão 
dos partidos formais que a implantação definia. O projeto, 
apesar de elogiado por alguns pelo espírito inovador, teve 
receptividade pouco entusiasmada. O trabalho de Piacen-
tini ainda não havia sido esquecido e os fabulosos custos 
da proposta de Le Corbusier eram argumentos que pesa-
vam substancialmente contra a proposta, entre outros mo-
tivos, pela dispendiosa construção das vias monumentais. 
Mencionava-se ainda a inconveniência de uma circulação 
direcionada e única que desestimularia a circulação entre 

os vários edifícios e criaria problemas de funcionamento e 
uso do conjunto. 

No entanto, o conflito já se estabelecera: as comissões 
oficializadas pelo ministro debatiam-se de forma velada, 
cada uma defendendo o projeto e o arquiteto que apoia-
vam. Em 1936, um longo relatório elaborado por Ernesto de 
Souza Campos e Ignácio Amaral, diretores do Escritório do 
Plano Piloto da Cidade Universitária, pôs fim às discussões. 
O relatório expôs de forma veemente problemas conside-
rados graves para a realização do projeto. Nele, criticavam 
a opção de permanência de uma linha férrea que cruzaria o 
terreno, o aproveitamento da área, a incorporação da área 
pertencente à Quinta da Boa Vista ao projeto – que havia 
sido vetada pela Comissão –, o uso extensivo de ar con-
dicionado, a construção apoiada em pilotis, considerada 
cara, as propostas de inclusão de instituições não definidas 
no programa, a proposta de agrupamento das unidades e 
sua morfologia. Terminavam o relatório apontando dificul-
dades na relação de trabalho entre a Comissão e o arqui-
teto. Em agosto de 1936, o relatório foi apresentado e as 
críticas enviadas ao grupo de arquitetos brasileiros como 
subsídio para a elaboração de novas propostas.

A equipe composta por Lúcio Costa, Carlos Leão, 
Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Ernani Vas-
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concelos e José de Souza Reis, oficializada pelo ministério 
como Comissão de Especialistas em 1936, elaborou uma 
nova proposta. Apesar de ter sido concebida por essa Co-
missão, a proposta tem sido confundida, em algumas pu-
blicações, como um segundo trabalho de autoria do arqui-
teto franco-suíço.

Costa e sua equipe já haviam demonstrado sua parti-
cular concordância com os conceitos “corbusianos”, mas ini-
ciavam essa nova proposta cientes das críticas já manifesta-
das ao trabalho anteriormente apresentado e descartado. 
Custos vultosos, tamanho desmedido e distanciamento das 
determinações do programa definido pela CEPU eram as-
pectos que deveriam ser considerados com mais atenção. A 
equipe criou edifícios individualizados sem obedecer a uma 
setorização rígida como definia o edital do projeto. Eram 37 
edifícios distribuídos segundo certa hierarquia. Edifícios de 
serviços e de uso público ficavam mais próximos ao portal 
de entrada e os destinados ao ensino e à pesquisa, apesar de 
isolados, mantinham certa proximidade com prédios desti-
nados a carreiras ou conhecimentos da mesma área. Propôs 
ainda uma série de edifícios para atividades socializantes, 
como clubes e piscinas, além de um hospital completo.

Os edifícios foram concebidos de modo a permitir seu 
crescimento de forma livre e, para isso, foi adotada uma rígi-

da normatização e a pré-fabricação dos elementos constru-
tivos. A opção por um modelo prático, racional e de custo 
mais moderado acarretou, entretanto, uma repetição unifor-
me e sem muito significado dos edifícios. A proposta urba-
nística ainda oferecia certa dinâmica, mas os edifícios eram 
sempre iguais. É preciso ressaltar a determinação da CEPU 
em relação à concentração das construções e à ocupação, so-
bretudo, em áreas mais planas. Naquela época, como hoje, a 
grande preocupação das comissões formadas com esse pro-
pósito eram os custos e a rapidez de construção. Apesar de 
manifestações iniciais simpáticas à forma, funcionalidade, 
conforto e mesmo às enormes proporções, nos momentos 
de decisão esses aspec tos são sempre os mais discutidos e 
determinantes na solicitação de reelaboração das propostas.

Frente à proposta de Le Corbusier, a de Costa e equipe 
era modesta no que se refere às dimensões. Costa optou 
por edifícios padrão, como Le Corbusier, porém articulados 
diagonalmente a um eixo um pouco inclinado no sentido 
norte-sul. Mais modesto, mas sem se diferenciar substan-
cialmente da proposta de implantação sugerida pelo arqui-
teto francês: um eixo predominante onde são implantados 
perpendicularmente os edifícios que formam o conjunto. 
Na face sul, sem a presença da ferrovia, propôs um grande 
conjunto formado pelo setor de esportes e anfiteatros, em 
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destaque a praça da reitoria e a entrada para o passeio que 
ocupava todo o percurso do eixo norte-sul e dava acesso 
aos edifícios implantados perpendicularmente. 

Em outubro de 1936, o projeto elaborado pela equipe 
de Lúcio Costa foi apresentado ofi cialmente à CEPU, que, 
inacreditavelmente, formou uma nova subcomissão para 
elaborar parecer sobre a proposta apresentada. Ernesto 
Souza Campos, Inácio Azevedo do Amaral, Juvenil da Rocha 
Vaz, Paulo Everardo Nunes e Luis Cantanhede foram incum-
bidos da tarefa. Após uma série de reuniões entre outubro 
de 1936 e fevereiro de 1937, a subcomissão ainda ouviu os 
argumentos de Lúcio Costa e pareceres das comissões con-
sultivas de engenharia, fi losofi a, ciências e letras, educação, 
medicina, direito e música para, em março de 1937, apresen-
tar parecer rejeitando por unanimidade o projeto. Em outu-
bro de 1937, Capanema extinguiu a Comissão de arquitetos 
não sem antes ressaltar, em carta enviada a cada um de seus 
membros, a competência, cultura e probidade de todos; 
agradecia a valorosa contribuição, mas afi rmava que se via 
impossibilitado de acatar a proposta em função do parecer 
contrário da Comissão do Plano da Universidade. Após al-
guns meses, já na vigência do Estado Novo, o projeto da ci-
dade universitária fi cou em segundo plano e somente seria 
retomado décadas mais tarde.

Figura 3 Proposta Piacentini, proposta Le Corbusier e proposta Lúcio 

Costa, respectivamente.

Fonte: Alberto (2003).
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Em 1945, um decreto federal transferiu a localização 
da cidade universitária para uma ilha artifi cial, formada 
por nove ilhas menores na zona norte da cidade, que fi -
cou conhecida como ilha do Fundão. Entre 1949 e 1952, 
por meio de um decreto, foi criado o Escritório Técnico 
da Universidade do Brasil (ETUB), que fi caria responsável 
pelo plano e construção da nova universidade. Em 1959, 
o presidente Juscelino Kubitscheck determinou a deno-
minação, pelo Decreto 47.535, da ilha resultante da fusão 
do arquipélago original de Ilha à Cidade Universitária da 
Universidade do Brasil. Nesse terreno plano, criado por 
um grande aterro, a partir de 1954, já havia sido iniciada 
a consolidação do novo câmpus com as obras do aterro e, 
anos depois, com o início das construções dos edifícios da 
agora Universidade Federal do Rio de Janeiro. As instala-
ções da Praia Vermelha continuaram em funcionamento.

O projeto escolhido para a construção do câmpus foi 
elaborado pelo arquiteto Jorge Moreira Machado e sua 
equipe. Jorge Moreira já integrara a equipe de profi ssio-
nais que trabalharam nos projetos de Le Corbusier e na 
posterior proposta de Lúcio Costa. Elaborou um plano de 
eixos ortogonais básicos que percorriam toda a área da ilha 
em dois sentidos. Vias menores interligavam os edifícios 
que foram implantados ao longo desses eixos principais. 

A previsão era a construção de um câmpus que abrigaria, 
no seu auge, uma população de 40.000 pessoas. Projetos 
signifi cativos foram propostos e efetivamente construídos. 
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho foi conce-
bido com base numa arquitetura marcadamente moderna, 
assim como o edifício do Instituto de Artes, que abriga en-
tre outros o curso de arquitetura. 

Figura 4 Vista aérea da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão. 

Fonte: Imagem UFRJ. Disponível em: <http://www.imagem.ufrj.br/index.

php?acao=detalhar_imagem&id_img=549>.
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Os projetos elaborados segundo o espírito e as pro-
postas modernas tinham o objetivo de responder às fun-
ções para as atividades às quais eram destinados sem, 
entretanto, preocupar-se, em detalhes, com as transforma-
ções oriundas das mudanças curriculares e com a incorpo-
ração de novas tecnologias voltadas para o ensino. Apesar 
de suas qualidades arquitetônicas, de um princípio efi cien-
te de zoneamento interno, os prédios, como os de outras 
universidades, já sofriam intervenções com o intuito, nem 
sempre efi ciente, de adaptá-los a essas novas realidades. 

Toda a área deveria ser um parque contínuo, cortado 
por ruas para automóveis e pedestres que interligariam os 

edifícios implantados sempre isoladamente. Era o plano 
moderno, que pode ser visto em cidades novas planejadas 
e em outros câmpus implantados no Brasil. 

Mais uma vez, podemos perceber também nesse pro-
jeto um plano que, desde o início, não era propriamente 
o de uma cidade e não previa nem serviços, nem mesmo 
espaços importantíssimos para caracterizar um núcleo ur-
bano. Como já afi rmamos, criou-se, em algum momento, a 
denominação de cidade universitária, mas, de fato, o que 
se construía e se constrói até hoje são câmpus. A ideia de 
uma região autônoma e independente com serviços regu-
lares de toda ordem, um ambiente calmo e controlado vol-

Figura 5 Vista do museu do conhecimento e da esplanada das dez mil palmeiras imperiais.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).
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tado para a pesquisa e o ensino, só se realizou mesmo nas 
universidades norte-americanas.

No Brasil, o câmpus era, e ainda é, uma região deli-
mitada que reúne unidades de ensino e pesquisa, alguns 
serviços imprescindíveis para sua manutenção e para seus 
usuários e uma administração centralizada nas reitorias e 
nas prefeituras. O modelo foi praticamente defi nido pelas 
comissões que iniciaram anteriormente os estudos para a 
implantação da Cidade Universitária da Universidade do 
Brasil. A cidade é o aglomerado urbano que começa a par-
tir dos limites do câmpus e onde se situam os serviços e 

a infraestrutura necessários à vida cotidiana. A proposta 
para construção da cidade universitária na Ilha do Fundão 
não fugia desse modelo. Um câmpus situado numa ilha 
plana, criada artifi cialmente num local que era, no perío-
do, periférico ao centro, mas atualmente já incorporado à 
malha da cidade. O modelo que acabou se repetindo no 
projeto de várias universidades brasileiras tem servido 
aos propósitos do ensino e da pesquisa, mas está distante 
da concepção de cidade universitária preconizada pelos 
norte-americanos.

Figura 6 Vista da Faculdade de Medicina a partir do Clube dos Estudantes.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).
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Figura 7 Plataforma sobre estrada de ferro.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).

Como podemos notar, o processo do projeto e cons-
trução do câmpus da UFRJ foi particularmente emblemáti-
co. Desde o início, foi interminável o número de comissões 
para tratar do assunto. Grandes e renomados arquitetos 
participaram do processo, seja apresentando projetos, seja 
fazendo parte de comissões e assessorias. O período que 
vai das primeiras reuniões ao início efetivo das obras foi 

longo e conturbado. As obras só foram iniciadas durante o 
regime militar.

No terreno plano resultante da junção por aterro de 
várias ilhas, o projeto vencedor foi o que optou por uma 
grade ortogonal para o arruamento e pelas clássicas cons-
truções de espírito moderno. O terreno limpo, aterrado e 
plano propiciava uma ocupação livre sem necessariamente 
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estar amarrada a um traçado ortogonal e previsível. Os edi-
fícios, independentemente de suas qualidades arquitetô-
nicas exteriores, à medida que eram concluídos já estavam 
longe de poder cumprir suas funções frente às renovações 
curriculares, às dinâmicas atualizadas de ensino e pesquisa 
e às novas tecnologias de apoio didático que iam surgindo. 
Reformas e adaptações foram e ainda são as alternativas 
possíveis, porém dispendiosas, para tentar amainar proble-
mas e permitir que as atividades possam ter continuidade. 
São soluções provisórias e difíceis de serem imaginadas 
numa obra monitorada por tantas comissões de notáveis.

A frenética fase de construção do câmpus da UFRJ não 
durou muito tempo. O plano inicial pôde ser implantado 
em parte e, ainda hoje, tem sido mantido, na medida das 
conveniências, mas no que se refere aos edifícios (de toda 
ordem), o respeito ao projeto inicial foi sendo relaxado  e 
as novas construções são feitas a partir de recursos incons-
tantes e ocasionais.





Capítulo 3

O câmpus da Universidade de São 
Paulo

A Universidade de São Paulo foi criada pelo Decreto 
Estadual no 6.283/34 de 25 de janeiro de 1934, assinado por 
Armando de Salles Oliveira que, desde o ano anterior, ocu-
pava o cargo de Interventor do Estado, nomeado pelo pre-
sidente Vargas. Como atestam os estudiosos, a criação da 
USP era parte de um projeto político da oligarquia paulista 
(alijada do poder federal depois de 1930) de dotar o Estado 
mais rico da federação de uma instituição de nível superior 
responsável pela formação de uma elite dirigente detento-
ra de altos conhecimentos científicos, literários, artísticos 
e culturais.

A Comissão responsável pela elaboração do decreto 
foi presidida por Júlio de Mesquita Filho (diretor do jornal 
O Estado de S. Paulo) e seu relator foi Fernando de Azeve-
do. O decreto de sua fundação apresentou as motivações, 
os princípios e as concepções da universidade, conforme 
expressos nos quatro considerandos seguintes:

(…) considerando que a organização e o desenvol-
vimento da cultura filosófica, científica, literária e ar-
tística constituem as bases em que se assentam a li-
berdade e a grandeza de um povo; considerando que 
somente por seus institutos de investigação científica 
de altos estudos, de cultura livre, desinteressada, pode 
uma nação moderna adquirir a consciência de si mes-
ma, de seus recursos, de seus destinos; considerando 
que a formação das classes dirigentes, mormente em 
países de populações heterogêneas e costumes di-
versos, está condicionada à organização de um apare-
lho cultural e universitário que ofereça oportunidade 
a todos e processe a seleção dos mais capazes; e, con-
siderando que em face do grau de cultura já atingido 
pelo estado de São Paulo, com Escolas, Faculdades, 
Institutos de formação profissional e de investigação 
científica, é necessário e oportuno elevar a um nível 
universitário a preparação do homem, do profissional 
e do cidadão (cAMPos, 2004, p. 45).

O decreto fixou a nova instituição na capital e estabe-
leceu os fins da universidade: 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; 
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b) transmitir, pelo ensino, conhecimentos que 
enriqueçam e desenvolvam o espírito ou se-
jam úteis à vida;

c ) formar especialistas em todos os ramos da cul-
tura e técnicos e profissionais em todas as pro-
fissões de base científica ou artística;

d) realizar a obra social de vulgarização das ciên-
cias, das letras e das artes por meio de cursos 
sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo 
rádio, filmes científicos e congêneres (cAtAni & 
hey, 2006, p. 300). 

Como outras universidades brasileiras, a USP também 
foi criada pela justaposição de faculdades já existentes que, 
na época, eram em número de sete: Faculdade de Direito 
(de nível federal, criada em 1827), Faculdade de Medicina 
(1913), Faculdade de Farmácia e Odontologia (1899), Escola 
Politécnica (1894), Instituto de Educação (1933), Escola de 
Medicina Veterinária (1928), Escola Superior de Agricultura 
(em Piracicaba, 1899), e por três novas: Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras (criada pelo Decreto de sua funda-
ção), Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais (1946) 
e Escola de Belas Artes (a ser instalada posteriormente). 
Além dessas faculdades e escolas, foram incorporados à 

estrutura universitária outros órgãos, como o Instituto Bio-
lógico, o Instituto de Higiene, o Instituto Butantã, o Insti-
tuto Agronômico de Campinas, o Instituto Astronômico e 
Geofísico, o Instituto de Radium, o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, a Assistência Geral a Psicopatas, o Museu de 
Arqueologia e Etnografia e o Serviço Florestal (cAtAni & hey, 
2006, p. 300). 

Antes de nos concentrarmos no trajeto da Univer-
sidade até a efetiva construção da cidade universitária, 
voltemos ao início, quando eram instaladas as primeiras 
faculdades na cidade, para verificar onde foram implanta-
das e em quais edifícios. Essas primeiras faculdades confi-
guraram um núcleo suficiente para sustentar as propostas 
de criação de uma universidade e, posteriormente, de uma 
cidade para instalá-la. 

O Curso de Direito, primeira faculdade a ser instalada 
em São Paulo, iniciou suas atividades em 1828, autorizado 
por uma Lei Imperial de agosto de 1827. A Faculdade de Di-
reito foi instalada inicialmente no convento de São Francis-
co, situado no Largo de São Francisco, atualmente centro 
efervescente da cidade de São Paulo. O convento foi adap-
tado para as suas novas atividades. Os espaços internos 
foram transformados em salas de aula, salas para docentes 
e escritórios administrativos. O pátio, as famosas “arcadas”, 



o câmpus da Universidade 
de São Paulo 69

era, como ainda é, o local preferido para reunião dos estu-
dantes. Na época, animados com as ideias do liberalismo 
somadas à crescente laicização do ensino, arcadas e pátio 
constituíam os locais preferidos para os acalorados debates. 

Em 1884, uma reforma acrescentou um novo pavilhão 
ao Convento e o largo de terra batida foi calçado, o que deu 
imponência ao conjunto de bases construtivas coloniais. 
A qualidade dos espaços internos era a possível, já que se 
tratava de adaptação de um edifício antigo. O conjunto re-
cém-construído ao lado do convento correspondia ao que 
se entendia, no período, como apropriado e inspirava-se em 
instalações acadêmicas estrangeiras em funcionamento. 

O programa arquitetônico previa salas destinadas a 
usos diversos e pequenos anfiteatros com mobiliário ro-
busto de madeira, iluminação nem sempre eficiente, acús-
tica prejudicada pelo uso intenso de madeira e conforto 
bastante questionável. Assim era entendido o espaço para 
a aprendizagem, certamente herança dos conventos e mo-
nastérios. Os conceitos mesclavam austeridade, seriedade 
e um desconforto que parecia ser parte integrante da ne-
cessária disciplina para estudar. Essas características foram 
repetidas, sem grandes transformações, nas faculdades que 
foram sendo criadas e implantadas, em seguida, na cidade. 
O fato relevante a ser observado aqui é que a Universi da de  

de São Paulo nasceu urbana. As faculdades que foram sendo 
implantadas posteriormente instalaram-se no centro popu-
loso e agitado da cidade e nas suas proximidades. 

Em fevereiro de 1894 foi instalada na antiga casa do 
Marquês de Três Rios a Escola Politécnica de São Paulo. Essa 
casa foi arrematada em leilão público da Companhia São Pau-
lo Hotel, hipotecada ao Banco de Crédito Real de São Paulo, 
para sediar a Escola Politécnica. O edifício, construído no final 
de 1850, início de 1860, era uma residência que pertenceu, su-
cessivamente, ao Comendador Fidelis Nepomuceno Prates e 
a Joaquim Egidio de Souza Aranha; localizava-se em uma das 
faces do Jardim da Luz, no Bom Retiro. 

Era um edifício implantado em uma esquina. O prédio 
era ladeado por grandes janelas, que iluminavam os cômo-
dos internos transformados em salas de aula e estudos. A 
circulação interna se dava por meio de longos corredores 
que permitiam o acesso, de um lado, às salas e, de outro, 
ao pátio central. O prédio sofreu as adaptações possíveis 
para seu funcionamento como uma escola e mais tarde foi 
construída uma grande biblioteca num lote adjacente ao 
prédio principal. 

Uma vez adaptado e pronto para o início das ativida-
des, foram nomeados os primeiros cinco professores da 
Escola Politécnica: os doutores Luiz Gonzaga de Campos, 
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Manoel Ferreira Garcia Redondo, Francisco de Paula Ramos 
de Azevedo, João Pereira Ferraz e Luiz de Anhaia de Melo, 
todos comprometidos com os ideais republicanos e com 
firmes propósitos de incentivar e contribuir com o desen-
volvimento e a modernização de São Paulo.

Em 1899, era inaugurado um novo edifício para abrigar 
os cursos especializados da Escola Politécnica, projetado 
por Ramos de Azevedo (docente e depois diretor do curso). 
O belo edifício de arquitetura eclética reflete o rigor carac-
terístico das obras do engenheiro. Ramos de Azevedo foi 
certamente um marco na produção de edifícios escolares: 
projetou e construiu vários deles na capital e no interior do 
Estado. O edifício da Escola Politécnica reflete a importância 
que tinham, nessa época, as instituições de ensino. Localiza-
do próximo ao centro, era de fácil acesso para os estudantes 
e certamente motivo de orgulho para alunos e professores, 
além de objeto de admiração da população em geral. 

Apesar de ter sido projetado especificamente para 
fins escolares, não pode atualmente ser considerado 
como um modelo. Na época, o entendimento das carac-
terísticas que as dependências escolares deveriam apre-
sentar era bastante diverso. Tais características abrangiam 
desde as dependências da escola, com pés direitos altos, 
até dificuldades acústicas e mobiliário com conforto bas-

tante relativo. É oportuno lembrar que atitudes e com-
portamentos de estudantes e mestres eram ditados por 
regras formais de respeito mútuo. Os trajes de professores 
e alunos eram de esmerada elegância, ternos e gravatas 
eram uniformes quase obrigatórios e o respeito pelos ca-
tedráticos era indiscutível. 

Nos anos seguintes, novos cursos foram sendo criados 
na Escola Politécnica e, dada a ausência de espaços no edi-
fício central da escola, foram sendo instalados em prédios 
próximos, dispersando de certa forma os estudantes. A Po-
litécnica continuou instalada nessa região central da cidade 
até sua transferência, em 1960, para a Cidade Universitária. 

A Faculdade de Medicina iniciou suas atividades em 
abril de 1913, quando foi proferida a primeira aula. Em 1914, 
as aulas passaram a ser ministradas numa sede provisória 
da faculdade, localizada na rua Brigadeiro Tobias, no cen-
tro. Em 1918, formou-se a primeira turma, composta de 27 
médicos, entre os quais apenas duas mulheres. 

Somente em 1928 foram iniciadas as obras do prédio 
definitivo da faculdade, concebido por Ernesto de Souza 
Campos (médico, um dos fundadores da USP e Ministro da 
Educação e Saúde no governo do general Gaspar Dutra), 
Luiz de Rezende Puech (médico, cirurgião geral especialista 
em afecções na infância) e Benedicto Montenegro (médico 
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e posterior diretor da Faculdade de Medicina). O projeto foi 
entregue a Ramos de Azevedo e o edifício foi implantado 
num terreno nas esquinas da rua Teodoro Sampaio e ave-
nida Dr. Arnaldo. Ao lado do edifício eclético da faculdade, 
foram sendo instalados posteriormente o Instituto Médico 
Legal, o Hospital das Clínicas e outros edifícios que consti-
tuiriam um importante complexo médico. 

Os projetos iniciais dos edifícios tiveram uma fi rme 
interferência do Dr. Ernesto de Sousa Campos, médico for-
mado pela faculdade e seu posterior docente. Juntamente 
com alguns outros médicos, trataram de adequar os tra-
balhos originais àquilo que consideravam as verdadeiras 
necessidades de cada prédio segundo seus fi ns. Recebe-
ram auxílio técnico de médicos especialistas da Fundação 
 Rockfeller, que fi nanciou grande parte das obras. O com-
plexo está em funcionamento até hoje no mesmo local, 
tendo sido constantemente ampliado.

A Faculdade de Medicina passou a integrar a Univer-
sidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1934 pelo Decreto 
6.283. As aulas práticas continuaram a ser ministradas na 
Santa Casa de Misericórdia até a inauguração do hospital 
universitário ao lado do prédio da faculdade, anos depois. 
A partir dessa data, a Escola recebeu a denominação que 
mantém até os dias de hoje.

Figura 8 Faculdade de Medicina.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 133).

A Faculdade de Filosofi a, criada em 1934, começou a 
funcionar efetivamente neste mesmo ano. Parte das aulas 
era ministrada nas dependências da Escola Politécnica e 
parte nas da Escola de Medicina. Posteriormente mudou-se 
para um edifício situado entre a rua da Consolação e a ave-
nida São Luís, no centro da cidade. O prédio que mais tarde 
seria demolido pela prefeitura foi adaptado rapidamente 
e  mobiliado com móveis usados encontrados em almo-
xarifados de outras escolas. A escola, criada com a própria 
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fundação  da Universidade de São Paulo, não contou com 
regalias nas suas instalações físicas. Apesar de contar desde 
o início com um corpo docente destacado e composto em 
sua maioria de professores estrangeiros, teve que funcio-
nar em dependências provisórias até 1940, quando passou 
a ocupar a antiga residência do industrial Jorge Street, na 
alameda Glete. Era um prédio suntuoso e bem localizado, 
próximo ao centro e à Universidade Mackenzie. A região tor-
nou-se rapidamente um polo agregador de outras escolas 
que aí foram sendo instaladas.

Nessa região, foram instaladas a Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas (curso autorizado em 1931 e 
que só começou suas atividades em 1946) e a Faculdade  
de Arquitetura e Urbanismo (1948). Antes dessa data, o 
curso de Arquitetura era ministrado como um dos Cursos 
Especiais da Escola Politécnica, tinha duração de dois anos 
e formava o engenheiro-arquiteto. O novo curso de Arqui-
tetura e Urbanismo era pleno e independente da Escola 
Politécnica . Também instalaram-se na região a Escola de So-
ciologia e Política e a Fundação Armando Álvares Penteado.

O andar superior da Escola Normal Caetano de Cam-
pos foi aproveitado para a instalação do Instituto de Edu-
cação. Estabelecia-se com tal configuração de implantação 
das faculdades um interessante percurso que teve início 

na Escola Politécnica, na avenida Tiradentes, passava pela 
Caetano de Campos e o Instituto de Educação, o centro da 
cidade e subia até a rua Maria Antonia, importante polo 
universitário, terminando no topo da colina, final da rua 
da Consolação, no complexo médico com a Faculdade de 
Medicina e o Hospital das Clínicas. Todo o percurso não era 
muito longo e mostrava-se bastante adequado. O caminho 
podia ser feito de bonde, que cruzava o centro da cidade, 
e toda a região oferecia a infraestrutura necessária para a 
subsistência dos acadêmicos: lojas, pensões, restaurantes 
acessíveis e, sobretudo, livrarias. 

É interessante notar que esses cursos começaram a 
funcionar em antigas mansões que sofreram modificações 
e adaptações para abrigar as novas atividades, mas que não 
perderam suas imponentes fachadas, marcos simbólicos da 
importância das novas atividades que passavam a abrigar.

Uma vez criada, em funcionamento e em contínua ex-
pansão, as preocupações dos dirigentes voltaram-se para o 
projeto e instalação do que denominavam frequentemen-
te cidade universitária e, às vezes, câmpus. Vejamos como 
se expressa Ernesto de Souza Campos:

A centralização dos elementos constituintes de nos-
sa instituição, em um ou mais “campus”, constitui sem 
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dúvida o fator máximo e determinante do progresso 
e desenvolvimento que o poder atual e potencial do 
nosso grande centro de estudos exige para a forma-
ção de um ambiente comum homogêneo e de maior 
produção. Além do mais, muitas das escolas compo-
nentes da Universidade, mal instaladas em prédios 
adaptados e inconvenientes ou mal localizadas em 
pleno centro urbano, sofrem influência de grande 
movimento e ruído terão, com a concentração num 
“campus parque”, amplo espaço de trabalho, agradá-
vel tanto para os estudos como para o convívio social 
e poético (cAMPos, 2004, p. 152).

Apesar da infraestrutura existente, que era eficiente 
mas apresentava certa precariedade, o grande anseio era 
mesmo o de congregar todos os cursos em um único e pro-
jetado espaço distante dos problemas incontroláveis da ci-
dade. Tratava-se de uma antiga aspiração para a instalação 
desses complexos, observada principalmente nas instala-
ções das universidades norte-americanas. E assim foi fei-
to: deu-se início ao conhecido processo – sempre muito 
longo – de instalação de comissões, avaliação de projetos, 
redefinição de comissões num ritmo burocrático e sempre 
dependente de recursos públicos.

O projeto de universidade que agrupasse, num local 
amplo e definido, todas as atividades de ensino, pesquisa 
e administração era uma proposta surgida desde a funda-
ção da universidade em 1934. Em 1935, era constituída pelo 
governador do Estado, Armando de Salles Oliveira, a pri-
meira comissão encarregada de definir a localização para 
a implantação da universidade, a Comissão da Cidade Uni-
versitária (CCU). Era formada pelos professores Reynaldo 
Porchat (presidente e reitor da universidade), Fernando de 
Azevedo, Alexandre de Albuquerque, Ernesto Leme, Afrâ-
nio do Amaral, Mario de Andrade e Ernesto de Souza Cam-
pos. Após alguns meses de deliberação, a comissão deci-
diu por unanimidade e apresentou ao governador, como 
escolhida, uma extensa área que ia desde a Faculdade de 
Medicina, atravessava todo o bairro de Pinheiros e termina-
va no Instituto Butantã, na outra margem do Rio Pinheiros. 
A área dessa proposta media por volta de 10.000.000 m2, 
um sítio considerável e que implicaria a desapropriação de 
uma série de construções já existentes. 

O argumento da comissão era o de constituir um es-
paço propositadamente amplo, com as construções espa-
çadas implantadas num parque agradável com caminhos 
fluidos entre os diversos edifícios acadêmicos. A referência 
mais evidente da comissão eram as instalações de algumas 
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universidades norte-americanas. Era clara a intenção de não 
separar duas unidades já instaladas e em funcionamento: 
o Instituto Butantã, ao lado do Rio Pinheiros, e o Complexo 
Médico, no alto do Araçá, na outra extermidade. 

A Comissão tinha consciência de que a área pretendida  
era maior do que a necessária para a instalação da universi-
dade, mas argumentava que o preço conveniente das áreas  
a serem adquiridas e, sobretudo, as possibilidades de ex-
pansão, pois previam a instalação de um Jardim Botânico e 
um Zoológico, um parque público e até a possível instala-
ção de um aeroporto ao longo de uma das margens do rio, 
a justificavam. Elaboraram um pré-programa, definindo as 
faculdades a serem instaladas, escolas e institutos, edifícios 
e áreas para esportes e lazer e dependências administrati-
vas. O programa foi sistematizado enfatizando a formação 
de grupos ou setores com afinidades. E defendiam a pro-
posta apresentando princípios estabelecidos:

Inicialmente a cidade universitária deve ser conside-
rada como um centro capaz de conter, dentro de um 
mesmo campo, todas as organizações de educação, 
instrução profissional, pesquisas e institutos auxilia-
res. Estes elementos devem, porém, ser centralizados 
e sistematizados de modo a permitir o mais íntimo 

contato e cooperação entre os que tenham maior 
afinidade recíproca. É preciso estabelecer a aproxi-
mação administrativa e didática dos órgãos correla-
tos pela aproximação material e coordenada de suas 
instalações (cAMPos, 2004, p. 163). 

Não podemos deixar de observar a relativa rapidez 
com que essas decisões e planos foram elaborados e apre-
sentados. O mesmo processo para definições e elaboração 
de planos iniciais de outras universidades foi muito mais 
moroso e complexo e essas discussões se alongaram por 
muito tempo, sofrendo interferências mais intrincadas.

Logo após a apresentação dessas definições e da re-
gião e área para a instalação da universidade, o governador 
autorizou a organização de um Escritório Técnico que fica-
ria responsável pelo projeto geral da área e das suas diver-
sas unidades formado pelos professores Antonio de Almei-
da Prado (presidente), Ernesto de Souza Campos (diretor 
geral), Hipólito Gustavo Pujol Júnior (engenheiro-arquiteto 
no cargo de arquiteto chefe), Ernesto Sampaio de Freitas, 
João Serato (engenheiros-arquitetos, como arquitetos au-
xiliares) e Luiz Serato, como desenhista.

Em 1937, a implantação do Estado Novo por Vargas 
acabou por engavetar provisoriamente os planos de ins-
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talação da ansiada cidade universitária. Somente em 1941 
o interventor do Estado, Fernando Costa, assinou decreto 
definindo uma área ao lado do Instituto Butantã como a 
região destinada à instalação da universidade. A área, bem 
menor que a pretendida anteriormente, era parte da fa-
zenda Butantã. As propostas de desapropriação de terre-
nos ao lado da fazenda foram descartadas, assim como as 
áreas na outra margem do Rio Pinheiros. O professor Jor-
ge Americano assumiu a reitoria em 1941 e, em 1942, pro-
videnciou a contratação do escritório Mario Whately para 
a realização de novos projetos urbanísticos para a nova 
área definida por decreto. O escritório realizou o trabalho 
rapidamente. Utilizou as definições e organogramas já 
definidos pelo Escritório Técnico e sua proposta final não 
era muito diferente da anterior. Diferenciava-se no que se 
referia à área. O projeto era mais compacto com os edifí-
cios mais próximos uns dos outros, suprimia áreas como 
os grandes parques, que faziam parte da proposta anterior, 
mas de maneira geral era fiel a essa proposta. No entanto, 
ambos os projetos, o do Escritório Técnico e o do escritório 
de Mario Whately, foram esquecidos e o principal motivo 
era financeiro. As verbas solicitadas sempre eram negadas 
no Conselho Administrativo do Estado e na Secretaria da 
Fazenda. Em 1949, a Comissão da Cidade Universitária so-

licitou, com a anuência do reitor, um empréstimo federal 
para o início dos trabalhos. O empréstimo foi autorizado 
e os trabalhos de projeto puderam ser reiniciados. Oscar 
Americano resolveu lançar um concurso de ideias e publi-
cou editais convidando profissionais arquitetos para dele 
participar. Em setembro de 1945, o júri constituído e for-
mado pelo reitor Jorge Americano, o engenheiro-arquite-
to Francisco Prestes Maia e o professor Ernesto de Souza 
Campos apresentaram o resultado final do concurso no sa-
lão nobre da Escola Politécnica. O trabalho vencedor foi o 
dos engenheiros-arquitetos Hipólito Gustavo Pujol Júnior 
e Oscar de Fillippi. O júri decidiu que o prêmio de segundo 
lugar seria dividido entre os outros participantes: José Ma-
ria de Souza Neves, em colaboração com Julio de Andrade; 
o engenheiro-arquiteto José Luiz de Almeida Pereira Jun-
queira; o engenheiro Francisco da Silva e Palma Travassos e 
o engenheiro Oscar Pereira de Souza e colaboradores. 

O que parecia ser a definição de uma solução mostrou-
se, entretanto, ser o início de uma nova série de mudanças 
no projeto original. O Escritório de Obras chefiado pelo 
engenheiro Freitas Valle também havia elaborado um es-
tudo urbanístico que apresentava uma maquete detalha-
da da avenida central de entrada da cidade universitária, 
incluindo um projeto da casa do estudante realizado pelo 
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arquiteto Rino Levi e R. Cerqueira Cesar. A reitoria optou 
pelo plano elaborado pelo Escritório de Obras, deixando de 
lado as propostas do projeto vencedor do concurso. A não 
ser a terraplanagem de algumas poucas ruas, nada mais foi 
realizado desse projeto. Mas o Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas foi pioneiro ao iniciar a primeira obra na ainda 
pouco definida, urbanisticamente, área da cidade universi-
tária, com auxílio dos Fundos Universitários para Pesquisa. 
A antiga sede da Escola Politécnica não tinha mais área para 
abrigar o instituto e suas demandas de espaço para pesqui-
sa. Assim, a opção pela instalação na cidade universitária, 
apesar de ainda praticamente sem infraestrutura, tornou-se 
a mais conveniente. 

Jorge Americano foi exonerado e em seu lugar as-
sumiu o professor Antonio de Almeida Prado. Ainda não 
existia uma comissão de engenheiros e arquitetos que 
se responsabilizasse pela retomada do projeto da cidade 
universitária. Almeida Prado chegou a nomear uma nova 
comissão que nem mesmo chegou a tomar posse. O reitor 
exonerou-se para concorrer ao Governo do Estado e o as-
sunto cidade universitária entrava novamente em compas-
so de espera. O novo reitor, Lineu Prestes, só em 1947 no-
meou outra comissão formada por Henrique Jorge Guedes 
Romeiro, Luiz Inácio de Anhaia Mello, José Maria da Silva 

Neves, Ernesto de Souza Campos e pelos engenheiros-ar-
quitetos Francisco Teixeira da Silva Teles, Eduardo Kneese 
de Melo, Elisário da Cunha Viana, Frederico Brotero e Frei-
tas Valle. Engana-se quem acredita que a nomeação dessa 
comissão ampliada pudesse ser o início da elaboração de 
um projeto definitivo. Na portaria que a designava, o reitor 
definia como objetivo dessa comissão apenas o de esco-
lher, entre os dois projetos apresentados, qual deveria ser 
realizado. Depois de alguns meses, a comissão apresentou 
uma solução que não desmerecia nenhuma das propostas. 
Resolveu pela elaboração de um novo projeto que deve-
ria aproveitar as boas soluções apresentadas nos trabalhos 
anteriores. Iniciava-se, novamente, o ciclo.

Em 1948, o então governador Adhemar de Barros as-
sinou resolução instituindo uma nova Comissão da Cidade 
Universitária, que deveria ser escolhida e empossada pelo 
reitor, o professor Lineu Prestes. A nova comissão ficou 
constituída pelos professores Ernesto de Souza Campos, 
Luiz Inácio de Anhaia Mello, Adriano Marchini, José Maria 
da Silva Neves e Christiano Stokler das Neves. O escritório 
técnico já existente, criado por Jorge Americano, foi incor-
porado à comissão e passou finalmente a contar com apoio 
e verbas para seu funcionamento. Os trabalhos foram re-
tomados. O projeto de urbanização que compreendia as 
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vias principais e a definição dos diversos setores da cidade 
universitária foi concluído e aprovado. Projetos de edifícios 
destinados a abrigar serviços gerais de infraestrutura para 
o início das obras foram projetados, e foi iniciada a cons-
trução. Obras de terraplanagem e levantamentos topográ-
ficos do terreno foram efetuados e uma série de compli-
cações burocráticas resolvidas junto à universidade e aos 
orgãos públicos do Estado e da cidade. Essas foram as prin-
cipais atividades da comissão, sendo que as burocráticas 
ocuparam a maior parte da agenda.

No governo de Lucas Nogueira Garcez, as obras da 
cidade universitária finalmente começam a ter um ritmo 
mais acelerado e constante. O reitor era o professor Ernesto  
de Morais Leme.

Cresceram as verbas. Intensificaram os trabalhos de 
planejamento e execução de obras. Saímos dos so-
nhos e das angústias para entrar na realidade plena 
e vigorosa (…). O ano de 1951 foi decisivo. Tomamos 
posse de toda a área com o preparo fundamental de 
ruas, avenidas e praças. Construímos edifícios em 
pontos diversos capazes de assegurar o domínio da 
universidade sobre toda a gleba prevista (cAMPos, 
2004, p. 228-229).

As desventuras políticas e burocráticas, porém, não 
cessaram. Surgiam sempre interferências de todo o tipo 
que parecem fazer parte dos projetos e construção das 
grandes obras públicas no setor de ensino, sobretudo no 
universitário. As pelejas verbais e as constantes trocas de 
comissões parecem atrasar mais o processo do que pro-
priamente a indisponibilidade de verbas. Nessa fase, não 
foi diferente. A antiga Comissão da Cidade Universitária foi 
desfeita e já estavam criadas duas comissões: uma de Pla-
nejamento e Execução da Cidade Universitária, responsável 
pelo projeto e construção de novas obras, e outra de Ser-
viço de Engenharia e do Patrimônio Artístico, praticamente 
com as mesmas atribuições da anterior. O choque de atri-
buições causou atritos que só foram finalmente resolvidos 
com a extinção dessas duas comissões e a volta da Comis-
são da Cidade Universitária que, dessa vez, respondia dire-
tamente à Reitoria e ao Conselho Universitário, não mais ao 
Governo do Estado, como anteriormente. Entre 1951 e 1952, 
as obras e a realização de projetos se intensificaram. É um 
tema entediante e constante. Discutem-se muito mais a 
constituição de comissões e suas atribuições do que assun-
tos pedagógicos, urbanísticos e arquitetônicos. Gasta-se 
tempo precioso que ocasiona  a aceleração dos processos 
de projeto e de definições pedagógicas, os quais deveriam 
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ter tempo maior de reflexão e estudos. Mas, apesar dos 
inúmeros nomes e designações, das constantes  mudanças, 
achamos importante relatar como esse processo de proje-
to e construção é moroso, complexo e ditado por determi-
nações políticas. Como já dissemos, nem sempre a falta de 
verbas é a principal responsável pela morosidade de obras 
dessa envergadura. 

A região da cidade universitária é configurada por 
uma grande área plana, ao lado do Rio Pinheiros e, do lado 
oposto do terreno, apresenta suaves elevações. A região 
próxima ao rio foi drenada, aterrada em algumas partes e 
a princípio reservada para a formação de um lago, propos-
ta posteriormente reavaliada, tornando-se o lago uma raia 
olímpica. As ruas nessa região plana foram definidas a par-
tir do eixo do rio, paralelas e de largura generosa. Travessas 
perpendiculares formavam uma grade ampla que definia 
regiões para a instalação de edifícios. As áreas destinadas 
aos esportes foram, por suas necessidades e característi-
cas, implantadas nessa região plana e próxima ao rio. Entre 
essa área plana e o início das pequenas colinas foi proposta 
a entrada principal da Universidade: uma via que condu-
zia diretamente ao cuore da cidade universitária. Um cen-
tro cívico foi projetado por Rino Levi e Cerqueira Cesar. O 
conjunto, que era formado pela torre universitária, reitoria, 

teatro universitário e biblioteca, ficaria disposto ao redor 
de uma praça triangular e contaria com um paisagismo 
proposto por Burle Marx.

O edifício da reitoria já estava em construção. O pro-
jeto foi realizado por José Maria da Silva Neves. O prédio 
impressiona por sua simplicidade e sobriedade. Em outras 
universidades, o edifício da reitoria sempre era tratado 
como obra marcante, que deveria exteriorizar o significado 
de sua importância dentro do conjunto acadêmico. Silva 
Neves propôs um prédio de nove andares ladeado por dois 
edifícios menores. Os pilares do bloco central foram evi-
denciados por pilares exteriores, simetricamente definidos 
segundo a malha estrutural, simétrica e rígida. O resultado 
harmônico e rígido impressionava por sua simplicidade e 
simetria a tal ponto que acabava por diluí-lo na paisagem. 
A não ser pelo volume, o bloco simétrico e cuidadosamen-
te preciso volumetricamente não apresenta traços exu-
berantes. Na região das colinas, o arruamento seguia um 
desenho mais orgânico segundo a topografia criando, ao 
mesmo tempo, regiões, setores para a instalação de novas 
unidades acadêmicas.

Após 20 anos de trabalhos e embates, a cidade univer-
sitária começava a ter uma constituição concreta. Até 1955, 
foram realizados dez projetos sucessivamente avaliados, 
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Figura 9 Obras do sistema viário de acesso à reitoria e ao conjunto residencial.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 142).
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discutidos e descartados. Finalmente, a cidade com essa 
última proposta e ação da Comissão da Cidade Universitá-
ria tomava forma e concretizavam-se as propostas e obras. 
O arranque inicial para a efetivação da cidade universitária 
do Butantã estava dado.

Mas em 1956, o arquiteto Hélio Duarte apresentou 
uma proposta de replanejamento da cidade. Após tantas 
discussões, problemas de verbas e inúmeros projetos rea-
lizados e descartados, Duarte apresentou uma proposta 
que tentava dar continuidade a um sentido mais claro para 
o plano da universidade. Propôs a transformação do centro 
cívico em um novo centro comunitário que reuniria, além 
dos edifícios já propostos e da torre, restaurantes univer-
sitários, hotel para professores e bolsistas, bares, correios 
e espaços para festas. Incorporaria o edifício da reitoria e 
a torre e vetaria o tráfego de veículos. Um centro de en-
contros sociais e serviços que teriam como aspecto funda-
mental reunir a comunidade acadêmica dispersa antes nas 
escolas isoladas e agora nas escolas espalhadas pela área 
da cidade universitária. Era o cuore, o coração da cidade, 
inspiração evidente das propostas dos CIAM – Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna, particularmente o 
de 1951, que discutiu propostas para reconstrução dos cen-
tros urbanos europeus que haviam sido destruídos e de-

gradados após a Segunda Guerra. A proposta contou ainda 
com projetos de Oswaldo Bratke e Rino Levi, que apresen-
tou – entre outros trabalhos – uma proposta para a criação 
de uma rodoviária que pudesse servir à universidade e, ao 
mesmo tempo, interligá-la à cidade. A proposta foi recebi-
da com entusiasmo, mas acabou por não ser levada adian-
te. O cuore, o núcleo, caracterizaria certamente uma região 
significativa em meio às escolas distribuídas de forma es-
parsa. Se implantado e com perspectiva de crescimento, 
aproximaria todo o conjunto em uma cidade como a en-
tendemos. O cuore seria um centro administrativo, cultural 
e de serviços gerais. Teria certamente caráter agregador da 
comunidade, proporcionando com sua infraestrutura es-
paços para lazer e manifestações gerais. O espaço da uni-
versidade com grandes vazios e escolas distantes umas das 
outras teria um coração, um ponto público de referência 
independente das unidades de ensino, região ainda com 
infraestrutura capaz de aproximar toda a proposta da uni-
versidade em uma verdadeira cidade universitária.

A construção da cidade, entretanto, prosseguiu. Con-
tou então com a entusiasmada contribuição de arquitetos 
marcadamente modernos como Paulo Camargo de Almei-
da e Pinheiro, responsáveis pelo projeto do anfiteatro da 
Biologia e o da Física experimental, o já citado Helio Duarte, 
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que projetou o edifício da Escola Politécnica, Eduardo Co-
rona, Zenon Lotufo e o colaborador em várias obras de He-
lio Duarte, o engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange. 
Um grupo de profissionais de grande competência e expe-
riência em projetos para edifícios educacionais, sobretudo 
Helio Duarte, que havia participado como colaborador de 
Anísio Teixeira, na Bahia, dos projetos das escolas-parque, 
proposta pedagógica de Anísio e concretizada com proje-
tos de Duarte.

Na década de 1960, foi criado o FUNDUSP – fundo para 
a construção da cidade universitária –, tendo como diretor 
executivo Paulo Camargo e Almeida, que assume num pe-
ríodo em que o governo de Carvalho Pinto destinou verbas 
consideráveis para a continuidade da construção da univer-
sidade. A criação do FUNDUSP possibilitou a reestruturação 
do antigo Escritório Técnico em um escritório mais bem 
aparelhado, com mais profissionais, gozando de mais inde-
pendência e com capacidade de iniciar pesquisas e definir 
normas para as construções. Tornou-se responsável pelos 
novos projetos e realizava as aprovações técnicas dos novos 
trabalhos, bem como acompanhava a sua realização. Aca-
bou por se responsabilizar também por todas as obras rea-
lizadas nos diversos câmpus da Universidade. Possuía uma 
equipe multidisciplinar com condições de realizar projetos 

completos e as normas que criou e sistematizou passaram 
a reger o desenvolvimento de todos os projetos realizados. 
Centralizou informações e ações dispersas por toda a uni-
versidade, que já era grande e contava com câmpus e esco-
las isoladas na capital e câmpus em cidades do interior. Nos 
anos 1970, após dez anos de trabalhos, o FUNDUSP publica 
manuais técnicos sistematizados dando ênfase a elementos 
padronizados para a construção, definindo dimensões pa-
dronizadas para os diversos espaços dos prédios escolares 
e apresentando soluções pré-moldadas para a construção. 
A Faculdade de Economia e Administração (1971), projetada 
por Luiz de Camargo e Manuel Capillé , é um exemplo de 
construção projetada e realizada com elementos pré-fabri-
cados. O FUNDUSP continuou seus trabalhos até o momen-
to em que foi reestruturado e tornou-se o COESF – Coorde-
nadoria do Espaço Físico, em 2002.

Na época da instalação do FUNDUSP, foram elabora-
dos os projetos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras e o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, este de 
autoria de Villanova Artigas. Os projetos tinham partido 
definido por um plano elaborado pelos arquitetos e en-
genheiros – professores da universidade – envolvidos na 
elaboração de novos projetos. Os edifícios novos seriam 
implantados de forma a configurar uma rua que terminaria 
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no centro cívico. O saguão dos prédios deveria, portanto, 
ser generoso e permitir a circulação livre entre eles. Era 
uma aspiração de atender às reivindicações de integração  
universitária  – tema do primeiro Fórum Universitário ocor-
rido em 1965. Dos vários projetos realizados, apenas o da 
História e Geografia, de Eduardo Corona, e o marcante edi-
fício da Faculdade de Arquitetura, de Artigas, foram cons-
truídos. Contribuíram para essa frustrada tentativa de in-
tegração e criação desse caminho arquitetos como Paulo 
Mendes da Rocha, que realizou o projeto da Faculdade de 
Filosofia e Sociologia, e Carlos Milaz, que realizou o projeto 
do edifício de Letras. Ressaltamos a preocupação integra-
da desses arquitetos que projetaram tais edifícios levando 
sempre em consideração aspectos didáticos, entendendo 
o edifício como parte de um conjunto e não como prédios 
isolados, desvinculados uns dos outros. Deveriam cumprir 
suas funções didáticas e, ao mesmo tempo, suas funções 
técnicas na cidade universitária emergente reforçando os 
caminhos integradores que desaguavam no centro e au-
xiliar na caracterização das regiões destinadas às ciências 
exatas, humanas etc. 

Esse foi seguramente o período dos projetos e obras 
mais significativo da Cidade Universitária da Universidade 
de São Paulo. O grupo de grandes arquitetos empenhados 

nesse trabalho foi único. Esses profissionais paulistas deba-
tiam fervorosamente aspectos da arquitetura que transcen-
diam os estéticos, e o grande tema de debates se voltava 
para a cidade e cidadania, incluindo nas discussões aspectos 
relativos à ética, à política e aos aspectos sociais que deve-
riam emanar de cada projeto. É um período em que a arqui-
tetura e o urbanismo, em São Paulo, passam a configurar as-
pectos marcantes e regionais definindo caminho próprio e 
mais independente das ideias elaboradas no Rio de Janeiro. 
Infelizmente, poucos edifícios projetados nessa época foram 
efetivamente construídos e o golpe de 1964 acabou por dis-
tanciar de vez esses profissionais da Universidade. 

Na década de 1970, além dos projetos que citamos 
anteriormente, a torre proposta por Rino Levi é finalmente 
construída, o setor de esportes é remodelado e ganha no-
vos equipamentos, inclusive a construção da raia olímpica. 
A ideia da constituição de um centro da cidade universitária 
é timidamente retomada com a proposta da construção da 
Aula Magna, de centros de informação e documentação e 
do Museu de Arte Contemporânea. Jorge Wilheim e Paulo 
Mendes da Rocha eram os coordenadores da equipe de 
projeto, que não foi inteiramente realizado.

O período seguinte foi de poucas realizações. A época 
áurea de grandes projetos e propostas urbanísticas já havia 
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terminado. Muitos projetos urbanos e de edifícios deixa-
ram de ser construídos. Constituiu-se um arquivo de pro-
postas bastante significativas que certamente nunca sairão 
do papel . Em 2004, duas novas unidades ou câmpus foram 
construídas. Um câmpus na zona leste da cidade de São 
Paulo e um novo câmpus em São Carlos. A responsabilidade 
pelos projetos coube às prefeituras de cada câmpus: Butan-
tã e São Carlos. Poucas obras foram edificadas e o plano para 
novas instalações ainda aguarda os recursos necessários.

A Universidade de São Paulo, apesar de seu modesto 
início com apenas poucas faculdades, hoje é imensa e muito 
importante. Construiu câmpus espalhados por todo o Esta-
do e inúmeros cursos, centros de pesquisa, museus etc., mas 
nunca conseguiu, na verdade, realizar o projeto de criar uma 
verdadeira cidade universitária. Seus câmpus são a reunião 
de várias escolas e institutos e não se configuram como uma 
verdadeira cidade, inspiração para a criação de uma região 
voltada para o ensino e a pesquisa rodeada de parques. 
As primeiras propostas reivindicavam uma área enorme: 
um grande município universitário dentro de outro. Mas 
gradual mente a área foi sendo reduzida até se limitar a essa 
que constitui o câmpus do Butantã. Atitudes pragmáticas 
marcaram todo o processo de instalação desse câmpus: falta 
de verbas e diminuição substantiva e constante da área de 

instalação foram sendo aceitas com a clara intenção de ins-
talar definitivamente  a universidade em uma região defini-
da, um câmpus, a cidade universitária. Os projetos arquitetô-
nicos, apesar de suas qualidades, não tinham uma intenção 
exclusiva de aparentar monumentalidade ou significados 
eloquentes. Um exemplo claro é o primeiro edifício da reito-
ria, edifício simples de arquitetura despretensiosa. Nos anos 
1960 e 1970, foram elaborados projetos austeros, mas mui-
to significativos. Marcos da arquitetura moderna engajada, 
têm estreita ligação com projetos didáticos e compromisso 
com a formação acadêmica. Um fato marcante, mas previsí-
vel, já que na época a maioria dos profissionais envolvidos 
era formada por docentes com forte atuação política, vol-
tados para a produção de uma arquitetura engajada, em 
termos políticos, sociais e, sobretudo, éticos. Agora, a uni-
versidade tem outros compromissos. Projeta e constrói para 
dar conta de demandas cada vez maiores, mas as verbas são 
cada vez menores. Sua preocupação é a de sobreviver e con-
tinuar a oferecer, mesmo que muitas vezes precariamente, 
espaços para o ensino e a pesquisa. Os tempos de trabalhos 
e propostas significativas passaram. Atualmente, o tempo é 
de sobrevivência e manutenção dessa proposta grandiosa 
que alcançou muito de seus objetivos, mas que nunca se 
transformou numa cidade. 
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Figura 10 Plano Geral da Cidade Universitária (projeto) – outubro de 1945. 

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 43).
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Figura 11 Estudo no 4 do Escritório Techinico do Plano da Universidade – 1937.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 53).
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Figura 12 Accuratus. Projeto vencedor do concurso público para o plano da Cidade Universitária.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 55).
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Figura 13 Vista aérea da cidade universitária na década de 1970.

Fonte: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u494097.shtml>.





Capítulo 4

O câmpus da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao ser 
criada em 1934 com a denominação de Universidade de 
Porto Alegre, também seguiu a tradição brasileira de reunir 
escolas isoladas existentes, entre as quais, e principalmen-
te, a Escola Livre de Farmácia e Química (1895), a Escola de 
Engenharia (1896), a Faculdade Livre de Medicina (1898) e a 
Faculdade Livre de Direito (1900).

De acordo com a bibliografia consultada, o ensino de 
Química no Rio Grande do Sul iniciara-se em fins do sécu-
lo XIX graças aos esforços da Sociedade União Farmacêu-
tica e decorrente do desenvolvimento industrial ocorrido 
após a imigração europeia. A necessidade de desenvolvi-
mento tecnológico, sobretudo durante a Primeira Grande 
Guerra, quando o fluxo de tecnologia da Europa fora inter-
rompido, levou a Escola de Engenharia a criar em 1920 um 
curso de Química Industrial, que deu origem ao Instituto 
de Química  Industrial.

A Escola de Engenharia, fundada por engenheiros 
professores do Colégio Militar, possuía uma característica 

que a diferenciava dos cursos de engenharia de outros es-
tados brasileiros. De fato, a Escola de Engenharia foi con-
cebida como uma instituição com vários níveis de ensino 
e constituiu o embrião da formação técnica qualificada no 
Rio Grande do Sul. Em 1920, essa escola, como uma com-
plexa organização educacional, já estava consolidada. Era 
constituída por 11 institutos de ensino fundamental, médio 
técnico e superior que contribuíram para a formação das 
elites política, empresarial e profissional gaúchas. Por sua 
relevância e estrutura, em 1931, por decreto do governo fe-
deral, a escola passou a denominar-se Universidade Técni-
ca do Rio Grande do Sul. Com a criação da Universidade  de 
Porto Alegre, os cursos fundamentais e os técnicos desvin-
cularam-se gradativamente dessa escola. Em 1906, foi fun-
dado o Instituto Técnico Profissional, cuja finalidade, con-
forme o regulamento da Escola de Engenharia, era “minis-
trar a meninos pobres, filhos de operários, o conhecimento 
da língua vernácula, francês, inglês, aritmética, geografia, 
história e física, a par de ligeiros rudimentos dos ofícios 
elementares de madeira e metal” (uniVersidAde FederAl do 
rio grAnde do Sul, 2004a, p. 53). Os rumos foram redefinidos 
dois anos depois e o Instituto Técnico passou a dedicar-se 
à formação de mão de obra especializada.
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Em julho de 1898, um grupo de médicos e farmacêu-
ticos fundou a Faculdade Livre de Medicina e Farmácia de 
Porto Alegre por meio da fusão da Escola de Farmácia e 
Química com o curso de Partos da Santa Casa de Misericór-
dia. Em outubro do mesmo ano, foi criado o curso de odon-
tologia, anexo à Faculdade. A Faculdade Livre de Direito, 
fundada em 1900, destinava-se à formação dos bacharéis 
jurídicos, que tanto no Rio Grande do Sul quanto em São 
Paulo constituíam a elite política.

Dessa forma, vemos que a UFRGS, assim como a UFRJ, 
a USP e outras, ao se constituir como universidade, agluti-
nava faculdades isoladas, principalmente Direito, Medicina 
e Engenharia. Ocorre que, na formação da UFRGS, a Esco-
la de Engenharia, que não era simplesmente uma escola 
de formação de engenheiros, mas, como já mencionado, 
todo um complexo escolar, teve um peso muito grande. 
Os diversos institutos de diferentes níveis de ensino que a 
compunham fizeram-na um tanto diferente das Escolas Po-
litécnicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, estas mais vol-
tadas para a formação do profissional liberal, do intelectual 
engenheiro que dirige, administra e supervisiona os téc-
nicos que executam o trabalho manual. A impressão que 
se tem é que essa separação é mais tênue na UFRGS, uma 
vez que, na Escola de Engenharia, estão presentes variados 

cursos, inclusive os de ensino fundamental e médio. Pensa-
mos que esse fato é que leva os historiadores da UFRGS a 
insistir neste traço marcante de sua origem e vocação: ser 
uma universidade técnica.

Assim, em 1934, como afirmamos, a Universidade de 
Porto Alegre reuniu essas escolas e previu a criação da Fa-
culdade de Educação, Ciências e Letras, da Escola de Agro-
nomia e Veterinária e do Instituto de Belas Artes. Sua ins-
talação ocorreu em 1936, e a criação da mencionada Facul-
dade de Educação só ocorreu em 1942 como Faculdade de 
Filosofia. Em 1947, a constituição do Estado alterou o nome 
da Universidade de Porto Alegre para Universidade do Rio 
Grande do Sul (URGS). Mais que uma alteração de nome, 
tratava-se de incorporar à universidade instituições de en-
sino superior do interior, isto é, as Faculdades de Direito e 
de Odontologia de Pelotas e a de Farmácia de Santa Maria. 
Objetivo principal da mudança, essa incorporação signifi-
cou a adoção de uma concepção de universidade regional 
(FrAnco & Morosini, 2006). 

Em 1950, a URGS, sempre às voltas com a exiguidade 
de recursos, passou da esfera estadual para a federal, re-
cebendo a denominação de Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Nos anos 1950 e 1960, expandiu-se a área 
física, ampliaram-se convênios nacionais e internacionais, 
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criaram-se institutos com função de pesquisa, de presta-
ção de serviços e de ensino, que propiciaram a criação da 
pós-graduação incentivada, por sua vez, pela criação das 
agências de fomento como o CNPq e a CAPES (FrAnco & 
Morosini, 2006). 

A configuração dos atuais câmpus da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul foi decorrência de um longo pro-
cesso que se iniciou no século XIX com a instalação de esco-
las superiores isoladas em edifícios magníficos. Atualmente, 
a UFRGS possui três câmpus na cidade de Porto Alegre.

Como constatado, a UFRGS formou-se a partir de cur-
sos independentes, privados e instalados em diferentes  
 locais da cidade. 

Esta primeira fase da história da Universidade abar-
ca um período de quase quatro décadas, do final do 
século passado até 1930. A Escola de Engenharia, a 
Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito fo-
ram, então, as instituições privadas de ensino supe-
rior que viriam a constituir os pilares da Universidade 
de Porto Alegre (uniVersidAde FederAl do rio grAnde do 
Sul, 1984, p. 6).

A Escola de Engenharia, reconhecida como “núcleo 
central da proposta positivista de ensino superior” no Esta-
do (uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 2004b, p. 21), foi 
criada pela iniciativa de alguns engenheiros militares, de 
formação positivista, e de docentes da Escola Militar.

A influência do positivismo, filosofia política domi-
nante na República Velha gaúcha, veio a imprimir a 
identidade diferenciada do ensino superior rio-gran-
dense direcionando-o no sentido da pesquisa cientí-
fica e técnica (uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 
1984, p. 6).

Naturalmente, essa influência nos projetos pedagógi-
cos da instituição que começava suas atividades é visível 
também nos edifícios que ela construiu para abrigar seus 
diversos cursos.
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Figura 14 Escola de Engenharia – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predios-

historicos.ufrgs.br/pop_predios_engenharia4.asp>.

A Escola de Engenharia é, por certo, a mais emble-
mática das que foram criadas na cidade, nesse período, e 
teve importância decisiva para a posterior criação da Uni-
versidade de Porto Alegre.

Em primeiro lugar, a Escola agregava um grande nú-
mero de cursos superiores e possuiu, embora a de-
nominação não indicasse, uma estrutura verdadeira-
mente universitária. Além das atividades de ensino, 
que abarcavam desde o nível primário até o superior, 
a Escola de Engenharia, através das unidades que a 
integravam, manteve intensa atividade de pesquisa, 

extensão e prestação de serviços em todo o Estado. 
Foi, em 1932, denominada Universidade Técnica do 
Rio Grande do Sul e reconhecida pelo governo esta-
dual, nesta ocasião, como universidade (uniVersidAde 
FederAl do rio grAnde do Sul, 1984, p. 12).

Já em 1900, a Escola instalava-se em prédio próprio: 
um edifício sólido fi rmemente ancorado no solo e com 
aberturas nas suas quatro faces. Sua face principal exibe 
um frontão e uma porta austera que, como em todo edi-
fício, indica a entrada e o caminho para a caixa de escadas 
que leva ao nível superior. Uma escola sem pátio ou jardins 
mais elaborados. Construído com pequeno afastamento da 
calçada, o edifício elevava-se imponente e não oferecia ne-
nhum impedimento à entrada em suas dependências. Uma 
pequena escada de alguns degraus funcionava como espa-
ço de transição entre estas duas esferas: a pública, a da rua, 
e a privada, a da escola. Construído de alvenaria, sem ador-
nos extravagantes, certamente diferenciava-se dos demais 
prédios por sua simplicidade e tamanho, bem aos moldes 
de engenheiros militares e positivistas.

Esse foi apenas um dos edifícios que posteriormente 
constituíram o conjunto que formaria a Escola de Engenha-
ria, um projeto de escola particular e diferenciado. Elabo-
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rada por positivistas, como já afirmamos, essa Escola, nas 
palavras de seus dirigentes,

adotou a organização anglo-saxônica conforme o 
modelo “Land Grand College”, com ênfase na asso-
ciação entre pesquisa científica, ensino e extensão 
universitária. Dessa forma, a Escola ofereceu um pa-
drão peculiar e diferenciado em relação à organiza-
ção universitária tradicional da América Latina, que 
enfatizava quase sempre o ensino escolástico (uniVer-
sidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 1984, p. 13).

Esse ensino diferenciado fica ainda mais evidente 
quando verificamos as unidades que a integravam: Escola 
de Engenharia (Engenharia Civil, estradas e agrimensura); 
Instituto Montaury (Engenharia Mecânica e Elétrica); Insti-
tuto Borges de Medeiros (Agronomia e Veterinária); Institu-
to de Zootecnia; Instituto Experimental de Agricultura; Ins-
tituto Coussirat Araújo (Astronomia, Física e Meteorologia); 
Instituto Parobé (operários); Química industrial; Instituto 
Ginasial Júlio de Castilhos; Instituto Pinheiro Machado (ope-
rários rurais); e Educação Doméstica e Rural (feminino).

Trata-se de um complexo escolar que tentava englo-
bar todas as áreas das engenharias sem, entretanto, des-

cuidar do ensino básico e profissional, sem dúvida a ca-
racterística mais marcante dessa iniciativa. Era impossível 
abrigar todos os cursos e as distintas atividades num único 
edifício. Além disso, um conjunto de tal magnitude não foi 
construído de uma só vez. Como é bastante comum nesses 
casos, a maioria dos cursos funcionava em prédios provisó-
rios até que o aporte de verbas permitisse a construção de 
novas dependências, o que exigia, como ainda hoje, muito 
tempo. Só em 1955 finalmente foi construído o prédio de-
finitivo da chamada Engenharia Nova na avenida Osvaldo 
Aranha, num local que posteriormente seria definido como 
Câmpus Centro. 

A fusão da Faculdade de Farmácia com o Curso de Par-
tos deu origem à Faculdade Livre de Medicina e Farmácia 
de Porto Alegre em 1897. Era o primeiro centro de ensino 
superior que se formava no Rio Grande do Sul e foi insta-
lado no porão do Liceu D. Afonso, onde já funcionava a 
Escola Normal. A nova faculdade funcionava junto à Santa 
Casa de Misericórdia, onde eram realizadas as atividades 
do ensino prático. Posteriormente, com verbas oriundas do 
governo do Estado, destinadas ao apoio estrutural, foram 
construídas salas de aula e laboratórios. Esse aporte de re-
cursos era justificado pela distância entre Porto Alegre e Rio 
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de Janeiro, o grande centro de ensino naquela época. Em 
1934, a faculdade foi federalizada.

Após funcionar em instalações cedidas pelo governo 
estadual, bem como em um edifício próprio na en-
tão rua da Alegria, a Faculdade de Medicina passou 
a ocupar o seu prédio na esquina da rua Sarmento 
Leite. O início das obras do prédio deu-se em 1913, 
trabalho interrompido entre os anos de 1914 e 1919 
e que, finalmente, foi inaugurado em março de 1924 
(uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 2004b, p. 34). 

Implantado numa esquina, o edifício estende-se ao 
longo das duas ruas. Suas grandes dimensões e referências 
clássicas conferem-lhe imponência. Na esquina, localiza-se 
a entrada monumental precedida de uma escada de con-
vite semicircular que possibilita a entrada no edifício por 
três portas localizadas no alpendre, sustentado por cinco 
colunas monumentais que apoiam sua cobertura dois pi-
sos acima. Inegavelmente, é um marco urbano que, soma-
do às suas faces laterais, caracteriza a solenidade desejada 
para o edifício e a importância das atividades que abriga. 
Estendendo-se pelas duas ruas que definem as esquinas, 
dois corpos alongados de dois andares, com porão, abri-

gam as salas de aula e diversos laboratórios. A opção foi 
pela iluminação generosa dos ambientes através de gran-
des janelas moduladas, instaladas em ritmo constante e 
voltadas diretamente para a rua. No seu interior, grandes 
corredores dão acesso a vários ambientes. A disposição em 
“L” possibilita ainda a definição de um pátio interno, bem 
como a iluminação e a ventilação dos corredores de circu-
lação. Sua face é de um inegável marco urbano, uma cons-
trução sólida – mais um significado que o projeto tem a 
intenção de transmitir –, mas seu interior segue as clássicas 
disposições já encontradas em diversos prédios voltados 
para o ensino. No entanto, a dissociação entre aquilo que o 
edifício aparenta e a articulação de seus espaços internos 
não deve ser entendida, nesse caso, como anacronismo 
proposital. Na verdade, o projeto pedagógico dessa e de 
outras escolas ainda se pautava por um modelo didático 
que apontava para soluções não muito diferentes dessas 
adotadas no prédio grandioso da Faculdade de Medicina. 
Sua fachada era seu “cartão de visitas”: deveria espelhar – 
assim como em outros edifícios – seus sérios propósitos, ou 
seja, o caráter ilibado e a inegável qualidade de formação 
de seus professores e alunos. Nada mais adequado do que 
referências clássicas para representar, simbolicamente, es-
ses propósitos. 
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O curso de Direito, fundado em 1900, foi a terceira uni-
dade a constituir o tripé para a formação da Universidade 
de Porto Alegre. Em 1903, a Faculdade de Direito foi equi-
parada às instituições oficiais. Tendo iniciado seu funciona-
mento no prédio da Escola Normal, transferiu-se em 1910 
para um novo prédio especialmente construído na atual 
avenida João Pessoa.

Como seria de esperar, trata-se de um edifício de li-
nhas clássicas, porém bem mais austero que o edifício da 
Faculdade de Medicina. Apenas em sua face principal, em 
andar superior acima do hall de entrada, podemos ver co-
lunas simples que sustentam um frontão modesto mais 
marcante. No restante da construção, optou-se por insi nu ar   
a presença de colunas, usando-se o recurso de embutir as 
janelas nas faces da parede. Em relevo, a estrutura desenha 
arcos sobre as janelas e, seguindo modelos do neoclássico, 
insinua-se como se fosse construída em pedra. Para tanto, 
bastava definir, no cimento, reentrâncias que imitassem a 
justaposição de blocos de pedra judiciosamente empilha-
dos, procedimento que se repetia nas arcadas. Como se 
sabe, de fato, trata-se de uma construção feita de tijolos 
assentados de forma tradicional. 

É interessante perceber uma característica comum 
a todos esses edifícios inegavelmente imponentes: a de-

finição precisa, impositiva do que constitui o espaço pú-
blico e o privado – o interior dos edifícios destinado aos 
iniciados e privilegiados. O olhar do transeunte jamais 
fica alheio à clara divisão que essas fachadas magníficas 
impõem. O significado de cada uma é claro e define as 
duas esferas, a pública e a privada, com precisão. Atraen-
tes e marcantes, expõem com clareza sua importância e 
seriedade ante a mescla urbana que as rodeia. Diferencia, 
marca a região e impõe condições para seu uso. Jamais 
passam despercebidas. 

Interiormente, entretanto, não apresentam nada de 
muito diferente das articulações espaciais já encontradas 
em diversos outros edifícios voltados para o ensino. A ilu-
minação e a salubridade (luz e circulação de ar) são paten-
tes na profusão de grandes janelas instaladas ao longo dos 
edifícios. A circulação é feita por longos corredores e segue 
a mesma configuração já observada em prédios escolares, 
dando acesso às salas de aula, situadas lado a lado. A im-
plantação segue basicamente dois modelos: um conjunto 
central de distribuição – horizontal e vertical – em que se 
concentram a administração e dois corpos alongados, um 
em cada face do núcleo principal, onde estão as salas de 
aula e os laboratórios colocados um ao lado do outro; e o 
segundo, verificado principalmente em edifícios situados 
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entre lotes, que é o da construção com pátio interno, isto é, 
de um bloco quadrado ou retangular, com a iluminação da 
circulação possibilitada pelo pátio interno descoberto. São 
massas poderosas que se tornam mais imponentes na pro-
porção da distância que guardam em relação aos outros 
edifícios. Quando sufocadas entre prédios, tais edificações 
tendem a perder sua grandeza, uma vez que o conjunto 
se mostra e marca presença à medida que pode ser apre-
ciado pelo ‘olho’ em sua totalidade. É muito comum que o 
crescimento urbano desordenado sufoque edifícios com 
essas características. Nesse caso, apertado entre volumes, 
o edifício mostra apenas a face voltada para a rua, a úni-
ca possível de ser vista. No entanto, como foi projetado 
para pronunciar-se por inteiro, perde força e dilui-se entre 
outras construções muitas vezes feitas sem a menor preo-
cupação, quer com seu próprio aspecto, quer para se rela-
cionar volumétrica e esteticamente com o edifício a seu 
lado. Nada muito diferente do que estamos habituados a 
ver praticamente em todas as cidades.

A construção de um câmpus num sítio definido e com 
as escolas próximas umas às outras foi ocorrendo, quase 
naturalmente, no decorrer do tempo. Essas escolas iniciais 
foram sendo estadualizadas e posteriormente, com a fede-
ralização do conjunto, formaram a Universidade de Porto 

Alegre. As escolas já estavam instaladas com relativa pro-
ximidade, e a criação da Universidade trouxe o aporte de 
verbas que possibilitaram a construção de novos edifícios, 
bem como o projeto e a definição desse espaço. Afinal, ou-
tras universidades do país já haviam instalado seus câmpus 
e esse modelo se definia, em vários aspectos, como aquele 
que melhor poderia representar e apresentar um comple-
xo voltado para o ensino superior. 

O Câmpus Centro, o primeiro deles, foi organizado a 
partir do conjunto formado pela Escola de Engenharia, pela 
Faculdade de Medicina e pela Faculdade de Direito. É cons-
tituído por edifícios arquitetonicamente significativos, situa-
dos, próximos uns aos outros, ao lado do Parque Farroupilha. 
Delimitar esse primeiro câmpus nessa região era uma solu-
ção recorrente. Nela, situam-se os edifícios mais exuberantes 
e significativos no que se refere à arquitetura dessa universi-
dade. Reunidos, configuram um conjunto raro no panorama 
dos câmpus universitários brasileiros. É possível encontrar, 
em outras universidades, prédios isolados que apresentam 
requinte de projeto e de construção, mas o conjunto de Por-
to Alegre é singular. Felizmente, por iniciativa da Universi-
dade e de órgãos públicos, todo esse patrimônio situado na 
quadra entre as avenidas Osvaldo Aranha e João Pessoa tem 
sido preservado e restaurado. 
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Figura 15 Instituto de Química – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshistoricos.ufrgs.br/img/fachadas/quimica.gif>.
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Figura 16 Instituto de Química – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshistoricos.ufrgs.br/img/predios/quimica_03_tratada.jpg>.
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Figura 17 Instituto Eletrotécnico – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/fachadas/eletrotecnico.gif>.

Figura 18 Faculdade de Direito – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/fachadas/direito.gif>.

Figura 19 Faculdade de Direito – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/predios/direito_08_tratada.jpg>.
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O segundo, chamado câmpus Saúde, distrito do câm-
pus Centro, foi idealizado em 1950, teve sua implantação 
iniciada em 1953 e foi ofi cialmente inaugurado em 1958.

O projeto teve de enfrentar as más condições do 
terreno – um banhado alagadiço – e problemas de-
rivados da desapropriação dos prédios residenciais 
e casas comerciais do local. Os primeiros prédios 
construídos nesse local foram o Hospital de Clínicas, 
a Faculdade de Farmácia e o Pavilhão de Tisiologia 
(uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 2004b, p. 63).

Esses dois câmpus são separados por algumas ruas 
e ambos têm uma de suas faces voltadas para a avenida 
Osvaldo Aranha, que marca a união dos dois locais. Atual-
mente, é difícil defi nir os limites do centro da cidade, que 
parece se estender envolvendo ambos os câmpus. Essas 
duas áreas foram idealizadas, pelas comissões encarrega-
das, como sítios sem limitação por vedações rígidas; ao 
contrário, mesclaram-se organicamente com o desenho da 
cidade, aproveitando as então recentes obras de reurbani-
zação realizadas em área arborizada e de circulação fl uida 
e agradável. 

O Câmpus Centro teve posteriormente uma subdivi-
são. À medida que cresceu, foi dividido em duas quadras: 
um e dois. 

Figura 20 Vista aérea do câmpus Centro – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/predios/quarteirao_2.jpg>.

Não é tarefa fácil defi nir com precisão as datas de im-
plantação dos vários câmpus da UFRGS. Depois do Câmpus 
Centro e do Câmpus da Saúde, foram construídos o Câm-
pus Olímpico e, por fi m, o Câmpus Vale. É o que se pode 
concluir a partir de fatos como a construção de alguns  
edifícios e de depoimentos vagos e espalhados pelos di-
versos textos que contam a história dessa universidade. 
Infelizmente, parece que o registro da cronologia não foi 
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uma preocupação muito grande daqueles que escreveram 
sobre o tema. São textos muitas vezes ricos de fatos relati-
vos à cidade, ao Estado e aos cursos, mas vagos quando se 
referem à data e aos motivos mais esclarecedores da opção 
por um ou mais câmpus e, sobretudo, às respectivas datas 
de sua implantação. Podemos deduzir que o Câmpus Cen-
tro, o primeiro deles, nasceu da aspiração dessa Universida-
de, como da de outras, em delimitar um sítio que se confi-
gurasse e pudesse ser chamado de câmpus. Na verdade, o 
Câmpus Centro surgiu de várias escolas localizadas na mes-
ma área. Como todas, a partir de certo período, passaram 
primeiro para a esfera estadual e, depois, para a federal, a 
delimitação da região como câmpus parece ter sido a mais 
sensata. Nele localiza-se o conjunto de prédios tombados 
pelo patrimônio histórico que forma um todo arquitetôni-
co bastante significativo. São os prédios do núcleo inicial 
da Universidade: Faculdade de Direito, Faculdade  de Ciên-
cias Econômicas, Escola de Engenharia, Instituto de Artes, 
Faculdade de Arquitetura, Educação, parte dos Institutos 
de Biociências e Informática, Escola Técnica de Comércio e 
Colégio de Aplicação. Também aí se localizam a Reitoria, a 
Biblioteca Central, o Salão de Atos, a Rádio da Universida-
de, o Museu Universitário, a Editora, o antigo Observatório 

Astronômico, a Sala Redenção (cinema), a Sala Corpo Santo 
(teatro), a Casa do Estudante e o Restaurante Universitário. 

O câmpus denominado Saúde ou Médico parece ter 
seu início marcado pela construção do Hospital das Clíni-
cas numa região relativamente próxima ao Câmpus Cen-
tro. Nesse local, foram instalados o Instituto de Biociências 
e o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, composto das 
Faculdades de Medicina, Farmácia, Odontologia, Bibliote-
conomia e Comunicação e Escola de Enfermagem, além de 
órgãos como o Centro de Processamento de Dados, Plane-
tário, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Centro de Orien-
tação de Seleção Psicotécnica, Creche Francesca Zaccaro 
Faraco, Casa do Estudante e Restaurante Universitário.

O Câmpus Olímpico é talvez o único que tem registros 
de sua efetiva instalação. Em 1939, foi apresentada a propos-
ta para a criação do Departamento Estadual de Educação Fí-
sica, de forma que as aulas iniciadas em maio de 1940 fossem 
ministradas em diferentes instituições que provisoriamente 
cederam suas dependências. Posteriormente , a escola foi 
transferida para o estádio do E. C. Cruzeiro, funcionando em 
prédios provisórios, de madeira; em 1956, mudou-se para 
a Associação Cristã de Moços e, só em 1963, foi transferida 
para a sede própria, em terreno do Jardim Botânico.
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Nesse câmpus, instalaram-se as sedes da Escola Supe-
rior de Educação Física (ESEF) e do Centro Olímpico, que 
conta com salas de aula, bibliotecas, gabinetes médicos, 
quadras e pistas para os mais diversos esportes e piscinas 
térmicas. Paralelamente, a ESEF desenvolve cursos abertos 
à comunidade, infância e terceira idade. 

O denominado Câmpus Vale, com área total de 650 
hectares, abrange as unidades mais antigas, como as Facul-
dades de Agronomia e de Veterinária, o Hospital de Clíni-
cas Veterinárias e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), 
e oferece espaço para a expansão da Universidade. Nesse 
câmpus foram construídos, a partir da década de 1970, os 
novos prédios dos Institutos de Ciências e Tecnologia dos 
Alimentos, Letras, Filosofia e Ciências Humanas, Química, 
Matemática, Física, Geociências, Informática e parte do Ins-
tituto de Biociências. Localizam-se aí, também, o Observa-
tório Astronômico do Morro Santana e seis centros de pes-
quisa: Ecologia, Biotecnologia, Tecnologia, Diagnóstico em 
Patologia Aviária, Hidrologia Aplicada e o Centro Estadual 
de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia. 

O Câmpus Vale foi uma iniciativa decorrente de ou-
tro entendimento no que se refere ao crescimento físico 
da Universidade. Até a instalação desse câmpus, como 
pudemos ver no exemplo das outras unidades, tais áreas 

eram menores e localizadas na região urbana. No caso do 
Câmpus Vale, trata-se de mais uma proposta convencio-
nal no que se refere a projetos de câmpus universitário: 
uma área delimitada, cercada e constituída de prédios, em 
sua maioria modulados e sem muito significado. É bem o 
avesso da exuberância e fluidez do Câmpus Centro, locali-
zado no centro da cidade e integrado com ela. O Câmpus 
Vale assemelha-se a vários outros encontrados pelo país, 
padecendo das mesmas deficiências, dos mesmos proble-
mas e da falta de propostas mais criativas. Como já obser-
vado, e aqui o exemplo se explicita, o período de edifícios 
ou câmpus com significados mais atraentes, magnitude e 
mesmo qualidades espaciais acabou dando lugar a obras 
de uma racionalidade pobre, repetitiva e fria. 

A necessidade de se implantar cursos e a decorrente 
construção de novos edifícios implica, sabemos bem, a ne-
cessidade de uma acertada racionalização de custos. Embo-
ra essa exigência não implique uma normatização rígida de 
formas e espaços, isso infelizmente acaba acontecendo. É 
uma opção bastante questionável, sobretudo se pensarmos 
que se trata de uma área distante do centro urbano e onde 
os usuários geralmente passam longos períodos diários. 

De fato, a única iniciativa mais atraente no que se re-
fere aos edifícios e espaços para o ensino surgiu no início 
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da implantação da Universidade, com as propostas positi-
vistas. A criação de um conjunto de escolas que cobria to-
das as etapas de ensino, do básico ao superior, certamente 
foi uma proposta inovadora em termos educacionais, com 
reflexo direto nos edifícios construídos para sua implan-
tação. Com a criação da Universidade, o Câmpus Centro 
constituiu um marco inegável. Infelizmente, as iniciativas 
posteriores não tiveram a mesma sorte. São conjuntos de 
edifícios articulados nas novas áreas definidas pela Univer-
sidade em que preponderam a linguagem da arquitetura 
e as articulações espaciais preconizadas pelo pensamento 
moderno. Os novos câmpus perdem fluidez e determinam 
condições para seu relacionamento com a cidade. Essa 
proposta culmina no Câmpus Vale: um conjunto monóto-
no, sem nenhum apelo para permanência mais prolonga-
da (áreas de estar e lazer) de seus usuários. Foi construído 
obedecendo às determinações da Reforma Universitária 
de 1968 e, como sempre acontece, tentando maximizar 
áreas com o mínimo de verbas. 

As determinações das reformas ou a escassez de recur-
sos são fatos inquestionáveis. Porém, a história da arquite-
tura é rica em soluções de espaços públicos e edifícios de 
ensino que, apesar de regulados por uma série de fatores 
semelhantes, não seguiram o mesmo padrão da monotonia 

e da impessoalidade. Sobretudo após os anos 1970, esse pa-
rece ter sido um caminho recorrente nas propostas para a 
construção de tais espaços. No caso da  UFRGS, é um triste 
coroamento de uma instituição que, desde o início, foi e con-
tinua sendo tão representativa, com seus edifícios marcantes 
e sua relação harmoniosa e orgânica com a cidade. 

Atualmente, com uma área construída de 266.000 m2, 
a UFRGS conta com mais de uma centena de prédios, dis-
tribuídos em quatro câmpus, nos bairros Centro (Câmpus 
Central), Santa Cecília (Câmpus Saúde), Jardim Botânico 
(Câmpus Olímpico) e Agronomia (Câmpus Vale), na cidade  
de Porto Alegre, além de unidades dispersas em outros 
muni cípios. Possui, ainda, outras unidades distribuídas pelo 
Estado: a estação Experimental Agrônoma, localizada  no 
município de Eldorado do Sul, com 1.600 hectares distribuí-
dos em áreas onde se desenvolvem os projetos de pesquisas 
agropecuárias da Faculdade de Agronomia; o Centro de Es-
tudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR ), loca-
lizado no município de Imbé, que, além de realizar pesquisas 
específicas, interage intensamente com a comunidade por 
meio de cursos e visitação ao seu Museu Oceanográfico. Nos 
municípios de Tramandaí e Capão Novo, estão localizadas as 
duas colônias de férias da UFRGS, oferecendo 3.300 vagas 
anuais para veraneio de professores, alunos e funcionários.




