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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 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros110

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).




