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terceira parte





Capítulo 1

A modernização da universidade 
brasileira

Esses poucos exemplos que escolhemos de universi-
dades brasileiras criadas antes dos anos 1960 seguiam um 
modelo universitário conhecido como tradicional, huma-
nístico, que procurava dar formação geral ao estudante e 
prepará-lo para o exercício de profissões liberais, bem como 
formar intelectuais dirigentes. Eram as chamadas, como diz 
Almeida (2001), universidades do brasão, localizadas, como 
vimos, na malha urbana da cidade.

A partir dos anos 1960, com o golpe militar de 1964 e, 
depois, com a Reforma Universitária de 1968, o modelo uni-
versitário brasileiro passou a ser outro. Antes de focalizar-
mos as características fundamentais desse novo modelo, 
convém analisar uma publicação de Rudolph Atcon sobre 
câmpus universitário que exerceu, e ainda exerce, forte in-
fluência no planejamento e construção de câmpus e que 
reflete, por sua vez, as grandes transformações ocorridas 
na educação superior brasileira. 

A Reforma Universitária de 1968, um significativo pas-
so dado na construção de um novo modelo de universi-

dade, consagrou alguns princípios organizativos que já 
haviam sido experimentados. De fato, foi após a Segunda  
Guerra Mundial que se começou, no Brasil, a perceber a 
universidade como estratégia para produzir o conheci-
mento necessário ao desenvolvimento científico e tec-
nológico e, consequentemente, econômico. A pesquisa 
científica desenvolvida por grupos de pesquisadores passa 
a ser vista como uma das funções fundamentais da univer-
sidade. É a época da criação de várias entidades científicas, 
isto é, agências de fomento à pesquisa, como o CNPq e a 
cAPes, ambos de 1951, e a FAPesP, de 1962. Em 1948, foi criada 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
por cientistas que lutavam por esse progresso no Brasil. É 
preciso lembrar que, nos anos 1950 e 1960, vive-se, no país, 
um clima marcado pelo nacional-desenvolvimentismo: o 
desenvolvimento do país seria possível pela industrializa-
ção, a começar pela substituição de importações. As lutas 
político-ideológicas são intensas, os estudantes realizam 
ruidosas passeatas clamando pela reforma universitária 
(mais verbas e mais vagas), e outras reformas, chamadas 
de base, são também discutidas no período.

Muito significativa foi a criação em 1947 do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em São José dos Cam-
pos, que, por sua estrutura didática e acadêmica, tornou-se 
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uma referência para outras instituições de ensino superior 
interessadas na realização de pesquisas, como a Univer-
sidade de Brasília. O ITA apresentou uma estrutura curri-
cular inovadora: em vez de cátedras, departamentos, os 
estudantes cursavam disciplinas obrigatórias e optativas, 
somando créditos; oferecia uma formação básica à qual se 
seguia uma formação profissional (Meneguel, 2006).



Capítulo 2

O Manual de planejamento integral 
de câmpus universitário

Rudolph P. Atcon, conhecido dos estudiosos da edu-
cação brasileira principalmente em razão do chamado Re-
latório Atcon (1966), grego de nascimento, naturalizou-se 
norte-americano e esteve no Brasil entre 1953 e 1956 pres-
tando serviços à cAPes, do Ministério da Educação. Após o 
golpe de 1964, retornou ao Brasil no momento em que era 
assinado o primeiro acordo entre o MEC e a USAID (1965) 
para se organizar a Equipe de Assessoria ao Planejamento 
do Ensino Superior. Em seguida, foi contratado pela Dire-
toria do Ensino Superior com o objetivo de propor as al-
terações estruturais que julgasse necessárias às universi-
dades brasileiras. Atcon, que havia visitado universidades 
de outros países da América Central e do Sul e atuado na 
Universidade de Concepción, no Chile, visitou, em qua-
tro meses, 12 universidades brasileiras. A partir do diag-
nóstico que elaborou, propôs, na qualidade de consultor, 
medidas a serem implementadas para a reorganização, 
denominadas modernização da universidade brasileira 
(cunhA, 1988). 

Todos sabemos que o Relatório Atcon e o Relatório 
Meira Mattos (1968) constituíram a tela de fundo da Refor-
ma Universitária de 1968, feita sob a proteção do Ato Adi-
cional no 5 e do Decreto 477, para resolver a chamada crise 
estudantil. Para a modernização do ensino superior brasi-
leiro, Atcon propunha, entre outras coisas, que a adminis-
tração da universidade se assemelhasse à de uma grande 
empresa, com direção recrutada entre os empresários e 
desvinculada do pessoal ligado à vida acadêmico-científi-
ca. Racionalidade, eficiência e produtividade deveriam ser 
as palavras de ordem na reestruturação da universidade 
brasileira. Já o Relatório Meira Mattos, preocupado com a 
falta de disciplina e autoridade (diante das manifestações 
estudantis), recomendava uma nova ordem administrativa 
e disciplinar. Propunha uma reforma que tornasse a univer-
sidade um instrumento de aceleração do desenvolvimento 
do país (chAuí, 1980). 

O que queremos destacar, neste momento, é o Manual  
para o planejamento integral do câmpus universitário ela-
borado por Rudolf Atcon e aprovado pelo Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras (CRUB), que o publicou 
em 1970. O CRUB havia sido criado em 1966 como uma en-
tidade civil de direito privado, com sede no Rio de Janeiro 
(depois transferida para Brasília) e congregava os reitores 
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em exercício do cargo nas universidades do país. O primei-
ro presidente do CRUB foi Miguel Calmon, da Universidade 
Federal da Bahia, e o primeiro secretário executivo foi, jus-
tamente, Rudolf Atcon (cunhA, 1988). 

O referido Manual tinha como objetivo orientar a im-
plementação da reforma universitária recém-elaborada e o 
planejamento integral dos câmpus universitários, existen-
tes ou novos, a serem construídos a partir daquele período. 
Nas palavras do próprio Atcon:

Trata-se de um manual sobre o planejamento siste-
mático de um câmpus universitário, isto é, de um lo-
cal geográfico que reúne todas as atividades de uma 
universidade e as integra de maneira mais econô-
mica e funcional num serviço acadêmico-científico, 
coordenado e da maior envergadura possível, respei-
tando as limitações de seus recursos humanos, técni-
cos e financeiros (Atcon, 1970, p. 8).

O Manual explicita, ainda, o que seu autor entendia 
por câmpus universitário, que, segundo ele, difere de cida-
de universitária, pois esta corresponde à universidade tra-
dicional – dá, numa só área geográfica, expressão física ao 
desejo de união das unidades isoladas e dispersas que a 

compõem, porém não ultrapassa uma mera aproximação 
dos edifícios que abrigam autarquias independentes entre 
si (idem). 

Para Atcon, a cidade universitária ou a universidade 
tradicional seria aquela em que faculdades autônomas são 
instaladas em grandes edifícios isolados, que se distribuem 
numa extensa área, urbana ou não, em conjunto com a 
admi nistração e os serviços que compõem o complexo. 
Para ele, a aspiração das primeiras universidades, a de ser 
uma região apartada dos “vícios das cidades tradicionais”, 
mas mantendo seus confortos e constituindo-se em um 
local privilegiado para o ensino e a pesquisa, não passava 
de desperdício: uma área sem planejamento rígido, consti-
tuída por edifícios monumentais, em grande parte inúteis 
e dispendiosos, implantados num sítio maior do que as 
necessidades reais em razão de exagerada autonomia, de 
admi nistração, no mínimo, complicada. Enfático, aponta 
para os erros dessa opção:

Aqueles que se outorgam o direito de mexer com for-
ças de cuja existência nem suspeitam e cuja natureza 
não podem controlar têm sido os autores das mons-
truosas construções que – tanto no leste quanto no 
oeste do nosso mundo impensado – resultam nas dis-
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pendiosas obras antifuncionais que não podem pro-
duzir. Não podem porque não foram construídas para 
o fim visado, nem como edifícios isolados, nem como 
um conjunto entrelaçado e interdependente para lo-
gro da produtividade anelada (Atcon, 1970, p. 8-9).

O câmpus, por outro lado, segundo o Manual de 
Atcon, seria um conjunto homogêneo, fechado e com 
mais facilidade de controle e administração, rigidamente 
planejado, seguindo uma estrutura didática bastante dife-
rente daquela das faculdades isoladas. Uma estrutura que 
pudesse  favorecer os aspectos de racionalidade e de baixo 
custo de construção, administração e controle. Inspirando-
nos na “máquina de morar”, de Le Corbusier, podemos afir-
mar que o câmpus seria a “máquina de estudar e pesqui-
sar”: um conjunto racionalmente planejado desde a esco-
lha do sítio até os aspectos da construção de cada edifício.

A casa Citroën – a “máquina de morar” proposta por 
Le Corbusier – é, sem dúvida, um marco transformador da 
arquitetura, mas a sugestão de Atcon não tinha essas pre-
tensões. O conceito da máquina de morar, que influenciou 
e influencia ainda hoje a arquitetura e as construções no 
mundo  todo, nasceu a partir de um conjunto de preocupa-
ções em que racionalidade e economia eram apenas alguns 

dos aspectos. Forma, qualidade construtiva e espacial e in-
serção elaborada desse conjunto simples na malha urbana 
eram aspectos tão importantes quanto os primeiros. Trata-
va-se de um conjunto indissociável que infelizmente, apro-
priado pelo mercado e pelos empresários, foi banalizado. 
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Figura 21 Diagrama de Atcon (setorização).

Fonte: Atcon (1970, p. 38).

O câmpus proposto por Atcon em seu manual deveria 
ser pensado e construído de acordo com um planejamento  
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detalhado, de forma racional, para atingir seus fins tam-
bém racionalmente definidos. Conceitos como significa-
tivo, expressivo e, sobretudo, adequado não faziam parte 
de seu plano. Este define regras que vão da aquisição do 
terreno à urbanização, à definição de gabaritos e tipologia 
dos prédios e à zonificação, ou seja, a disposição que ele 
aponta como a mais adequada para os diversos edifícios 
do câmpus.

Para a escolha do terreno, sugeria uma área de 500 
hectares, sendo 200 de área útil para a construção de sete 
centros destinados a administração, serviços, circulação, 
estacionamento e atividades correlatas. O restante da área 
ficaria reservado para outras necessidades, como a criação 
de novos cursos e até mesmo uma inversão para o futuro, 
expressão usada com o seguinte significado: 

O mero fato de a universidade existir e crescer faz 
com que a área inteira se valorize; vantagem essa 
que deve ser posta a serviço também da própria uni-
versidade e não só dos vizinhos. Se a universidade, 
no futuro, chegar à conclusão de que não precisa de 
toda a terra disponível, seu valor substancial sem-
pre pode ser transformado em inversões lucrativas 
(Atcon, 1970, p. 25).

Explica também que esses investimentos poderão ser 
feitos por venda ou construção de fontes de renda sobre 
essas terras. Essa prática, a de construir empreendimentos 
relativamente distantes dos núcleos urbanos estabeleci-
dos, é antiga, adotada por empresários interessados na es-
peculação imobiliária. À medida que essas áreas são ocu-
padas, o poder público inevitavelmente acaba estenden-
do a infraestrutura básica (luz, asfalto, saneamento) para 
o local. Com isso, valorizam-se a área e o corredor que a 
ela conduz. Trata-se de uma forma clássica de especulação 
imobiliária, e Atcon, de certa forma, propôs o mesmo pro-
cedimento para definição da área e construção de novos 
câmpus universitários.

O manual antecipa preocupações e propõe princípios 
para a escolha do terreno, como o de criar uma área den-
samente arborizada em forma de anel ao redor do câmpus 
– contígua às construções próprias, pois, assim, pode-se 
controlar o ambiente acadêmico-científico e o tipo de vi-
zinhança. Propõe a coleta pormenorizada de dados como 
mapas, topografia, condições legais e até mesmo os crité-
rios mais adequados para selecionar a melhor opção de 
aquisição do terreno. Afirma que o melhor é sempre tentar 
obter a área por meio de doação.
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As medidas seguintes, propostas pelo Manual, refe-
rem-se ao início da ocupação da área e, para isso, Atcon 
prevê a contratação de um urbanista, mas adverte que não 
é qualquer um que tem capacidade para tanto. É necessá-
rio que o urbanista do câmpus, profissional cuja escassez é 
mundial, comprometa-se a seguir, rigorosamente, as pre-
missas formuladas e os conceitos inerentes ao seu Manual 
(Atcon, 1970, p. 28-29). 

A partir desse ponto, aconselha a formação de um es-
critório técnico sob o controle de uma comissão de plane-
jamento e do sub-reitor de assuntos acadêmicos. Um es-
critório formado por profissionais das diversas áreas envol-
vidas na implantação e construção do câmpus, mas com 
autonomia limitada às determinações e decisões estabele-
cidas pela comissão de planejamento e pelo sub-reitor . Um 
escritório eminentemente técnico, sem poder de decisão, 
independentemente da qualidade de seus profissionais. 
As definições e a aprovação dos trabalhos desenvolvidos 
no escritório constituem tarefa de outra esfera de decisão, 
em que nem sempre estão presentes especialistas. As de-
cisões são tomadas a partir de critérios políticos e finan-
ceiros e independem das possíveis propostas dos especia-
listas que devem, no entanto, responder tecnicamente às 
decisões apresentadas.

A proposta de contratação de um urbanista pare-
ce, ao lermos atentamente o Manual, mera formalidade. 
Seria, ao que tudo indica, um consultor que pode, em al-
guns momentos, dar sugestões ou mesmo referendar pro-
postas já definidas. Vejamos: Atcon apresenta no Manual 
vários diagramas pormenorizados de como deveria ser 
a zonificação ideal e eficiente do câmpus. Num retângu-
lo que hipoteticamente representaria a área do câmpus, 
Atcon desenha pormenorizadamente suas intenções. Ao 
longo de toda a área, uma cerca viva de aproximadamente 
10 metros seria a barreira verde para definir os limites do 
câmpus, separando-o da ocupação ao seu redor e delimi-
tando claramente sua região. A delimitação da área e sua 
cerca teriam ainda, como função, afastar visitantes indese-
jáveis e criar uma barreira acústica atenuando os ruídos de 
fora que pudessem atrapalhar as atividades de concentra-
ção interna. 

Nos flancos do retângulo, implantou estrategicamente 
quatro setores: Biomédico, Esportivo, Agropecuário e Artís-
tico. A opção parece buscar maior permeabilidade desses 
setores com a cidade, principalmente o Biomédico com seu 
hospital e o setor de esportes. Nessas posições, somente uma 
entrada seria suficiente para permitir o acesso a cada setor e 
não daria oportunidade para que visitantes circulassem pelo 
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restante do câmpus. Entre essas áreas distribuídas nos cantos 
do sítio, entremeando-se com elas, estaria, de um lado, o se-
tor Tecnológico e, de outro, o setor Cibernético.

Bem no centro do terreno propõe a implantação do 
setor Básico, composto quase exclusivamente de salas de 
aulas onde os alunos teriam de cumprir, obrigatoriamente, 
seus créditos iniciais. Após essa fase, seriam encaminhados 
para seus setores especializados. 
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Figura 22 Conjunto de atividades – centro básico (BA).

Fonte: Atcon (1970, p. 70).

O setor administrativo estaria localizado no centro de 
uma das faces maiores do retângulo, quase fazendo parte 
do setor cibernético, uma opção que permite o uso cons-
tante de equipamentos e serviços de informática. Entre o 
setor biomédico e o agropecuário, na face menor do retân-
gulo, estaria a Casa Universitária, um centro de convivên-
cia para docentes e discentes. Cria seis pontos marcantes, 
obras de volume, localizados nas faces do retângulo – hos-
pital, teatro, esportes, serviços gerais e administração – e, 
no centro, implanta o edifício do setor básico.

Todas essas edificações fariam parte de um conjunto 
por ele denominado edifícios fixos de construção perma-
nente. Para o projeto desses edifícios, Atcon concede al-
guma liberdade de ação aos arquitetos. Além dos edifícios 
das bibliotecas e restaurantes, mais alguns poucos serviços 
fariam parte desse grupo de edificações permanentes. As 
outras construções teriam aspecto mais provisório e carac-
terísticas flexíveis, podendo ser mudadas ou ampliadas à 
medida das necessidades. Atcon assim explica seu conceito  
de flexibilização para esse conjunto de edificações: os edifí-
cios devem obedecer ao princípio da máxima elasticidade 
no que concerne à sua utilização, redução ou modificação:
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a) edifícios arquitetônicos definidos desobede-
cem a esse princípio – por sua rigidez, tanto 
externa quanto interna;

b) arquitetonicamente, só sistemas fluidos ser-
vem para uma universidade;

c) todo tipo de congelamento predial é nocivo 
e contraproducente para uma universidade 
(Atcon, 1970, p. 85).
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Figura 23 Locais de congregação.

Fonte: Atcon (1970, p. 80).

É muito interessante ressaltar a semelhança do de-
senho proposto por Atcon com a planta de uma cidadela 
medieval: quatro torres guardiãs, uma em cada extremo 
da muralha, e uma entrada principal, no caso o edifício ad-
ministrativo – grande, imponente –, que é o acesso prin-
cipal ao conjunto. Mais interessante ainda é perceber tal 
semelhança em seus esquemas de implantação dos vários 
edifícios – departamentos, laboratórios etc. – no interior 
do câmpus. Obedecendo a regiões criadas com arcos de 
circunferência, implanta, a partir do centro desses arcos, 
os edifícios, seguindo o traçado do arco. Nota-se que a 
racionalidade, sempre presente em seu discurso, dissolve-
se no plano complexo dessa ação urbanística. Trata-se de 
um esquema que dá visibilidade às suas propostas, mas 
é exatamente nele que podemos enxergar seus maiores 
problemas: um desenho confuso que, pensado tridimen-
sionalmente, será ainda mais complexo, pois não apre-
senta referências claras para que o usuário, ao andar pelo 
conjunto em vias estreitas e tortuosas, possa se localizar. 
O câmpus, totalmente baseado em ações racionais, acaba 
por se mostrar uma cidadela confusa, de difícil circulação 
e, sobretudo, de orientação mais acertada só para aqueles 
que o conhecem bem. Transforma-se numa massa de edi-
fícios sem significado, um próximo ao outro, com poucas 
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áreas de contemplação, fruição e repouso que permitam 
ao conjunto respirar. É essa a máquina de estudar e pesqui-
sar de Atcon.

Figura 24 Zonificação integral. 

Fonte: Atcon (1970, p. 81).

O zoneamento ou, para usar a palavra de Atcon, a zo-
nificação por áreas de conhecimento não era propriamen-
te uma novidade nos projetos de câmpus brasileiros. Des-
de os primeiros projetos para a Universidade do Brasil, no 
Rio de Janeiro, as comissões encarregadas de definir o pro-

grama do projeto já propunham essa divisão por regiões . 
A diferença fundamental é que urbanistas e arquitetos ti-
nham a liberdade total de projetar a partir do programa 
apresentado. As propostas, nesse caso, como já vimos, 
são diferentes umas das outras, mas trazem sempre um 
aproveitamento criativo, harmonioso e simbolicamente 
característico, ao contrário dos possíveis resultados de um 
câmpus projetado seguindo criteriosamente a cartilha de 
Atcon. Vale relembrar que os primeiros câmpus projetados 
e construídos no Brasil são anteriores à Reforma Universitá-
ria de 1968. Cada escola era uma faculdade que abrigava es-
paços, equipamentos e serviços para fazê-la funcionar com 
autonomia. Alguns edifícios da Universidade de São Paulo 
constituem um bom exemplo dessa fase. Prédios como o 
da Faculdade de Medicina, o da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo ou o da Escola Politécnica ainda funcionam 
assim. São prédios generosos, marcos arquitetônicos e em 
condições de promover suas atividades de maneira inde-
pendente. O valor arquitetônico desses prédios é evidente. 
São edifícios representativos que fazem parte da história 
da arquitetura do país e que jamais seriam possíveis segun-
do a doutrina de Atcon, mesmo após a Reforma Universi-
tária de 1968. Lembremos que as Faculdades deram lugar 
aos Centros e seus departamentos. Essa mudança refletiu-
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se decisivamente na configuração dos novos câmpus a 
partir desse período. Os edifícios tornaram-se menores, 
compactos, e diversas atividades passaram a ser divididas 
entre os vários departamentos e centros. O centro adquiriu 
um caráter praticamente administrativo e os edifícios dos 
departamentos ligados a cada centro passaram a concen-
trar salas de docentes, de reuniões, de chefia e a secretaria 
específica do departamento. As salas de aulas foram distri-
buídas em centrais pelos câmpus, de uso coletivo. Labora-
tórios foram concentrados para atender a vários departa-
mentos de um mesmo centro. Enfim, o que era abrigado 
em um único prédio diluiu-se em vários edifícios menores 
e, geralmente, mais simples e modestos.
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Figura 25 Zonificação parcial. 

Fonte: Atcon (1970, p. 61).





Capítulo 3

O câmpus da Universidade de 
Brasília – UnB

O grande marco da busca por um modelo universitá-
rio que integrasse o ensino com a pesquisa nesses novos 
moldes foi a criação, em 1960, da Universidade de Brasília 
(UnB), implantada em 1962 sob a coordenação de Darcy Ri-
beiro e Anísio Teixeira, que reuniu um grupo de professo-
res e cientistas de renome internacional e que contou com 
a participação da SBPC e da UNE (sguissArdi, 2006, p. 359). 
A própria criação da UnB já diferia das universidades que 
lhe antecederam: não mais por justaposição de faculdades 
existentes, mas uma universidade inteiramente planejada 
a partir do início, como a cidade em que se insere. Assim, 
sua concepção, estrutura, gestão e organização acadêmica 
foram definidas a partir de princípios, valores e finalidades 
diferentes dos que até então prevaleceram na organização 
das universidades.

Segundo Darcy Ribeiro, a Universidade de Brasília foi 
pensada a partir de uma concepção que ele denominava 
“espírito de Anísio”, segundo o qual “o único compromis-
so que se pode ter em matéria de ideias é com a busca da 

verdade”, pois “toda ideia é provisória, toda ideia tem que 
ser posta em causa, questionada. Tudo é discutível, sobre-
tudo numa universidade” (oliVeirA et al., 2006, p. 153). Dessa 
forma, a UnB nasceu voltada para a pesquisa em todos os 
ramos e campos do conhecimento e para a difusão dos co-
nhecimentos científicos, técnicos e culturais que produz. 

De acordo com o Plano Orientador da UnB (1962), os 
objetivos da universidade eram os seguintes:

Formar cidadãos responsáveis empenhados na pro-
cura de soluções democráticas para os problemas 
com os quais se defronta o povo brasileiro na luta pelo 
desenvolvimento; preparar especialistas altamente 
qualificados em todos os ramos do saber, capazes de 
promover o progresso social pela aplicação de recur-
sos da técnica e da ciência; reunir e formar cientistas, 
pesquisadores e artistas e lhes assegurar os necessá-
rios meios materiais e as indispensáveis condições de 
autonomia e liberdade para devotarem-se à amplia-
ção do conhecimento e a sua aplicação a serviço do 
homem (dourAdo apud oliVeirA et al., 2006, p. 155).

A organização acadêmica da universidade deveria tra-
duzir sua identidade e os objetivos propostos: uma unidade 
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orgânica formada por Institutos Centrais (oito) e por Facul-
dades destinadas à formação profissional. A universidade  
começou a se constituir a partir dos ICs e, depois, foram 
orga nizadas as faculdades e os departamentos.

Segundo Meneguel (2006, p. 327), pela primeira vez 
no Brasil uma universidade foi concebida e projetada de 
acordo com um ideal de interdisciplinaridade e integração 
das diversas áreas do conhecimento. Adotou o modelo tri-
partido, que depois passou a ser o modelo proposto pela 
Reforma Universitária de 1968, integrando atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Quanto à estrutura didático-
científica, inspirou-se na proposta do ITA, já mencionada: 
regime de créditos, departamentos, ciclo básico. Tratava-
se, pois, de uma universidade moderna, voltada para a pro-
dução do conhecimento científico e tecnológico, crucial 
para o desenvolvimento econômico e social do país, que 
vivia os tempos do nacional desenvolvimentismo, marca-
do, na política, pelo populismo.

Todos sabemos que, infelizmente, a UnB durante os 
governos militares teve alterado seu projeto original de-
vido à vigência de uma política desmobilizadora marcada 
por intervenções e ações políticas como invasões, lutas e 
resistências. O primeiro reitor interventor nomeado foi o 
professor Zeferino Vaz, que permaneceu no cargo de abril 

de 1964 a agosto de 1965, acumulando-o com as funções de 
presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado 
de São Paulo.

No plano elaborado por Lúcio Costa, o câmpus da UnB 
localizava-se entre a asa norte e o lago Paranoá, numa área 
inicial de 257 hectares, no plano piloto de Brasília, vale di-
zer, na área urbana. Prevendo um câmpus integrado à cida-
de e aberto para toda a comunidade, não contava, entre-
tanto, com a oposição de algumas autoridades. A oposição 
surgiu em função da proximidade da área do câmpus com 
os locais da administração política do país – o Congresso e 
a própria Esplanada. Entendiam que essa proximidade po-
deria ser uma ameaça, sobretudo num momento em que 
os movimentos estudantis passavam por um período de 
intensa atividade. 

Apesar das posições contrárias, a área para a instala-
ção do câmpus acabou sendo a que o plano inicial propu-
sera. Certamente, uma opção que o manual de Atcon re-
provaria com veemência.
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Figura 26 UnB no Plano da Cidade.

Fonte: Rodrigues (2001, p. 137).

Defi nida a área por iniciativa do Presidente da Repú-
blica, seu chefe da Casa Civil, Vitor Nunes Leal, iniciou os 
convites aos profi ssionais que pudessem iniciar o antepro-
jeto pedagógico da nova universidade. Convidou Darcy 
Ribeiro e Anísio Teixeira que, com outros intelectuais, es-
tavam envolvidos numa refl exão sobre um novo modelo 
universitário para o país. 

Para criar e organizar efetivamente a universidade foi 
criado um Conselho Diretor encarregado desses trabalhos 
fundamentais. Defi niu-se que o Conselho seria formado 
por seis membros e dois suplentes nomeados pelo Presi-
dente da República. Já na primeira reunião do Conselho, 
em 1962, Darcy Ribeiro foi eleito seu presidente e primeiro 
Reitor da Universidade de Brasília.

Ribeiro, que já elaborara um projeto com a colabora-
ção de alguns especialistas, como presidente do Conselho, 
constituiu duas equipes de planejamento coordenadas por 
ele e que, tendo por base esse projeto, formularam o Plano 
Orientador da Universidade de Brasília. Segundo esse pla-
no, a universidade seria constituída ao redor de institutos 
e os departamentos e faculdades seriam gradualmente im-
plantados à medida que a instituição crescesse: 
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O programa de construção dos prédios e instalações 
da Universidade de Brasília foi elaborado para ser exe-
cutado em etapas progressivas e bem defi nidas. Esse 
programa de construção seguiria a própria estrutura 
de crescimento e implantação da universidade, uma 
vez que os institutos centrais ministrariam os cursos in-
trodutórios, devendo ser instalados antes das faculda-
des, que só poderiam iniciar suas atividades dois anos 
após a inauguração dos cursos básicos (uniVersidAde de 
brAsíliA, 2007).

Uma nova proposta pedagógica defi niu quase que na-
turalmente novos programas arquitetônicos e outra hierar-
quia para a implantação de edifícios e urbanização diferen-
ciada do território. Mas, já em abril de 1962, em meio a obras 
inacabadas, era inaugurada a Universidade de Brasília: um 
grande canteiro de obras que contava então com 13 mil me-
tros quadrados de área construída, em ritmo intenso, e com 
infraestrutura ainda defi ciente.

Figura 27 UnB – construção do Centro Olímpico.

Fonte: Acervo Cedoc, Universidade de Brasília, copyright 2006. Disponível 

em: <http://www.unb.br/unb/historia/linha_do_tempo/70/index.php>.

O Conselho defi niu que o funcionamento dos cursos 
deveria acontecer no período da manhã (para dar oportu-
nidade de estudos aos alunos que trabalhassem) e a uni-
versidade funcionaria nesse início com os seguintes ins-
titutos: Instituto Central de Matemática; Instituto Central 
de Física; Instituto Central de Química; Instituto Central de 
Biologia; Instituto Central de Ciências Humanas; Instituto 
Central de Letras; Instituto Central de Artes e a Editora da 
Universidade.
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O câmpus da UnB, como outros do país, foi implanta-
do gradualmente, seguindo, a cada época, propostas que 
modificavam o planejamento inicial. O primeiro foi propos-
to por Lúcio Costa em 1962, quase uma continuidade de 
seu plano para a cidade. Propôs um arruamento sinuoso, 
de forma a garantir grandes espaços vazios entre as qua-
dras. Nelas, implantou, com distanciamentos generosos, os 
edifícios correspondentes às várias atividades necessárias 
no câmpus, definidas pelo Plano Orientador. No centro do 
sítio, propôs uma grande praça ao redor da qual seriam ins-
talados os Institutos Centrais – ICs. A entrada magna, de 
frente para o lago, seria o principal acesso ao câmpus, onde 
ficavam as áreas de ensino e de pesquisa que, como já dis-
semos, eram centralizadas ao redor da praça maior. Nas fa-
ces do câmpus, junto às avenidas que o circundam, seriam 
localizadas as áreas de serviços gerais, esportes, residên-
cias de alunos e professores e os institutos com os quais 
a população da cidade mantém grande contato, como os 
ligados à saúde, por exemplo. 

O centro articulador para a implantação dos edifícios 
no câmpus proposto por Costa é, claramente, a Praça  Maior. 
Ao redor dela e ao longo das vias sinuosas estão os edifícios 
dos Institutos Centrais. O traçado das ruas vai definindo a 
implantação de cada bloco, todos de formato regular e com 

planta padronizada no que se refere ao seu perímetro. Teve 
de acrescentar em cada instituto, além das inovações defi-
nidas pelos novos programas, as áreas para os cursos de 
pós-graduação, uma das aspirações marcantes da proposta 
pedagógica desse modelo para as universidades. Nos limi-
tes das laterais maiores do terreno, foram implantadas as 
áreas destinadas a serviços e atendimento ao público e, na 
face mais estreita e protegida do terreno, a área destinada 
aos dormitórios de alunos e instalações para docentes. Fiel 
à sua relativamente recente tradição moderna, propunha 
a tecnologia do concreto com estrutura independente e 
planta livre. Eram, em sua maioria, edifícios standard, mo-
dulados e construídos com o que a tecnologia da época 
podia oferecer de mais atual. No ano seguinte, com a imple-
mentação do CEPLAN, o projeto foi bastante modificado, 
agora sob a responsabilidade do arquiteto Oscar Niemeyer.

Niemeyer e sua equipe deslocaram o centro organiza-
dor do câmpus para um edifício, o Instituto Central de Ciên-
cias – ICC. Um edifício alongado em forma de bumerangue 
e que surgiu a partir da junção dos três edifícios separados 
sugeridos por Costa no plano por ele elaborado.

O ICC, um edifício de mais de 700 metros de exten-
são, foi concebido prevendo flexibilidade total dos espa-
ços internos. Previa escadas e esteiras rolantes, pérgulas 
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nos jardins internos e o aproveitamento do teto como 
terraço ajardinado. Na ala sul, localizou os cursos de Ciên-
cias Exatas ; no centro, os de Letras; e na ala norte, Arqui-
tetura, Economia, História e outros. O edifício foi sendo 
construído aos poucos e ocupado à medida que ia ficando 
pronto. Muitas das propostas iniciais, como as escadas ro-
lantes e pérgulas, foram abandonadas e os espaços foram 
sendo  ocupados conforme as necessidades. Os anfiteatros 
transformaram-se em salas de aula e a ocupação desorde-
nada acabou por permitir a mistura de atividades de ser-
viços com as de laboratório e didáticas. Mais uma vez, foi 
possível verificar que as propostas de espaços flexíveis ou 
provisórios acabam não sendo eficientes nos câmpus bra-
sileiros. A UnB não é, como já vimos, o único exemplo. Seu 
plano também previa o deslocamento do chamado centro 
olímpico para uma área de 114 hectares localizada além da 
avenida L 4 Norte e às margens do Lago Paranoá, mais uma 
tentativa de tornar o câmpus aberto para a população da 
cidade. Essa também não foi a única tentativa, mas todas 
acabaram sem maiores resultados. O número de praças, 
clubes e áreas de lazer da cidade sempre atraiu mais a po-
pulação do que a área do câmpus. 

Niemeyer redesenhou o traçado das ruas internas, 
de forma a evidenciar o ICC como edifício marcante e re-

ferência do câmpus, reorganizou a implantação dispersa 
apresentada por Costa propondo uma organização mais 
enxuta e claramente mais organizada e de entendimento 
e circulação bem definidos. Áreas de serviço continuaram 
encostadas nos limites do câmpus seguindo, entretanto, 
uma organização mais compacta, com os edifícios mais 
próximos uns dos outros, organizados em lotes demarca-
dos em razão dos tipos de atividades e serviços.

Era um momento vibrante das propostas modernas 
para a arquitetura e o urbanismo do país. Assim, o câmpus 
da UnB não poderia deixar de contemplar conceitos e pos-
turas modernas como norteadoras de seu projeto. Afinal, 
Lúcio Costa traçou a primeira proposta e Niemeyer deu con-
tinuidade, a seu modo, ao projeto. O CEPLAN foi inicialmen-
te coordenado pelo próprio Niemeyer e, depois de sua reti-
rada, a partir de 1964, o grupo remanescente deu continui-
dade aos trabalhos seguindo os mesmos procedimentos. 

Em 1969/70, o CEPLAN (agora chamado de Centro 
de Planejamento Oscar Niemeyer) apresentou a propos-
ta de deslocar para a nova área acrescida ao câmpus os 
alojamentos dos alunos, justificando ser mais adequa-
da uma maior proximidade dos alunos com as áreas de 
esportes. Os alojamentos dos docentes continuaram no 
mesmo local previsto pelo projeto anterior.
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Praticamente em frente aos alojamentos e do outro 
lado da avenida – dentro da área original do câmpus – pro-
puseram uma área de vivência com restaurantes, áreas de 
lazer e convívio social. Uma implantação estratégica, já que 
o centro ficou localizado entre a área esportiva e a de alo-
jamentos, e o ICC, área de concentração dos cursos e salas 
de aula. Entre eles, situava-se o principal acesso ao câmpus, 
pela avenida L 4 Norte.

Apesar da existência do CEPLAN, os edifícios do câm-
pus estavam sendo projetados e implantados sem seguir 
nenhum tipo de planejamento ou definições para o pro-
jeto dos novos prédios. A partir de 1972, iniciou-se um tra-
balho para definir um plano global para o câmpus. Antes 
de tudo, foi proposta uma unidade de conceitos no que se 
referia aos projetos para os novos edifícios. Sem dúvida, 
os acontecimentos decorrentes do golpe militar de 1964 
desorganizaram os rumos de iniciativas mais eficazes de 
planejamento. A UnB tinha um interventor como reitor e o 
direcionamento das propostas para o câmpus passava por 
suas decisões e as de seu grupo administrativo. 

A partir da década de 1970, entretanto, com mais li-
berdade, o CEPLAN pôde voltar a ser atuante. Propôs, en-
tão, quase como uma norma, o projeto de edifícios sempre 
tendo a modulação (em malhas) e a pré-fabricação como 

conceitos, edifícios flexíveis, e sempre levando em consi-
deração sua possibilidade de crescimento. Propôs a cons-
trução da reitoria e do restaurante central na antiga Praça 
Maior, reativando seu caráter de foco central do câmpus. 
No entanto, a proposta não foi adiante e o ICC continuou 
sendo o edifício organizador do câmpus.

Em 1988, o CEPLAN apresentou proposta para a ex-
pansão do Centro de Vivência que deveria se prolongar 
em ambos os lados a partir da Praça Maior: era uma nova 
tentativa de criar regiões de vivência mais intensa no câm-
pus. Essa proposta também não foi adiante e, em 1996, o 
CEPLAN  apresentou mais um plano que mostrava a situa-
ção das obras até então realizadas e definia a implantação 
de uma série de novos edifícios. 

Não podemos deixar de salientar certas particularida-
des desse câmpus. Primeiramente, destacamos o programa 
inovador proposto por Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e equi-
pe. Essa nova proposta pedagógica definiu uma ocupação 
diferenciada do câmpus, assim como uma face renovada 
dos edifícios. Vale lembrar que este é um dos primeiros 
câmpus que surgiu sem nenhuma referência anterior. Não 
preexistiam escolas isoladas para, reunidas, formarem a uni-
versidade, assim como não havia propostas pedagógicas 
anteriores a serem seguidas numa situação inteiramente  
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nova e um novo projeto de universidade. Tudo era novo. 
Tudo começava praticamente do marco zero. 

Figura 28 Foto aérea.

Fonte: Augusto Areal. Disponível em: <http://www.geocities.com/theTro-

pics/3416/foto_unb.htm>.

No que se refere à arquitetura e ao urbanismo, como 
já dissemos anteriormente, os preceitos modernos não po-
deriam deixar de ter sido a base da refl exão e do encami-
nhamento dos projetos. O primeiro edifício construído no 
câmpus, o FE-1, projetado por Alcides da Costa Miranda e 

José Manuel Lopes da Silva (1961/62), é um exemplo em-
blemático dos partidos arquitetônicos e urbanísticos que 
norteariam a ação dos arquitetos envolvidos com os proje-
tos desse câmpus. 

Os prédios de concreto, com linhas retas, estruturas 
metálicas aparentes e vãos livres, podem não chamar 
tanto a atenção de quem frequenta a universidade 
diariamente, mas revelam na simplicidade um pouco 
da história da UnB. Não só Niemeyer, mas também os 
outros profi ssionais que deram continuidade à cons-
trução atuaram na mesma linha. Sem querer, eles fi ze-
ram desse local, onde se faz a ciência, um lugar para ser 
admirado (VAlAdAres, 2007). 

Esses edifícios, no início, tinham compromisso direto 
com o projeto pedagógico elaborado e é visível a relação 
entre as propostas voltadas para educação e as de arqui-
tetura e urbanismo. Com o tempo, as preocupações foram 
tomando outros rumos. Inicialmente, projetava-se, ainda 
sob a égide de princípios modernos, tais como a preocu-
pação com a modulação e a pré-fabricação dos novos edi-
fícios. Foi nesse período que o arquiteto João Filgueiras, o 
Lelé (autor dos projetos dos hospitais da rede Sarah), teve 
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participação fundamental, elaborando e apresentando 
uma série de inovações nessa área.

Trabalhando com o antropólogo e educador Darcy Ri-
beiro na recém-nascida Universidade de Brasília, Lelé 
viaja pelo leste europeu para investigar a tecnologia 
de racionalização do uso do concreto armado, utiliza-
da por países como União Soviética, Tchecoslováquia 
e Polônia, então dominados pelo regime socialista. 
Ao contrário dos Estados Unidos, cuja temática mais 
comum remetia ao uso do aço, o uso do concreto 
nestes países, em prol de uma política de construção 
em massa e recuperação da Segunda Guerra, aproxi-
mava-os da nossa realidade, segundo Lelé, enquan-
to um país que não dominava a construção metálica 
(ekerMAn, 2007). 

Padronizar procedimentos de projeto e técnicas cons-
trutivas era a preocupação mais evidente e, pelo visto, consi-
derada a mais importante pelos membros do CEPLAN. Pos-
teriormente, o que se nota com mais evidência é a preocu-
pação – já revelada desde o início da construção do câmpus 
– de uma integração maior da universidade com a cidade. 
Apesar de muitas tentativas, essa aspiração nunca foi alcan-

çada. A ocupação com longos afastamentos dos edifícios 
acabou por revelar um espaço com aspecto despovoado e 
de difícil circulação. As áreas de vivência não eram utilizadas 
e o aspecto de desolamento prevalecia. A alternativa foi redi-
recionar o plano de ocupação no sentido de adensar as mas-
sas dos edifícios, implantando os prédios com menos distân-
cias entre eles e ocupando os grandes vazios existentes com 
os novos edifícios. Da mesma forma, o Centro de Vivência 
passou a ser alvo de intervenções na tentativa de fazê-lo res-
surgir mais atraente para utilização mais constante . Apesar 
de um aparente distanciamento das propostas pedagógicas, 
essas atitudes eram necessárias para revitalizar um câmpus 
que, apesar de visualmente atrativo, carecia do fundamental: 
um aspecto vivo, ativo que é sempre reflexo do movimento 
de professores e alunos preenchendo caminhos e ocupando 
não só os espaços acadêmicos, mas também os espaços de 
vivência comum nessas áreas.





Capítulo 4

O câmpus da Universidade Estadual 
de Campinas – Unicamp

A Unicamp, assim como a UnB, foi planejada como 
um projeto orgânico e coeso. Nasceu do propósito do 
governo do Estado de São Paulo de instalar, no inte-
rior, uma nova universidade que fosse, ao mesmo tem-
po, uma grande escola de ensino superior e um forte 
centro de pesquisas. Na verdade, Campinas tinha uma 
Faculdade  de Medicina e uma universidade, criadas por 
lei, na década de 1940. Porém, só em 1962 o governador 
Adhemar de Barros permitiu o funcionamento da Fa-
culdade de Medicina que, em 1963, foi instalada nas de-
pendências da Santa Casa de Misericórdia  de Campinas. 
Esta foi a unidade embrionária da Unicamp. Em 1964, o 
Conselho Estadual de Educação nomeou uma Comissão 
Organizadora para estudar a viabilidade de se instalar 
o projeto de universidade cuja sigla era, então, UEC. O 
presidente dessa comissão, Zeferino Vaz, trabalhou nes-
te projeto enquanto ainda reitor da UnB, elaborando um 
plano que tinha por base a própria UnB. Dessa forma, a 
Unicamp antecipou-se também à estrutura organizacio-

nal proposta da Reforma Universitária de 1968. Inspirada 
na UnB, a Unicamp tinha, entretanto, uma grande vanta-
gem: situava-se numa região de grande desenvolvimen-
to industrial. Assim, desde o início, a preocupação com 
a produção de conhecimento para alavancar o desen-
volvimento científico tecnológico era marcante. Desde o 
início, a Unicamp assumiu o perfil de uma universidade 
tecnológica e de pesquisa (Meneguel, 2006, p. 329-330). O 
real funcionamento da Unicamp se deu após a autoriza-
ção do Conselho Estadual de Educação em 1966.

Zeferino Vaz, médico de formação (graduado em 1931), 
vivenciara “de dentro da academia, todo este período em 
que se pensava, debatia e construía, no Brasil, um ideá rio de 
universidade de pesquisa voltada à ciência e à tecnologia 
e atenta à formação interdisciplinar” (idem, p. 327). Em 1937, 
como primeiro diretor da recém-criada Faculdade de Medi-
cina Veterinária da USP, participava das discussões do Con-
selho Universitário sobre a necessidade de interiorização da 
educação superior no Estado e no país. Nos anos 1940, a pres-
são por mais vagas nesse nível de ensi no era atendida basi-
camente pelo setor privado do ensino. Esperava-se, pois, que 
a USP participasse desse processo de expansão criando um 
câmpus no interior paulista.  Zeferino Vaz participou dessas 
discussões como professor, pesquisador e gestor. Quando 
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decidida a criação de uma Escola de Medicina no interior, Ze-
ferino Vaz encarregou-se de buscar um local e recursos para a 
instalação da escola. Escolhida a cidade de Ribeirão Preto, Vaz 
empenhou-se em obter financiamento, no país e no exterior 
(Fundação Rockfeller), para a nova escola, planejada para ter 
professores altamente qualificados, câmpus universitário, 
salas de aula e laboratórios adequados e currículo moderno. 
Em 1952, começou a funcionar a Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP cujo primeiro diretor foi, naturalmente, 
Zeferino Vaz, que permaneceu nesse cargo por 12 anos. Essa 
faculdade foi organizada também de forma inovadora: siste-
ma de créditos, departamentos e estrutura interdisciplinar 
(Meneguel, 2006, p. 327-328).

Após o golpe militar de 1964 e o desmantelamento 
do projeto original da UnB, Zeferino Vaz, que era o presi-
dente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, 
foi chamado para ser reitor (interventor) pro tempore da 
UnB, acumulando tal cargo com suas funções no CEE/SP. 
Nesse Conselho, discutia-se então a criação de uma uni-
versidade de perfil  tecnológico, com ênfase na pesqui-
sa e na pós-graduação, no Estado mais industrializado 
do país. Zeferino Vaz, nesse momento um pesquisador 
renomado, administrador universitário experiente, que 
possuía familiaridade com o poder e com as agências na-

cionais e internacionais de fomento à pesquisa, foi esco-
lhido para elaborar e implementar o projeto da Unicamp 
(idem, p. 329). 

Ao assumir a implantação da Unicamp, Vaz pediu e 
recebeu “carta branca” para realizar seu trabalho. Iniciou 
então um processo de implantação da universidade que se 
diferenciava, em muitos aspectos, de outros já realizados 
no país. Trouxe de fato uma proposta praticamente já defi-
nida em quase todos os seus aspectos. Suas preocupações 
agregavam desde propostas didáticas e a articulação com 
a iniciativa privada até a localização e desenho urbano do 
novo câmpus.

Logo de início, formou uma comissão composta de 
docentes e industriais da região que tiveram a incumbên-
cia de definir os primeiros cursos e, sobretudo, os institu-
tos de pesquisa que deveriam, segundo suas aspirações, 
trabalhar em conjunto com as indústrias da região e criar 
possibilidades para a formação de novas empresas de alta 
tecnologia. A área para implantação do novo câmpus tam-
bém foi cuidadosamente escolhida. Deveria estar próxima 
a estradas importantes, em região urbana não muito den-
sa para possibilitar o crescimento da cidade no entorno à 
medida que a universidade fosse implantada. A região es-
colhida foi uma área praticamente plana, uma doação de 
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parte da fazenda de propriedade da família Almeida Prado, 
em Barão Geraldo, distrito de Campinas, a 12 quilômetros 
do centro da cidade.

Ao arquiteto João Carlos Bross, Zeferino Vaz passa 
uma incumbência bastante defi nida: “a Cidade Universitá-
ria deveria ter um cuore (coração), isto é, uma praça central 
circular de grandes dimensões, em cujo perímetro seriam 
construídos os edifícios dos institutos e faculdades” (uniVer-
sidAde estAduAl de cAMPinAs, 2007, não cita autoria).

Bross e sua equipe seguiram com bastante fi delida-
de o programa e as defi nições apresentados por Zeferino 
e pela comissão encarregada do anteprojeto do plano di-
retor. Como podemos ver em seus desenhos iniciais, criou 
uma grande praça central, foco organizador do câmpus, e 
nela situou o Núcleo Básico, edifício que deveria abrigar os 
alunos dos primeiros anos e, ao mesmo tempo, ser área de 
reuniões e encontros. A partir da praça, dividiu a área do 
câmpus em quatro setores que deveriam abrigar: ciências 

Figuras 29 Plano para a Universidade de Campinas – croquis.

Fonte: Portal Unicamp, 1994-2004. “A integração entre as áreas científi cas e as extensões; O ‘cuore’ ou grande praça: ideia de integração; e entre os 

edifícios, a formação de subpraças para entretenimento e lazer”. Disponível em: <http://www.unicamp.br>.
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exatas, humanidades, ciências biológicas e centro de vivên-
cia. Ao redor da grande praça, um anel viário daria acesso 
aos setores instalados radialmente. Na face entre os seto-
res das Exatas e das Biológicas já previu uma extensão de 
crescimento para além do anel principal. Ao longo de uma 
rua, propôs, em uma face, a implantação de edifícios desti-
nados a pesquisas e trabalhos voltados à tecnologia e, na 
outra, como extensão do setor das Ciências Biológicas, a 
instalação do Hospital das Clínicas. No seu artigo, “Conside-
rações sobre o Plano Diretor da Universidade de Campinas”, 
observava:

O principal objetivo do Plano diretor da Unicamp foi 
estabelecer um traçado físico e urbanístico que repre-
sentasse o melhor relacionamento possível entre o 
conceito e a filosofia da universidade, seus objetivos 
acadêmicos e de pesquisa, o caráter e as limitações do 
terreno, e os estágios de crescimento necessário para 
se chegar ao quinquênio 1980/1984 a uma população 
de 12.000 alunos em regime de graduação e pós gra-
duação com um quadro de elemento humano desde 
docentes, pesquisadores, técnicos e subalternos – da 
ordem de 3 a 5 mil pessoas (bross, 1971, p. 85).

Adiante, no mesmo artigo, após se referir ao cuore 
(proposta de Zeferino, anterior ao Plano), propondo o es-
paço como área externa de congraçamento e vivência, 
vista como polo e área de referência e integração entre as 
áreas circundantes, revela outras particularidades impor-
tantes que dirigiram esse partido.

Essa configuração grupando as áreas de atividades 
em setores, e em torno da praça central, propicia uma ope-
ração infrassetorial perfeitamente integrada, atendendo 
as diretrizes emanadas da nova Reforma Universitária e fa-
zendo acima de tudo com que docentes e estudantes se 
sintam iniciadores e pioneiros de um novo e original em-
preendimento (idem).

O câmpus foi implantado numa área de 52 alqueires e 
o Plano propôs a implantação, em setores apropriados, dos 
edifícios para o funcionamento das atividades dos Institu-
tos, Faculdades, Hospital das Clínicas, Centro de Tecnolo-
gia, Centro de Vivência, Centro Esportivo e o Ciclo Básico, 
este implantado em pleno cuore.

Aos Institutos de Matemática, de Estatística e de Ciên-
cias da Computação coube uma área de 2.700 m2; ao Insti-
tuto de Física, 5.200 m2; ao Instituto de Química, 5.500 m2; 
ao Instituto de Tecnologia, 1.054 m2; ao Edifício da Prefei-
tura e Reitoria, 1.800 m2; à cantina dos estudantes, 560 m2. 
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Previa ainda a construção do edifício do Ciclo Básico em 
dois blocos para anfi teatros, com capacidade para 1.200 
alunos cada um, e um edifício anexo para abrigar secreta-
ria, administração, biblioteca, videoteca, sala de estudos, 
laboratórios multidisciplinares, centro de TV e rádio com 
área de 6.000 m2. As primeiras obras realizadas foram as do 
Instituto de Biologia, com 12.400 m2 de área, e o Instituto de 
Filosofi a e Ciências humanas e Centro de Linguística Apli-
cada, com 5.400 m2. Para o Hospital das Clínicas iniciaram-
se nesse mesmo período gestões para construir e equipar 
um edifício previsto de 45.000 m2.

Figura 30 1974 – câmpus em embrião – ciclo básico: Instituto de 

Química e Instituto de Física. 

Fonte: Universidade Estadual de Campinas, Assessoria de Imprensa . 

1994-2003. Disponível em: <http://www.unicamp.br>.

Desde as primeiras obras em 1971, o padrão das 
construções seguiu partidos semelhantes no que se re-

fere aos sistemas estruturais e articulação de espaços e 
forma. Como já observamos anteriormente, são prédios 
bem construídos que oferecem espaços generosos e em 
muitos aspectos agradáveis, entretanto seguem o dese-
nho básico de institutos e departamentos já existentes 
em outras universidades. O aspecto, de certa forma ino-
vador, encontra-se na implantação e no novo caráter dos 
edifícios defi nido pela reforma universitária. O fi m de fa-
culdades e a criação de institutos trouxe, como já havia 
acontecido em Brasília, na UnB, prédios com caracterís-
ticas adequadas a esse novo projeto acadêmico. Salas de 
docentes das várias áreas de um mesmo instituto, admi-
nistração, laboratórios, pós-graduação, e em alguns ca-
sos salas de aula e anfi teatros, nessas novas perspectivas, 
puderam ser concentrados e servir a diversos institutos. 
Mas os longos corredores centrais com salas de docentes 
frente a frente, salas de aula dispostas uma após a outra 
em edifícios alongados continuavam presentes. A refor-
ma universitária trouxe uma mudança administrativa e 
que redimensionou edifícios e sua implantação, mas não 
propunha mudanças de caráter didático, o que justifi ca 
a repetição de modelos existentes na confi guração dos 
institutos.



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros134

Do documento elaborado pela Comissão Organizadora  
da Universidade de Campinas, alguns pontos são particular-
mente interessantes de serem citados. Logo na introdução 
desse documento, a Comissão apresenta seus objetivos:

Planejar antes a construção da cidade universitária 
como um todo integrado que refletisse arquitetoni-
camente e, portanto funcionalmente, a estrutura di-
dático-científica moderna que a lei criadora lhe con-
feria (uniVersidAde estAduAl de cAMPinAs, 2007).

Adiante, são categóricos em afirmar que compete aos 
arquitetos a elaboração de todos os projetos – plano urba-
nístico diretor, e os diversos edifícios do câmpus –, mas que 
caberia à Comissão oferecer elementos fundamentais para 
nortear os projetos. Entre eles, destacamos dois:

Conceituar os Institutos, Faculdades e Serviços da 
universidade como usinas de produção de trabalho, 
em um país carente de recursos, a serem abrigadas 
portanto em edifícios sóbrios, sem fachadas impo-
nentes e sem os luxos de acabamento e de espaços 
construídos sem qualquer utilidade mas que enca-
recem brutalmente e criminosamente o preço das 

construções. Havendo área de terreno abundante os 
edifícios não devem ter mais de 3 (três) andares não 
exigindo portanto elevadores com única exceção da 
biblioteca central por motivos que adiante expore-
mos (uniVersidAde estAduAl de cAMPinAs, 2007). 

No item seguinte definem:

Estabelecimento de um modo de construção a ser re-
fletido em todos os edifícios que permita a uniformi-
zação dos materiais e consequentemente substan-
cial economia de custo. Os edifícios serão feitos de 
modo a disporem de amplas áreas, com um mínimo 
de alvenaria fixa, áreas que serão divididas através de 
paredes removíveis permitindo, por essa forma, alte-
rações rápidas e em função de necessidades super-
venientes. A canalização de água, luz, gás e esgoto 
serão todas a descoberto para facilitar o conserto dos 
desarranjos tão frequentes (idem).

Um câmpus austero, de baixo custo e com objetivos 
de alta produção intelectual e científica. Mais uma vez, en-
contramos a proposta da planta livre com vedação móvel, 
proposta recorrente e que sempre acabou por ser aban-
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donada pelos diversos problemas que essas divisórias 
móveis apresentam. As outras sugestões foram seguidas 
quase que inteiramente pelos arquitetos responsáveis 
pelos projetos. Ressaltamos, entretanto, que apesar da 
austeridade proposta e seguida, os edifícios projetados e 
construídos resultaram em prédios agradáveis e eficien-
tes. Não poderíamos dizer que são marcos ou exemplos 
significativos da arquitetura como podemos ver na UnB 
ou em alguns edifícios da USP, mas é inegável que cum-
prem suas funções sem ter comprometidas suas qualida-
des construtivas com resultado formal digno. A padro-
nização e as propostas moduladas foram inevitáveis e a 
padronização formal, um resultado evidente. Os prédios 
passam a não ser reconhecidos por sua aparência ou qual-
quer aspecto simbólico de sua arquitetura, mas por placas 
de sinalização. Para o visitante, a circulação ao redor do 
anel do cuore em busca de um edifício especí fico é uma 
tarefa difícil. Seus únicos guias serão as placas de sinaliza-
ção, já que o conjunto uniforme não consegue demarcar 
pontos de referência. 

Observando os diagramas de Atcon, notamos uma 
proximidade bastante grande entre a sua proposta e as 
apresentadas para o plano diretor do câmpus da Unicamp.

ANEL

PROTETOR

AR

ES

CI AP

BM

B A

Figura 31 Diagrama de Atcon (setorização).

Fonte: Atcon (1970, p. 38).
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Figura 32 Unicamp – plano de implantação.

Fonte: <http://www.unicamp.br>.

As referências, entretanto, não se resumem ao diagra-
ma desenhado por Atcon. Zeferino Vaz parece ter se ins-
pirado em diversas sugestões de Atcon apresentadas em 
sua cartilha. Da praça central ao núcleo básico, dos enten-
dimentos com a iniciativa privada à defi nição do local para 
a implantação do câmpus e sua área, tudo parece ter tido 
como fonte inspiradora o trabalho apresentado por Atcon 
ao Conselho de Reitores. Basicamente, o plano apresenta-

do por Bross e equipe segue as recomendações da cartilha. 
O cerco protetor, no perímetro mais externo do câmpus, foi 
substituído por avenidas e, no interno, pela rua que circun-
da toda a praça central.

Os primeiros edifícios foram construídos em um sis-
tema construtivo com base numa estrutura de concreto 
modulada e com vedação em tijolos aparentes. O escritório 
de L. e Bross já havia experimentado o mesmo sistema na 
construção do câmpus da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (PUCCAMP), situado a alguns quilômetros de 
distância da Unicamp. Apesar da repetição do sistema, a 
pequena declividade do terreno permitiu uma dinâmica 
razoável entre os volumes desses edifícios localizados ao 
redor da praça principal. O conjunto, como já observamos 
anteriormente, tinha nessa época aparência leve, dinâmica 
e espaços agradáveis, ainda que clássicos, ou seja, grandes 
corredores com salas de aulas e anfi teatros, espaços para 
lazer e recreação, entradas defi nidas e um aspecto de le-
veza apesar das repetições de formas e materiais. Com o 
tempo e o crescimento do câmpus, esses edifícios iniciais 
foram sendo apagados ou confundidos em meio aos novos 
prédios que foram surgindo ao seu redor ou em suas faces 
posteriores. A leitura clara do conjunto e a circulação fl uida 
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foram dando lugar a uma massa de confi guração mais con-
fusa, agravada pela sinalização inefi ciente. 

Figura 33 Foto aérea da Universidade de Campinas. 

Fonte: Portal Unicamp, 1994-2004. Disponível em: <http://www.uni-

camp.br>.

O Plano da Comissão Organizadora pretendia, ao 
menos em seu projeto, a construção de uma Cidade Uni-

versitária. Um espaço que permitisse e conferisse nobreza 
a todas as formas de atividades culturais. Local de bem-
estar físico, social e espiritual do homem. Nesse sentido, 
propunha que os institutos de Matemática, Física, Artes, 
Química, Geociências e Ciências Humanas se tornassem, 
em conjunto, responsáveis pela formação básica dos estu-
dantes nos dois primeiros anos, independentemente das 
carreiras escolhidas.

Uma vez conferidos ao estudante no câmpus da uni-
versidade, e mediante intensa vivência comum por 
dois anos, os alicerces em que hão de apoiar solida-
mente a sua formação profi ssional e receber a indis-
pensável cultura humanística, pode o aprendizado 
profi ssional ser feito em Faculdades localizadas no 
campus ou fora dele (uniVersidAde estAduAl de cAMPi-
nAs, 200).

Estava assim justifi cada a ideia do edifício do Ciclo Bá-
sico e do Cuore.

Imaginamos então que se poderia obter a concreti-
zação de ideia unitária e com ela o cuore da cidade 
universitária através de uma praça central circular 
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de grandes dimensões, em cujo perímetro se cons-
truiriam os edifícios de todos os institutos, além da 
reitoria e da biblioteca. A praça seria um imenso 
jardim  oferecendo os elementos estéticos necessá-
rios e repousantes, rodeada pelos prédios dos ins-
titutos e pela grande reitoria, todos de construção 
sóbria e discreta (uniVersidAde estAduAl de cAMPinAs, 
2007, p. 25).

O plano da Comissão indicava, com detalhes, uma 
proposta de ocupação e seus objetivos, mas descrevia, an-
tes de tudo, um câmpus e não uma cidade universitária. O 
conceito de cidade universitária é muito mais abrangente. 
Trata-se, enfim, de criar uma pequena cidade praticamen-
te autossuficiente, distante de grandes centros, apartada 
dele, com suas próprias regras e normas, um local para 
morar, estudar e pesquisar. A proposta da Comissão, ape-
sar das suas particularidades, apresentava novamente um 
espaço de vivência parcial: um local planejado, cercado e 
que ofereceria condições para o estudo, o ensino e a pes-
quisa, mas que não atenderia aos propósitos das cidades 
universitárias, como já mencionamos. A Comissão propôs, 
de fato, um câmpus como outros já construídos no país. 
Nesse sentido, trouxe inovações desde aquelas necessárias 

em razão das determinações da Reforma Universitária até 
a poética proposta do cuore, mas, no geral, seguiu modelos 
já existentes e implantados, em particular o da UnB com 
sua grande praça maior.



Considerações finais

Retomemos o percurso: o ensino superior brasileiro ini-
ciou-se no século XIX com a criação de cursos isolados, leigos, 
destinados à formação profissional, cuja organização didáti-
ca e estrutura de poder se assentavam nas cátedras vitalícias. 
Foi apenas na primeira metade do século XX que algumas 
iniciativas de criação de universidades lograram êxito.

As faculdades isoladas foram construídas ou instala-
das nos centros das principais cidades, em edifícios sig-
nificativos. O planejamento e a construção dos câmpus 
afastados da cidade iniciaram-se nos anos 1930 e 1940 em 
algumas capitais de Estados. É interessante observar que 
as primeiras universidades brasileiras, formadas pela jus-
taposição de diferentes faculdades em funcionamento e 
criação de alguma nova, ao construírem seus câmpus, não 
abandonaram os prédios históricos do centro urbano. Isso 
pode ser observado não só no Rio de Janeiro, mas também 
em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre etc.

Foi a partir dos anos 1960, com as rápidas e profun-
das transformações ocorridas na sociedade e no ensino 
superior brasileiro, principalmente no setor federal, que o 
espaço universitário passou a se organizar em câmpus e a 
seguir o modelo norte-americano. Os militares no governo 

criaram inúmeras universidades federais nos diversos es-
tados da federação e as instalaram em câmpus. A Reforma 
Universitária de 1968 (Lei 5.540) propôs algumas medidas 
bastante conhecidas, como a substituição das cátedras 
pelos departamentos, o exame vestibular classificatório, o 
sistema de créditos por disciplina, o ciclo básico visando a 
não duplicação de meios para fins idênticos ou equivalen-
tes. Como sabemos, essas medidas tinham por objetivo um 
maior aproveitamento das vagas pela racionalização dos 
recursos, possibilitando o aumento dos efetivos estudan-
tis nas universidades públicas – o ensino superior passava, 
então, por acelerada expansão – sem que os custos fossem 
muito elevados. 

Como afirma Luiz Antonio Cunha, além desses argu-
mentos, os consultores norte-americanos insistiam na ideia 
de câmpus, não só por serem os autores dessa experiên cia, 
mas também porque julgavam que, assim, poderiam ate-
nuar a considerada excessiva politização dos estudantes 
brasileiros que, na época, realizavam ruidosas passeatas 
clamando por mais verbas e mais vagas na universidade. 
Como observado, os EUA ofereceram esse modelo de orga-
nização do espaço universitário, e, no Brasil dessa época, tal 
modelo foi aceito e apoiado pelas fontes de financiamento  
internacionais, sobretudo as norte-americanas. O sucesso 
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do modelo deveu-se à receptividade do Conselho Federal 
de Educação e das reitorias das universidades (cunhA, 2000). 

Os câmpus e as propostas de cidades universitárias 
constituíram um desafio novo para urbanistas, arquitetos e 
educadores. Ainda não existia nenhum exemplo de cidade 
totalmente planejada voltada especificamente ao ensino e 
à pesquisa e que, ao mesmo tempo, preservasse caracte-
rísticas das cidades comuns. Como assinalamos, os primei-
ros câmpus foram implantados em locais relativamente 
distantes do centro urbano e pretendiam ser instituições 
para formar o cidadão e os profissionais dirigentes, respon-
sáveis pelo desenvolvimento do país. Num segundo mo-
mento, um novo modelo de universidade, cujo objetivo era 
contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico 
do país, tornou-se hegemônico, daí a ênfase na pesquisa 
científica. Os câmpus deveriam, ainda, ser um lugar agra-
dável e bem equipado para as atividades de ensino, pes-
quisa, esportes e lazer.

Desde as primeiras propostas de câmpus, o zonea-
mento por áreas de atividade já ficava evidente. Edifícios 
com atividades afins agrupavam-se em função de suas es-
pecialidades. Pequenas regiões abrigavam, como ainda o 
fazem, os conjuntos formados por esses prédios: institutos 
ou centros e seus departamentos, blocos de salas de aula, 

alojamentos, refeitórios etc. Nesse sentido, encontramos 
uma diferença marcante em relação às cidades que conhe-
cemos, onde a construção e o desenvolvimento dos edifí-
cios ocorrem de forma mais livre e dependem, quase sem-
pre, de ações especuladoras. Nos câmpus, tudo depende 
de um plano elaborado e, geralmente, seguido pelo menos 
em seus aspectos fundamentais. 

Ao circularmos pelos espaços de um câmpus universi-
tário, constatamos com facilidade a ação do planejamento 
que define uma ordem artificial marcada pelo desenho das 
ruas e pela implantação setorizada dos edifícios. Às vezes, 
nas construções, opta-se por uma racionalidade que define  
materiais, técnicas, modulação e, consequentemente, for-
mas e espaços. Assim, fica impossível saber a que fim se 
destina o edifício, pois todos são rigidamente iguais em 
todos  os aspectos. Os prédios não têm identidade nem 
visi bilidade. Quando muito, uma placa orienta aqueles que 
procuram por determinado setor. A circulação geralmente 
dá preferência aos automóveis e, só recentemente, iniciati-
vas voltadas aos pedestres têm sido adotadas. Se o terreno  
não é plano, a topografia é recortada, pois se parte do prin-
cípio do melhor aproveitamento com o menor custo. No 
entanto, mesmo com terreno plano, não tem sido garan-
tida uma ação paisagística que ofereça menos rigidez ao 
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conjunto. Em suma, nossos câmpus constituem lugar de 
trabalho e de passagem.

Note-se, ainda, que este texto focalizou apenas cinco 
câmpus de universidades conceituadas, que constituem os 
melhores exemplos. Nos câmpus menores, com menos re-
cursos, as dificuldades são maiores. Todos nós conhecemos 
câmpus onde não há sequer uma praça, um centro de con-
vivência, um local aprazível, com bancos espalhados, en-
fim, locais com equipamentos para descanso, lazer, fruição.

Como sabemos, a atividade de ensino pode ocor-
rer em qualquer lugar. Os exemplos são muitos. Entre-
tanto, num câmpus universitário, a ausência de espaços 
apropriados  dificulta a realização de atividades extracur-
riculares, como artísticas e de extensão, que geralmente 
dão personali dade à população acadêmica e são impor-
tantíssimas para a formação do cidadão. Os câmpus deve-
riam, além de oferecer a formação regular, contribuir para 
a formação de um cidadão consciente e capaz de colabo-
rar, com mais qualidade, para a sociedade. No entanto, isso 
deixa de ocorrer em locais espartanos como a maioria dos 
câmpus universitários brasileiros. Os câmpus tornam-se 
locais de uso restrito e de passagem rápida, apenas sufi-
ciente para cumprir as exigências básicas de cada curso ou 
carreira. Enfim, trata-se de um aglomerado de prédios com 

linguagem repetitiva e espaços modulados, estritamente 
voltados para suas funções. Tudo isso, agravado pela ine-
xistência de manutenção, acaba por tornar todo esse es-
paço pouco atrativo para os usuários, sejam eles docentes, 
pesquisadores, alunos ou funcionários. A infraestrutura de 
serviço é mínima e se resume ao essencial: algumas lan-
chonetes, área desportiva e edifícios administrativos. Não 
é de estranhar, pois, que as escolas situadas no centro da 
cidade resistam em se transferir para o câmpus. 

Essas observações são válidas, em geral, para as uni-
versidades públicas de todo o país, nas quais o modelo de 
câmpus passou a ser a regra. As universidades privadas, que 
tiveram expansão extraordinária nas últimas décadas, se-
guiram o caminho inverso, isto é, expandiram suas instala-
ções pela malha urbana, seja em grandes edifícios verticais, 
seja em pequenas casas próximas umas das outras, mas 
sempre em regiões muito bem servidas pelo sistema de 
transportes. Esse conjunto também é denominado câmpus.

Entrar numa universidade pública por meio do vesti-
bular, sobretudo nos cursos mais prestigiados, é tarefa ár-
dua. Vencido esse grande obstáculo, os estudantes, no de-
correr do curso, enfrentarão outros: prédios “provisórios”, 
instalações precárias, falta de equipamentos didáticos, às 
vezes até de carteiras, e salas de aula desconfortáveis em 
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muitos aspectos. Ao contrário, prédios e instalações das 
grandes universidades particulares são impactantes, con-
temporâneos, visíveis, com instalações e equipamentos 
adequados, projetados e construídos também para seduzir 
os atuais e futuros usuários.

Gostaríamos ainda de levantar a seguinte questão: por 
que os câmpus das universidades públicas são assim? A res-
posta mais imediata se refere à escassez de recursos materiais, 
planejamento e construção de escolas destinadas a atender 
políticas efêmeras e sem continuidade em detrimento  das 
reais necessidades sociais, científicas e culturais. Além desses 
fatores, existem outros que devem ser considerados.

Como vimos, o câmpus, território planejado que con-
cretiza a proposta didática formulada nos EUA há mais de 
um século, tornou-se, a partir da década de 1960, padrão 
de instalação das universidades brasileiras. A ideia era a de 
um território apartado da cidade, porém com infraestrutura 
semelhante à dela e que possibilitasse a estudantes, profes-
sores e pesquisadores a realização de estudos e pesquisas 
em ambientes adequados, com equipamentos, bibliotecas 
etc. convenientemente planejados e, sobretudo, agradá-
veis – um estímulo às atividades voltadas para o conheci-
mento e a pesquisa. Tratava-se de um projeto educacional 
ousado e oneroso a se configurar como lugar da formação 

de dirigentes, cientistas, pesquisadores e quadros, mas que 
possuía como principal suporte o espaço delimitado deno-
minado câmpus. 

Nos EUA, a proposta teve êxito na maioria das iniciati-
vas. Até hoje, o projeto de cidades universitárias e de câm-
pus universitários tem sido preservado. Em sua maioria, 
esses espaços são bem estruturados e conservados, com 
manutenção e cuidados constantes. Os objetivos iniciais 
se mantiveram no que se refere aos espaços e, sobretudo, 
a seus propósitos finais: ensinar e pesquisar. As instituições 
norte-americanas possuem orçamentos mais generosos e 
estruturas administrativas e pedagógicas mais estáveis. Em 
diversos países, infelizmente isso não acontece. Políticas 
educacionais obtusas e instáveis, escassez de verbas e mais 
uma série de infortúnios vêm diluindo o projeto de câmpus 
universitário. No Brasil, sempre é preciso lutar contra todo 
o tipo de adversidades. Não se trata da inexistência de pro-
postas educacionais nem da ausência de projetos de edifí-
cios e de planos de implantação bem elaborados, pois os 
arquivos de nossas universidades públicas estão repletos 
desse material criativo – projetos e planos de câmpus uni-
versitários – que infelizmente permanecem guardados em 
gavetas e mapotecas. 
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Como mencionado, em todas as iniciativas de nossas 
instituições de ensino superior são formadas comissões es-
pecializadas para projetar e instalar o câmpus universitário. 
Trata-se invariavelmente de um processo longo, com inú-
meros contratempos, mudanças e desvios; no entanto, no 
final, esses espaços acabam sendo construídos, mantendo-
se ativos. Comissões de planejamento, prefeituras univer-
sitárias e comissões didáticas são compostas e instaladas, 
cabendo-lhes inspecionar e manter esses espaços, propor 
novas construções e ampliações, definir metas e manter o 
patrimônio urbano e arquitetônico. Equipes multidiscipli-
nares, formadas por arquitetos, urbanistas e engenheiros, 
têm-se desdobrado para elaborar projetos e principalmen-
te códigos de obras e instalação de edifícios. Em cada pre-
feitura universitária é possível encontrar equipes que de-
senvolvem ou já desenvolveram trabalhos desse tipo e far-
to material: manuais de normas, projetos baseados em ob-
jetos ou medidas moduladas, padronização de elementos 
construtivos; enfim, inúmeros estudos e propostas visando 
racionalizar e baratear as construções, sempre necessárias 
nessas instituições públicas. A produção de tais equipes, 
apesar de considerável, é inversamente proporcional à sua 
utilização. A universidade tem uma estrutura rígida de po-
der e é bastante comum que ela se sobreponha às deci-

sões, projetos ou indicações propostas por esses grupos de 
especialistas. Vale lembrar que nem sempre tais comissões, 
grupos de trabalho ou escritórios técnicos são formados 
por profissionais comprometidos com propósitos voltados 
para o ensino e a pesquisa. No final, as comissões tornam-
se cumpridoras de tarefas, cuja premissa é construir com o 
menor custo e rapidez. 

É muito difícil encontrar explicações para fatos tão 
contraditórios evidenciados nesse longo percurso histórico 
de projeto e instalação de câmpus universitários públicos 
no Brasil. Por um lado, observa-se que, em praticamente to-
das as instituições, os primeiros cursos oferecidos foram os 
de Engenharia, Medicina ou da área das Ciências Humanas 
– Direito, Filosofia, Ciências e Letras –, produtores e difuso-
res de conhecimentos que muito poderiam contribuir para 
o projeto e a construção de câmpus bonitos e agradáveis. 
Por outro, nota-se o crescimento natural dos cursos, o sur-
gimento de novas carreiras, muitas delas ligadas à educa-
ção, arquitetura, engenharia e correlatas, a criação da pós-
graduação, de grupos de pesquisa nas várias áreas que pro-
duzem conhecimento e capacitam professores e alunos em 
teorias educacionais, arquitetura, urbanismo, engenharias, 
materiais, estruturas. No entanto, nossos câmpus universi-
tários públicos são, em geral, monótonos, pobres, lugares 
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de passagem. Até os anos 1970 ainda era possível encontrar 
edifícios significativos no que se refere a seu aspecto ex-
terno e principalmente a seus espaços internos, equipados 
com mobiliário adequado e proporcional às necessidades, 
laboratórios bem instalados e espaços que ofereciam, no 
câmpus, um ambiente de vivência agradável e cultural-
mente diversificado. 

Não se trata de ver, com saudosismos ingênuos, a dra-
mática situação contemporânea de verbas escassas para 
um número cada vez maior de estudantes e cursos, mas 
causa espanto a contradição entre a formação, muitas ve-
zes requintada, de quadros e profissionais e a incapacida-
de de tais instituições criarem espaços urbanos e edifícios 
mais adequados aos seus propósitos. 

É frequente, em quase todas as universidades, a cria-
ção de comissões encarregadas de projetos didáticos e de 
comissões de implantação dos câmpus. Enquanto uma se 
encarrega de um projeto pedagógico, define cursos e a po-
lítica de ensino, a outra se volta para os projetos urbanos e 
dos edifícios, seus custos e construção. Infelizmente é co-
mum que a formação dessas equipes seja feita para aten-
der a interesses, sobretudo políticos. Por motivos questio-
náveis, tais comissões imprimem sempre um ritmo acelera-
do e de economia, independentemente de uma avaliação 

mais criteriosa e previdente dos resultados implantados. 
As verbas precisam ser aplicadas e gastas com rapidez, e os 
compromissos políticos com os diversos setores da univer-
sidade, cumpridos. Assim, a qualidade dos espaços e dos 
edifícios acaba sacrificada. 

Não podemos esquecer que, acima dos mais qualifi-
cados colegiados da universidade, existem ainda deman-
das e exigências dos poderes municipais, estaduais ou 
federais, dependendo da esfera a que a instituição está 
ligada. Apesar de uma relativa autonomia, as instituições 
dependem das verbas disponibilizadas por essas esferas 
político-administrativas que, em última análise, depen-
dendo de seus interesses, definirão prioridades, prazos e, 
consequentemente, as qualidades dos espaços. Os exem-
plos são inúmeros e o que mais encontramos são edifí-
cios que, ao serem inaugurados, já estão ultrapassados e 
apresentam problemas graves de construção, implantação 
e infraestrutura. Obviamente, após pouco tempo de uso, 
precisam de reforma, o que em geral é tão oneroso quanto 
a sua construção. Apesar das novas tecnologias de ensino, 
sobretudo as digitais, as salas de aula ainda são construídas 
apenas com previsão de espaço para carteiras, mesa, lousa 
e, quando muito, duas tomadas elétricas, janelas sem cor-
tinas e ventilação precária. Sua aparência, que antes era a 
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imagem significativa e tradutora dos propósitos do edifício, 
transforma-se agora no resultado do que se pôde realizar 
em um processo sempre premido por diversas limitações. 
Os edifícios são ampliados da mesma forma: o importante 
é abrigar rapidamente as novas demandas e executar tudo 
com o mínimo de gastos.

Não podemos deixar de lembrar as diversas propostas 
consistentes para a instalação desse modelo de espaço, o 
câmpus universitário, judiciosamente elaboradas por ex-
pressivos profissionais como Zeferino Vaz, Darcy Ribeiro, 
Anísio Teixeira e tantos outros comprometidos com a cria-
ção de um território digno e produtivo, a partir de projetos 
pedagógicos exaustivamente discutidos, enfim, de obje-
tivos claros para os profissionais a serem formados, que 
envolvem a importância da pesquisa e dos trabalhos de 
extensão e, principalmente, os espaços para o desenvolvi-
mento dessas atividades, de forma produtiva e agradável. 

Não há dúvida de que, em face da realidade dos espa-
ços para o ensino no país, as instalações das universidades 
públicas podem ser consideradas privilegiadas. Afinal, ain-
da que insuficientes, verbas vultosas são disponibilizadas 
para tais instituições, se comparadas com os recursos dis-
poníveis para a escolarização em geral. Infelizmente, isso 

não tem propiciado uma administração adequada dos vá-
rios recursos para tratar do espaço físico. 

O modelo de câmpus universitário é, sem dúvida, uma 
opção dispendiosa. A construção, a manutenção e a amplia-
ção dos câmpus universitários são caras. Os câmpus exigem 
manutenção constante, além de todos os gastos necessá-
rios com equipamentos, mobiliários etc. Os poderes públi-
cos têm demonstrado que não possuem os recursos neces-
sários para esse aporte. Apoiam e custeiam o que podem, 
porém os recursos são sempre insuficientes. Assim, as obras 
são construídas em ritmo lento, o que compromete sua es-
trutura e as fases já concluídas. As grandes áreas urbaniza-
das também demandam muitos cuidados. É oportuno lou-
var os esforços de prefeituras dos câmpus e das comissões 
de obras, projetos e manutenção para manter os espaços 
públicos, os edifícios existentes e propor novos com a verba 
disponível, mas o fato é que essas questões, que vão da polí-
tica aos orçamentos, são entraves constantes e comprome-
tedores. A opção pelo modelo já se cristalizou e não existem 
perspectivas de retorno. Cabe, agora, a busca de políticas 
mais eficientes para que, nesse quadro, ainda sejam manti-
dos e produzidos espaços adequados aos fins a que se des-
tina este território especial: o câmpus universitário.
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Finalmente, não poderíamos deixar de mencionar que 
a sociedade e a educação brasileiras passaram por grandes 
transformações desde o período de construção de alguns 
câmpus aqui focalizados e os dias de hoje. No que concerne  
ao ensino superior, assistimos à transformação de seu mo-
delo: de um ensino meritocrático, destinado à formação de 
quadros, de cientistas, de profissionais liberais, passa-se a 
um modelo assistencialista e várias medidas da política para 
a educação superior o atestam. Isso certamente ajuda a en-
tender a penúria por que passam as universidades públicas, 
sobretudo em termos de construção de seus espaços. A fase 
dos grandes projetos arquitetônicos e urbanísticos, da dis-
cussão conceitual na qual se envolviam notáveis intelectuais  
de vários campos do conhecimento, de refinamento dos es-
paços, do desenho de seus equipamentos, passou. Hoje, a 
urgência e a falta de recursos é que são determinantes.




