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Embora o termo câmpus – com acento –, do latim 
campus, não esteja registrado no Vocabulário Ortográfi-
co da Língua Portuguesa (VOLP), utilizamo-lo nesta obra 
por julgar coerente sua acentuação. Justificamos o uso 
com alguns exemplos de palavras que possuem a mesma 
terminação de câmpus, e que recebem acento por serem 
paroxítonas terminadas em “us” (regra), como bônus, ônus, 
Vênus e vírus. 
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Prefácio

A universidade, desde suas origens medievais até os 
dias de hoje, sempre marcou sua presença nas cidades 
delimitando um território específico, configurando seus 
espaços de modo particular. Mantendo relações imedia-
tas e diretas com a estrutura urbana envolvente, mesclan-
do-se em seu interior ou isolando-se como um enclave, 
as instituições universitárias estabelecem fronteiras mais 
ou menos fluidas com seu entorno. Os espaços universitá-
rios, em câmpus isolados da trama urbana ou nela inseri-
dos, seus edifícios especializados e suas relações com pro-
jetos pedagógicos e modelos de ensino específicos são 
os temas que o livro dos professores Gelson e Ester trata 
segundo uma abordagem histórica, mas também crítica, 
de projetos das instalações de ensino e pesquisa e de suas 
dimensões pedagógicas.

As universidades europeias constituíram edifícios e 
espaços especializados desde suas realizações pioneiras 
(Universidade de Bolonha, em 1088; Universidade de Pa-
ris, em 1150; Universidade de Oxford, em 1167). Mas é nos 
Estados Unidos do início do século XVIII que a noção de 
câmpus universitário surge como um modo peculiar e ori-
ginal de essa instituição se implantar no espaço. Invenção 

norte-americana por excelência, sua própria denominação 
– câmpus ou campo, em latim – remete à visão agrarista 
dominante nos EUA do século XIX, em que as ideias de 
Emerson e Thoreau impregnavam a cultura das vanguar-
das    intelectuais. Apoiado em uma ideologia antiurbana, 
o câmpus universitário emerge a partir do college do pe-
ríodo colonial como locus segregado da cidade, ambiente 
no qual o afastamento  da turbulência citadina permitiria o 
desenvolvimento sem peias da ciência e do conhecimento. 

Do projeto de Thomas Jefferson para o câmpus da 
Universidade da Virgínia, de 1819, passando pelo plano 
de  Olmsted para o câmpus da Universidade de Berkeley, 
de 1868, até o Florida Southern College, projetado em 
1885 por Frank Lloyd Wright, assistimos à consolidação 
de um modelo de território universitário que se difundirá 
por inúmeros estados norte-americanos e será difundido 
em âmbito internacional, especialmente para os países 
da América do Sul que, como o Brasil, a partir dos anos 
1930, no bojo de processos de modernização social, eco-
nômica e política, criarão novas universidades e com elas 
também novos territórios universitários. 

Adotando traçados variados, do pinturesco ao geo-
métrico, com a presença marcante em muitos planos do 
ideário formal do city beautiful e seus traçados à maneira 
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beaux-arts, os câmpus dos EUA passaram ao longo do sécu-
lo XX a receber forte influência do urbanismo modernista, 
sobretudo depois da ida de inúmeros arquitetos europeus 
nos anos 1930 para o país. É assim que o Harvard Graduate 
Center é projeto de Walter Gropius, enquanto o câmpus do 
Instituto Illinois de Tecnologia é projeto de Mies van der 
Rohe, sendo que mais recentemente Rem Koolhas proje-
tou sua área central, e o plano da Universidade de Harvard 
tem Le Corbusier entre seus autores. Do mesmo modo, o 
câmpus do Instituto Massachusetts de Tecnologia é de au-
toria de Eero Saarinen e Alvar Aalto.

Na Europa não encontraremos a mesma fecundidade  
projetual de câmpus e cidades universitárias como nos 
EUA, ainda que o livro de Stefan Muthesius, The Postwar 
University. Utopianist Campus and College1 aponte inúme-
ras realizações bastante renovadoras nos últimos 50 anos, 
marcadas em um primeiro período, que vai até o fim dos 
anos 1970, por concepções megaestruturais. O câmpus da 
Universidade de Roma, projetado por Marcello Piacentini 
durante o regime fascista, destaca-se, nesse sentido, pelo 
fato de o mesmo arquiteto ter sido responsável por um dos 

1 Paul Mellon Centre for Studies in British Art, Yale University Press, 
New Haven and London, 2000.

planos para a Universidade do Brasil em 1936. Ao lado dele, 
Le Corbusier também elabora sua proposta, substituindo o 
termo câmpus por cidade universitária, conforme já indica-
va em seus desenhos para o Rio de Janeiro quando de sua 
primeira visita em 1929. Vale lembrar que, no ano seguinte, 
Agache, em seu plano para a cidade do Rio de Janeiro, in-
cluía uma cité universitaire, também denominada, na tradu-
ção para o português de seu plano, de “bairro universitário”, 
localizado junto à Praia Vermelha e à enseada do Botafogo.

Sobre tal proposta de Agache vale a pena nos deter-
mos um pouco mais. A respeito dela, assim se refere o ur-
banista francês que atuou até meados dos anos 1940 entre 
nós: “É igualmente no bairro do Botafogo que prevemos a 
criação do núcleo universitário indispensável ao centro de 
cultura intelectual que o Rio de Janeiro constitui do fato da 
sua importância política e econômica” (AgAche, 1930, p. 194). 
Como vemos, a proposta de se construir um centro univer-
sitário antecipa a própria criação da Universidade. Mas aqui 
também se revela seu sentido principal: a universidade 
como instituição modernizadora, sobretudo em um país 
no qual ela surge tardiamente.

Ainda para Agache, 
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os estabelecimentos universitários representam um 
conjunto de edifícios consideráveis; eles devem sa-
tisfazer a duas condições essenciais; estarem espaço-
samente instalados numa orientação salubre e pos-
suírem comunicações fáceis com o centro da cidade, 
de modo a tornar cômodo e atraente o preparo dos 
estudos e a formação de técnicos chamados a pres-
tar grandes serviços ao país (idem). 

Se por um lado Agache propõe situar o centro uni-
versitário junto à cidade e ao seu centro em especial, por 
outro lado, o sítio escolhido constitui-se como um refúgio: 

Lentes e alunos gozarão, aí, de um asilo sossegado e 
agradável. Estarão nas proximidades e com comuni-
cações fáceis com o centro da cidade permanecen-
do, ao mesmo tempo, afastados do barulho e do trá-
fego em consequência da configuração topográfica 
dos sítios; beneficiarão de uma situação pitoresca ao 
pé do Pão de Açúcar… (idem).

Tal denominação – cidade universitária –, ao invés de 
câmpus, é significativa, pois inverte um dos sentidos desse 
território universitário conforme seu conceito norte-ameri-

cano, marcado pelos ideais agrários e campestres. No lugar 
de um campo, a cidade, à imagem da cidade na qual se 
insere, ainda que especializada, como cidade universitária.

Por outro lado, no estudo dos planos de assentamen-
tos universitários, bem como nas arquiteturas de seus edi-
fícios, encontramos ressonâncias de teorias e realizações 
estrangeiras, o que fez de câmpus e cidades universitárias 
públicas no Brasil um laboratório privilegiado da arquite-
tura, do urbanismo e do paisagismo modernos. A inserção 
dessa produção específica de territórios de universidades 
públicas no Brasil, na cultura arquitetônica, urbanística e 
paisagística e na cultura técnica e profissional do século XX 
é aspecto ainda pouco explorado pela nossa historiografia. 
E aqui destacamos uma das contribuições que este livro 
traz, realizando um esforço de mapeamento das principais 
experiências de construção pelo Estado de territórios uni-
versitários em âmbito nacional.

Vale observar que em nosso continente, salvo casos 
isolados, como o câmpus da Universidade de Concepción, 
no Chile, projetado em 1921 por Karl Brünner, ou o da Uni-
versidade de Minas Gerais, de 1928, a maioria dos planos de 
câmpus e cidades universitárias é posterior aos anos 1930. 
Na América Latina, o papel desempenhado pelo conescAl – 
Centro Regional de Construcciones Escolares para América 
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Latina y la Región Del Caribe –, órgão vinculado à UNESCO, 
cuja revista trimestral editada na Cidade do México, DF, de 
1965 a 1982, teve expressiva penetração na cultura arquite-
tônica e urbanística do período, foi decisivo. A realização 
do Primeiro Seminário Nacional sobre Planejamento de 
câmpus universitários em Brasília, DF, de 17 a 27 de março 
de 1975, em plena ditadura militar no Brasil e em outros paí-
ses do continente, com a ativa participação de técnicos do 
conescAl e arquitetos e engenheiros vinculados a escritórios 
de planejamento de câmpus e cidades universitárias de 
diversas universidades públicas, foi um momento raro de 
intensa troca de experiências, destacando-se os trabalhos 
dos arquitetos Carlos Rodríguez Robles (Etapas Metodoló-
gicas del Planeamiento Físico de un Campus e Procedimiento 
para Formular Alternativas de Zonificación de un Campus) e 
Eugenio G. Cáceres Contreras (Planeamiento Físico a Nivel 
Universitario), reivindicando procedimentos projetuais e de 
planejamento de um câmpus específico para as condições 
da universidade latino-americana, buscando escapar dos 
princípios norte-americanos que, mesclados ou ao lado 
de soluções racionalistas ou com traçados tipo garden-city, 
marcaram os desenhos de câmpus e cidades universitárias 
públicas desde 1928 até o plano da cidade universitária da 
Universidade de Brasília.

No Brasil, o primeiro projeto de câmpus foi o da Uni-
versidade de Minas Gerais, em 1928. Em 1936 tivemos os 
diversos projetos para a Cidade Universitária do Rio de 
Janeiro, com propostas de Le Corbusier, Piacentini, Lúcio 
Costa, e depois construído sob a autoria do arquiteto Jorge 
Moreira. A cidade universitária Armando de Salles Oliveira, 
da Universidade de São Paulo, em 1954, no bojo da come-
moração do IV Centenário de fundação da capital paulista, 
teve projetos de Rino Levi e de Anhaia Mello. Mais de um 
plano também foi desenvolvido para o câmpus da USP em 
São Carlos, destacando-se aqueles dos arquitetos Paulo de 
Camargo e Almeida e Hélio Duarte. Já o arquiteto de ori-
gem italiana, Mario Russo, elaborou em 1946 o plano para a 
Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, enquan-
to o arquiteto Hélio Duarte fez o projeto do câmpus da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, em 1960. 

Tal larga experiência em planejamento de câmpus e 
cidades universitárias no Brasil irá culminar com o projeto 
dos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para a Uni-
versidade de Brasília, em 1962. Posteriormente, outros pro-
jetos foram desenvolvidos que mereceram atenção, como 
o da Universidade de Campinas, em São Paulo, 1966, o da 
Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, 1969, 
e o da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, 
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1970. A partir dos anos 1970, alguns dos planos já realizados 
foram revistos, com propostas que buscaram incorporar 
soluções de pré-fabricação no âmbito da arquitetura e va-
lorização do automóvel ao lado do isolamento radical dos 
edifícios especializados na paisagem. Em 1968 também se 
promoveu uma mudança significativa no modo de se con-
ceber e se construir os territórios universitários.

O esforço de revisão, ainda que preliminar e, portanto, 
parcial, dessa significativa produção de câmpus e cidades 
universitárias, é outra importante contribuição deste livro. 
A avaliação crítica apresentada pelos autores em relação a 
inúmeros projetos de edifícios para fins universitários, re-
velando em muitos deles sua inadequação à dinâmica dos 
processos pedagógicos, bem como sua funcionalidade res-
trita, que deixa de lado a criação de espaços de convívio, 
não contemplando portanto as diversas formas de socia-
bilidade que o ambiente acadêmico contém, também vem 
enriquecer o debate que se faz necessário sobre a universi-
dade do século XXI que queremos construir e suas formas 
espaciais, tema principal deste trabalho.

Por outro lado, é preciso considerar os planos para 
câmpus e cidades universitárias, realizados no Brasil ao 
longo das décadas de 1930, 40 e 50, nos quadros de uma 
produção maior que marcou um período extremamente 

fecundo para a arquitetura e o urbanismo modernos. Nes-
se período, temos da construção de Goiânia, em 1933, à 
construção de Brasília, entre 1957 e 1961. Pontas de lança do 
processo de expansão das fronteiras da acumulação capi-
talista que, como bem analisou Marx, reproduzem formas 
primitivas de acumulação, sempre marcadas pela violência 
– contra os trabalhadores ou moradores locais e também 
contra a natureza – em um processo que retoma formas 
arcaicas para permitir o avanço do moderno. 

As novas capitais, como Goiânia e Brasília, demarcam 
esse período de enorme vitalidade – tanto em proposições 
quanto também em realizações – da cultura arquitetônica 
e urbanística moderna que se difundia e se consolidava no 
Brasil populista. Os projetos e planos de câmpus e cidades 
universitárias no Brasil, realizados entre 1936 e 1962, consti-
tuíram, ao lado da construção de dezenas de cidades novas 
– além das capitais já indicadas, também cidades de colo-
nização, cidades fabris e cidades balneárias –, um significa-
tivo laboratório do urbanismo e da arquitetura moderna, 
tendo sido construídos, ou pelo menos iniciada a ocupa-
ção com algumas obras, mais de uma dezena deles.

Como afirma Folin (1999, s/p), “a universidade geral-
mente se relacionou com a cidade em termos de alterida-
de, senão de indiferença, com um escasso interesse pelo 
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 significado ou pelas consequências de sua presença na ci-
dade”. Assim, o câmpus universitário é a expressão desse 
intercâmbio conflituoso ao se constituir como bairro  fecha-
do fora da cidade, e a cidade universitária a forma de en-
clave do fenômeno de subsunção da universidade à urbs, 
indicando-nos que há que se inverter tal relação. Ou, como 
propõe Folin, “transformar  radicalmente o modo pelo qual 
até hoje a universidade olhou a cidade – e vice-versa – e 
assumir para a universidade um papel de grande, se não 
decisivo, relevo no processo de construção da cidade con-
temporânea” (Folin , 1999, s/p).

É como elemento vivificador do processo de transfor-
mação da cidade atual que o câmpus universitário deverá 
repensar seu lugar na estrutura urbana, interagindo com a 
cidade contemporânea de modo ativo e ao mesmo tempo 
crítico ao oferecer um lugar público não apenas para usu-
fruto da população em geral, como área de lazer que seus 
espaços abertos propiciam, mas também como território-
usina de produções artístico-culturais e tecnológicas ino-
vadoras e experimentais. Acreditamos que este livro pode-
rá contribuir nesse sentido.

Carlos Roberto M. de Andrade 



Introdução

Neste livro, nós, um arquiteto e uma historiadora da 
educação, propomos explicitar as relações entre política edu-
cacional para o ensino superior, modelos de ensino superior 
e diretrizes arquitetônico-urbanistas de alguns câmpus uni-
versitários brasileiros. Há tempos, rea lizamos pesquisas que 
relacionam as propostas pedagógicas de nossas escolas com 
a organização de seu espaço. 

Para focalizar o tema câmpus universitários brasileiros 
dedicamos a primeira parte a rememorar o surgimento das 
universidades na Europa medieval, seu perfil geral, suas ca-
racterísticas fundamentais e sua evolução. Trata-se, como 
não poderia deixar de ser, de uma pesquisa bibliográfica, 
de textos de renomados historiadores, destinada a mostrar 
aos possíveis leitores os traços mais significativos de uma 
instituição escolar, até então sem similar algum. Após algu-
mas informações básicas sobre as primeiras universidades 
surgidas no continente europeu, Paris e Bolonha, focaliza-
mos, em seguida, traços básicos das universidades inglesas 
que influenciaram as universidades da América do Norte. 
Ainda que herdeiras das universidades inglesas Oxford e 
Cambridge, a característica mais genuína das universida-
des americanas é sua instalação no campo, daí a expressão 

câmpus universitário, e não na cidade, como as europeias. 
Essa nova organização arquitetônico-urbanística transfor-
mou a vida universitária, apresentando novos e variados 
desafios. Com essa primeira parte, queremos mostrar, em 
síntese, que a instituição universitária, surgida nas cidades 
europeias medievais que, a partir do século XII tiveram um 
grande desenvolvimento, ao chegar aos Estados Unidos da 
América, foi implantada fora do espaço urbano. 

A segunda parte é dedicada a uma síntese da história 
da universidade brasileira, com especial ênfase ao mode-
lo de ensino superior então implantado. Como sabemos, 
o ensino superior leigo no Brasil, criado pelo Príncipe Re-
gente D. João, não foi inicialmente organizado em forma 
de universidade, mas de escolas isoladas. Na primeira 
metade do século XX, foram criadas as primeiras universi-
dades brasileiras com características muito peculiares, se-
gundo o modelo de justaposição de faculdades isoladas. 
A partir dos anos 1960, foram criadas outras universidades 
organizadas, estrutural e espacialmente, de acordo com 
um novo modelo. Trata-se, nesse caso, do processo deno-
minado modernização da universidade brasileira que, em 
termos espaciais, adotou a tradição americana de câmpus. 
No Brasil, entretanto, o câmpus universitário foi aclimata-
do, assumindo características próprias. 
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Para os nossos propósitos, podemos, grosso modo, dis-
tinguir, assim, duas grandes fases na história do ensino uni-
versitário no Brasil. Uma delas corresponde à criação das 
primeiras universidades, nos anos 1920 e 1930, por justaposi-
ção de faculdades isoladas já existentes, como já afirmamos. 
Dessa fase, focalizaremos três universidades: a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 1920; a Universidade de São 
Paulo (USP), 1934; e a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), 1934. Costuma-se afirmar que essas universida-
des, criadas na primeira metade do século XX, teriam segui-
do um modelo “clássico”, cuja função mais importante seria a 
formação dos quadros necessários ao Estado, de lideranças 
político-culturais e de profissionais liberais. Por muito tempo, 
os cursos superiores considerados “clássicos” foram, não por 
casualidade, os de Direito, Medicina e Engenharia. Em ter-
mos arquitetônico-urbanísticos, essas universidades foram 
instaladas em prédios imponentes, às vezes majestosos ou, 
ao menos, de significado histórico, e sempre implantados na 
malha urbana.

A segunda fase, contemplada na terceira parte do li-
vro, corresponde ao momento de grandes transformações 
econômicas, políticas, sociais e culturais do país e de grande  
expansão do ensino superior, com início nos anos 1960. No-
vas universidades foram criadas a partir de outros modelos, 

voltadas principalmente para impulsionar o desenvolvi-
mento científico-tecnológico do país e, por isso mesmo, 
acentuando o papel da pesquisa. Em termos de organiza-
ção do espaço , essas universidades, com decisiva influência 
norte-americana, foram instaladas em câmpus universitá-
rios. Ilustraremos essa fase estudando a Universidade de 
Brasília (UnB), 1960, e a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), 1964. É certo que os novos modelos de organi-
zação universitária atingiram, até mesmo por força da lei, as 
universidades já existentes que passaram por transforma-
ções estruturais e pedagógicas e que também construíram 
seus câmpus apartados das cidades, ainda que não tenham 
abandonado suas instalações no centro urbano.

No essencial, desejamos mostrar o percurso histórico 
da instituição universitária que, nascida na Europa medie-
val como instituição urbana, sofreu grandes transforma-
ções no tempo e no espaço, chegou aos nossos dias, no 
Brasil, a se constituir como câmpus universitário. Pretende-
mos, ainda, analisar as principais decorrências desse fato. 

Quando iniciamos a pesquisa, parecia-nos que as dis-
tinções entre câmpus universitário e cidade universitária 
eram bastante claras. No decorrer da investigação, desco-
brimos que os diversos estudiosos, arquitetos, urbanistas, 
planejadores, educadores e governantes utilizam muitas 
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vezes essas expressões como sinônimas. Para nós, cidade 
universitária é uma região delimitada, autônoma, regida 
pelas regras acadêmicas. Inicialmente situada nos arre-
dores de grandes cidades, com o tempo acabava sendo 
envolvida por elas. Por sua vez, o câmpus universitário, 
apesar de também se situar numa área delimitada, de-
pende diretamente da infraestrutura da cidade que o cer-
ca. Essas questões serão tratadas no decorrer do texto e 
veremos que, muitas vezes, a distinção é clara, mas nem 
sempre. No entanto, esses conceitos têm local de origem e 
período histórico de criação definidos. No texto, tentamos 
apresentar, além das características desses espaços, suas 
diferenças básicas e seu funcionamento, analisando o ter-
ritório, relacionando-o com sítios urbanos próximos, suas 
propostas urbanísticas, seus edifícios e sua vida cotidiana. 

Temos consciência de que uma investigação como 
essa, longa no tempo e ampla no espaço, constitui uma te-
meridade. No entanto, nosso intuito principal é o de enten-
der o caminho percorrido por uma instituição escolar, cria-
da na Idade Média europeia na malha urbana para, depois, 
em outros tempos e lugares, ser afastada das cidades e se 
configurar como câmpus universitário. Assim, ao enfocar-
mos algu mas das principais universidades brasileiras, nosso 
objetivo maior é analisar o processo de projeto, planeja-

mento e construção de seus câmpus, uma tarefa original e 
extremamente complexa que envolvia a participação de di-
ferentes profissionais. Para tanto, não era necessário estudar 
todos os projetos elaborados. O que nos interessa é, antes, 
evidenciar o árduo e tumultuado processo de construção 
dos câmpus de algumas de nossas mais renomadas univer-
sidades e a opção pelos conceitos modernos na elaboração 
dos projetos. Acreditamos que não há instituição sem histó-
ria, nem história sem sentido. O enorme desafio é desvelar 
esse sentido. Cabe ao leitor avaliar se conseguimos.





primeira parte





Capítulo 1

A universidade medieval – uma 
instituição urbana

Os historiadores costumam situar, por volta do sécu-
lo XII, o desenvolvimento urbano e cultural europeu. Con-
sequência do crescimento demográfico geral do ocidente, 
as cidades distinguiam-se das vilas que rodeavam castelos 
senhoriais ou grandes mosteiros não só por sua importân-
cia quantitativa, mas sobretudo porque ofereciam aos que 
vinham habitá-las condições econômicas, sociais e políticas 
inteiramente novas. Como afirma Verger, a cidade era, em 
primeiro lugar, a divisão do trabalho, o surgimento dos ofí-
cios comerciais e artesanais. Consequentemente, a cidade 
era também a corporação, muitas vezes chamada universi-
tas – os que exerciam o mesmo trabalho, o mesmo ofício e 
viviam próximos uns dos outros tendiam a se associar, com 
o intuito de se proteger. Mas a cidade, continua Verger, era, 
em segundo lugar, a liberdade:

(…) no momento em que atingiam uma certa impor-
tância, as cidades, às vezes à força, o mais das vezes 
por negociações e compromissos, esforçavam-se por 

obter de seu senhor uma certa autonomia, assim 
como garantias – jurídicas, fiscais, militares – para 
seus habitantes. Imagina-se a influência desse ‘mo-
vimento comunal’ sobre a própria mentalidade dos 
citadinos: afirmavam-se como homens livres, toma-
vam consciência da originalidade de seu modo de 
vida, aprendiam a se unir, a preparar entre si, pela dis-
cussão, um programa, a resistir às autoridades locais, 
a negociar com elas a realização de seus pedidos e o 
acesso de sua comuna à autonomia; aprendiam, en-
fim, a instalar formas de governo municipal, muitas 
vezes muito próximas da organização das guildas e 
corporações profissionais e, como elas, mais ou me-
nos inspiradas nos modelos antigos redescobertos 
pelos juristas (Verger, 1990, p. 27-28).

As corporações de ofício ou guildas eram unidades so-
ciopolíticas, administrativas e econômicas de suma impor-
tância e que com os clãs familiares constituíam a base das 
pequenas sociedades urbanas medievais. Focalizar a rica e 
variada história das corporações de ofício medievais não 
é nosso objetivo. Há uma vasta e importante bibliografia 
sobre o assunto. No entanto, queremos recordar algumas 
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de suas características marcantes que guardam uma seme-
lhança grande com a corporação de mestres e estudantes. 

As corporações eram unidades produtivas e não esco-
las, embora houvesse no interior delas um processo de trans-
missão dos conhecimentos e um caminho a ser percorrido 
pelo futuro artesão, com graus muito bem estabelecidos.

O aprendiz é admitido através de um contrato entre 
o mestre e seu pai ou tutor. Este contrato, a princípio 
oral e posteriormente escrito, fixa o preço e a duração 
da aprendizagem, detalha os deveres do mestre e do 
aprendiz e ocasiona um juramento diante de alguns 
mestres para marcar a entrada de um novo membro da 
corporação. Hospedado e alimentado, o aprendiz en-
tra numa nova família e deve obediência e submissão a 
seu novo mestre. (…) Cumprido o contrato, o aprendiz 
torna-se companheiro. Este status é a princípio transi-
tório, mas conforme as necessidades da indústria e as 
circunstâncias, ele pode eternizar-se. Para estabelecer-
se, o companheiro deve ‘ter com que’, isto é, dispor de 
recursos suficientes para adquirir suas ferramentas e 
abrir sua própria loja ou seu atelier (PetitAt, 1994, p. 51). 

O companheiro poderia tornar-se um mestre no ofí-
cio. Para tanto, havia uma série de obstáculos a superar: era 
preciso apresentar sua obra-prima, o que exigia não só lon-
go aprendizado, como também recursos financeiros para 
custeá-la. Além disso, o companheiro devia enfrentar a 

compra do ofício, os custos ocasionados pela cerimô-
nia, o pagamento de um direito de entrada”. Ao lado 
destes obstáculos – despesas e taxas que atingiam 
uma soma considerável – era preciso, ainda, “vencer 
a má vontade dos mestres e dos jurados que julga-
vam despoticamente os candidatos a mestre”. Desta 
forma, o aprendizado desemboca em dois tipos de 
trabalho artesanal: o independente – o companheiro 
que se tornou mestre e pode ter seu próprio negó-
cio – ou um trabalho assalariado, onde o status de 
companheiro pode passar de provisório a definitivo. 
Ambos estão presos a regulamentos corporativos 
(idem, p. 52).

A cidade era também uma outra corporação – a de 
mestres e estudantes – que recorriam à associação corpo-
rativa para afirmar sua força e obter certa autonomia em 
relação aos poderes religioso e civil. Essa corporação era 
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também chamada universitas – ensino aberto a todos, clé-
rigos e leigos – ou studium, o local do estudo, uma cidade 
onde há mestres oferecendo instrução. Esse era o sentido 
original dessas palavras, mas foi o termo universitas, e não 
studium, que se tornou o nome padrão para designar a 
nova instituição nascente. Mais tarde, o termo universida-
de passou a ter o significado de universalidade do saber, 
significado que não tinha inicialmente.

Segundo Manacorda, as Leis de Afonso X, o Sábio (sé-
culo XIII), constituem talvez a mais ampla codificação da 
vida universitária. Estabelecem, antes de qualquer coisa, o 
que é um estudo (studium), quantos tipos dele existem e 
por ordem de quem deve ser feito:

(…) estudo é união de mestres e estudantes que se 
realiza em qualquer lugar com a vontade e o objetivo 
de aprender as ciências. Existem duas espécies de es-
tudo: a primeira é aquele que chamamos de ‘estudo 
geral’, em que há mestres das artes como gramática, 
lógica, retórica, aritmética, geometria, música e as-
tronomia, como também há mestres de decretos e 
senhores de leis; este estudo deve ser estabelecido 
por mandado do Papa, do Imperador ou do Rei. A 
segunda espécie é aquela que chamamos de ‘estudo 

particular’, que é o ensino que um mestre qualquer 
ministra numa cidade qualquer, privadamente, a al-
guns alunos (Lei I. MAnAcordA, 1989, p. 151).

O desenvolvimento urbano, comercial e cultural do sé-
culo XII acarretara a expansão do uso da escrita, o desgaste 
do monopólio exclusivo da Igreja, a criação de escolas para 
a transmissão das técnicas de leitura, escrita e cálculo, bem 
como para a formação em práticas jurídicas, médicas e co-
merciais. Esse mesmo movimento consagrou a liberdade 
dos mestres que, reunidos em corporação, podiam dispor 
de sua capacidade de trabalho, até então dependente dos 
senhores ou da Igreja. Segundo o costume da época, essa 
associação em corporação, em parte sociedade de auxílio 
mútuo, em parte confraria religiosa, servia para defender 
seus interesses e privilégios conquistados. Os professores 
ministravam seus cursos, e qualquer lugar servia, em troca 
de salários ou de taxas pagas pelos estudantes.

Notamos a ausência de prédios específicos para o 
funcionamento dessas aulas. O espaço para as lições – a 
casa do professor ou uma sala alugada – geralmente era 
simples, sem decoração, e mobiliado, quando muito, com 
alguns bancos para os alunos e um móvel para o profes-
sor. A construção, quase sempre de barro e madeira, não 
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permitia aberturas generosas; por isso, a iluminação e a 
ventilação certamente não eram adequadas: no frio, a sala 
tornava-se gélida e, no calor, quente e abafada, uma prova-
ção a mais para os alunos. 

A casa do fi nal da Idade Média era bastante diferente 
da que conhecemos. Uma de suas características marcantes 
era a falta de uma funcionalidade específi ca para os poucos 
cômodos – quando existentes – que a compunham. Geral-
mente, eram edifícios pequenos, de dois andares. No térreo 
fi cavam a cozinha e as ofi cinas ou outra atividade de traba-
lho. Era certamente aí que os mestres conseguiam algum 
espaço para ensinar. No andar superior fi cavam os espaços 
para comer e dormir, geralmente sobre a cozinha. Uma es-
cada estreita ligava os dois pisos. Vale lembrar que o con-
ceito moderno de privacidade só começou a aparecer no 
programa das residências, e ainda assim muito lentamente, 
em fi ns do século XVII. Até então, membros da família, em-
pregados e agregados compartilhavam o espaço de comer 
e de dormir, sem nenhuma divisória ou anteparos. Instalada 
no térreo quando alugada, a sala do mestre se misturava às 
de outras atividades ali realizadas. Quando ministrava seus 
cursos em sua casa, o espaço para os alunos fazia parte do 
único cômodo que defi nia essas residências. Havia também 
prédios de três ou quatro andares onde cada residência era 

constituída de um único cômodo. Fossem sobrados ou pe-
quenos prédios, todos eram dispostos ao longo das ruas es-
treitas, uns colados aos outros, um dos recursos utilizados 
para se conseguir aquecimento interno dos espaços. Mes-
mo as casas isoladas cercavam-se de outras construções 
(estábulos, depósitos), na tentativa de protegerem-se nos 
períodos mais rigorosos do inverno.

 
Figura 1 Mestre e alunos – século XIII.

Fonte: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/mo-

delos/index.htm>.

Enfi m, esses espaços, aos nossos olhos, não eram defi -
nidos por funções específi cas nem por alguma forma de 
isolamento ou privacidade, sendo o conforto quase inexis-
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tente. Para sua construção, usavam-se os materiais mais 
facilmente encontráveis em cada região. Normalmente, as 
casas eram feitas de madeira, pedra, tijolo e até mesmo de 
barro. As aberturas, janelas e portas, dependiam de técni-
cas construtivas limitadas e, por isso mesmo, em número 
menor do que o necessário para oferecer uma boa ilumi-
nação interna. Mesmo após uma maior popularização do 
vidro, as janelas ainda eram dimensionadas mais em razão 
da proteção contra o frio do que da iluminação e da salu-
bridade interna. Desse modo, os mestres montavam suas 
salas de aula sempre iluminadas por velas, sem as quais se-
riam impossíveis a leitura e as atividades. 

Algumas imagens das primeiras universidades medie-
vais mostram alunos sentados frente a frente e, ao fundo, 
em posição de destaque, o professor. Esse arranjo da sala 
é bastante adequado à prática pedagógica de ouvir e, so-
bretudo, de discutir. Dada a ausência de prédios próprios, 
as assembleias, os debates solenes, os exames e as cerimô-
nias universitárias realizavam-se em conventos ou igrejas 
(Verger, 1990). 

Por sua vez, os aprendizes não eram organizados 
em salas homogêneas por idade ou níveis de conheci-
mento. Não havia classes nem séries. Ao contrário, alunos 
iniciantes  e mais adiantados, com idades que variavam de 

12 a 20 anos, assistiam às mesmas lições por tanto tempo 
quanto permitissem seus recursos e exigissem suas ambi-
ções. A ambição poderia ser concluir a Faculdade de Artes, 
conquistar a licença e tornar-se, assim, um mestre em Ar-
tes, ou então concluí-la e dirigir-se aos cursos de Medicina, 
Direito ou Teologia e, depois, dedicar-se a essas profissões. 
Nesse caso, a Faculdade de Artes, onde se estudavam as 
sete artes liberais, isto é, o trivium – retórica, dialética e filo-
sofia – e o quadrivium – geometria, aritmética, música e as-
tronomia –, era propedêutica às faculdades superiores. Aos 
que nem sequer concluíam a Faculdade de Artes abriam-se 
perspectivas no comércio, no artesanato, nas administra-
ções comunais, no governo real (PetitAt, 1994). 

A vida do estudante é marcada por um sistema de 
graus e exames. O grau mais importante, à semelhança 
das corporações de ofício, é o mestrado que, em algumas 
faculdades como as de Direito, é denominado doutorado. 
Esse grau é precedido pelo bacharelado e pela licença que, 
por sua vez, era inicialmente uma autorização do chanceler 
para lecionar (licencia docendi), mas, com as universidades, 
essa autorização dependia do sucesso num exame que re-
velasse as capacidades e conhecimentos dos estudantes 
(clAusse, 1971). 
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Petitat (1994, p. 73-74) relata com detalhes os graus na 
Universidade de Paris:

A Faculdade de Artes de Paris prevê três graus. O pri-
meiro, ou déterminance, significa que o estudante foi 
aceito como candidato a mestre. Ele deve enfrentar 
um debate público. No princípio do século XIII, trata-
va-se de uma mera cerimônia, que depois tornou-se 
obrigatória e chegou até mesmo a ser precedida de 
um exame. O segundo grau é a licença, cuja atribui-
ção é precedida de um exame. Os fracassos são rela-
tivamente raros, pois o estudante só é apresentado 
pelo mestre se tem todas as chances de vencer a 
prova. O último grau é o mestrado, que é obtido em 
exame, ao redor de seis meses após a licença. Trata-se 
de uma autorização para ensinar, fornecida pela cor-
poração dos mestres-professores da faculdade. Ela 
é conferida por ocasião de uma cerimônia solene, o 
inceptio, durante a qual o novo mestre dá uma aula 
inaugural. Este desenvolvimento da carreira do estu-
dante “artista” se repete nas três outras faculdades, 
de Teologia, de Direito e de Medicina. Dos três graus, 
o mais importante é a licença. Esta é reconhecida e 
aprovada por uma autoridade de caráter “universal”, 

o papado. O licenciado adquire, a princípio, o direito 
de ensinar nas outras universidades da Europa que 
tenham também o reconhecimento papal. Contudo 
este direito teve algumas exceções.

O número dessas salas de ensino ou universitas au-
mentou proporcionalmente ao crescimento das cidades 
onde mestres se instalavam e ofereciam seus serviços. 
Como forma de controlar e disciplinar o número crescente 
de estudantes em algumas cidades, bem como de resolver 
um grave problema, o da moradia, as administrações lo-
cais, ao longo do século XV, passaram a obrigar os alunos, 
exceto os nobres, a se inscrever ou nas hospitia ou nas pe-
dagogia, conforme suas condições financeiras, e a morar 
nessas casas até o final de seu período de aprendizado. Al-
gumas cidades como Bolonha e Paris eram particularmen-
te prósperas e ofereciam, além de produtos agrícolas (ali-
mentação), segurança física e liberdade acadêmica, bens 
preciosos para estudantes e mestres aí se estabelecerem. 
O comércio tornara-se intenso e necessitava-se de mão de 
obra para os vários negócios e serviços. Para essas cidades, 
dirigia-se um maior número de mestres que abriam novas 
salas de ensino. Consequentemente aumentava o número 
de estudantes, novos consumidores, que eram bem-vindos 
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e recebiam tratamento especial de toda a comunidade, o 
que não era inusitado, pois mesmo alguns mais pobres 
eram financiados por nobres ou pela Igreja e sempre ti-
nham algumas valiosas moedas para gastar e garantir a 
prosperidade do comércio e da cidade.

Desordenadamente, as cidades cresciam, aumentan-
do as distâncias entre seus vários núcleos nascentes. Ser-
viços, moradia e comércio não faziam mais parte de um 
único núcleo central, mas passaram a espalhar-se dada a 
nova configuração que as cidades iam assumindo. Entre 
outros motivos, passou a ser mais conveniente, sobre-
tudo para os mestres, ministrar seus cursos nas próprias 
hospedarias; afinal, os alunos estavam todos ali reunidos, 
o aluguel já estava pago e o mestre liberava um espaço 
em sua casa ou deixava de pagar aluguel por sua sala de 
aula. Aos poucos, salas independentes passaram a ser ins-
taladas nessas hospedarias que, com pequenas reformas 
e mudanças, transformaram-se em espaços de ensino e 
moradia para estudantes e mestres que ali viviam sob a di-
reção de um principal. Criadas em fins do século XII, essas 
hospedarias, a partir do momento que passaram a abri-
gar também o ensino, constituíam o gérmen do colégio 
medieval. De simples instituições caritativas, os colégios 
tornaram-se anexos à universidade e acabaram por absor-

ver toda a vida da Facul dade de Artes. O mais célebre foi 
sem dúvida aquele que Robert, da pequena localidade de 
Sorbon, fundou, em 1257, e que mais tarde tornou-se a re-
nomada Sorbonne, escola de Teologia (gAl, 1969).

Começavam, nesse momento, grandes transforma-
ções na pedagogia e na configuração dos espaços e tem-
pos de ensino. A reunião de muitos estudantes e mestres 
num mesmo local passou a exigir, necessariamente, novas 
regras de disciplina, de conduta e de aprendizagem. Os es-
paços de ensino tiveram de ser reorganizados de forma que 
atendessem mais eficientemente a essa nova realidade; no 
entanto eram espaços adaptados por meio de reformas ou 
de pequenas ampliações que geralmente resultavam em 
construções de relativa precariedade. Os prédios onde fun-
cionavam os colégios no século XIII compreendiam alguns 
quartos e uma capela. Assim, por exemplo, a dotação ini-
cial de Robert para o Colégio de Sorbon consistia em três 
casas e um celeiro (Verger, 1990). 





Capítulo 2

As universidades no século XV

A modesta origem das universidades medievais con-
trasta com sua evolução posterior já no final da Idade 
Média. Um traço marcante dessa transformação foi sua 
aproximação a um modelo proposto pela classe dirigen-
te, a nobreza, que redundou na aristocratização crescente 
das universidades, como nos explica Jacques Verger. Uma 
importante característica dessa aristocratização foi a se-
gregação dos estudantes pobres nos cursos curtos, não 
ultrapassando a Faculdade de Artes. Pobres eram aqueles 
que não podiam arcar com os custos dos cursos e, menos 
ainda, com os das suntuosas festas que os novos doutores 
eram obrigados a oferecer a toda a comunidade universi-
tária e a convidados de grande distinção. Esses estudantes 
poderiam obter, depois, apenas cargos subalternos, ma-
gros benefícios e empregos mal pagos, como preceptor ou 
mestre-escola (Verger, 1990). Outro traço significativo dessa 
aristocratização foi o gosto pelo luxo e pela ostentação no 
vestuário, nas cerimônias universitárias, nos divertimentos 
dispendiosos e, naquilo que nos interessa mais de perto, 

nos prédios das universidades e, consequentemente, nas 
atividades pedagógicas.

Já mencionamos que, nas origens, os mestres ensina-
vam em qualquer lugar disponível. No século XV, as univer-
sidades almejavam possuir prédios próprios para aulas e 
reuniões. Assim é que, afirma Verger, em Oxford, por volta 
de 1470, foram construídas as magníficas salas góticas da 
Divinity School para os teólogos. Em Bolonha, construíram-
se  salas de aula, embora o Arquiginásio, prédio que durante  
séculos abrigou a universidade, date do século XVI. Em 
1470, a Faculdade de Medicina de Paris adquiriu um palácio 
para nele se instalar. Na fundação de novas universidades já 
se previa uma dotação de prédios e de rendas regulares. É 
bem verdade que a construção de novos prédios respondia, 
então, a uma necessidade prática, a de alojar as bibliotecas 
de que começaram a ser providas a maioria das universi-
dades do século XV. Mesmo assim, os prédios das univer-
sidades permaneceram modestos se comparados aos dos 
colégios modernos, os do século XVI (Verger, 1990). 

O surgimento dos prédios e das bibliotecas acarretou 
algumas transformações nas condições de ensino. Como 
afirma Verger, ministrado num ambiente majestoso, o ensi-
no tornou-se uma cerimônia, modificando assim a relação 
pedagógica entre o mestre e seus discípulos: “o professor 
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dava suas aulas como se fossem discursos de aparato” 
(Verger , 1990, p. 146). A elegância do estilo e a perfeição 
formal tornaram-se forte preocupação dos professores do 
século XV, diferentemente dos escolásticos do século XIII, 
para quem a sofisticação do estilo poderia deformar as 
ideias. Além disso,

o gosto desinteressado pela ciência, o desejo de 
partilhá-la com outros, a confiança no valor fecundo 
da discussão desapareceram e, com eles, a ideia, pela 
qual haviam lutado os mestres dos séculos XII e XIII, 
de que todo homem que fosse capaz de fazê-lo tinha 
o direito de ensinar. Doravante, o saber será conside-
rado como posse e tesouro; do mesmo modo que as 
casas, as terras, os livros, ele se tornará um dos ele-
mentos do patrimônio familiar do doutor; garantirá 
sua situação pessoal e, por conseguinte, toda ordem 
social estabelecida (idem, p. 147-148).

Dessa forma, ao findar o século XV, as universidades 
europeias eram bem diferentes do que haviam sido no 
 século XIII.



Capítulo 3

As universidades britânicas

De acordo com Turner, nas suas origens, nos séculos XII e 
XIII, as universidades inglesas, principalmente Oxford e Cam-
bridge, foram modeladas pela Universidade de Paris no que 
diz respeito tanto ao conteúdo dos estudos quanto aos mé-
todos de ensino. 

De forma análoga ao que acontecia no continente, os 
estudantes seguiam as lições, escolhiam os mestres e, ini-
cialmente, salvo os ligados a ordens monásticas, alojavam-
se em casas dos habitantes da cidade. Mas logo halls e hos-
tels tornaram-se comuns: eram casas alugadas por grupos 
de estudantes, algumas vezes sob a direção de um mestre, 
onde dormiam e faziam as refeições. Esses halls e hostels cor-
respondiam aos hospitia da França. Turner informa que, em 
mea dos do século XV, havia cerca de 70 em Oxford. No entan-
to, nesse momento, surgiram os colleges, que eram estabe-
lecimentos permanentes fundados por benfeitores muitas 
vezes destinados a estudantes pobres, com regulamentos 
específicos de disciplina e estudo. O primeiro desses colle-
ges foi provavelmente o Merton College, de Oxford, fundado 
em 1264, destinado a estudantes já graduados (masters). Em 

1379, foi fundado o New College, de Oxford, que oferecia alo-
jamento e educação a estudantes ainda não graduados (un-
dergraduateds). No século XVI, esse sistema universitário de 
educação formado pelos colleges atingiu seu pleno desen-
volvimento. Por sua vez, as universidades de Oxford e Cam-
bridge (esta fundada por dissidentes de Oxford), no início 
do século XVII, atingiram o ponto alto de desenvolvimento. 
Em decorrência da Reforma política e religiosa, romperam 
com suas tradições medievais, reformando o currículo – su-
primindo a escolástica e introduzindo as ciências – e rece-
bendo um número de estudantes jamais visto (turner, 1984). 
Não podemos esquecer que o empirismo, segundo o qual 
não há ideias inatas e o papel dos sentidos e da experiência 
é, portanto, fundamental, propiciando o desenvolvimento 
das ciências experimentais, apareceu na ilha pelas mãos de 
filósofos como Bacon e Locke, e não no continente (França, 
Alemanha), onde predominava o racionalismo. Importa re-
lembrar tudo isso porque Oxford e Cambridge, bem como 
algumas universidades escocesas, foram significativas para 
a criação dos colleges na América colonial, inclusive em ter-
mos de arquitetura.

Inspirada nos claustros medievais, a planta dos colleges 
adotou o quadrângulo (quadrangle ou quad) como espaço 
articulador de todo edifício. Tratava-se, nesses claustros, de 
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um retângulo ou quadrado cercado por arcadas sob as quais 
a circulação era livre, abertas nas laterais e cobertas. Nos 
colleges, o quadrângulo é um espaço cercado de edifícios, 
usualmente de dois andares, com um gramado simples no 
centro e circulação aberta ao seu redor. Na maioria das es-
colas, esse espaço de circulação e de lazer era destinado aos 
alunos mais adiantados (seniors) e permitia acesso interno a 
todos os edifícios.

Como nos monastérios, o quadrângulo articulava tan-
to os edifícios ao seu redor como sua eventual expansão. 
Um novo quad e edifícios poderiam ser acrescidos ao con-
junto. Muitos dos colleges ingleses foram implantados em 
edifícios religiosos medievais. Ao tornarem-se seculares, os 
diversos claustros transformaram-se em espaços de reu-
nião e de circulação. Espaços simples, fluidos, de fácil aces-
so e de visualização de todo o conjunto. Da mesma forma, 
os edifícios tiveram seus espaços interiores reformados e 
destinados a novas funções. Continuaram repetindo a for-
ma alongada dos prédios dos monastérios, com corredores 
compridos, nos quais salas, dormitórios e outros espaços 
destinados a outras funções se sucediam. Formas mais 
compactas, em que um só edifício abrigava toda a escola, 
começaram a aparecer posteriormente.

O New College, em Oxford, foi um dos primeiros a 
adotar o quadrângulo como forma articuladora do edifício. 
Os prédios que constituíam o conjunto abrigavam um hall 
com refeitório e cozinhas, salas de aulas e de estudo, biblio-
teca e quartos dos estudantes. Em algumas escolas, o refei-
tório e a capela não faziam parte integrante do conjunto 
principal; eram conectados a ele, mas funcionavam como 
edifícios independentes.

A educação total entendia que o regime de interna-
to deveria formar o cidadão integralmente. Assim, morar 
na escola, território apartado da família, da sociedade, da 
cidade enfim, era imprescindível para garantir não apenas 
a aprendizagem dos conhecimentos, mas também a for-
mação do caráter do cidadão. Essa proposta pedagógica 
justificava as grandes alas de dormitórios e todos os de-
mais espaços de serviços destinados a dar sustentação às 
atividades internas de moradia. 

Enquanto, em Oxford, o quad, com seu gramado cen-
tral, criava uma circulação sempre faceando os edifícios, 
em Cambridge o modelo adotado foi o do court ou pátio: 
todo calçado, aberto para o céu, sempre propício a reuniões 
e encontros e permitindo a circulação sem obstáculos. No 
entanto, em ambos os casos, os edifícios que constituíam  o 
conjunto da escola fechavam e definiam esse espaço central. 
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As construções, geralmente feitas com paredes e es-
trutura de pedra, comumente se reportavam ao gótico 
mais austero e simplificado, como podemos ver em várias 
delas, sobretudo nas de Oxford. Muitas vezes, a constru-
ção remetia aos cottage – casa de campo – ingleses, mas 
sempre mantendo o quad ou court e os edifícios alongados 
com espaços articulados um após o outro, como ilustra a 
imagem do Trinity College.

A influência monástica é visível nesses edifícios de 
longos corredores e salas se sucedendo uma após a outra, 
como as celas dos monastérios. Mas, além dessa influên-
cia, devemos levar em consideração que o plano peda-
gógico dos colleges se assemelhava ao projeto da escola 
seriada adotado pelos jesuítas e reformistas. Cada sala cor-
respondia a um período de estudo, e cada andar ou zona 
do edifício a uma série de funções afins: salas de aula, dor-
mitórios, refeitório etc. Assim, fazia sentido adotar o quad 
como elemento articulador desses prédios. Ele possibilita-
va, além da circulação fluida entre os edifícios, a ilumina-
ção e a ventilação dos ambientes internos de cada ala, re-
curso importante para posicionar os corredores no centro 
do prédio e alocar as salas nas suas duas faces. De fato, o 
quad, antigo claustro, tornou-se espaço simples e de pou-
co uso. Não possuía nenhum equipamento como bancos 

ou quaisquer outros atrativos, mas, ainda assim, cumpria 
importante função no conjunto: à medida que definia hie-
rarquias de privacidade, distribuía com facilidade o fluxo 
dos estudantes entre os prédios e, como afirmamos, ga-
rantia a ventilação e a iluminação das salas dispostas na 
face interior de cada ala.

O caráter urbano dessas construções é o que mais nos 
interessa ressaltar. Como já pudemos ver, as universidades 
nasciam com o processo de urbanização das cidades na 
Europa. Esses espaços de ensino superior passaram por um 
longo período de transformações, de simples classes em 
salas alugadas a edifícios com localização e propósitos de-
finidos. Começaram a fazer parte das cidades e inaugura-
vam uma nova categoria de prédios urbanos. Os primeiros, 
sobretudo na Inglaterra, foram implantados nos limites das 
cidades, mas ainda faziam parte dela. Novos cursos foram 
criados e instalados nas proximidades dos já existentes e, 
com o tempo, esse conjunto mesclado de prédios urbanos 
e escolares acabou transformando-se em universidades 
(collegiate university) que congregavam as escolas próxi-
mas. Oxford e Cambridge surgiram, como universidades, 
nas cidades de mesmo nome e seu crescimento acabou 
por definir a região, posteriormente delimitada, onde es-
ses collegiate estão instalados. A cidade se mesclava aos 
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edifícios  escolares e, posteriormente, esse conjunto aca-
bou por se tornar espaço pertencente a uma universidade 
e, apesar de apartado da cidade, aparece na malha urbana 
como continuidade dela.

Observando o mapa de localização dos colleges e halls 
de Oxford, percebemos com clareza essa mescla entre a 
 cidade e os diversos edifícios da Universidade. Esse não é 
um caso isolado; praticamente, em todos os países euro-
peus, essa inter-relação com a cidade era comum. O terri-
tório da escola definia-se por seus edifícios, e não por um 
sítio, isto é, uma área delimitada, fechada e apartada da 
cidade. As escolas se integravam à malha urbana e consti-
tuíam elementos de seu crescimento. O conjunto de esco-
las e a cidade não eram divididos por limites físicos que as 
separassem; o limite da escola, como dissemos, era seu pró-
prio edifício e, ao redor, a cidade fluía e crescia livremente. 
Como não poderia deixar de ser, em Oxford, Cambridge ou 
Paris, as universidades tentavam implantar seus edifícios 
próximos uns dos outros. 



Capítulo 4

Estados Unidos da América: câmpus 
universitário

Ainda de acordo com Turner, no século XVII havia na 
Inglaterra um contingente de estudantes universitários 
jamais visto até então e que só seria superado no sécu-
lo XX. Esse entusiasmo popular pela educação foi expor-
tado para as colônias norte-americanas e tornou-se uma 
força importante no estabelecimento dos primeiros colle-
ges nas novas terras. Tanto do ponto de vista educacional 
quanto arquitetônico, os colleges norte-americanos foram 
influenciados pelos ingleses, mas o foram também pela 
educação superior escocesa. A Escócia, diferentemente 
da Inglaterra (com suas duas universidades centralizadas), 
possuía quatro instituições relativamente pequenas – St. 
Andrews, Glasgow, Aberdeen e Edimburgo –, cada uma 
com dois ou três colleges apenas. Consequentemente, ha-
via certa confusão na Escócia entre college e university, o 
que ocorreu também nos Estados Unidos (turner, 1984). 

Para os nossos propósitos, é preciso esclarecer as se-
melhanças e diferenças entre collèges franceses e colleges 
ingleses e norte-americanos. Na França, o collège faz parte 

do ensino secundário clássico-humanista. Há uma exceção 
que é o Collège de France (denominação que, após a Revo-
lução, recebeu o Collège des Lecteurs Royaux, criado em 
Paris por volta de 1530), instituição de ensino superior, de 
alto nível, com características próprias, apartada da uni-
versidade e que não conferia graus (chArle & Verger, 1994, 
p. 60). Diferentemente, na Inglaterra, o college pertence 
ao ensino superior: é a parte da universidade que prepa-
ra os estudantes (undergraduate) para a obtenção de tí-
tulos conferidos pelas universidades. O college inglês não 
confere títulos. Muitas vezes, prepara os estudantes para 
a universidade (graduate) da qual faz parte, embora possa 
também prepará-los para outras universidades. Nos colle-
ges, os estudantes têm à sua disposição acomodações, 
refeições, salas comuns, bibliotecas e espaços para prati-
car esportes. Nos Estados Unidos, o termo college designa 
instituições de educação superior, frequentemente inde-
pendentes e que podem conferir títulos. A origem do uso 
do termo college pelos norte-americanos está relacionada 
ao fato de que os fundadores dos primeiros colleges nos 
EUA (o primeiro foi o de Harvard, em 1636) formaram-se em 
Oxford e Cambridge: as pequenas instituições que funda-
ram não se assemelhavam a essas universidades, mas eram 
parecidas com seus colleges, isto é, formavam pequenas 
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comunidades  que recebiam os estudantes, oferecendo alo-
jamento, alimentação e uma educação dada por tutores aí 
residentes. Entretanto, assim que os primeiros estudantes 
se graduaram, esses colleges assumiram (sem permissão 
da autoridade) o direito de conferir títulos, o que, já assi-
nalamos, não acontecia na Inglaterra. Nos Estados Unidos, 
algumas das mais renomadas universidades, como Boston 
College e Darthmount College, preservaram o nome College 
por razões históricas (oliVen, 2005, p. 113-115).

O traço fundamental da educação superior norte-
americana desde o período colonial é a concepção de 
colleges e universities como comunidades nelas mesmas, 
isto é, como cidades microscópicas. Ainda que refletindo 
padrões e ideais europeus, as instituições de ensino supe-
rior dos EUA tomaram caminhos distintos. Por um lado, os 
colleges norte-americanos seguiram a tradição dos colleges 
ingleses, estudantes e mestres vivendo e estudando jun-
tos, e não os padrões universitários do continente europeu, 
mais frequentemente concentrados em temas acadêmicos 
e pouco se importando com a vida extracurricular dos es-
tudantes. Por outro, as instituições de ensino superior nor-
te-americanas desenvolveram características próprias. Os 
colleges e universities americanos construíram não apenas 
salas de aula e outros espaços acadêmicos, mas também 

dormitórios, refeitórios e espaços recreativos. O trabalho 
do arquiteto não se resumia em projetar edifícios isolados, 
e sim uma comunidade inteira. 

As inovações norte-americanas são assim sintetizadas 
por Turner (1984), em que, no início do período colonial, 
os norte-americanos partiram da tradição criando colleges 
individuais , localizados separadamente, muito mais do que 
aglomerados numa universidade, o que intensificou a carac-
terística de autonomia de cada college como uma comuni-
dade em si mesma. Eles reforçaram isso com outra inova-
ção: a localização dos colleges nos limites da cidade ou no 
campo, uma ruptura com a tradição europeia. A romântica 
noção de uma escola na natureza, separada das forças cor-
ruptoras da cidade, tornou-se um ideal norte-americano. 
Nesse processo, o college transformou-se numa espécie de 
cidade em miniatura e seu desenho constituiu um experi-
mento de urbanismo. Outro traço específico que tipifica o 
planejamento do college americano é sua espacialidade e 
abertura para o mundo. Desde o início, em Harvard, no sé-
culo XVII, o college americano rejeitou a tradição europeia 
de estruturas de claustros em favor de edifícios separados, 
implantados num espaço verde aberto. Esse ideal é tão for-
te nos EUA que mesmo as escolas localizadas nas cidades, 
onde a terra é mais escassa, procuram áreas que simulem, 
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de alguma forma, com muito verde, um rio ou um lago, uma 
espacialidade rural. 

O Harvard College, mais tarde denominado Harvard 
University, data de 1636 e é considerado a mais antiga ins-
tituição de ensino superior dos Estados Unidos. Ainda que 
formalmente não estivesse filiado a uma denominação 
religiosa específica, adotou a orientação do Puritanismo, 
e seus primeiros graduados tornaram-se ministros purita-
nos. De fato, esse college nasceu como curso de Teologia 
(Divinity School). Nos tempos coloniais norte-americanos, 
foram fundadas outras seis instituições – Yale University 
(1701), University of Pennsylvania (1740), Princeton Univer-
sity (1746), Columbia University (1754), Brown University 
(1764) e Dartmouth College (1769) – que em conjunto com 
a Cornell University (1865), fundada após a independência, 
todas particulares, com inspiração religiosa (batista, pu-
ritana, anglicana, presbiteriana) e situadas na costa leste, 
constituem as mais renomadas e seletivas universidades 
norte-americanas. São conhecidas como as Ancient Eight, 
ou, ainda, universidades pertencentes à Ivy League (Liga 
das heras, em referência a essas plantas que cobriam as pa-
redes de seus edifícios antigos), termo que coloquialmente 
designa excelência acadêmica, seletividade na admissão, 
prestígio social e certo elitismo. As universidades e colleges 

da Ivy League localizam-se, em geral, nas cidades, porém, 
como afirma Turner, em áreas com muito verde que simu-
lam uma espacialidade rural.

A Universidade da Virgínia, fundada por Thomas 
 Jefferson em 1819, difere dessas universidades em muitos 
aspectos. Trata-se de uma universidade pública, que ema-
na de uma visão de ensino superior separado da doutrina 
religiosa, o que fez com que o lugar de destaque de seu 
câmpus fosse a biblioteca e não mais a igreja. Enquanto 
outras instituições universitárias norte-americanas ofere-
ciam basicamente cursos de Direito, Medicina e Teologia, 
a Universidade da Virgínia teria sido das primeiras a ofertar 
mais variedade de cursos em campos diversos, como Astro-
nomia, Arquitetura, Botânica, Filosofia e Ciência Política. É 
principalmente por seu planejamento e implantação que 
escolhemos essa universidade para ilustrar a concepção de 
cidade universitária. 

Um eixo no sentido norte-sul, traçado na planta de 
uma antiga fazenda, foi a base do projeto do câmpus des-
sa universidade. No final dessa linha, ao sul, foi definido o 
local da biblioteca; perpendicularmente a ela, diversos ou-
tros eixos estabeleceram o local dos demais edifícios que 
comporiam o câmpus. Estava determinado mais um novo 
e inédito espaço para o ensino e o aprendizado: o câmpus 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros38

universitário. Uma iniciativa inédita no que se refere tanto 
aos planos educacionais quanto ao espaço destinado à for-
mação universitária e que, posteriormente, foi repetido por 
todo os EUA e, em proporções mais modestas, em outros 
países. Thomas Jefferson escolheu Charlottesville (sua terra 
natal), no centro do Estado da Virgínia, para implantar esse 
tipo de universidade em 1819. 

O projeto, como podemos ver na Figura 2, distanciava-
se propositadamente de forma radical das iniciativas eu-
ropeias, sobretudo das inglesas. Propunha um território 
extenso e fechado, longe das cidades e projetado detalha-
damente com o objetivo de oferecer formação integral ao 
estudante. O câmpus deveria ser, como de fato foi, uma pe-
quena cidade: possuir equipamentos, serviços e todas as 
facilidades possíveis que uma cidade poderia oferecer. O 
aluno poderia viver e dedicar-se integralmente aos estu-
dos, sem preocupações nem interferências “nocivas” das ci-
dades. O território para o ensino e o aprendizado ampliava-
se do prédio para o câmpus, uma grande área projetada, 
fechada e com regras, costumes e leis próprias.

No câmpus da Universidade da Virgínia, como afir-
mamos, ao final de um eixo monumental, no sentido sul, 
que cortava toda a área, foi proposta a construção de uma 
biblioteca. Ao contrário das escolas inglesas, a construção 

principal não era uma igreja, mas uma biblioteca, uma ro-
tunda inspirada, ou melhor, copiada do edifício romano, 
mas em escala menor. Era o edifício marco e referência do 
câmpus e mostrava uma definitiva cisão entre o ensino li-
gado à Igreja e o secular e livre.

No final de cada um dos eixos perpendiculares im-
plantou-se um edifício. Um de cada lado do eixo, numa 
composição equilibrada, na qual os prédios ficavam sepa-
rados por um largo jardim, um lawn, gramado entremeado 
por arranjos paisagísticos ao longo dessa extensa avenida 
verde (de início, o lawn não passava de um descampado 
deserto, como a imagem mostra). De cada lado do lawn e 
passando pela frente dos edifícios, ruas levavam até à ro-
tunda implantada majestosamente no final do conjunto. 
No início, toda circulação se fazia por uma loggia, caminho 
abrigado que passava pela frente de todos os prédios; pos-
teriormente foram abertas as ruas que, a princípio, passa-
vam pelos fundos e que, de fato, não eram tão necessárias 
nessa época.

No projeto inicial, ao lado de cada edifício destinado 
ao ensino, situava-se um alojamento para estudantes ou 
professores. Sempre separado por um jardim, cada edifí-
cio tinha sua independência e personalidade. As funções 
e a destinação de cada edifício eram mais definidas e não 
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Figura 2 Universidade da Virgínia – vista do câmpus. 

Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:University_of_Virginia_Lawn_1826.jpg>.
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havia a superposição de cursos muito diferenciados nem a 
superposição de funções muito distintas num mesmo pré-
dio. Uns eram destinados ao ensino; outros, ao alojamen-
to e, alguns, a refeitórios, biblioteca etc., de tal forma que 
cada edifício tinha um uso preponderante. 

Essas construções não se assemelhavam em nada aos 
prédios monacais ou a edifícios alongados dos colleges in-
gleses. As plantas, geralmente quadradas, permitiam que 
os edifícios fossem banhados pelo sol e ventilados em to-
das as faces, graças à forma e ao afastamento entre eles. A 
vasta área do câmpus permitia essa individualização e dis-
tanciamento entre os edifícios. Naturalmente, todo o con-
junto era mais arejado, e o reconhecimento de cada prédio, 
facilitado por seu aspecto e localização individual.

Não constitui surpresa a opção do projeto dos edi-
fícios pelo estilo clássico, que, afinal, era a representação 
simbólica da racionalidade tão desejada. Todos os edifícios 
dessa primeira fase exibem em suas fachadas e frontões, 
ou numa série de colunas, um arranjo claramente inspi-
rado em um Vignola.1 As construções, como todas as do 

1 Regola delle cinque ordini d’architettura e Due regole della prospettiva 
foram escritos por Giacomo Berozzi da Vignola (1507), conhecido sim-
plesmente como Vignola, e contribuíram para formular os cânones do 

 período neoclássico, eram erguidas em alvenaria e cober-
tas com telhas ou ardósia. Excetuando-se a fachada, cor-
retamente desenhada segundo as regras dos manuais, 
o edifício era uma construção comum de alvenaria, sem 
maiores detalhes simbólicos nem referências marcantes 
da cultura grega . São construções relativamente simples, 
mas sempre se teve o cuidado de deixá-las claras e ven-
tiladas, com muitas janelas e aberturas generosas. Tudo 
deveria contribuir para o projeto de formação de um cida-
dão diferenciado que assumiria, um dia, os altos cargos de 
direção, indicando  os rumos do país.

Como afirmamos, a proposta do câmpus universitário 
foi não só aceita como também imitada no restante do país. 
Em 1892, a Duke University construiu seu câmpus com base 
nas propostas da Universidade da Virgínia. Posteriormente, 
a Johns Hopkins, a Rice University e, em 1915, a Vanderbilt 

estilo clássico em arquitetura. O primeiro livro foi um dos manuais de 
arquitetura mais lidos após sua publicação. A influência desses livros na 
teoria e na prática da arquitetura dos tempos modernos é incalculável. 
Contribuíram, ainda, para a formação de uma teoria da arquitetura vi-
sando a aplicações práticas e serviram, de maneira quase profética, às 
exigências de representatividade e teoria da arquitetura do Renasci-
mento aos nossos dias.
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University seguiram os mesmos conceitos. A ideia de câm-
pus estava estabelecida e passava a representar o local, por 
excelência, do trabalho acadêmico e universitário. A ideia 
difundiu-se pelo mundo e até hoje continua a ser repeti-
da. Nos EUA, os câmpus tornaram-se verdadeiras cidades 
especiais, cercadas, com o decorrer do tempo, pela malha 
urbana das cidades próximas existentes, mas continuan-
do fechadas, com seu território definido e limitado e com 
o privilégio de estabelecer, dentro de certos limites, suas 
normas, regras e padrões. O câmpus tornava-se o território 
de privilegiados: local destinado à formação de dirigentes, 
à pesquisa e à produção científica sem a interferência ne-
fasta das cidades. Nascia, assim, um novo território inde-
pendente, calmo, agradável e completamente equipado 
para cumprir seus objetivos. 





segunda parte





Capítulo 1

As universidades brasileiras: o 
modelo implantado 

O ensino superior leigo no Brasil iniciou-se com a che-
gada da família real portuguesa, no início do século XIX. É 
verdade que os Jesuítas, em alguns de seus colégios, ofe-
receram curso superior de Teologia destinado a preparar 
os futuros religiosos. O Príncipe Regente D. João, primeiro 
em Salvador e, depois, no Rio de Janeiro, criou vários cur-
sos superiores profissionais que formavam os quadros para 
o Estado: cursos militares, como os da Academia Militar e 
da Academia da Marinha, cursos de medicina e cirurgia e o 
de matemática que oferecia conhecimentos exigidos tanto 
pela engenharia militar quanto pela engenharia civil. Foram 
ainda criados outros cursos não militares com o fito de for-
mar profissionais para a burocracia do Estado, como os de 
agronomia, química, desenho técnico e economia política.

Acrescentaram-se a esses cursos os destinados a for-
mar profissionais produtores de bens simbólicos, como os 
de música, desenho, história e arquitetura. O curso de ar-
quitetura, conforme a tradição francesa, era oferecido pela 
Academia de Belas Artes. Tais cursos foram implementados 

principalmente com a vinda da famosa Missão Francesa 
em 1816, chefiada por Joaquim Lebreton, secretário perpé-
tuo da seção de belas artes do Instituto de França, compos-
ta de alguns dos mais renomados artistas da época, como 
Jean-Baptiste Debret, Nicholas Taunay (pintores), seu ir-
mão Auguste Taunay (escultor), Grandjean de Montigny 
(arquiteto), Simon Pradier (gravador e entalhador), Fran-
cisco Ovide (professor de mecânica aplicada), Francisco 
Bonrepos (ajudante de escultor) e Segismund Neukomm 
(músico) (para mais detalhes, ver goMes, 2007, p. 217-227).

Se incluirmos nessa relação as duas Academias de 
Direito – São Paulo e Olinda –, criadas em 1827, teremos o 
quadro do ensino superior brasileiro no período imperial. 
De todos eles, os mais prestigiados eram os cursos de Direi-
to, formadores dos bacharéis que elaboravam, discutiam e 
interpretavam as leis, tarefa essencial da burocracia do Es-
tado (cunhA, 1980, p. 62-63).

Ao longo do século XIX, esses cursos e escolas sofre-
ram transformações, outros foram criados, mas o funda-
mental é que o ensino superior brasileiro, desde sua cria-
ção até a primeira metade do século XX, foi estruturado em 
estabelecimentos isolados. No decorrer do período, houve 
várias tentativas frustradas de criação de universidades, 
mesmo após a proclamação da República. As resistências 
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à ideia de criação de uma universidade no Brasil contaram 
com o decidido apoio dos positivistas brasileiros que con-
sideravam a universidade uma instituição anacrônica. Em 
1920, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, a primei-
ra instituição de ensino superior do Brasil que vingou com 
o nome de universidade. Tanto esta quanto as que foram 
posteriormente criadas, como a de Minas Gerais (1927) e a 
de São Paulo (1934), organizaram-se pela justaposição de 
faculdades já existentes, reunidas sob uma reitoria recém-
criada. Pode-se afirmar que até a Reforma Universitária de 
1968 (Lei 5.540/68), o ensino superior brasileiro centrava-se 
no curso e na cátedra com suas características de vitalicie-
dade, irremovibilidade e liberdade. Ou seja, o professor ca-
tedrático era “dono” da cátedra por toda a vida, não podia 
dela ser removido e gozava de ampla liberdade de estudos, 
ensino e pesquisa, a famosa liberdade de cátedra.

O ensino superior brasileiro foi tradicionalmente mar-
cado pelo crescimento do número de escolas isoladas. En-
tretanto, nos dez anos que antecederam o golpe militar de 
1964, a organização universitária tornou-se predominante. 
Assim, em 1945, havia 5 universidades no Brasil e, em 1964, 
já eram 37. O número de estabelecimentos isolados tam-
bém aumentou: subiu de 293 para 564 nesse período, o que 
significa que o número de universidades foi multiplicado 

por sete, enquanto o de escolas isoladas, ainda que supe-
rior ao de universidades, não chegou a dobrar (cunhA, 1983). 

Quanto aos modelos adotados pela universidade 
brasileira, Luiz Antonio Cunha afirma que, até o fim do Es-
tado Novo, os principais paradigmas eram os dos países 
europeus. A partir daí, as universidades norte-americanas, 
prestigiadas pela contribuição tecnológica que deram ao 
esforço de guerra, tornaram-se o principal modelo para a 
universidade brasileira (idem). 

Em termos estruturais, a cátedra foi substituída pelo 
departamento, considerado a menor fração da estrutura 
universitária (Lei 5.540/68). Em termos de organização es-
pacial, dar-se-ia, a partir de então, preferência à construção 
de câmpus universitários. 

Na verdade, a designação câmpus ou cidade univer-
sitária acabou por definir o mesmo espaço, com os mes-
mos objetivos. Cidade Universitária era, talvez, a aspiração 
inicial dos primeiros câmpus instalados no Brasil: uma 
pequena cidade, apartada daquelas que poderíamos cha-
mar de regulares. Esse núcleo teria a capacidade de ofere-
cer ensino, mas também de abrigar centros de pesquisa, 
acolher alunos e professores, proporcionar, enfim, todos 
os serviços próprios de qualquer cidade. Todavia, isso não 
aconteceu. Os serviços que os câmpus brasileiros oferecem 
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– mesmo um dos maiores, o da USP – são restritos e de-
ficientes. Os alojamentos para estudantes disponibilizam 
poucas vagas e não há moradia para os professores. Servi-
ços, como transportes, só funcionam com regularidade nos 
dias úteis e comércios necessários à subsistência são raros. 
Cinema, museu e teatro são inexistentes. Os câmpus brasi-
leiros não são autossuficientes; dependem ainda, e muito, 
das cidades em que estão localizados, embora muitas ve-
zes voltem-lhes as costas. O termo cidade universitária não 
passa de uma aspiração que nunca se realizou.

Câmpus é o conceito mais apropriado e, sem dúvida, 
mais utilizado. Cidade Universitária é uma expressão mui-
to pouco empregada. Foi utilizada por ocasião da criação 
da USP, nos anos 1930, e também por Gustavo Capanema 
nas suas iniciativas para a criação da Universidade do Bra-
sil, como veremos. O câmpus supõe um território fechado, 
com administração independente e que abriga espaços de 
ensino, aprendizagem e pesquisa. Reúne alguns poucos 
serviços fundamentais, como refeitórios, lanchonetes, xé-
rox, papelaria, livraria, bancos e, praticamente, só isso. 

A história dos diferentes câmpus universitários no Bra-
sil, ressalvados alguns aspectos particulares, é muito seme-
lhante. O Estado desapropria ou, às vezes, ganha uma deter-
minada área, geralmente distante da cidade, por ser menos 

onerosa, solicita a contribuição de alguns profissionais para 
a elaboração de um plano e de um projeto arquitetônico, 
realiza solenidades, descerra placas e inicia as obras que, 
normalmente, duram pouco tempo. As verbas terminam e 
a obra de construção do câmpus para. Nova administração, 
novas esperanças, novas verbas e uma nova equipe, dessa 
vez, geralmente composta de docentes altamente titula-
dos: um novo plano é realizado, novas metas são definidas. 
Realiza-se o que a verba permite. Fim da verba, fim da equi-
pe, fim do plano e, quase sempre, fim das obras. Fim dos 
sonhos dos muitos envolvidos.





Capítulo 2

O câmpus da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

O processo para a definição do sítio e dos planos para 
a implantação e construção do câmpus da Universidade 
do Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorreu com outros, 
foi longo e muito polêmico. A Universidade Federal do Rio 
de Janeiro nasceu, nos anos 1920, como Universidade do 
Rio de Janeiro (URJ), criada por um decreto da Presidên-
cia da República, aglutinando três instituições escolares 
renomadas, instaladas em majestosos prédios localizados 
na cidade: a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica 
(dos tempos de D. João) e a Faculdade de Direito. A Uni-
versidade do Rio de Janeiro, primeira instituição universi-
tária criada no Brasil pelo governo federal, passou em 1937 
a ser denominada Universidade do Brasil, com a intenção 
explícita de se constituir em modelo padrão para as demais 
instituições universitárias do país. Em 1965, a Universidade 
do Brasil passou a se chamar Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

É preciso destacar que no período entre 1930 e 1937 
houve a curta, mas significativa, experiência da Universi-

dade do Distrito Federal (UDF), criada sob a liderança de 
Anísio Teixeira, então diretor do Departamento de Educa-
ção do Distrito Federal. Era, pois, uma universidade da es-
fera municipal e esse aspecto formal foi motivo de críticas 
por parte de seus opositores, que eram muitos e influentes. 
Antes de sua extinção em 1936, por motivos político-ideo-
lógicos, passaram por ela renomados intelectuais. Entre os 
ferrenhos opositores dessa iniciativa estava o Ministro da 
Educação e Saúde do governo Vargas, Gustavo Capane-
ma, que preparava o projeto para a Universidade do Brasil. 
Essa universidade foi instituída por Getulio Vargas pela Lei 
no 452, oriunda do legislativo, de 5 de julho de 1937. Essa 
lei, em seu artigo primeiro, definia a Universidade do Brasil 
como “uma comunidade de professores e alunos consagra-
dos ao estudo” (schwArtzMAn et al., 1984, p. 207).

Segundo Schwartzman, em discurso proferido na oca-
sião, Capanema definiu dois princípios fundamentais do pro-
jeto: a Universidade do Brasil deveria “fixar o padrão do ensi-
no superior de todo o país” (idem) e, decorrente deste, deve-
ria ser uma instituição nacional, com estudantes recrutados 
em todo o país por critérios rigorosos de seleção. 

De acordo com o primeiro princípio, essa universida-
de seria “uma instituição total e unânime” (idem), isto é, em 
suas escolas e faculdades “devem ser ministradas todas as 
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modalidades de ensino superior previstas pela lei, de tal 
sorte que nenhum estabelecimento isolado ou congrega-
do em universidade deixe de ter nela seu correspon dente” 
(schwArtzMAn et al., 1984). Estabelecia-se, assim, a premissa 
básica para o controle total do ensino superior a partir da 
Universidade do Brasil, que deveria exercê-lo com o máxi-
mo de eficiência e qualidade. Para tanto, algumas condições 
eram necessárias, como, por exemplo, o aprimoramento 
dos docentes e, no que nos interessa mais de perto, o pro-
jeto e a construção de instalações necessárias – clínicas, la-
boratórios, museus, gabinetes, bibliotecas –, de modo que 
o ensino deixasse de ser memorização para ser um perma-
nente trabalho de pesquisa. Capanema denominava esse 
conjunto de estudos, cursos e instalações de Cidade Uni-
versitária. Em que pese o extremo centralismo, era já uma 
concepção moderna de universidade (idem, p. 205-210).

De acordo com o segundo princípio, o de recrutar os 
melhores estudantes por todo o país, independentemente 
de instituições locais que deveriam existir, até mesmo no 
Rio de Janeiro, para atender a massa dos alunos, a Univer-
sidade do Brasil seria uma universidade formadora da elite, 
construída em moldes grandiosos, núcleo da cultura brasi-
leira (idem).

Concordemos ou não com sua proposta, o fato é que a 
tarefa do ministro Capanema foi hercúlea: a construção da 
então denominada Cidade Universitária foi um processo 
longo, tumultuado, em que comissões e subcomissões de 
orientações diferentes se sucediam, em que foram elabora-
dos inúmeros projetos. Apesar de seu empenho, Capane-
ma não viu a obra ser iniciada na sua gestão.

Uma universidade que se quer padrão para todo o 
país deveria ser pensada em todos os detalhes. Na visão 
do ministro Capanema, o próprio projeto de construção 
física da Cidade Universitária envolvia a elaboração dos 
planos dos cursos, institutos, laboratórios etc. Assim, atri-
buiu ambas as atividades à mesma comissão: a primeira, 
que foi criada para planejar a Cidade Universitária. Ao defi-
nir as funções dessa comissão, instalada em 22 de julho de 
1935, afirmou Capanema: “ela deve, primeiro, definir o que 
deve ser a universidade. Deve, depois, conceituar a univer-
sidade e, em seguida, projetar a construção universitária” 
(schwArtzMAn et al., 1984, p. 96). A definição do que deveria 
ser a universidade tinha um caráter prático, isto é, quantas 
e quais escolas, institutos etc. ela teria, o que traria impli-
cações imediatas para o projeto de construção. Do projeto 
arquitetônico ficou encarregada uma comissão de profes-
sores formada por Ernesto de Souza Campos, Lourenço 
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 Filho, Jônatas Serrano e Inácio M. de Azevedo Amaral, que 
instalou um “escritório do plano da universidade” para agir 
em nome da comissão (schwArtzMAn et al., 1984, p. 96-97). 

Capanema, ao criar a Comissão de Estudos do Plano 
da Universidade (CEPU), num de seus inúmeros pronun-
ciamentos já indicara as intenções com relação ao públi-
co para o qual a universidade seria destinada: “centro de 
preparo técnico, de aparelhamento de elite que vai dirigir 
a nação…” (Alberto, 2003, p. 46), e indicara também a região 
onde, no seu entendimento e certamente no de sua equi-
pe, deveria ser implantada: “ela (a universidade) se destina a 
ser um instituto de elite. Por isso deve ficar no centro, onde 
a população é mais densa e mais culta” (idem, p. 46-47).

A CEPU, primeira das inúmeras comissões criadas para 
cuidar do assunto, era formada por 12 membros, sendo o 
presidente o próprio Capanema. Na portaria de 1935, o mi-
nistro convocou professores que pudessem representar os 
vários setores da cultura nacional e que teriam como obje-
tivo estudar o problema da organização da Universidade 
do Brasil. Logo após sua criação, mais dois membros foram 
nomeados, ficando composta então de 14 integrantes.

Planejar, projetar e construir uma universidade nesse 
período significava uma oportunidade singular de proje-
tar o ministério e, sobretudo, o governo. A universidade, 

na sua definição e nos aspectos arquitetônicos e urbanís-
ticos, não poderia deixar de ser a imagem desses anseios. 
Assim, a Comissão deveria elaborar estudos e propostas 
contemplando esses vários aspectos, opinando inclusive 
sobre o número de construções e seus programas, os es-
paços públicos destinados a essa comunidade e a defini-
ção de todas as edificações necessárias ao funcionamento 
desse complexo.

O interesse pelos aspectos da arquitetura e do urbanis-
mo era evidente, e a Comissão fora designada com objetivos 
específicos: definir e conceituar a universidade e projetar a 
construção do complexo universitário. A amplitude dos as-
suntos deixava claro que a CEPU não seria suficiente para 
cumprir a tarefa, dessa forma e o ministro compôs, então, 
uma subcomissão da CEPU para a Organização do Plano da 
Universidade (COPU) formada por quatro professores, entre 
eles, Ernesto de Souza Campos. Na oficialização das comis-
sões, o ministro criou, ainda, mais seis comissões consulti-
vas compostas de especialistas nas diversas áreas de conhe-
cimento: Comissão de Filosofia e Educação; de Direito; de 
Medicina; de Engenharia; de Belas Artes; e de Música.

Em seguida, foi criado o Escritório do Plano da Univer-
sidade, responsável pela execução dos projetos de acordo 
com os programas estabelecidos pelas comissões e que 
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ficou sob a responsabilidade dos professores Ignácio de 
Azevedo Amaral e Ernesto de Souza Campos. Para auxi-
liar esses trabalhos, foi criada a Comissão de Arquitetura 
que revisaria e ajustaria os projetos e ficaria encarregada 
dos aspectos construtivos. Dois arquitetos foram convo-
cados para compor essa comissão: Edwaldo de Vasconce-
los e Evaristo Juliano de Sá, posteriormente substituído 
por José de Souza Reis. É fácil imaginar a dificuldade de 
funcionamento e de articulação de todas essas comissões, 
especialmente se levarmos em consideração a tradicional 
falta de objetividade das comissões acadêmicas.

Em 1944, nove anos após sua oficialização, a CEPU foi 
extinta. Deixou conclusões significativas em vários aspec-
tos, inclusive naqueles relativos à concepção do projeto 
arquitetônico e urbanístico da Cidade Universitária, porém 
nenhuma ação efetiva para a construção foi tomada.

Apesar do longo período de estudos e debates e da dis-
tância que havia entre as comissões e as decisões políticas 
que dariam início às construções, elas formularam concei-
tos e propostas que serviriam de base e guia para a forma-
ção e construção de muitas outras universidades do país. 
Tornaram precisos alguns tópicos fundamentais, sendo o 
mais importante o que definia a universidade. Inicialmente, 
a Comissão classificou os vários modelos de universidade 

denominando-as segundo suas características. Distinguiu 
as tradicionais, conservadoras (na Inglaterra), do tipo misto 
(nos EUA), as contemporâneas ou aquelas onde faculdades, 
escolas ou institutos se agrupavam em torno de um núcleo 
fundamental formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. A comissão optou por este último modelo. Tal defini-
ção permitiria à universidade a inclusão de novos e diferen-
tes cursos sem direcionamento para áreas específicas do co-
nhecimento e da ciência. Escolas de formação técnica pode-
riam, dessa forma, ser incluídas, mas sempre em torno de seu 
núcleo básico voltado para as humanidades, que seriam de-
senvolvidas na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Era, 
sem dúvida, uma forma de garantir aos núcleos chamados 
técnico-profissionais um aspecto humanístico e social, sua-
vizando aspectos mais “duros” do ensino puramente técnico.

Outra definição marcante e fundamental foi a decisão 
de agrupar as atividades universitárias numa comunidade 
denominada cidade universitária. Uma cidade universitá-
ria estruturada, como não poderia deixar de ser, a partir de 
alguns exemplos internacionais, mas com características 
marcadamente nacionais. Centralizar cursos, infraestrutura , 
administração num só sítio era uma solução que já se mos-
trara, em outros países, economicamente mais viável e ad-
ministrativamente mais funcional. 
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As comissões passaram a enfrentar outra questão: a 
da localização da cidade universitária, isto é, a escolha do 
bairro e do terreno onde deveria ser efetivamente implan-
tada. Essa foi mais uma contenda longa e tortuosa.

A primeira proposta foi a de localizar a universidade 
na Praia Vermelha, local onde D. Pedro II já havia lançado a 
pedra fundamental para a formação de uma universidade. 
Posteriormente, em 1930, a proposta fora referendada por 
Alfred Agache, urbanista francês que organizara o plano 
de remodelação e embelezamento do Rio de Janeiro. Pro-
punha o aproveitamento dos edifícios já existentes e a ins-
talação do complexo em Botafogo, que oferecia na época 
espaço amplo para a instalação dos novos edifícios. O local, 
segundo Agache, alguns arquitetos e autoridades, permi-
tiria fácil comunicação com o centro da cidade, era calmo, 
sem barulho e sem possíveis distrações das atividades aca-
dêmicas. Situado ao lado do Pão de Açúcar, era ainda um 
lugar plano, arejado e atraente. A proposta, entretanto, aca-
bou não sendo aprovada. Concorreu para sua rejeição o pa-
recer do engenheiro Sabóia Ribeiro, membro da Comissão 
do Plano da Cidade do Rio de Janeiro (composta antes da 
instalação da CEPU). Embora concordando com a constru-
ção da cidade universitária na Praia Vermelha, seus cálculos 
previam a necessidade de um aterro sobre as águas da en-

seada de Botafogo de 520.000 m2. O estudo previa uma área 
total de 1.211.800 m2 para a instalação de todo o complexo 
universitário. Tratava-se de um espaço considerável que, 
para ser atingido, previa a desocupação de certas áreas  e 
um considerável aterro. 

Em 1936, a CEPU apresentou relatório votado em ple-
nário indicando uma área da Quinta da Boa Vista como lo-
cal mais adequado para a construção da cidade universitá-
ria. A Quinta da Boa Vista foi uma dentre várias alternativas 
aventadas para a construção. Outras possibilidades foram 
apresentadas, como Leblon, Manguinhos e até mesmo Ni-
terói ou Petrópolis. O relatório da CEPU enfatizava o fato de 
o terreno da Quinta ser maior, de custo reduzido em relação 
ao da Praia Vermelha e vazio, o que não exigiria demolições. 
Sua distância em relação ao centro seria atenuada pelo fato 
de já estar o bairro se incorporando à malha urbana mais 
densa do centro da cidade, redefinindo-a como bairro e não 
mais periferia e, além disso, a vida seria mais barata para 
os estudantes. Não se pode deixar de mencionar a possível 
influência do controverso arquiteto Italiano Marcelo Pia-
centini, que havia sido contratado para projetar a cidade 
universitária e que, em seu relatório, enviado à comissão, 
também apontava a área da Quinta da Boa Vista como uma 
das possíveis para a construção da cidade universitária.



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros54

Piacentini foi contratado após uma visita de professo-
res brasileiros integrantes da Comissão a alguns câmpus 
universitários europeus. Na Itália, conheceram o projeto 
da Universidade de Roma elaborado por Piacentini e con-
siderado um plano moderno voltado para o ensino supe-
rior. A comissão ficou bastante entusiasmada com o que 
conheceu, sobretudo na Itália. Capanema, convencido da 
capacidade do arquiteto para projetar a nova cidade uni-
versitária, convidou-o a vir ao Brasil.

Alguns se manifestaram francamente favoráveis à vin-
da do arquiteto, mesmo sendo ele estrangeiro e represen-
tante de um governo fascista, autoritário. É conhecido o 
alinhamento do governo brasileiro dessa época com algu-
mas ideias preconizadas pelo fascismo e, portanto, não é 
difícil entender as posições de seus representantes. O pró-
prio Capanema considerava o governo fascista imbuído de 
grandes intenções e preocupado com a eternidade. Nada 
mais natural, portanto, que a escolha de um profissional 
vindo de um país de grandes arquitetos e artistas e que se-
ria, presumivelmente, capaz de realizar a tarefa. 

Em agosto de 1935, Piacentini passou 11 dias no Brasil 
reunindo-se constantemente com professores da Comis-
são e com integrantes do Escritório Técnico. Retornou à 
Itália, levando uma série de documentos elaborados pela 

Comissão com a incumbência de continuar os estudos em 
seu país. Enquanto voltava para a Itália, não podia fazer 
ideia das turbulências que se iniciaram no Brasil.

Entidades de classe como o CREA, o Clube dos Enge-
nheiros, o Sindicato Nacional dos Engenheiros e outros 
iniciaram um ruidoso protesto contra a contratação do ar-
quiteto italiano. Repudiavam veementemente a escolha de 
um estrangeiro e defendiam um concurso internacional ou 
a formação de uma equipe de brasileiros para a realização 
do trabalho. Na Itália, Piacentini continuou seus trabalhos 
enquanto, aqui, o governo tentava justificar sua escolha. 
Na tentativa de amenizar os protestos, o Ministério acabou 
por optar, parcialmente, pela sugestão das entidades de 
classe: a formação de uma comissão composta de enge-
nheiros e arquitetos brasileiros indicados por suas entida-
des de classe e que teriam como trabalho dar forma final ao 
projeto proposto por Piacentini. A comissão foi oficializada 
em fins de 1935 e início de 1936. Tratava-se de mais uma co-
missão, com o agravante de ter sido oficializada sem con-
sulta à comissão de professores existente, o que, como era 
de se esperar, resultou em confronto entre as duas equipes 
desde as primeiras reuniões.

O projeto apresentado por Piacentini seguia basica-
mente o programa estabelecido pela comissão, obede-
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cen do            inclusive o agrupamento de edifícios por áreas de 
conhecimentos afins e pela criação de áreas de lazer e 
serviços, conforme previsto. A setorização estava assim 
definida pela nova comissão: setor de medicina ou centro 
médico; engenharia; direito, filosofia e reitoria; belas artes; 
esportes; e setor residencial.

A mesma comissão propunha que o setor da reitoria 
e o de belas artes ocupassem a área mais central do terre-
no (esse núcleo teria uma função propedêutica e todos os 
alunos deveriam, num certo momento, cursar disciplinas 
aí ministradas), enquanto os outros setores seriam distri-
buídos pela periferia do sítio, facilitando o acesso e o con-
tato com a cidade. Tratava-se de uma estrutura permeável, 
sem definições claras de fechamentos. A opção pela pro-
posta norte-americana já havia sido anteriormente toma-
da pela comissão sob a alegação de que, tanto aqui como 
lá, ainda era possível o uso de áreas mais vastas de terreno 
e, com isso, a criação de um ambiente universitário. Mas 
vale lembrar que as propostas norte-americanas se carac-
terizavam sobretudo por estarem propositadamente im-
plantadas a uma distância razoável dos centros urbanos. 
A ideia era a de criar um ambiente onde as distrações, 
seduções e contratempos urbanos não interferissem nas 
atividades acadêmicas. Era, portanto, uma região prati-

camente isolada e a mais autônoma possível. A opção da 
comissão, e que posteriormente foi seguida em diversos 
outros câmpus no Brasil, era a de uma convivência mais 
permeável com a cidade e previa de antemão o inevitável 
avanço da malha urbana. O núcleo central composto dos 
setores de direito, filosofia e reitoria, cercado pelos setores 
responsáveis por outros cursos, mostra a formulação de 
uma ocupação que define claramente um desenho urba-
no do câmpus, determinado por conceitos pedagógicos. 
Um núcleo de formação de humanidades e de localização 
da administração maior, rodeado pelos conhecimentos e 
práticas profissionalizantes.

Essa proposta caracterizava-se pela ocupação de um 
morro, numa das faces do terreno, criando caminhos sinuo-
sos, observatórios e um hospício. Previa a desocupação do 
morro pela remoção da favela ali existente. Piacentini, de-
finitivamente, não era admirador dos jovens racionalistas 
europeus. Suas palavras, no memorial descritivo da Cidade  
Universitária de Roma, esclarecem o projeto da Universi-
dade do Brasil: 

Quis realizar, num tema muito moderno, a concep-
ção da melhor tradição urbanística que nos legou a 
Antiguidade greco-romana e a nossa Renascença. É a 
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concepção  da Agora, do Fórum, das praças dos sécu-
los XV e XVI; isto é, a expressão completa e complexa 
de nossa construção urbana que se traduz nesse novo 
organismo, perpetua, em formas modernas, o espírito 
da civilização antiga (PiAcentini apud Alberto, 2003, p. 57). 

Piacentini, em sua proposta, seguiu fielmente o pro-
grama de setorização definido pela Comissão. Duas grandes 
avenidas cortariam o câmpus ligando o setor de esportes e 
o residencial ao setor médico. No centro do caminho esta-
riam localizados a Reitoria e o setor de Direito e Filosofia, 
bem como o de Belas Artes. Os outros setores ficariam nos 
limites do terreno interligados por vias comuns. Todos eles 
seriam abrigados em edifícios de áreas consideráveis e fica-
riam bastante evidenciados em função de sua proposta de 
implantação. Os volumes estariam bastante afastados um 
dos outros e os núcleos edificados com um grande espaço 
vazio entre eles, o que evidenciaria claramente a importân-
cia e a monumentalidade de cada um. 

O projeto apresentado por Piacentini e Morpurgo 
para a Universidade do Brasil trazia esse entendimento da 
arquitetura e do urbanismo, sobretudo no que se refere ao 
pensamento de conceber a cidade universitária como uma 
grande arquitetura, um espaço representativo. O belo e a 

ordem deveriam ter caráter didático e o espaço predispor 
à educação, desenvolver o sentido estético envolto sempre 
por uma atmosfera de harmonia e beleza. Tais conceitos 
nos remetem ao pensamento clássico, nada contraditório 
para um arquiteto italiano. As propostas para os edifícios 
traziam essa marca, uma mescla da simplicidade da forma 
moderna articulada com elementos clássicos, resultando 
numa expressão de personalidade e porte monumental. 
Piacentini projetou cada setor como sendo único, distan-
ciando de qualquer pensamento de padronização, a não 
ser em poucos casos em que o programa exigia uma repe-
tição de formas. Os projetos seguiam de fato um “tipo”, en-
tendido como objeto flexível que permite ao arquiteto criar 
obras que não necessariamente sejam similares ou iguais.

Em julho de 1936, desembarcou do dirigível Hindem-
burgo o entusiasmado arquiteto franco-suíço Le Corbusier. 
A princípio, sua visita fora programada para um pequeno 
ciclo de palestras sobre o modernismo, mas, na verdade, já 
existia uma articulação para contratá-lo para a elaboração 
do projeto da Universidade do Brasil.

O convite surgiu por meio de Lúcio Costa, membro da 
comissão técnica instaurada para auxiliar nos projetos da Ci-
dade Universitária. Costa já havia sido consultado para au-
xiliar no projeto da sede do Ministério de Educação e Saú-
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de, também chamado Palácio da Cultura, já que o projeto 
vencedor de um concurso aberto com esse objetivo fora 
descartado. Costa, conhecendo o trabalho de vanguarda 
de Le Corbusier, sugeriu ao ministro a contratação do arqui-
teto como consultor. O ministro Capanema foi convencido 
pelos argumentos de Lúcio Costa sobre os novos rumos da 
arquitetura, as recentes técnicas construtivas que permitiam 
novas possibilidades plásticas e processos construtivos con-
trolados. Convencido, o ministro aceitou a proposta e foram 
iniciados os contatos com o arquiteto. Na troca de cartas, 
Lúcio Costa, além de expor a proposta para o projeto do 
Ministério, mencionou os trabalhos em curso para o proje-
to da cidade universitária. Le Corbusier interessou-se pelos 
dois trabalhos, sobretudo o da cidade universitária. Em sua 
resposta fez questão de mencionar que conhecia, a fundo, 
empreendimento semelhante realizado em Paris e o traba-
lho de Piacentini em Roma. É conhecida a disposição com 
que Le Corbusier aceitava novos projetos, principalmente 
os de grandes dimensões, que pudessem propagar o autor 
e os pensamentos modernistas que ajudara a conceber. Sua 
aceitação foi plena e incondicional e, em curto prazo, desem-
barcou no Brasil.

Ao chegar cumpriu o compromisso do ciclo de pa-
lestras e rapidamente desdobrou-se ao trabalhar em dois 

projetos, em duas equipes diferentes. Uma voltada para o 
Ministério e formada por Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge 
Moreira, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy e Ernani Vasconce-
los; a outra, com a mesma composição, acrescida do arqui-
teto José de Souza Reis, voltada à elaboração do projeto da 
cidade universitária.

Em 1936, apresentou um projeto polêmico e dispen-
dioso para a cidade universitária. Le Corbusier, ao que pa-
rece, não se preocupou com os custos da nova obra. Em 
seu projeto, as preocupações iniciais estavam voltadas 
para a criação de uma integração entre as vias existentes 
e a definição das que comporiam as da cidade universitá-
ria; centrou-se na questão do transporte, trens, carros, ôni-
bus, que deveriam ter uma relação harmoniosa e fluida em 
ambas  as malhas: a urbana, existente, e a nova, funcionan-
do quase como uma plataforma de distribuição. Propôs um 
conjunto que ocupava basicamente o centro do terreno no 
sentido norte-sul. Ao contrário de Piacentini, que distribuiu 
os setores ao redor dos limites do terreno, Le Corbusier e 
sua equipe propuseram a implantação de um grande setor 
na face norte do terreno (setor médico) e outra concentra-
ção na face sul (engenharias e setor residencial). Ligando 
os dois setores havia duas vias cortadas por vias perpendi-
culares onde implantaram os outros setores. Traçaram duas 
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vias paralelas que permitiriam dupla circulação: uma, no ní-
vel da rua, para pedestres e a outra, num elevado sustenta-
do por pilotis, para os automóveis. Um passeio coberto por 
uma substancial estrutura sustentaria a via elevada. Entre 
as duas vias, de quase um quilômetro cada uma, situava-se 
um terreno de 350 metros de largura. No projeto, os edifí-
cios foram implantados ao longo das duas vias e seguiam 
os conceitos defendidos pelo arquiteto (estrutura inde-
pendente, formas simples, uso do concreto, do vidro etc.), 
mas não eram previstas ampliações futuras. Tratava-se de 
projetos “fechados”, obras únicas, sem a possibilidade de 
expansão. Apesar de seguirem um modelo standard (pa-
drão) defendido pelo arquiteto, as possibilidades de cres-
cimento de cada edifício ficavam comprometidas em razão 
dos partidos formais que a implantação definia. O projeto, 
apesar de elogiado por alguns pelo espírito inovador, teve 
receptividade pouco entusiasmada. O trabalho de Piacen-
tini ainda não havia sido esquecido e os fabulosos custos 
da proposta de Le Corbusier eram argumentos que pesa-
vam substancialmente contra a proposta, entre outros mo-
tivos, pela dispendiosa construção das vias monumentais. 
Mencionava-se ainda a inconveniência de uma circulação 
direcionada e única que desestimularia a circulação entre 

os vários edifícios e criaria problemas de funcionamento e 
uso do conjunto. 

No entanto, o conflito já se estabelecera: as comissões 
oficializadas pelo ministro debatiam-se de forma velada, 
cada uma defendendo o projeto e o arquiteto que apoia-
vam. Em 1936, um longo relatório elaborado por Ernesto de 
Souza Campos e Ignácio Amaral, diretores do Escritório do 
Plano Piloto da Cidade Universitária, pôs fim às discussões. 
O relatório expôs de forma veemente problemas conside-
rados graves para a realização do projeto. Nele, criticavam 
a opção de permanência de uma linha férrea que cruzaria o 
terreno, o aproveitamento da área, a incorporação da área 
pertencente à Quinta da Boa Vista ao projeto – que havia 
sido vetada pela Comissão –, o uso extensivo de ar con-
dicionado, a construção apoiada em pilotis, considerada 
cara, as propostas de inclusão de instituições não definidas 
no programa, a proposta de agrupamento das unidades e 
sua morfologia. Terminavam o relatório apontando dificul-
dades na relação de trabalho entre a Comissão e o arqui-
teto. Em agosto de 1936, o relatório foi apresentado e as 
críticas enviadas ao grupo de arquitetos brasileiros como 
subsídio para a elaboração de novas propostas.

A equipe composta por Lúcio Costa, Carlos Leão, 
Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Ernani Vas-
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concelos e José de Souza Reis, oficializada pelo ministério 
como Comissão de Especialistas em 1936, elaborou uma 
nova proposta. Apesar de ter sido concebida por essa Co-
missão, a proposta tem sido confundida, em algumas pu-
blicações, como um segundo trabalho de autoria do arqui-
teto franco-suíço.

Costa e sua equipe já haviam demonstrado sua parti-
cular concordância com os conceitos “corbusianos”, mas ini-
ciavam essa nova proposta cientes das críticas já manifesta-
das ao trabalho anteriormente apresentado e descartado. 
Custos vultosos, tamanho desmedido e distanciamento das 
determinações do programa definido pela CEPU eram as-
pectos que deveriam ser considerados com mais atenção. A 
equipe criou edifícios individualizados sem obedecer a uma 
setorização rígida como definia o edital do projeto. Eram 37 
edifícios distribuídos segundo certa hierarquia. Edifícios de 
serviços e de uso público ficavam mais próximos ao portal 
de entrada e os destinados ao ensino e à pesquisa, apesar de 
isolados, mantinham certa proximidade com prédios desti-
nados a carreiras ou conhecimentos da mesma área. Propôs 
ainda uma série de edifícios para atividades socializantes, 
como clubes e piscinas, além de um hospital completo.

Os edifícios foram concebidos de modo a permitir seu 
crescimento de forma livre e, para isso, foi adotada uma rígi-

da normatização e a pré-fabricação dos elementos constru-
tivos. A opção por um modelo prático, racional e de custo 
mais moderado acarretou, entretanto, uma repetição unifor-
me e sem muito significado dos edifícios. A proposta urba-
nística ainda oferecia certa dinâmica, mas os edifícios eram 
sempre iguais. É preciso ressaltar a determinação da CEPU 
em relação à concentração das construções e à ocupação, so-
bretudo, em áreas mais planas. Naquela época, como hoje, a 
grande preocupação das comissões formadas com esse pro-
pósito eram os custos e a rapidez de construção. Apesar de 
manifestações iniciais simpáticas à forma, funcionalidade, 
conforto e mesmo às enormes proporções, nos momentos 
de decisão esses aspec tos são sempre os mais discutidos e 
determinantes na solicitação de reelaboração das propostas.

Frente à proposta de Le Corbusier, a de Costa e equipe 
era modesta no que se refere às dimensões. Costa optou 
por edifícios padrão, como Le Corbusier, porém articulados 
diagonalmente a um eixo um pouco inclinado no sentido 
norte-sul. Mais modesto, mas sem se diferenciar substan-
cialmente da proposta de implantação sugerida pelo arqui-
teto francês: um eixo predominante onde são implantados 
perpendicularmente os edifícios que formam o conjunto. 
Na face sul, sem a presença da ferrovia, propôs um grande 
conjunto formado pelo setor de esportes e anfiteatros, em 
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destaque a praça da reitoria e a entrada para o passeio que 
ocupava todo o percurso do eixo norte-sul e dava acesso 
aos edifícios implantados perpendicularmente. 

Em outubro de 1936, o projeto elaborado pela equipe 
de Lúcio Costa foi apresentado ofi cialmente à CEPU, que, 
inacreditavelmente, formou uma nova subcomissão para 
elaborar parecer sobre a proposta apresentada. Ernesto 
Souza Campos, Inácio Azevedo do Amaral, Juvenil da Rocha 
Vaz, Paulo Everardo Nunes e Luis Cantanhede foram incum-
bidos da tarefa. Após uma série de reuniões entre outubro 
de 1936 e fevereiro de 1937, a subcomissão ainda ouviu os 
argumentos de Lúcio Costa e pareceres das comissões con-
sultivas de engenharia, fi losofi a, ciências e letras, educação, 
medicina, direito e música para, em março de 1937, apresen-
tar parecer rejeitando por unanimidade o projeto. Em outu-
bro de 1937, Capanema extinguiu a Comissão de arquitetos 
não sem antes ressaltar, em carta enviada a cada um de seus 
membros, a competência, cultura e probidade de todos; 
agradecia a valorosa contribuição, mas afi rmava que se via 
impossibilitado de acatar a proposta em função do parecer 
contrário da Comissão do Plano da Universidade. Após al-
guns meses, já na vigência do Estado Novo, o projeto da ci-
dade universitária fi cou em segundo plano e somente seria 
retomado décadas mais tarde.

Figura 3 Proposta Piacentini, proposta Le Corbusier e proposta Lúcio 

Costa, respectivamente.

Fonte: Alberto (2003).
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Em 1945, um decreto federal transferiu a localização 
da cidade universitária para uma ilha artifi cial, formada 
por nove ilhas menores na zona norte da cidade, que fi -
cou conhecida como ilha do Fundão. Entre 1949 e 1952, 
por meio de um decreto, foi criado o Escritório Técnico 
da Universidade do Brasil (ETUB), que fi caria responsável 
pelo plano e construção da nova universidade. Em 1959, 
o presidente Juscelino Kubitscheck determinou a deno-
minação, pelo Decreto 47.535, da ilha resultante da fusão 
do arquipélago original de Ilha à Cidade Universitária da 
Universidade do Brasil. Nesse terreno plano, criado por 
um grande aterro, a partir de 1954, já havia sido iniciada 
a consolidação do novo câmpus com as obras do aterro e, 
anos depois, com o início das construções dos edifícios da 
agora Universidade Federal do Rio de Janeiro. As instala-
ções da Praia Vermelha continuaram em funcionamento.

O projeto escolhido para a construção do câmpus foi 
elaborado pelo arquiteto Jorge Moreira Machado e sua 
equipe. Jorge Moreira já integrara a equipe de profi ssio-
nais que trabalharam nos projetos de Le Corbusier e na 
posterior proposta de Lúcio Costa. Elaborou um plano de 
eixos ortogonais básicos que percorriam toda a área da ilha 
em dois sentidos. Vias menores interligavam os edifícios 
que foram implantados ao longo desses eixos principais. 

A previsão era a construção de um câmpus que abrigaria, 
no seu auge, uma população de 40.000 pessoas. Projetos 
signifi cativos foram propostos e efetivamente construídos. 
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho foi conce-
bido com base numa arquitetura marcadamente moderna, 
assim como o edifício do Instituto de Artes, que abriga en-
tre outros o curso de arquitetura. 

Figura 4 Vista aérea da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão. 

Fonte: Imagem UFRJ. Disponível em: <http://www.imagem.ufrj.br/index.

php?acao=detalhar_imagem&id_img=549>.
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Os projetos elaborados segundo o espírito e as pro-
postas modernas tinham o objetivo de responder às fun-
ções para as atividades às quais eram destinados sem, 
entretanto, preocupar-se, em detalhes, com as transforma-
ções oriundas das mudanças curriculares e com a incorpo-
ração de novas tecnologias voltadas para o ensino. Apesar 
de suas qualidades arquitetônicas, de um princípio efi cien-
te de zoneamento interno, os prédios, como os de outras 
universidades, já sofriam intervenções com o intuito, nem 
sempre efi ciente, de adaptá-los a essas novas realidades. 

Toda a área deveria ser um parque contínuo, cortado 
por ruas para automóveis e pedestres que interligariam os 

edifícios implantados sempre isoladamente. Era o plano 
moderno, que pode ser visto em cidades novas planejadas 
e em outros câmpus implantados no Brasil. 

Mais uma vez, podemos perceber também nesse pro-
jeto um plano que, desde o início, não era propriamente 
o de uma cidade e não previa nem serviços, nem mesmo 
espaços importantíssimos para caracterizar um núcleo ur-
bano. Como já afi rmamos, criou-se, em algum momento, a 
denominação de cidade universitária, mas, de fato, o que 
se construía e se constrói até hoje são câmpus. A ideia de 
uma região autônoma e independente com serviços regu-
lares de toda ordem, um ambiente calmo e controlado vol-

Figura 5 Vista do museu do conhecimento e da esplanada das dez mil palmeiras imperiais.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).
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tado para a pesquisa e o ensino, só se realizou mesmo nas 
universidades norte-americanas.

No Brasil, o câmpus era, e ainda é, uma região deli-
mitada que reúne unidades de ensino e pesquisa, alguns 
serviços imprescindíveis para sua manutenção e para seus 
usuários e uma administração centralizada nas reitorias e 
nas prefeituras. O modelo foi praticamente defi nido pelas 
comissões que iniciaram anteriormente os estudos para a 
implantação da Cidade Universitária da Universidade do 
Brasil. A cidade é o aglomerado urbano que começa a par-
tir dos limites do câmpus e onde se situam os serviços e 

a infraestrutura necessários à vida cotidiana. A proposta 
para construção da cidade universitária na Ilha do Fundão 
não fugia desse modelo. Um câmpus situado numa ilha 
plana, criada artifi cialmente num local que era, no perío-
do, periférico ao centro, mas atualmente já incorporado à 
malha da cidade. O modelo que acabou se repetindo no 
projeto de várias universidades brasileiras tem servido 
aos propósitos do ensino e da pesquisa, mas está distante 
da concepção de cidade universitária preconizada pelos 
norte-americanos.

Figura 6 Vista da Faculdade de Medicina a partir do Clube dos Estudantes.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).
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Figura 7 Plataforma sobre estrada de ferro.

Fonte: Alberto (2003, p. 174).

Como podemos notar, o processo do projeto e cons-
trução do câmpus da UFRJ foi particularmente emblemáti-
co. Desde o início, foi interminável o número de comissões 
para tratar do assunto. Grandes e renomados arquitetos 
participaram do processo, seja apresentando projetos, seja 
fazendo parte de comissões e assessorias. O período que 
vai das primeiras reuniões ao início efetivo das obras foi 

longo e conturbado. As obras só foram iniciadas durante o 
regime militar.

No terreno plano resultante da junção por aterro de 
várias ilhas, o projeto vencedor foi o que optou por uma 
grade ortogonal para o arruamento e pelas clássicas cons-
truções de espírito moderno. O terreno limpo, aterrado e 
plano propiciava uma ocupação livre sem necessariamente 
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estar amarrada a um traçado ortogonal e previsível. Os edi-
fícios, independentemente de suas qualidades arquitetô-
nicas exteriores, à medida que eram concluídos já estavam 
longe de poder cumprir suas funções frente às renovações 
curriculares, às dinâmicas atualizadas de ensino e pesquisa 
e às novas tecnologias de apoio didático que iam surgindo. 
Reformas e adaptações foram e ainda são as alternativas 
possíveis, porém dispendiosas, para tentar amainar proble-
mas e permitir que as atividades possam ter continuidade. 
São soluções provisórias e difíceis de serem imaginadas 
numa obra monitorada por tantas comissões de notáveis.

A frenética fase de construção do câmpus da UFRJ não 
durou muito tempo. O plano inicial pôde ser implantado 
em parte e, ainda hoje, tem sido mantido, na medida das 
conveniências, mas no que se refere aos edifícios (de toda 
ordem), o respeito ao projeto inicial foi sendo relaxado  e 
as novas construções são feitas a partir de recursos incons-
tantes e ocasionais.





Capítulo 3

O câmpus da Universidade de São 
Paulo

A Universidade de São Paulo foi criada pelo Decreto 
Estadual no 6.283/34 de 25 de janeiro de 1934, assinado por 
Armando de Salles Oliveira que, desde o ano anterior, ocu-
pava o cargo de Interventor do Estado, nomeado pelo pre-
sidente Vargas. Como atestam os estudiosos, a criação da 
USP era parte de um projeto político da oligarquia paulista 
(alijada do poder federal depois de 1930) de dotar o Estado 
mais rico da federação de uma instituição de nível superior 
responsável pela formação de uma elite dirigente detento-
ra de altos conhecimentos científicos, literários, artísticos 
e culturais.

A Comissão responsável pela elaboração do decreto 
foi presidida por Júlio de Mesquita Filho (diretor do jornal 
O Estado de S. Paulo) e seu relator foi Fernando de Azeve-
do. O decreto de sua fundação apresentou as motivações, 
os princípios e as concepções da universidade, conforme 
expressos nos quatro considerandos seguintes:

(…) considerando que a organização e o desenvol-
vimento da cultura filosófica, científica, literária e ar-
tística constituem as bases em que se assentam a li-
berdade e a grandeza de um povo; considerando que 
somente por seus institutos de investigação científica 
de altos estudos, de cultura livre, desinteressada, pode 
uma nação moderna adquirir a consciência de si mes-
ma, de seus recursos, de seus destinos; considerando 
que a formação das classes dirigentes, mormente em 
países de populações heterogêneas e costumes di-
versos, está condicionada à organização de um apare-
lho cultural e universitário que ofereça oportunidade 
a todos e processe a seleção dos mais capazes; e, con-
siderando que em face do grau de cultura já atingido 
pelo estado de São Paulo, com Escolas, Faculdades, 
Institutos de formação profissional e de investigação 
científica, é necessário e oportuno elevar a um nível 
universitário a preparação do homem, do profissional 
e do cidadão (cAMPos, 2004, p. 45).

O decreto fixou a nova instituição na capital e estabe-
leceu os fins da universidade: 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; 
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b) transmitir, pelo ensino, conhecimentos que 
enriqueçam e desenvolvam o espírito ou se-
jam úteis à vida;

c ) formar especialistas em todos os ramos da cul-
tura e técnicos e profissionais em todas as pro-
fissões de base científica ou artística;

d) realizar a obra social de vulgarização das ciên-
cias, das letras e das artes por meio de cursos 
sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo 
rádio, filmes científicos e congêneres (cAtAni & 
hey, 2006, p. 300). 

Como outras universidades brasileiras, a USP também 
foi criada pela justaposição de faculdades já existentes que, 
na época, eram em número de sete: Faculdade de Direito 
(de nível federal, criada em 1827), Faculdade de Medicina 
(1913), Faculdade de Farmácia e Odontologia (1899), Escola 
Politécnica (1894), Instituto de Educação (1933), Escola de 
Medicina Veterinária (1928), Escola Superior de Agricultura 
(em Piracicaba, 1899), e por três novas: Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras (criada pelo Decreto de sua funda-
ção), Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais (1946) 
e Escola de Belas Artes (a ser instalada posteriormente). 
Além dessas faculdades e escolas, foram incorporados à 

estrutura universitária outros órgãos, como o Instituto Bio-
lógico, o Instituto de Higiene, o Instituto Butantã, o Insti-
tuto Agronômico de Campinas, o Instituto Astronômico e 
Geofísico, o Instituto de Radium, o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, a Assistência Geral a Psicopatas, o Museu de 
Arqueologia e Etnografia e o Serviço Florestal (cAtAni & hey, 
2006, p. 300). 

Antes de nos concentrarmos no trajeto da Univer-
sidade até a efetiva construção da cidade universitária, 
voltemos ao início, quando eram instaladas as primeiras 
faculdades na cidade, para verificar onde foram implanta-
das e em quais edifícios. Essas primeiras faculdades confi-
guraram um núcleo suficiente para sustentar as propostas 
de criação de uma universidade e, posteriormente, de uma 
cidade para instalá-la. 

O Curso de Direito, primeira faculdade a ser instalada 
em São Paulo, iniciou suas atividades em 1828, autorizado 
por uma Lei Imperial de agosto de 1827. A Faculdade de Di-
reito foi instalada inicialmente no convento de São Francis-
co, situado no Largo de São Francisco, atualmente centro 
efervescente da cidade de São Paulo. O convento foi adap-
tado para as suas novas atividades. Os espaços internos 
foram transformados em salas de aula, salas para docentes 
e escritórios administrativos. O pátio, as famosas “arcadas”, 
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era, como ainda é, o local preferido para reunião dos estu-
dantes. Na época, animados com as ideias do liberalismo 
somadas à crescente laicização do ensino, arcadas e pátio 
constituíam os locais preferidos para os acalorados debates. 

Em 1884, uma reforma acrescentou um novo pavilhão 
ao Convento e o largo de terra batida foi calçado, o que deu 
imponência ao conjunto de bases construtivas coloniais. 
A qualidade dos espaços internos era a possível, já que se 
tratava de adaptação de um edifício antigo. O conjunto re-
cém-construído ao lado do convento correspondia ao que 
se entendia, no período, como apropriado e inspirava-se em 
instalações acadêmicas estrangeiras em funcionamento. 

O programa arquitetônico previa salas destinadas a 
usos diversos e pequenos anfiteatros com mobiliário ro-
busto de madeira, iluminação nem sempre eficiente, acús-
tica prejudicada pelo uso intenso de madeira e conforto 
bastante questionável. Assim era entendido o espaço para 
a aprendizagem, certamente herança dos conventos e mo-
nastérios. Os conceitos mesclavam austeridade, seriedade 
e um desconforto que parecia ser parte integrante da ne-
cessária disciplina para estudar. Essas características foram 
repetidas, sem grandes transformações, nas faculdades que 
foram sendo criadas e implantadas, em seguida, na cidade. 
O fato relevante a ser observado aqui é que a Universi da de  

de São Paulo nasceu urbana. As faculdades que foram sendo 
implantadas posteriormente instalaram-se no centro popu-
loso e agitado da cidade e nas suas proximidades. 

Em fevereiro de 1894 foi instalada na antiga casa do 
Marquês de Três Rios a Escola Politécnica de São Paulo. Essa 
casa foi arrematada em leilão público da Companhia São Pau-
lo Hotel, hipotecada ao Banco de Crédito Real de São Paulo, 
para sediar a Escola Politécnica. O edifício, construído no final 
de 1850, início de 1860, era uma residência que pertenceu, su-
cessivamente, ao Comendador Fidelis Nepomuceno Prates e 
a Joaquim Egidio de Souza Aranha; localizava-se em uma das 
faces do Jardim da Luz, no Bom Retiro. 

Era um edifício implantado em uma esquina. O prédio 
era ladeado por grandes janelas, que iluminavam os cômo-
dos internos transformados em salas de aula e estudos. A 
circulação interna se dava por meio de longos corredores 
que permitiam o acesso, de um lado, às salas e, de outro, 
ao pátio central. O prédio sofreu as adaptações possíveis 
para seu funcionamento como uma escola e mais tarde foi 
construída uma grande biblioteca num lote adjacente ao 
prédio principal. 

Uma vez adaptado e pronto para o início das ativida-
des, foram nomeados os primeiros cinco professores da 
Escola Politécnica: os doutores Luiz Gonzaga de Campos, 
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Manoel Ferreira Garcia Redondo, Francisco de Paula Ramos 
de Azevedo, João Pereira Ferraz e Luiz de Anhaia de Melo, 
todos comprometidos com os ideais republicanos e com 
firmes propósitos de incentivar e contribuir com o desen-
volvimento e a modernização de São Paulo.

Em 1899, era inaugurado um novo edifício para abrigar 
os cursos especializados da Escola Politécnica, projetado 
por Ramos de Azevedo (docente e depois diretor do curso). 
O belo edifício de arquitetura eclética reflete o rigor carac-
terístico das obras do engenheiro. Ramos de Azevedo foi 
certamente um marco na produção de edifícios escolares: 
projetou e construiu vários deles na capital e no interior do 
Estado. O edifício da Escola Politécnica reflete a importância 
que tinham, nessa época, as instituições de ensino. Localiza-
do próximo ao centro, era de fácil acesso para os estudantes 
e certamente motivo de orgulho para alunos e professores, 
além de objeto de admiração da população em geral. 

Apesar de ter sido projetado especificamente para 
fins escolares, não pode atualmente ser considerado 
como um modelo. Na época, o entendimento das carac-
terísticas que as dependências escolares deveriam apre-
sentar era bastante diverso. Tais características abrangiam 
desde as dependências da escola, com pés direitos altos, 
até dificuldades acústicas e mobiliário com conforto bas-

tante relativo. É oportuno lembrar que atitudes e com-
portamentos de estudantes e mestres eram ditados por 
regras formais de respeito mútuo. Os trajes de professores 
e alunos eram de esmerada elegância, ternos e gravatas 
eram uniformes quase obrigatórios e o respeito pelos ca-
tedráticos era indiscutível. 

Nos anos seguintes, novos cursos foram sendo criados 
na Escola Politécnica e, dada a ausência de espaços no edi-
fício central da escola, foram sendo instalados em prédios 
próximos, dispersando de certa forma os estudantes. A Po-
litécnica continuou instalada nessa região central da cidade 
até sua transferência, em 1960, para a Cidade Universitária. 

A Faculdade de Medicina iniciou suas atividades em 
abril de 1913, quando foi proferida a primeira aula. Em 1914, 
as aulas passaram a ser ministradas numa sede provisória 
da faculdade, localizada na rua Brigadeiro Tobias, no cen-
tro. Em 1918, formou-se a primeira turma, composta de 27 
médicos, entre os quais apenas duas mulheres. 

Somente em 1928 foram iniciadas as obras do prédio 
definitivo da faculdade, concebido por Ernesto de Souza 
Campos (médico, um dos fundadores da USP e Ministro da 
Educação e Saúde no governo do general Gaspar Dutra), 
Luiz de Rezende Puech (médico, cirurgião geral especialista 
em afecções na infância) e Benedicto Montenegro (médico 
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e posterior diretor da Faculdade de Medicina). O projeto foi 
entregue a Ramos de Azevedo e o edifício foi implantado 
num terreno nas esquinas da rua Teodoro Sampaio e ave-
nida Dr. Arnaldo. Ao lado do edifício eclético da faculdade, 
foram sendo instalados posteriormente o Instituto Médico 
Legal, o Hospital das Clínicas e outros edifícios que consti-
tuiriam um importante complexo médico. 

Os projetos iniciais dos edifícios tiveram uma fi rme 
interferência do Dr. Ernesto de Sousa Campos, médico for-
mado pela faculdade e seu posterior docente. Juntamente 
com alguns outros médicos, trataram de adequar os tra-
balhos originais àquilo que consideravam as verdadeiras 
necessidades de cada prédio segundo seus fi ns. Recebe-
ram auxílio técnico de médicos especialistas da Fundação 
 Rockfeller, que fi nanciou grande parte das obras. O com-
plexo está em funcionamento até hoje no mesmo local, 
tendo sido constantemente ampliado.

A Faculdade de Medicina passou a integrar a Univer-
sidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1934 pelo Decreto 
6.283. As aulas práticas continuaram a ser ministradas na 
Santa Casa de Misericórdia até a inauguração do hospital 
universitário ao lado do prédio da faculdade, anos depois. 
A partir dessa data, a Escola recebeu a denominação que 
mantém até os dias de hoje.

Figura 8 Faculdade de Medicina.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 133).

A Faculdade de Filosofi a, criada em 1934, começou a 
funcionar efetivamente neste mesmo ano. Parte das aulas 
era ministrada nas dependências da Escola Politécnica e 
parte nas da Escola de Medicina. Posteriormente mudou-se 
para um edifício situado entre a rua da Consolação e a ave-
nida São Luís, no centro da cidade. O prédio que mais tarde 
seria demolido pela prefeitura foi adaptado rapidamente 
e  mobiliado com móveis usados encontrados em almo-
xarifados de outras escolas. A escola, criada com a própria 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros72

fundação  da Universidade de São Paulo, não contou com 
regalias nas suas instalações físicas. Apesar de contar desde 
o início com um corpo docente destacado e composto em 
sua maioria de professores estrangeiros, teve que funcio-
nar em dependências provisórias até 1940, quando passou 
a ocupar a antiga residência do industrial Jorge Street, na 
alameda Glete. Era um prédio suntuoso e bem localizado, 
próximo ao centro e à Universidade Mackenzie. A região tor-
nou-se rapidamente um polo agregador de outras escolas 
que aí foram sendo instaladas.

Nessa região, foram instaladas a Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas (curso autorizado em 1931 e 
que só começou suas atividades em 1946) e a Faculdade  
de Arquitetura e Urbanismo (1948). Antes dessa data, o 
curso de Arquitetura era ministrado como um dos Cursos 
Especiais da Escola Politécnica, tinha duração de dois anos 
e formava o engenheiro-arquiteto. O novo curso de Arqui-
tetura e Urbanismo era pleno e independente da Escola 
Politécnica . Também instalaram-se na região a Escola de So-
ciologia e Política e a Fundação Armando Álvares Penteado.

O andar superior da Escola Normal Caetano de Cam-
pos foi aproveitado para a instalação do Instituto de Edu-
cação. Estabelecia-se com tal configuração de implantação 
das faculdades um interessante percurso que teve início 

na Escola Politécnica, na avenida Tiradentes, passava pela 
Caetano de Campos e o Instituto de Educação, o centro da 
cidade e subia até a rua Maria Antonia, importante polo 
universitário, terminando no topo da colina, final da rua 
da Consolação, no complexo médico com a Faculdade de 
Medicina e o Hospital das Clínicas. Todo o percurso não era 
muito longo e mostrava-se bastante adequado. O caminho 
podia ser feito de bonde, que cruzava o centro da cidade, 
e toda a região oferecia a infraestrutura necessária para a 
subsistência dos acadêmicos: lojas, pensões, restaurantes 
acessíveis e, sobretudo, livrarias. 

É interessante notar que esses cursos começaram a 
funcionar em antigas mansões que sofreram modificações 
e adaptações para abrigar as novas atividades, mas que não 
perderam suas imponentes fachadas, marcos simbólicos da 
importância das novas atividades que passavam a abrigar.

Uma vez criada, em funcionamento e em contínua ex-
pansão, as preocupações dos dirigentes voltaram-se para o 
projeto e instalação do que denominavam frequentemen-
te cidade universitária e, às vezes, câmpus. Vejamos como 
se expressa Ernesto de Souza Campos:

A centralização dos elementos constituintes de nos-
sa instituição, em um ou mais “campus”, constitui sem 
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dúvida o fator máximo e determinante do progresso 
e desenvolvimento que o poder atual e potencial do 
nosso grande centro de estudos exige para a forma-
ção de um ambiente comum homogêneo e de maior 
produção. Além do mais, muitas das escolas compo-
nentes da Universidade, mal instaladas em prédios 
adaptados e inconvenientes ou mal localizadas em 
pleno centro urbano, sofrem influência de grande 
movimento e ruído terão, com a concentração num 
“campus parque”, amplo espaço de trabalho, agradá-
vel tanto para os estudos como para o convívio social 
e poético (cAMPos, 2004, p. 152).

Apesar da infraestrutura existente, que era eficiente 
mas apresentava certa precariedade, o grande anseio era 
mesmo o de congregar todos os cursos em um único e pro-
jetado espaço distante dos problemas incontroláveis da ci-
dade. Tratava-se de uma antiga aspiração para a instalação 
desses complexos, observada principalmente nas instala-
ções das universidades norte-americanas. E assim foi fei-
to: deu-se início ao conhecido processo – sempre muito 
longo – de instalação de comissões, avaliação de projetos, 
redefinição de comissões num ritmo burocrático e sempre 
dependente de recursos públicos.

O projeto de universidade que agrupasse, num local 
amplo e definido, todas as atividades de ensino, pesquisa 
e administração era uma proposta surgida desde a funda-
ção da universidade em 1934. Em 1935, era constituída pelo 
governador do Estado, Armando de Salles Oliveira, a pri-
meira comissão encarregada de definir a localização para 
a implantação da universidade, a Comissão da Cidade Uni-
versitária (CCU). Era formada pelos professores Reynaldo 
Porchat (presidente e reitor da universidade), Fernando de 
Azevedo, Alexandre de Albuquerque, Ernesto Leme, Afrâ-
nio do Amaral, Mario de Andrade e Ernesto de Souza Cam-
pos. Após alguns meses de deliberação, a comissão deci-
diu por unanimidade e apresentou ao governador, como 
escolhida, uma extensa área que ia desde a Faculdade de 
Medicina, atravessava todo o bairro de Pinheiros e termina-
va no Instituto Butantã, na outra margem do Rio Pinheiros. 
A área dessa proposta media por volta de 10.000.000 m2, 
um sítio considerável e que implicaria a desapropriação de 
uma série de construções já existentes. 

O argumento da comissão era o de constituir um es-
paço propositadamente amplo, com as construções espa-
çadas implantadas num parque agradável com caminhos 
fluidos entre os diversos edifícios acadêmicos. A referência 
mais evidente da comissão eram as instalações de algumas 
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universidades norte-americanas. Era clara a intenção de não 
separar duas unidades já instaladas e em funcionamento: 
o Instituto Butantã, ao lado do Rio Pinheiros, e o Complexo 
Médico, no alto do Araçá, na outra extermidade. 

A Comissão tinha consciência de que a área pretendida  
era maior do que a necessária para a instalação da universi-
dade, mas argumentava que o preço conveniente das áreas  
a serem adquiridas e, sobretudo, as possibilidades de ex-
pansão, pois previam a instalação de um Jardim Botânico e 
um Zoológico, um parque público e até a possível instala-
ção de um aeroporto ao longo de uma das margens do rio, 
a justificavam. Elaboraram um pré-programa, definindo as 
faculdades a serem instaladas, escolas e institutos, edifícios 
e áreas para esportes e lazer e dependências administrati-
vas. O programa foi sistematizado enfatizando a formação 
de grupos ou setores com afinidades. E defendiam a pro-
posta apresentando princípios estabelecidos:

Inicialmente a cidade universitária deve ser conside-
rada como um centro capaz de conter, dentro de um 
mesmo campo, todas as organizações de educação, 
instrução profissional, pesquisas e institutos auxilia-
res. Estes elementos devem, porém, ser centralizados 
e sistematizados de modo a permitir o mais íntimo 

contato e cooperação entre os que tenham maior 
afinidade recíproca. É preciso estabelecer a aproxi-
mação administrativa e didática dos órgãos correla-
tos pela aproximação material e coordenada de suas 
instalações (cAMPos, 2004, p. 163). 

Não podemos deixar de observar a relativa rapidez 
com que essas decisões e planos foram elaborados e apre-
sentados. O mesmo processo para definições e elaboração 
de planos iniciais de outras universidades foi muito mais 
moroso e complexo e essas discussões se alongaram por 
muito tempo, sofrendo interferências mais intrincadas.

Logo após a apresentação dessas definições e da re-
gião e área para a instalação da universidade, o governador 
autorizou a organização de um Escritório Técnico que fica-
ria responsável pelo projeto geral da área e das suas diver-
sas unidades formado pelos professores Antonio de Almei-
da Prado (presidente), Ernesto de Souza Campos (diretor 
geral), Hipólito Gustavo Pujol Júnior (engenheiro-arquiteto 
no cargo de arquiteto chefe), Ernesto Sampaio de Freitas, 
João Serato (engenheiros-arquitetos, como arquitetos au-
xiliares) e Luiz Serato, como desenhista.

Em 1937, a implantação do Estado Novo por Vargas 
acabou por engavetar provisoriamente os planos de ins-
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talação da ansiada cidade universitária. Somente em 1941 
o interventor do Estado, Fernando Costa, assinou decreto 
definindo uma área ao lado do Instituto Butantã como a 
região destinada à instalação da universidade. A área, bem 
menor que a pretendida anteriormente, era parte da fa-
zenda Butantã. As propostas de desapropriação de terre-
nos ao lado da fazenda foram descartadas, assim como as 
áreas na outra margem do Rio Pinheiros. O professor Jor-
ge Americano assumiu a reitoria em 1941 e, em 1942, pro-
videnciou a contratação do escritório Mario Whately para 
a realização de novos projetos urbanísticos para a nova 
área definida por decreto. O escritório realizou o trabalho 
rapidamente. Utilizou as definições e organogramas já 
definidos pelo Escritório Técnico e sua proposta final não 
era muito diferente da anterior. Diferenciava-se no que se 
referia à área. O projeto era mais compacto com os edifí-
cios mais próximos uns dos outros, suprimia áreas como 
os grandes parques, que faziam parte da proposta anterior, 
mas de maneira geral era fiel a essa proposta. No entanto, 
ambos os projetos, o do Escritório Técnico e o do escritório 
de Mario Whately, foram esquecidos e o principal motivo 
era financeiro. As verbas solicitadas sempre eram negadas 
no Conselho Administrativo do Estado e na Secretaria da 
Fazenda. Em 1949, a Comissão da Cidade Universitária so-

licitou, com a anuência do reitor, um empréstimo federal 
para o início dos trabalhos. O empréstimo foi autorizado 
e os trabalhos de projeto puderam ser reiniciados. Oscar 
Americano resolveu lançar um concurso de ideias e publi-
cou editais convidando profissionais arquitetos para dele 
participar. Em setembro de 1945, o júri constituído e for-
mado pelo reitor Jorge Americano, o engenheiro-arquite-
to Francisco Prestes Maia e o professor Ernesto de Souza 
Campos apresentaram o resultado final do concurso no sa-
lão nobre da Escola Politécnica. O trabalho vencedor foi o 
dos engenheiros-arquitetos Hipólito Gustavo Pujol Júnior 
e Oscar de Fillippi. O júri decidiu que o prêmio de segundo 
lugar seria dividido entre os outros participantes: José Ma-
ria de Souza Neves, em colaboração com Julio de Andrade; 
o engenheiro-arquiteto José Luiz de Almeida Pereira Jun-
queira; o engenheiro Francisco da Silva e Palma Travassos e 
o engenheiro Oscar Pereira de Souza e colaboradores. 

O que parecia ser a definição de uma solução mostrou-
se, entretanto, ser o início de uma nova série de mudanças 
no projeto original. O Escritório de Obras chefiado pelo 
engenheiro Freitas Valle também havia elaborado um es-
tudo urbanístico que apresentava uma maquete detalha-
da da avenida central de entrada da cidade universitária, 
incluindo um projeto da casa do estudante realizado pelo 
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arquiteto Rino Levi e R. Cerqueira Cesar. A reitoria optou 
pelo plano elaborado pelo Escritório de Obras, deixando de 
lado as propostas do projeto vencedor do concurso. A não 
ser a terraplanagem de algumas poucas ruas, nada mais foi 
realizado desse projeto. Mas o Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas foi pioneiro ao iniciar a primeira obra na ainda 
pouco definida, urbanisticamente, área da cidade universi-
tária, com auxílio dos Fundos Universitários para Pesquisa. 
A antiga sede da Escola Politécnica não tinha mais área para 
abrigar o instituto e suas demandas de espaço para pesqui-
sa. Assim, a opção pela instalação na cidade universitária, 
apesar de ainda praticamente sem infraestrutura, tornou-se 
a mais conveniente. 

Jorge Americano foi exonerado e em seu lugar as-
sumiu o professor Antonio de Almeida Prado. Ainda não 
existia uma comissão de engenheiros e arquitetos que 
se responsabilizasse pela retomada do projeto da cidade 
universitária. Almeida Prado chegou a nomear uma nova 
comissão que nem mesmo chegou a tomar posse. O reitor 
exonerou-se para concorrer ao Governo do Estado e o as-
sunto cidade universitária entrava novamente em compas-
so de espera. O novo reitor, Lineu Prestes, só em 1947 no-
meou outra comissão formada por Henrique Jorge Guedes 
Romeiro, Luiz Inácio de Anhaia Mello, José Maria da Silva 

Neves, Ernesto de Souza Campos e pelos engenheiros-ar-
quitetos Francisco Teixeira da Silva Teles, Eduardo Kneese 
de Melo, Elisário da Cunha Viana, Frederico Brotero e Frei-
tas Valle. Engana-se quem acredita que a nomeação dessa 
comissão ampliada pudesse ser o início da elaboração de 
um projeto definitivo. Na portaria que a designava, o reitor 
definia como objetivo dessa comissão apenas o de esco-
lher, entre os dois projetos apresentados, qual deveria ser 
realizado. Depois de alguns meses, a comissão apresentou 
uma solução que não desmerecia nenhuma das propostas. 
Resolveu pela elaboração de um novo projeto que deve-
ria aproveitar as boas soluções apresentadas nos trabalhos 
anteriores. Iniciava-se, novamente, o ciclo.

Em 1948, o então governador Adhemar de Barros as-
sinou resolução instituindo uma nova Comissão da Cidade 
Universitária, que deveria ser escolhida e empossada pelo 
reitor, o professor Lineu Prestes. A nova comissão ficou 
constituída pelos professores Ernesto de Souza Campos, 
Luiz Inácio de Anhaia Mello, Adriano Marchini, José Maria 
da Silva Neves e Christiano Stokler das Neves. O escritório 
técnico já existente, criado por Jorge Americano, foi incor-
porado à comissão e passou finalmente a contar com apoio 
e verbas para seu funcionamento. Os trabalhos foram re-
tomados. O projeto de urbanização que compreendia as 
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vias principais e a definição dos diversos setores da cidade 
universitária foi concluído e aprovado. Projetos de edifícios 
destinados a abrigar serviços gerais de infraestrutura para 
o início das obras foram projetados, e foi iniciada a cons-
trução. Obras de terraplanagem e levantamentos topográ-
ficos do terreno foram efetuados e uma série de compli-
cações burocráticas resolvidas junto à universidade e aos 
orgãos públicos do Estado e da cidade. Essas foram as prin-
cipais atividades da comissão, sendo que as burocráticas 
ocuparam a maior parte da agenda.

No governo de Lucas Nogueira Garcez, as obras da 
cidade universitária finalmente começam a ter um ritmo 
mais acelerado e constante. O reitor era o professor Ernesto  
de Morais Leme.

Cresceram as verbas. Intensificaram os trabalhos de 
planejamento e execução de obras. Saímos dos so-
nhos e das angústias para entrar na realidade plena 
e vigorosa (…). O ano de 1951 foi decisivo. Tomamos 
posse de toda a área com o preparo fundamental de 
ruas, avenidas e praças. Construímos edifícios em 
pontos diversos capazes de assegurar o domínio da 
universidade sobre toda a gleba prevista (cAMPos, 
2004, p. 228-229).

As desventuras políticas e burocráticas, porém, não 
cessaram. Surgiam sempre interferências de todo o tipo 
que parecem fazer parte dos projetos e construção das 
grandes obras públicas no setor de ensino, sobretudo no 
universitário. As pelejas verbais e as constantes trocas de 
comissões parecem atrasar mais o processo do que pro-
priamente a indisponibilidade de verbas. Nessa fase, não 
foi diferente. A antiga Comissão da Cidade Universitária foi 
desfeita e já estavam criadas duas comissões: uma de Pla-
nejamento e Execução da Cidade Universitária, responsável 
pelo projeto e construção de novas obras, e outra de Ser-
viço de Engenharia e do Patrimônio Artístico, praticamente 
com as mesmas atribuições da anterior. O choque de atri-
buições causou atritos que só foram finalmente resolvidos 
com a extinção dessas duas comissões e a volta da Comis-
são da Cidade Universitária que, dessa vez, respondia dire-
tamente à Reitoria e ao Conselho Universitário, não mais ao 
Governo do Estado, como anteriormente. Entre 1951 e 1952, 
as obras e a realização de projetos se intensificaram. É um 
tema entediante e constante. Discutem-se muito mais a 
constituição de comissões e suas atribuições do que assun-
tos pedagógicos, urbanísticos e arquitetônicos. Gasta-se 
tempo precioso que ocasiona  a aceleração dos processos 
de projeto e de definições pedagógicas, os quais deveriam 
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ter tempo maior de reflexão e estudos. Mas, apesar dos 
inúmeros nomes e designações, das constantes  mudanças, 
achamos importante relatar como esse processo de proje-
to e construção é moroso, complexo e ditado por determi-
nações políticas. Como já dissemos, nem sempre a falta de 
verbas é a principal responsável pela morosidade de obras 
dessa envergadura. 

A região da cidade universitária é configurada por 
uma grande área plana, ao lado do Rio Pinheiros e, do lado 
oposto do terreno, apresenta suaves elevações. A região 
próxima ao rio foi drenada, aterrada em algumas partes e 
a princípio reservada para a formação de um lago, propos-
ta posteriormente reavaliada, tornando-se o lago uma raia 
olímpica. As ruas nessa região plana foram definidas a par-
tir do eixo do rio, paralelas e de largura generosa. Travessas 
perpendiculares formavam uma grade ampla que definia 
regiões para a instalação de edifícios. As áreas destinadas 
aos esportes foram, por suas necessidades e característi-
cas, implantadas nessa região plana e próxima ao rio. Entre 
essa área plana e o início das pequenas colinas foi proposta 
a entrada principal da Universidade: uma via que condu-
zia diretamente ao cuore da cidade universitária. Um cen-
tro cívico foi projetado por Rino Levi e Cerqueira Cesar. O 
conjunto, que era formado pela torre universitária, reitoria, 

teatro universitário e biblioteca, ficaria disposto ao redor 
de uma praça triangular e contaria com um paisagismo 
proposto por Burle Marx.

O edifício da reitoria já estava em construção. O pro-
jeto foi realizado por José Maria da Silva Neves. O prédio 
impressiona por sua simplicidade e sobriedade. Em outras 
universidades, o edifício da reitoria sempre era tratado 
como obra marcante, que deveria exteriorizar o significado 
de sua importância dentro do conjunto acadêmico. Silva 
Neves propôs um prédio de nove andares ladeado por dois 
edifícios menores. Os pilares do bloco central foram evi-
denciados por pilares exteriores, simetricamente definidos 
segundo a malha estrutural, simétrica e rígida. O resultado 
harmônico e rígido impressionava por sua simplicidade e 
simetria a tal ponto que acabava por diluí-lo na paisagem. 
A não ser pelo volume, o bloco simétrico e cuidadosamen-
te preciso volumetricamente não apresenta traços exu-
berantes. Na região das colinas, o arruamento seguia um 
desenho mais orgânico segundo a topografia criando, ao 
mesmo tempo, regiões, setores para a instalação de novas 
unidades acadêmicas.

Após 20 anos de trabalhos e embates, a cidade univer-
sitária começava a ter uma constituição concreta. Até 1955, 
foram realizados dez projetos sucessivamente avaliados, 
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Figura 9 Obras do sistema viário de acesso à reitoria e ao conjunto residencial.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 142).
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discutidos e descartados. Finalmente, a cidade com essa 
última proposta e ação da Comissão da Cidade Universitá-
ria tomava forma e concretizavam-se as propostas e obras. 
O arranque inicial para a efetivação da cidade universitária 
do Butantã estava dado.

Mas em 1956, o arquiteto Hélio Duarte apresentou 
uma proposta de replanejamento da cidade. Após tantas 
discussões, problemas de verbas e inúmeros projetos rea-
lizados e descartados, Duarte apresentou uma proposta 
que tentava dar continuidade a um sentido mais claro para 
o plano da universidade. Propôs a transformação do centro 
cívico em um novo centro comunitário que reuniria, além 
dos edifícios já propostos e da torre, restaurantes univer-
sitários, hotel para professores e bolsistas, bares, correios 
e espaços para festas. Incorporaria o edifício da reitoria e 
a torre e vetaria o tráfego de veículos. Um centro de en-
contros sociais e serviços que teriam como aspecto funda-
mental reunir a comunidade acadêmica dispersa antes nas 
escolas isoladas e agora nas escolas espalhadas pela área 
da cidade universitária. Era o cuore, o coração da cidade, 
inspiração evidente das propostas dos CIAM – Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna, particularmente o 
de 1951, que discutiu propostas para reconstrução dos cen-
tros urbanos europeus que haviam sido destruídos e de-

gradados após a Segunda Guerra. A proposta contou ainda 
com projetos de Oswaldo Bratke e Rino Levi, que apresen-
tou – entre outros trabalhos – uma proposta para a criação 
de uma rodoviária que pudesse servir à universidade e, ao 
mesmo tempo, interligá-la à cidade. A proposta foi recebi-
da com entusiasmo, mas acabou por não ser levada adian-
te. O cuore, o núcleo, caracterizaria certamente uma região 
significativa em meio às escolas distribuídas de forma es-
parsa. Se implantado e com perspectiva de crescimento, 
aproximaria todo o conjunto em uma cidade como a en-
tendemos. O cuore seria um centro administrativo, cultural 
e de serviços gerais. Teria certamente caráter agregador da 
comunidade, proporcionando com sua infraestrutura es-
paços para lazer e manifestações gerais. O espaço da uni-
versidade com grandes vazios e escolas distantes umas das 
outras teria um coração, um ponto público de referência 
independente das unidades de ensino, região ainda com 
infraestrutura capaz de aproximar toda a proposta da uni-
versidade em uma verdadeira cidade universitária.

A construção da cidade, entretanto, prosseguiu. Con-
tou então com a entusiasmada contribuição de arquitetos 
marcadamente modernos como Paulo Camargo de Almei-
da e Pinheiro, responsáveis pelo projeto do anfiteatro da 
Biologia e o da Física experimental, o já citado Helio Duarte, 
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que projetou o edifício da Escola Politécnica, Eduardo Co-
rona, Zenon Lotufo e o colaborador em várias obras de He-
lio Duarte, o engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange. 
Um grupo de profissionais de grande competência e expe-
riência em projetos para edifícios educacionais, sobretudo 
Helio Duarte, que havia participado como colaborador de 
Anísio Teixeira, na Bahia, dos projetos das escolas-parque, 
proposta pedagógica de Anísio e concretizada com proje-
tos de Duarte.

Na década de 1960, foi criado o FUNDUSP – fundo para 
a construção da cidade universitária –, tendo como diretor 
executivo Paulo Camargo e Almeida, que assume num pe-
ríodo em que o governo de Carvalho Pinto destinou verbas 
consideráveis para a continuidade da construção da univer-
sidade. A criação do FUNDUSP possibilitou a reestruturação 
do antigo Escritório Técnico em um escritório mais bem 
aparelhado, com mais profissionais, gozando de mais inde-
pendência e com capacidade de iniciar pesquisas e definir 
normas para as construções. Tornou-se responsável pelos 
novos projetos e realizava as aprovações técnicas dos novos 
trabalhos, bem como acompanhava a sua realização. Aca-
bou por se responsabilizar também por todas as obras rea-
lizadas nos diversos câmpus da Universidade. Possuía uma 
equipe multidisciplinar com condições de realizar projetos 

completos e as normas que criou e sistematizou passaram 
a reger o desenvolvimento de todos os projetos realizados. 
Centralizou informações e ações dispersas por toda a uni-
versidade, que já era grande e contava com câmpus e esco-
las isoladas na capital e câmpus em cidades do interior. Nos 
anos 1970, após dez anos de trabalhos, o FUNDUSP publica 
manuais técnicos sistematizados dando ênfase a elementos 
padronizados para a construção, definindo dimensões pa-
dronizadas para os diversos espaços dos prédios escolares 
e apresentando soluções pré-moldadas para a construção. 
A Faculdade de Economia e Administração (1971), projetada 
por Luiz de Camargo e Manuel Capillé , é um exemplo de 
construção projetada e realizada com elementos pré-fabri-
cados. O FUNDUSP continuou seus trabalhos até o momen-
to em que foi reestruturado e tornou-se o COESF – Coorde-
nadoria do Espaço Físico, em 2002.

Na época da instalação do FUNDUSP, foram elabora-
dos os projetos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras e o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, este de 
autoria de Villanova Artigas. Os projetos tinham partido 
definido por um plano elaborado pelos arquitetos e en-
genheiros – professores da universidade – envolvidos na 
elaboração de novos projetos. Os edifícios novos seriam 
implantados de forma a configurar uma rua que terminaria 
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no centro cívico. O saguão dos prédios deveria, portanto, 
ser generoso e permitir a circulação livre entre eles. Era 
uma aspiração de atender às reivindicações de integração  
universitária  – tema do primeiro Fórum Universitário ocor-
rido em 1965. Dos vários projetos realizados, apenas o da 
História e Geografia, de Eduardo Corona, e o marcante edi-
fício da Faculdade de Arquitetura, de Artigas, foram cons-
truídos. Contribuíram para essa frustrada tentativa de in-
tegração e criação desse caminho arquitetos como Paulo 
Mendes da Rocha, que realizou o projeto da Faculdade de 
Filosofia e Sociologia, e Carlos Milaz, que realizou o projeto 
do edifício de Letras. Ressaltamos a preocupação integra-
da desses arquitetos que projetaram tais edifícios levando 
sempre em consideração aspectos didáticos, entendendo 
o edifício como parte de um conjunto e não como prédios 
isolados, desvinculados uns dos outros. Deveriam cumprir 
suas funções didáticas e, ao mesmo tempo, suas funções 
técnicas na cidade universitária emergente reforçando os 
caminhos integradores que desaguavam no centro e au-
xiliar na caracterização das regiões destinadas às ciências 
exatas, humanas etc. 

Esse foi seguramente o período dos projetos e obras 
mais significativo da Cidade Universitária da Universidade 
de São Paulo. O grupo de grandes arquitetos empenhados 

nesse trabalho foi único. Esses profissionais paulistas deba-
tiam fervorosamente aspectos da arquitetura que transcen-
diam os estéticos, e o grande tema de debates se voltava 
para a cidade e cidadania, incluindo nas discussões aspectos 
relativos à ética, à política e aos aspectos sociais que deve-
riam emanar de cada projeto. É um período em que a arqui-
tetura e o urbanismo, em São Paulo, passam a configurar as-
pectos marcantes e regionais definindo caminho próprio e 
mais independente das ideias elaboradas no Rio de Janeiro. 
Infelizmente, poucos edifícios projetados nessa época foram 
efetivamente construídos e o golpe de 1964 acabou por dis-
tanciar de vez esses profissionais da Universidade. 

Na década de 1970, além dos projetos que citamos 
anteriormente, a torre proposta por Rino Levi é finalmente 
construída, o setor de esportes é remodelado e ganha no-
vos equipamentos, inclusive a construção da raia olímpica. 
A ideia da constituição de um centro da cidade universitária 
é timidamente retomada com a proposta da construção da 
Aula Magna, de centros de informação e documentação e 
do Museu de Arte Contemporânea. Jorge Wilheim e Paulo 
Mendes da Rocha eram os coordenadores da equipe de 
projeto, que não foi inteiramente realizado.

O período seguinte foi de poucas realizações. A época 
áurea de grandes projetos e propostas urbanísticas já havia 
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terminado. Muitos projetos urbanos e de edifícios deixa-
ram de ser construídos. Constituiu-se um arquivo de pro-
postas bastante significativas que certamente nunca sairão 
do papel . Em 2004, duas novas unidades ou câmpus foram 
construídas. Um câmpus na zona leste da cidade de São 
Paulo e um novo câmpus em São Carlos. A responsabilidade 
pelos projetos coube às prefeituras de cada câmpus: Butan-
tã e São Carlos. Poucas obras foram edificadas e o plano para 
novas instalações ainda aguarda os recursos necessários.

A Universidade de São Paulo, apesar de seu modesto 
início com apenas poucas faculdades, hoje é imensa e muito 
importante. Construiu câmpus espalhados por todo o Esta-
do e inúmeros cursos, centros de pesquisa, museus etc., mas 
nunca conseguiu, na verdade, realizar o projeto de criar uma 
verdadeira cidade universitária. Seus câmpus são a reunião 
de várias escolas e institutos e não se configuram como uma 
verdadeira cidade, inspiração para a criação de uma região 
voltada para o ensino e a pesquisa rodeada de parques. 
As primeiras propostas reivindicavam uma área enorme: 
um grande município universitário dentro de outro. Mas 
gradual mente a área foi sendo reduzida até se limitar a essa 
que constitui o câmpus do Butantã. Atitudes pragmáticas 
marcaram todo o processo de instalação desse câmpus: falta 
de verbas e diminuição substantiva e constante da área de 

instalação foram sendo aceitas com a clara intenção de ins-
talar definitivamente  a universidade em uma região defini-
da, um câmpus, a cidade universitária. Os projetos arquitetô-
nicos, apesar de suas qualidades, não tinham uma intenção 
exclusiva de aparentar monumentalidade ou significados 
eloquentes. Um exemplo claro é o primeiro edifício da reito-
ria, edifício simples de arquitetura despretensiosa. Nos anos 
1960 e 1970, foram elaborados projetos austeros, mas mui-
to significativos. Marcos da arquitetura moderna engajada, 
têm estreita ligação com projetos didáticos e compromisso 
com a formação acadêmica. Um fato marcante, mas previsí-
vel, já que na época a maioria dos profissionais envolvidos 
era formada por docentes com forte atuação política, vol-
tados para a produção de uma arquitetura engajada, em 
termos políticos, sociais e, sobretudo, éticos. Agora, a uni-
versidade tem outros compromissos. Projeta e constrói para 
dar conta de demandas cada vez maiores, mas as verbas são 
cada vez menores. Sua preocupação é a de sobreviver e con-
tinuar a oferecer, mesmo que muitas vezes precariamente, 
espaços para o ensino e a pesquisa. Os tempos de trabalhos 
e propostas significativas passaram. Atualmente, o tempo é 
de sobrevivência e manutenção dessa proposta grandiosa 
que alcançou muito de seus objetivos, mas que nunca se 
transformou numa cidade. 
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Figura 10 Plano Geral da Cidade Universitária (projeto) – outubro de 1945. 

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 43).
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Figura 11 Estudo no 4 do Escritório Techinico do Plano da Universidade – 1937.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 53).
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Figura 12 Accuratus. Projeto vencedor do concurso público para o plano da Cidade Universitária.

Fonte: Centro de Preservação Cultural da USP (2005, p. 55).



o câmpus da Universidade 
de São Paulo 87

Figura 13 Vista aérea da cidade universitária na década de 1970.

Fonte: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u494097.shtml>.





Capítulo 4

O câmpus da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao ser 
criada em 1934 com a denominação de Universidade de 
Porto Alegre, também seguiu a tradição brasileira de reunir 
escolas isoladas existentes, entre as quais, e principalmen-
te, a Escola Livre de Farmácia e Química (1895), a Escola de 
Engenharia (1896), a Faculdade Livre de Medicina (1898) e a 
Faculdade Livre de Direito (1900).

De acordo com a bibliografia consultada, o ensino de 
Química no Rio Grande do Sul iniciara-se em fins do sécu-
lo XIX graças aos esforços da Sociedade União Farmacêu-
tica e decorrente do desenvolvimento industrial ocorrido 
após a imigração europeia. A necessidade de desenvolvi-
mento tecnológico, sobretudo durante a Primeira Grande 
Guerra, quando o fluxo de tecnologia da Europa fora inter-
rompido, levou a Escola de Engenharia a criar em 1920 um 
curso de Química Industrial, que deu origem ao Instituto 
de Química  Industrial.

A Escola de Engenharia, fundada por engenheiros 
professores do Colégio Militar, possuía uma característica 

que a diferenciava dos cursos de engenharia de outros es-
tados brasileiros. De fato, a Escola de Engenharia foi con-
cebida como uma instituição com vários níveis de ensino 
e constituiu o embrião da formação técnica qualificada no 
Rio Grande do Sul. Em 1920, essa escola, como uma com-
plexa organização educacional, já estava consolidada. Era 
constituída por 11 institutos de ensino fundamental, médio 
técnico e superior que contribuíram para a formação das 
elites política, empresarial e profissional gaúchas. Por sua 
relevância e estrutura, em 1931, por decreto do governo fe-
deral, a escola passou a denominar-se Universidade Técni-
ca do Rio Grande do Sul. Com a criação da Universidade  de 
Porto Alegre, os cursos fundamentais e os técnicos desvin-
cularam-se gradativamente dessa escola. Em 1906, foi fun-
dado o Instituto Técnico Profissional, cuja finalidade, con-
forme o regulamento da Escola de Engenharia, era “minis-
trar a meninos pobres, filhos de operários, o conhecimento 
da língua vernácula, francês, inglês, aritmética, geografia, 
história e física, a par de ligeiros rudimentos dos ofícios 
elementares de madeira e metal” (uniVersidAde FederAl do 
rio grAnde do Sul, 2004a, p. 53). Os rumos foram redefinidos 
dois anos depois e o Instituto Técnico passou a dedicar-se 
à formação de mão de obra especializada.



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros90

Em julho de 1898, um grupo de médicos e farmacêu-
ticos fundou a Faculdade Livre de Medicina e Farmácia de 
Porto Alegre por meio da fusão da Escola de Farmácia e 
Química com o curso de Partos da Santa Casa de Misericór-
dia. Em outubro do mesmo ano, foi criado o curso de odon-
tologia, anexo à Faculdade. A Faculdade Livre de Direito, 
fundada em 1900, destinava-se à formação dos bacharéis 
jurídicos, que tanto no Rio Grande do Sul quanto em São 
Paulo constituíam a elite política.

Dessa forma, vemos que a UFRGS, assim como a UFRJ, 
a USP e outras, ao se constituir como universidade, agluti-
nava faculdades isoladas, principalmente Direito, Medicina 
e Engenharia. Ocorre que, na formação da UFRGS, a Esco-
la de Engenharia, que não era simplesmente uma escola 
de formação de engenheiros, mas, como já mencionado, 
todo um complexo escolar, teve um peso muito grande. 
Os diversos institutos de diferentes níveis de ensino que a 
compunham fizeram-na um tanto diferente das Escolas Po-
litécnicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, estas mais vol-
tadas para a formação do profissional liberal, do intelectual 
engenheiro que dirige, administra e supervisiona os téc-
nicos que executam o trabalho manual. A impressão que 
se tem é que essa separação é mais tênue na UFRGS, uma 
vez que, na Escola de Engenharia, estão presentes variados 

cursos, inclusive os de ensino fundamental e médio. Pensa-
mos que esse fato é que leva os historiadores da UFRGS a 
insistir neste traço marcante de sua origem e vocação: ser 
uma universidade técnica.

Assim, em 1934, como afirmamos, a Universidade de 
Porto Alegre reuniu essas escolas e previu a criação da Fa-
culdade de Educação, Ciências e Letras, da Escola de Agro-
nomia e Veterinária e do Instituto de Belas Artes. Sua ins-
talação ocorreu em 1936, e a criação da mencionada Facul-
dade de Educação só ocorreu em 1942 como Faculdade de 
Filosofia. Em 1947, a constituição do Estado alterou o nome 
da Universidade de Porto Alegre para Universidade do Rio 
Grande do Sul (URGS). Mais que uma alteração de nome, 
tratava-se de incorporar à universidade instituições de en-
sino superior do interior, isto é, as Faculdades de Direito e 
de Odontologia de Pelotas e a de Farmácia de Santa Maria. 
Objetivo principal da mudança, essa incorporação signifi-
cou a adoção de uma concepção de universidade regional 
(FrAnco & Morosini, 2006). 

Em 1950, a URGS, sempre às voltas com a exiguidade 
de recursos, passou da esfera estadual para a federal, re-
cebendo a denominação de Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Nos anos 1950 e 1960, expandiu-se a área 
física, ampliaram-se convênios nacionais e internacionais, 
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criaram-se institutos com função de pesquisa, de presta-
ção de serviços e de ensino, que propiciaram a criação da 
pós-graduação incentivada, por sua vez, pela criação das 
agências de fomento como o CNPq e a CAPES (FrAnco & 
Morosini, 2006). 

A configuração dos atuais câmpus da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul foi decorrência de um longo pro-
cesso que se iniciou no século XIX com a instalação de esco-
las superiores isoladas em edifícios magníficos. Atualmente, 
a UFRGS possui três câmpus na cidade de Porto Alegre.

Como constatado, a UFRGS formou-se a partir de cur-
sos independentes, privados e instalados em diferentes  
 locais da cidade. 

Esta primeira fase da história da Universidade abar-
ca um período de quase quatro décadas, do final do 
século passado até 1930. A Escola de Engenharia, a 
Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito fo-
ram, então, as instituições privadas de ensino supe-
rior que viriam a constituir os pilares da Universidade 
de Porto Alegre (uniVersidAde FederAl do rio grAnde do 
Sul, 1984, p. 6).

A Escola de Engenharia, reconhecida como “núcleo 
central da proposta positivista de ensino superior” no Esta-
do (uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 2004b, p. 21), foi 
criada pela iniciativa de alguns engenheiros militares, de 
formação positivista, e de docentes da Escola Militar.

A influência do positivismo, filosofia política domi-
nante na República Velha gaúcha, veio a imprimir a 
identidade diferenciada do ensino superior rio-gran-
dense direcionando-o no sentido da pesquisa cientí-
fica e técnica (uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 
1984, p. 6).

Naturalmente, essa influência nos projetos pedagógi-
cos da instituição que começava suas atividades é visível 
também nos edifícios que ela construiu para abrigar seus 
diversos cursos.
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Figura 14 Escola de Engenharia – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predios-

historicos.ufrgs.br/pop_predios_engenharia4.asp>.

A Escola de Engenharia é, por certo, a mais emble-
mática das que foram criadas na cidade, nesse período, e 
teve importância decisiva para a posterior criação da Uni-
versidade de Porto Alegre.

Em primeiro lugar, a Escola agregava um grande nú-
mero de cursos superiores e possuiu, embora a de-
nominação não indicasse, uma estrutura verdadeira-
mente universitária. Além das atividades de ensino, 
que abarcavam desde o nível primário até o superior, 
a Escola de Engenharia, através das unidades que a 
integravam, manteve intensa atividade de pesquisa, 

extensão e prestação de serviços em todo o Estado. 
Foi, em 1932, denominada Universidade Técnica do 
Rio Grande do Sul e reconhecida pelo governo esta-
dual, nesta ocasião, como universidade (uniVersidAde 
FederAl do rio grAnde do Sul, 1984, p. 12).

Já em 1900, a Escola instalava-se em prédio próprio: 
um edifício sólido fi rmemente ancorado no solo e com 
aberturas nas suas quatro faces. Sua face principal exibe 
um frontão e uma porta austera que, como em todo edi-
fício, indica a entrada e o caminho para a caixa de escadas 
que leva ao nível superior. Uma escola sem pátio ou jardins 
mais elaborados. Construído com pequeno afastamento da 
calçada, o edifício elevava-se imponente e não oferecia ne-
nhum impedimento à entrada em suas dependências. Uma 
pequena escada de alguns degraus funcionava como espa-
ço de transição entre estas duas esferas: a pública, a da rua, 
e a privada, a da escola. Construído de alvenaria, sem ador-
nos extravagantes, certamente diferenciava-se dos demais 
prédios por sua simplicidade e tamanho, bem aos moldes 
de engenheiros militares e positivistas.

Esse foi apenas um dos edifícios que posteriormente 
constituíram o conjunto que formaria a Escola de Engenha-
ria, um projeto de escola particular e diferenciado. Elabo-
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rada por positivistas, como já afirmamos, essa Escola, nas 
palavras de seus dirigentes,

adotou a organização anglo-saxônica conforme o 
modelo “Land Grand College”, com ênfase na asso-
ciação entre pesquisa científica, ensino e extensão 
universitária. Dessa forma, a Escola ofereceu um pa-
drão peculiar e diferenciado em relação à organiza-
ção universitária tradicional da América Latina, que 
enfatizava quase sempre o ensino escolástico (uniVer-
sidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 1984, p. 13).

Esse ensino diferenciado fica ainda mais evidente 
quando verificamos as unidades que a integravam: Escola 
de Engenharia (Engenharia Civil, estradas e agrimensura); 
Instituto Montaury (Engenharia Mecânica e Elétrica); Insti-
tuto Borges de Medeiros (Agronomia e Veterinária); Institu-
to de Zootecnia; Instituto Experimental de Agricultura; Ins-
tituto Coussirat Araújo (Astronomia, Física e Meteorologia); 
Instituto Parobé (operários); Química industrial; Instituto 
Ginasial Júlio de Castilhos; Instituto Pinheiro Machado (ope-
rários rurais); e Educação Doméstica e Rural (feminino).

Trata-se de um complexo escolar que tentava englo-
bar todas as áreas das engenharias sem, entretanto, des-

cuidar do ensino básico e profissional, sem dúvida a ca-
racterística mais marcante dessa iniciativa. Era impossível 
abrigar todos os cursos e as distintas atividades num único 
edifício. Além disso, um conjunto de tal magnitude não foi 
construído de uma só vez. Como é bastante comum nesses 
casos, a maioria dos cursos funcionava em prédios provisó-
rios até que o aporte de verbas permitisse a construção de 
novas dependências, o que exigia, como ainda hoje, muito 
tempo. Só em 1955 finalmente foi construído o prédio de-
finitivo da chamada Engenharia Nova na avenida Osvaldo 
Aranha, num local que posteriormente seria definido como 
Câmpus Centro. 

A fusão da Faculdade de Farmácia com o Curso de Par-
tos deu origem à Faculdade Livre de Medicina e Farmácia 
de Porto Alegre em 1897. Era o primeiro centro de ensino 
superior que se formava no Rio Grande do Sul e foi insta-
lado no porão do Liceu D. Afonso, onde já funcionava a 
Escola Normal. A nova faculdade funcionava junto à Santa 
Casa de Misericórdia, onde eram realizadas as atividades 
do ensino prático. Posteriormente, com verbas oriundas do 
governo do Estado, destinadas ao apoio estrutural, foram 
construídas salas de aula e laboratórios. Esse aporte de re-
cursos era justificado pela distância entre Porto Alegre e Rio 
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de Janeiro, o grande centro de ensino naquela época. Em 
1934, a faculdade foi federalizada.

Após funcionar em instalações cedidas pelo governo 
estadual, bem como em um edifício próprio na en-
tão rua da Alegria, a Faculdade de Medicina passou 
a ocupar o seu prédio na esquina da rua Sarmento 
Leite. O início das obras do prédio deu-se em 1913, 
trabalho interrompido entre os anos de 1914 e 1919 
e que, finalmente, foi inaugurado em março de 1924 
(uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 2004b, p. 34). 

Implantado numa esquina, o edifício estende-se ao 
longo das duas ruas. Suas grandes dimensões e referências 
clássicas conferem-lhe imponência. Na esquina, localiza-se 
a entrada monumental precedida de uma escada de con-
vite semicircular que possibilita a entrada no edifício por 
três portas localizadas no alpendre, sustentado por cinco 
colunas monumentais que apoiam sua cobertura dois pi-
sos acima. Inegavelmente, é um marco urbano que, soma-
do às suas faces laterais, caracteriza a solenidade desejada 
para o edifício e a importância das atividades que abriga. 
Estendendo-se pelas duas ruas que definem as esquinas, 
dois corpos alongados de dois andares, com porão, abri-

gam as salas de aula e diversos laboratórios. A opção foi 
pela iluminação generosa dos ambientes através de gran-
des janelas moduladas, instaladas em ritmo constante e 
voltadas diretamente para a rua. No seu interior, grandes 
corredores dão acesso a vários ambientes. A disposição em 
“L” possibilita ainda a definição de um pátio interno, bem 
como a iluminação e a ventilação dos corredores de circu-
lação. Sua face é de um inegável marco urbano, uma cons-
trução sólida – mais um significado que o projeto tem a 
intenção de transmitir –, mas seu interior segue as clássicas 
disposições já encontradas em diversos prédios voltados 
para o ensino. No entanto, a dissociação entre aquilo que o 
edifício aparenta e a articulação de seus espaços internos 
não deve ser entendida, nesse caso, como anacronismo 
proposital. Na verdade, o projeto pedagógico dessa e de 
outras escolas ainda se pautava por um modelo didático 
que apontava para soluções não muito diferentes dessas 
adotadas no prédio grandioso da Faculdade de Medicina. 
Sua fachada era seu “cartão de visitas”: deveria espelhar – 
assim como em outros edifícios – seus sérios propósitos, ou 
seja, o caráter ilibado e a inegável qualidade de formação 
de seus professores e alunos. Nada mais adequado do que 
referências clássicas para representar, simbolicamente, es-
ses propósitos. 
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O curso de Direito, fundado em 1900, foi a terceira uni-
dade a constituir o tripé para a formação da Universidade 
de Porto Alegre. Em 1903, a Faculdade de Direito foi equi-
parada às instituições oficiais. Tendo iniciado seu funciona-
mento no prédio da Escola Normal, transferiu-se em 1910 
para um novo prédio especialmente construído na atual 
avenida João Pessoa.

Como seria de esperar, trata-se de um edifício de li-
nhas clássicas, porém bem mais austero que o edifício da 
Faculdade de Medicina. Apenas em sua face principal, em 
andar superior acima do hall de entrada, podemos ver co-
lunas simples que sustentam um frontão modesto mais 
marcante. No restante da construção, optou-se por insi nu ar   
a presença de colunas, usando-se o recurso de embutir as 
janelas nas faces da parede. Em relevo, a estrutura desenha 
arcos sobre as janelas e, seguindo modelos do neoclássico, 
insinua-se como se fosse construída em pedra. Para tanto, 
bastava definir, no cimento, reentrâncias que imitassem a 
justaposição de blocos de pedra judiciosamente empilha-
dos, procedimento que se repetia nas arcadas. Como se 
sabe, de fato, trata-se de uma construção feita de tijolos 
assentados de forma tradicional. 

É interessante perceber uma característica comum 
a todos esses edifícios inegavelmente imponentes: a de-

finição precisa, impositiva do que constitui o espaço pú-
blico e o privado – o interior dos edifícios destinado aos 
iniciados e privilegiados. O olhar do transeunte jamais 
fica alheio à clara divisão que essas fachadas magníficas 
impõem. O significado de cada uma é claro e define as 
duas esferas, a pública e a privada, com precisão. Atraen-
tes e marcantes, expõem com clareza sua importância e 
seriedade ante a mescla urbana que as rodeia. Diferencia, 
marca a região e impõe condições para seu uso. Jamais 
passam despercebidas. 

Interiormente, entretanto, não apresentam nada de 
muito diferente das articulações espaciais já encontradas 
em diversos outros edifícios voltados para o ensino. A ilu-
minação e a salubridade (luz e circulação de ar) são paten-
tes na profusão de grandes janelas instaladas ao longo dos 
edifícios. A circulação é feita por longos corredores e segue 
a mesma configuração já observada em prédios escolares, 
dando acesso às salas de aula, situadas lado a lado. A im-
plantação segue basicamente dois modelos: um conjunto 
central de distribuição – horizontal e vertical – em que se 
concentram a administração e dois corpos alongados, um 
em cada face do núcleo principal, onde estão as salas de 
aula e os laboratórios colocados um ao lado do outro; e o 
segundo, verificado principalmente em edifícios situados 
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entre lotes, que é o da construção com pátio interno, isto é, 
de um bloco quadrado ou retangular, com a iluminação da 
circulação possibilitada pelo pátio interno descoberto. São 
massas poderosas que se tornam mais imponentes na pro-
porção da distância que guardam em relação aos outros 
edifícios. Quando sufocadas entre prédios, tais edificações 
tendem a perder sua grandeza, uma vez que o conjunto 
se mostra e marca presença à medida que pode ser apre-
ciado pelo ‘olho’ em sua totalidade. É muito comum que o 
crescimento urbano desordenado sufoque edifícios com 
essas características. Nesse caso, apertado entre volumes, 
o edifício mostra apenas a face voltada para a rua, a úni-
ca possível de ser vista. No entanto, como foi projetado 
para pronunciar-se por inteiro, perde força e dilui-se entre 
outras construções muitas vezes feitas sem a menor preo-
cupação, quer com seu próprio aspecto, quer para se rela-
cionar volumétrica e esteticamente com o edifício a seu 
lado. Nada muito diferente do que estamos habituados a 
ver praticamente em todas as cidades.

A construção de um câmpus num sítio definido e com 
as escolas próximas umas às outras foi ocorrendo, quase 
naturalmente, no decorrer do tempo. Essas escolas iniciais 
foram sendo estadualizadas e posteriormente, com a fede-
ralização do conjunto, formaram a Universidade de Porto 

Alegre. As escolas já estavam instaladas com relativa pro-
ximidade, e a criação da Universidade trouxe o aporte de 
verbas que possibilitaram a construção de novos edifícios, 
bem como o projeto e a definição desse espaço. Afinal, ou-
tras universidades do país já haviam instalado seus câmpus 
e esse modelo se definia, em vários aspectos, como aquele 
que melhor poderia representar e apresentar um comple-
xo voltado para o ensino superior. 

O Câmpus Centro, o primeiro deles, foi organizado a 
partir do conjunto formado pela Escola de Engenharia, pela 
Faculdade de Medicina e pela Faculdade de Direito. É cons-
tituído por edifícios arquitetonicamente significativos, situa-
dos, próximos uns aos outros, ao lado do Parque Farroupilha. 
Delimitar esse primeiro câmpus nessa região era uma solu-
ção recorrente. Nela, situam-se os edifícios mais exuberantes 
e significativos no que se refere à arquitetura dessa universi-
dade. Reunidos, configuram um conjunto raro no panorama 
dos câmpus universitários brasileiros. É possível encontrar, 
em outras universidades, prédios isolados que apresentam 
requinte de projeto e de construção, mas o conjunto de Por-
to Alegre é singular. Felizmente, por iniciativa da Universi-
dade e de órgãos públicos, todo esse patrimônio situado na 
quadra entre as avenidas Osvaldo Aranha e João Pessoa tem 
sido preservado e restaurado. 
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Figura 15 Instituto de Química – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshistoricos.ufrgs.br/img/fachadas/quimica.gif>.
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Figura 16 Instituto de Química – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshistoricos.ufrgs.br/img/predios/quimica_03_tratada.jpg>.
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Figura 17 Instituto Eletrotécnico – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/fachadas/eletrotecnico.gif>.

Figura 18 Faculdade de Direito – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/fachadas/direito.gif>.

Figura 19 Faculdade de Direito – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/predios/direito_08_tratada.jpg>.
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O segundo, chamado câmpus Saúde, distrito do câm-
pus Centro, foi idealizado em 1950, teve sua implantação 
iniciada em 1953 e foi ofi cialmente inaugurado em 1958.

O projeto teve de enfrentar as más condições do 
terreno – um banhado alagadiço – e problemas de-
rivados da desapropriação dos prédios residenciais 
e casas comerciais do local. Os primeiros prédios 
construídos nesse local foram o Hospital de Clínicas, 
a Faculdade de Farmácia e o Pavilhão de Tisiologia 
(uniVersidAde FederAl do rio grAnde do Sul, 2004b, p. 63).

Esses dois câmpus são separados por algumas ruas 
e ambos têm uma de suas faces voltadas para a avenida 
Osvaldo Aranha, que marca a união dos dois locais. Atual-
mente, é difícil defi nir os limites do centro da cidade, que 
parece se estender envolvendo ambos os câmpus. Essas 
duas áreas foram idealizadas, pelas comissões encarrega-
das, como sítios sem limitação por vedações rígidas; ao 
contrário, mesclaram-se organicamente com o desenho da 
cidade, aproveitando as então recentes obras de reurbani-
zação realizadas em área arborizada e de circulação fl uida 
e agradável. 

O Câmpus Centro teve posteriormente uma subdivi-
são. À medida que cresceu, foi dividido em duas quadras: 
um e dois. 

Figura 20 Vista aérea do câmpus Centro – UFRGS.

Fonte: Acervo UFRGS, copyright. Disponível em: <http://www.predioshis-

toricos.ufrgs.br/img/predios/quarteirao_2.jpg>.

Não é tarefa fácil defi nir com precisão as datas de im-
plantação dos vários câmpus da UFRGS. Depois do Câmpus 
Centro e do Câmpus da Saúde, foram construídos o Câm-
pus Olímpico e, por fi m, o Câmpus Vale. É o que se pode 
concluir a partir de fatos como a construção de alguns  
edifícios e de depoimentos vagos e espalhados pelos di-
versos textos que contam a história dessa universidade. 
Infelizmente, parece que o registro da cronologia não foi 
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uma preocupação muito grande daqueles que escreveram 
sobre o tema. São textos muitas vezes ricos de fatos relati-
vos à cidade, ao Estado e aos cursos, mas vagos quando se 
referem à data e aos motivos mais esclarecedores da opção 
por um ou mais câmpus e, sobretudo, às respectivas datas 
de sua implantação. Podemos deduzir que o Câmpus Cen-
tro, o primeiro deles, nasceu da aspiração dessa Universida-
de, como da de outras, em delimitar um sítio que se confi-
gurasse e pudesse ser chamado de câmpus. Na verdade, o 
Câmpus Centro surgiu de várias escolas localizadas na mes-
ma área. Como todas, a partir de certo período, passaram 
primeiro para a esfera estadual e, depois, para a federal, a 
delimitação da região como câmpus parece ter sido a mais 
sensata. Nele localiza-se o conjunto de prédios tombados 
pelo patrimônio histórico que forma um todo arquitetôni-
co bastante significativo. São os prédios do núcleo inicial 
da Universidade: Faculdade de Direito, Faculdade  de Ciên-
cias Econômicas, Escola de Engenharia, Instituto de Artes, 
Faculdade de Arquitetura, Educação, parte dos Institutos 
de Biociências e Informática, Escola Técnica de Comércio e 
Colégio de Aplicação. Também aí se localizam a Reitoria, a 
Biblioteca Central, o Salão de Atos, a Rádio da Universida-
de, o Museu Universitário, a Editora, o antigo Observatório 

Astronômico, a Sala Redenção (cinema), a Sala Corpo Santo 
(teatro), a Casa do Estudante e o Restaurante Universitário. 

O câmpus denominado Saúde ou Médico parece ter 
seu início marcado pela construção do Hospital das Clíni-
cas numa região relativamente próxima ao Câmpus Cen-
tro. Nesse local, foram instalados o Instituto de Biociências 
e o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, composto das 
Faculdades de Medicina, Farmácia, Odontologia, Bibliote-
conomia e Comunicação e Escola de Enfermagem, além de 
órgãos como o Centro de Processamento de Dados, Plane-
tário, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Centro de Orien-
tação de Seleção Psicotécnica, Creche Francesca Zaccaro 
Faraco, Casa do Estudante e Restaurante Universitário.

O Câmpus Olímpico é talvez o único que tem registros 
de sua efetiva instalação. Em 1939, foi apresentada a propos-
ta para a criação do Departamento Estadual de Educação Fí-
sica, de forma que as aulas iniciadas em maio de 1940 fossem 
ministradas em diferentes instituições que provisoriamente 
cederam suas dependências. Posteriormente , a escola foi 
transferida para o estádio do E. C. Cruzeiro, funcionando em 
prédios provisórios, de madeira; em 1956, mudou-se para 
a Associação Cristã de Moços e, só em 1963, foi transferida 
para a sede própria, em terreno do Jardim Botânico.
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Nesse câmpus, instalaram-se as sedes da Escola Supe-
rior de Educação Física (ESEF) e do Centro Olímpico, que 
conta com salas de aula, bibliotecas, gabinetes médicos, 
quadras e pistas para os mais diversos esportes e piscinas 
térmicas. Paralelamente, a ESEF desenvolve cursos abertos 
à comunidade, infância e terceira idade. 

O denominado Câmpus Vale, com área total de 650 
hectares, abrange as unidades mais antigas, como as Facul-
dades de Agronomia e de Veterinária, o Hospital de Clíni-
cas Veterinárias e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), 
e oferece espaço para a expansão da Universidade. Nesse 
câmpus foram construídos, a partir da década de 1970, os 
novos prédios dos Institutos de Ciências e Tecnologia dos 
Alimentos, Letras, Filosofia e Ciências Humanas, Química, 
Matemática, Física, Geociências, Informática e parte do Ins-
tituto de Biociências. Localizam-se aí, também, o Observa-
tório Astronômico do Morro Santana e seis centros de pes-
quisa: Ecologia, Biotecnologia, Tecnologia, Diagnóstico em 
Patologia Aviária, Hidrologia Aplicada e o Centro Estadual 
de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia. 

O Câmpus Vale foi uma iniciativa decorrente de ou-
tro entendimento no que se refere ao crescimento físico 
da Universidade. Até a instalação desse câmpus, como 
pudemos ver no exemplo das outras unidades, tais áreas 

eram menores e localizadas na região urbana. No caso do 
Câmpus Vale, trata-se de mais uma proposta convencio-
nal no que se refere a projetos de câmpus universitário: 
uma área delimitada, cercada e constituída de prédios, em 
sua maioria modulados e sem muito significado. É bem o 
avesso da exuberância e fluidez do Câmpus Centro, locali-
zado no centro da cidade e integrado com ela. O Câmpus 
Vale assemelha-se a vários outros encontrados pelo país, 
padecendo das mesmas deficiências, dos mesmos proble-
mas e da falta de propostas mais criativas. Como já obser-
vado, e aqui o exemplo se explicita, o período de edifícios 
ou câmpus com significados mais atraentes, magnitude e 
mesmo qualidades espaciais acabou dando lugar a obras 
de uma racionalidade pobre, repetitiva e fria. 

A necessidade de se implantar cursos e a decorrente 
construção de novos edifícios implica, sabemos bem, a ne-
cessidade de uma acertada racionalização de custos. Embo-
ra essa exigência não implique uma normatização rígida de 
formas e espaços, isso infelizmente acaba acontecendo. É 
uma opção bastante questionável, sobretudo se pensarmos 
que se trata de uma área distante do centro urbano e onde 
os usuários geralmente passam longos períodos diários. 

De fato, a única iniciativa mais atraente no que se re-
fere aos edifícios e espaços para o ensino surgiu no início 
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da implantação da Universidade, com as propostas positi-
vistas. A criação de um conjunto de escolas que cobria to-
das as etapas de ensino, do básico ao superior, certamente 
foi uma proposta inovadora em termos educacionais, com 
reflexo direto nos edifícios construídos para sua implan-
tação. Com a criação da Universidade, o Câmpus Centro 
constituiu um marco inegável. Infelizmente, as iniciativas 
posteriores não tiveram a mesma sorte. São conjuntos de 
edifícios articulados nas novas áreas definidas pela Univer-
sidade em que preponderam a linguagem da arquitetura 
e as articulações espaciais preconizadas pelo pensamento 
moderno. Os novos câmpus perdem fluidez e determinam 
condições para seu relacionamento com a cidade. Essa 
proposta culmina no Câmpus Vale: um conjunto monóto-
no, sem nenhum apelo para permanência mais prolonga-
da (áreas de estar e lazer) de seus usuários. Foi construído 
obedecendo às determinações da Reforma Universitária 
de 1968 e, como sempre acontece, tentando maximizar 
áreas com o mínimo de verbas. 

As determinações das reformas ou a escassez de recur-
sos são fatos inquestionáveis. Porém, a história da arquite-
tura é rica em soluções de espaços públicos e edifícios de 
ensino que, apesar de regulados por uma série de fatores 
semelhantes, não seguiram o mesmo padrão da monotonia 

e da impessoalidade. Sobretudo após os anos 1970, esse pa-
rece ter sido um caminho recorrente nas propostas para a 
construção de tais espaços. No caso da  UFRGS, é um triste 
coroamento de uma instituição que, desde o início, foi e con-
tinua sendo tão representativa, com seus edifícios marcantes 
e sua relação harmoniosa e orgânica com a cidade. 

Atualmente, com uma área construída de 266.000 m2, 
a UFRGS conta com mais de uma centena de prédios, dis-
tribuídos em quatro câmpus, nos bairros Centro (Câmpus 
Central), Santa Cecília (Câmpus Saúde), Jardim Botânico 
(Câmpus Olímpico) e Agronomia (Câmpus Vale), na cidade  
de Porto Alegre, além de unidades dispersas em outros 
muni cípios. Possui, ainda, outras unidades distribuídas pelo 
Estado: a estação Experimental Agrônoma, localizada  no 
município de Eldorado do Sul, com 1.600 hectares distribuí-
dos em áreas onde se desenvolvem os projetos de pesquisas 
agropecuárias da Faculdade de Agronomia; o Centro de Es-
tudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR ), loca-
lizado no município de Imbé, que, além de realizar pesquisas 
específicas, interage intensamente com a comunidade por 
meio de cursos e visitação ao seu Museu Oceanográfico. Nos 
municípios de Tramandaí e Capão Novo, estão localizadas as 
duas colônias de férias da UFRGS, oferecendo 3.300 vagas 
anuais para veraneio de professores, alunos e funcionários.
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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 
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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-



o Manual de planejamento integral 
de câmpus universitário 111

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:



o Manual de planejamento integral 
de câmpus universitário 115

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.



o câmpus da Universidade 
de Brasília – UnB 121

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 



arquitetura e educação
câmpus universitários brasileiros124

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.
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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.
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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.
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