
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 

 
PINTO, G. A., and BUFFA, E. O câmpus da Universidade de São Paulo. In: Arquitetura e educação: campus universitários 

brasileiros [online]. São Carlos: EdUFSCar, 2009, pp. 67-87 ISBN: 978-85-7600-374-8. 

https://doi.org/10.7476/9788576003748.0009. 

 

 

 

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 

Capítulo 3 - O câmpus da Universidade de São Paulo 
 

 

Gelson de Almeida Pinto 

Ester Buffa 
 

 

https://doi.org/10.7476/9788576003748.0009
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/


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”, 
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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, 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros70

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, 



o câmpus da Universidade 
de São Paulo 81

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 



o câmpus da Universidade 
de São Paulo 83

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>.




