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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 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros108

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).


