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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.
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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.


