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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.




