
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PINTO, G. A., and BUFFA, E. A universidade medieval – uma instituição urbana. In: Arquitetura e educação: campus 
universitários brasileiros [online]. São Carlos: EdUFSCar, 2009, pp. 141-148. ISBN: 978-85-7600-374-8. 
https://doi.org/10.7476/9788576003748.0015. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 
  

 

 
Considerações finais 

 
 

Gelson de Almeida Pinto 
Ester Buffa 

 

https://doi.org/10.7476/9788576003748.0003
https://doi.org/10.7476/9788576003748.0015
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


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.




