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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-



o câmpus da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 93

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.




