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CALDERARI, Elaine Saraiva. (Des) Continuidades e 
rupturas nos espaços urbanos contemporâneos. Reflexões 
sobre o papel dos novos campi universitários. 2017. 783f. 
Tese (Doutorado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.

O presente trabalho apresenta o papel sociocultural 
dos espaços universitários, levando em consideração 
sua estrutura e/ou instalações físicas ou seu formato 
de campi universitários de uso público (ou de domínio 
público) como equipamentos urbanos estratégicos, 
compreendendo sua interface com a produção do espaço 
urbano contemporâneo.

A cidade é apontada como bem público, entendimento 
esse que perpassa pela definição do que é condição 
pública, vista como a construção de uma multiplicidade 
de condições físico-espaciais, culturais, sociais e políticas 
que, no espaço urbano contemporâneo, são sobrepostas 
e entrelaçadas na tentativa de promover a articulação dos 

usos e das funções cotidianas para garantir os laços de 
pertencimento na construção da cidadania.

O   trabalho   está estruturado  em quatro eixos.  
No Eixo 1, é abordada a CIDADE e sua interface com 
a UNIVERSIDADE, apontando-se a necessidade de 
entendimento das ideologias que nortearam a criação da 
primeira e da segunda, como também sua realidade na 
contemporaneidade, agora com novas formas de produção 
do urbano. No Eixo 2, tratou-se da UNIVERSIDADE 
e da formação/estruturação dos chamados CAMPI 
UNIVERSITÁRIOS e de seus processos de CONTINUIDADE 
E RUPTURA, de forma a identificar o processo histórico 
de sua trajetória urbana. No Eixo 3, analisaram-se OS 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS E OS ESPAÇOS PÚBLICOS, 
apresentando-se uma série de questões contemporâneas 
que envolvem a UNIVERSIDADE e seus CAMPI 
UNIVERSITÁRIOS, identificando PROBLEMATIZAÇÕES e 
TENDÊNCIAS por meio de experiências que se apresentam 

como vanguardistas e como “novos modelos” de espaços 
universitários para a cidade. Por fim, o Eixo 4 aponta 
reflexões acerca das POTENCIALIDADES E PERSPECTIVAS 
que envolvem a UNIVERSIDADE (representada pelos 
seus CAMPI UNIVERSITÁRIOS) e a CIDADE no processo 
de implantação de alguns desses campi no contexto de 
aplicação do plano Reuni no Brasil, analisando-se algumas 
experiências. 

Como resultados da pesquisa são apontadas as 
relações de acesso e propriedade, como as de pertencimento 
e apropriação, para a identificação das potencialidades dos 
espaços universitários para promover a ativação e o domínio 
público, em que a atuação das dimensões socioespaciais e 
as escalas de intervenção são identificadas como essenciais 
pelas influências e pelos impactos gerados na conformação 
espacial dos espaços públicos e de domínio público, 
compreendendo suas principais tensões e conexões com a 
produção da cidade contemporânea.

Palavras-chave: Campus universitário. Universidade. 
Espaço urbano contemporâneo. Escalas. Dimensões 
socioespaciais.
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CALDERARI, Elaine Saraiva. (Dis) Continuities and 
ruptures in contemporary urban spaces. Reflections on the 
role of new university campi. 2017. 783f. (Doctorate) Thesis 
- Institute of Architecture and Urbanism, University of São 
Paulo, São Carlos, 2017.

This work presents the sociocultural role of university 
spaces, considering their structure and/or physical 
facilities or the format of university campi for public use 
(or public domain) in strategic urban developments, and 
their interface with the production of contemporary urban 
space.

The city is designated as a public good, an understanding 
which embraces the definition of what a public entity is. It is 
seen as the multiplicity of physico-spatial, cultural, social, 
and political conditions that, in contemporary urban 
space, are superimposed and intertwined in an attempt to 
promote its daily use and guarantee bonds of belonging for 
the formation of citizenship.

This work is structured along four axes. Axis 1 
approaches the CITY and its interface with the UNIVERSITY, 
pointing out the need to understand the ideologies that 
guided the creation of both, as well as its reality in the 
contemporary world, now with new forms of urban 
production. Axis 2 focuses on the UNIVERSITY and the 
formation/structuring of the so-called UNIVERSITY CAMPI 
and processes of CONTINUITY AND RUPTURES in order to 
identify historical processes of their urban trajectory. In Axis 
3, we analyze UNIVERSITY CAMPI AND PUBLIC SPACES by 
presenting a series of contemporary issues that involve the 
UNIVERSITY and its CAMPI and identify DISCUSSIONS 
and TRENDS through experiences of university spaces that 
present themselves as avant-garde and “new models “ for 
the city. Finally, based on some experiences, axis 4 points 
out reflections on the POTENTIALS AND PERSPECTIVES 
for the UNIVERSITY (represented by its CAMPI) and the 

CITY in the process of implementing some of these campi 
in the context of the Reuni plan in Brazil.

Results of this research consider the relations of access 
and ownership, such as belonging and appropriation, 
in order to identify the potential of university spaces to 
promote and activate these public domains, in which the 
performance of the social and spatial dimensions and 
the scales of intervention are identified as essential by 
the influences and impacts generated in public spaces 
and public domains, including their main tensions and 
connections with the production of the contemporary city.

Keywords: University campus. University. Contemporary 
urban space. Scales. Socio-spatial dimensions.
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Este trabalho é a materialização de diversas 
reflexões, questionamentos e estudos realizados após o 
desenvolvimento de novos campi universitários brasileiros, 
e tem como base as experiências empíricas da autora1 
com produções projetuais para a Universidade Federal de 
Uberlândia e para a Universidade Federal de São Carlos, 
assim como o compartilhamento de experiências com as 
demais universidades federais brasileiras. 

A autora deste trabalho entende que a experiência 
prática proporcionou-lhe o convívio diário com as 

1  A autora é servidora federal, desde 2007, da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (UFU), tendo assumido a função de professora subs-
tituta na área de Projetos Urbanos de 2007 a 2009 na Faculdade de Ar-
quitetura, Urbanismo e Design; de arquiteta/urbanista a partir de 2009; 
de coordenadora de projetos a partir de 2010, na Diretoria de Infraestru-
tura/Prefeitura Universitária; de autora e coordenadora técnica dos pro-
jetos urbanísticos dos novos campi Glória/UFU e Monte Carmelo/UFU e  
ainda de diversos projetos de requalificação dos campi existentes: Santa 
Mônica, Umuarama e Educa; de coautora da revisão do projeto urba-
nístico do Campus Pontal/UFU e de assessoria do plano diretor e projeto 

potencialidades e problematizações relativas ao tema, o 
que promoveu uma troca de conhecimentos e a busca 
por soluções/propostas em debates e discussões com 
diversos profissionais da área decorrentes dos processos de 
elaboração dos projetos urbanísticos e de planos diretores, 
como também da implantação dos próprios campi 
universitários na tentativa do cumprimento das metas 
institucionais.

urbanístico do Campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São 
Carlos. Desde o início de 2017, integra o Grupo de Trabalho na elabora-
ção do plano diretor e projeto urbanístico do Campus Patos de Minas/
UFU e ocupa o cargo de pró-reitora de Assistência Estudantil na mesma 
universidade, cujas atividades principais são ações que reconhecem o 
papel social desta, garantindo o acesso e a permanência aos estudan-
tes, além da promoção de espaços de convívio, sociabilização, vivências 
e a garantia de pertencimento aos usuários dos campi, visto que a UFU 
busca não apenas a formação de profissionais, mas sim a formação de 
cidadãos com responsabilidades e compromissos na e com a sociedade.
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Durante os últimos anos uma “nuvem” de ideias, 
questionamentos e reflexões, conforme destacado na 
Figura 1, permeou as atividades e ações referentes ao papel 
da universidade no contexto urbano em torno da “boa e 
velha” pergunta: afinal, que universidade queremos?

Por meio de leituras acadêmicas, além do trabalho 
diário com o assunto, observou-se que as relações entre 
a universidade, a cidade e a sociedade no Brasil, em 

específico da universidade pública, além de passarem por 
momentos históricos conflituosos, tanto políticos quanto 
ideológicos, promoveram um processo de transformação 
dos campi universitários em verdadeiras cidades em 
microescala, distantes e isoladas (conceito defendido por 
diversos autores que serão citados neste trabalho). 

E mesmo quando os campi universitários são 
integrados ao tecido urbano (em virtude do crescimento 
da cidade e da incorporação dessas áreas em um tecido 
contíguo), ainda assim, em número significativo, 
principalmente nos casos latinos americanos2, não 
conseguem recuperar relações humanas coma população 
e a vida urbana, estabelecendo um processo de segregação 
e fragmentação, marcando sua interface com a cidade e a 
sociedade.

Assim, parte-se da ideia da cidade como um universo 
emblemático, com seus diversos signos, complexidades e 
pluralidades, agindo em variadas dimensões, sejam elas 
políticas, econômicas, sociais, culturais ou ambientais, 
formando núcleos urbanos com funções e atividades das 
mais variadas. Podemos identificar a origem das cidades 
com a formação de espaços ditos urbanos, configurados 

2  É importante destacar que diversos casos de campi conseguem 
estabelecer uma efetiva relação com a estrutura e a vida urbana (MIT, 
Harvard, UC Berkeley, etc.)

NUVEM DE IDEIAS, QUESTIONAMENTOS E REFLEXÕES 
SOBRE O TEMA APRESENTADO.
Fonte: Autora.

de forma concentrada para atender a questões específicas 
– como a própria subsistência, a proteção e a defesa do 
território – e onde se davam as trocas de mercadorias, 
espaços esses que, posteriormente, se transformaram em 
postos comerciais, principalmente durante a Idade Média.

Desta forma, ao longo da história urbana, os espaços 
urbanos foram sendo disseminados pelo território em 
escalas, dimensões e configurações que ganharam 
novas funções com a industrialização, a modernização, 
a competitividade econômica, a acumulação de bens e 
produtos, a valorização do turismo e do mercado imobiliário, 
assim como a produção e expansão do conhecimento3, o 
que promoveu transformações significativas nos processos 
e na produção de espacialidades e territorialidades.

Neste contexto, o trabalho inicia-se como uma 
investigação das relações entre as cidades, as universidades 
e a sociedade ao longo da história urbana, analisando por 
meio de episódios marcantes as relações e os conflitos 
presentes em vários momentos históricos na estruturação 
das cidades e dos espaços universitários que, “em situações 
distintas, mimetizaram seu funcionamento, hierarquizando 
espaços, organizando fluxos e construindo linguagens na 

3  Principalmente representado pelos espaços universitários e 
consequentemente o papel da Universidade no espaço urbano.

cidade e na região”4, possuindo estruturas que, em muitos 
casos, foram (e são) determinantes do direcionamento dos 
vetores de crescimento e desenvolvimento, principalmente 
quando associadas às mudanças físicas, econômicas, 
ambientais e sociais nos territórios.

Principalmente quando entramos no contexto latino-
americano, podemos identificar processos de ruptura e 
descontinuidade nas relações entre a cidade (sociedade) e a 
universidade (campus universitário5), sendo que a inserção 
destas no tecido urbano promoveu processos de segregação 
e/ou fragmentação, transformando diversos casos em 
grandes enclaves urbanos6 (podendo ser utilizados também 
outros conceitos, como guetos urbanos, cidades dentro de 
cidades ou microcosmos urbanos, entre outros analisados 
ao longo do trabalho)7.

4  Texto elaborado pela autora em parceria com a equipe técnica 
responsável pela concepção do Plano Diretor do Campus Glória/UFU.
5 No Capítulo 2, será apresentado a distinção entre os conceitos de 
campus universitário e cidade universitária.
6   É importante destacar, conforme apontado por Salgueiro (1998, 
p. 41), que o que “define o enclave não é tanto a sua dimensão, pequena, 
mas o tipo de relação (a existência de não-relações) com os tecidos que o 
cerca”.
7   Posicionamento defendido por diversos autores citados ao lon-
go do trabalho, como Alberto (2008), Buffa e Pinto (2009), Dessy (2013), 
Fonseca (2015), Maciel e Malard (2012), Mahler (2015), Oliveira (2005), 
Postingher (2012), Rodrigues (1997), Segawa (1999), entre outros.

FIG.
01

universidade
processo

todosprojeto

cidadejunto
sociedade apenas

meioequipe
exemplouberlândia

trabalho

forma

propostas
afinal

vi
d

a

hoje arquiteturaprecisa

públicapública
melhorfato

p
ap

el

textos

diretorestruturas

p
ro

f

planejamento
fazerfaça

in
ov

au
fu dentro

mundo
pensar

pessoaspense

campus
especiais

anos

construção
espaço

menosarquitetos

relações

36 37

INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO



No Brasil, assim como no contexto latino-americano, 
entre os anos 20 a 70, e até meados de 1990, os últimos 
campi universitários foram instalados8. A implantação 
desses campi ocorreu em contextualidades conflituosas, 
como a ditadura militar e a redemocratização, portanto 
eles apresentam diversas peculiaridades em relação às suas 
definições e diretrizes, principalmente no que se refere 
aos investimentos públicos e aos modelos de implantação 
baseados nas ideologias do urbanismo modernista (modelo 
norte-americano). 

Assim, os espaços universitários brasileiros foram em 
diversos casos implementados por meio de determinações 
e algumas vezes até imposições de configuração espacial, 
de forma que sua incorporação às cidades funciona muitas 
vezes como palco de atuação das forças sócio-políticas 
imbricadas no contexto físico-espacial, que ora adotam 
discursos progressistas, ora discursos autoritários em 
busca da chamada modernização do país.

8   Nesse período foram implantados 45 campi universitários no 
Brasil (BRASIL, 2012; RODRIGUES, 1997). No capítulo 4 esse assunto 
será detalhado.

A partir de 20029, por meio do atendimento de 
demandas específicas e, de fato, a partir de 200710, pensado 
como uma ação estratégia para o desenvolvimento do país, 
surgiu o programa de expansão do ensino superior com o 
objetivo de interiorização e consolidação das universidades 
públicas federais, denominado Reuni. 

O programa Reuni promoveu a criação de 14 novas 
universidades e de mais de 100 novos campi, além da 
reestruturação dos campi existentes, totalizando 321 
campi universitários de universidades federais localizadas 
em 275 municípios11, fazendo com que o número destas, 
entre os anos 2003 a 2010 no país, aumentasse de 45 para 
49, conforme apresentado na Figura 2 (BRASIL, 2012).

9   No site oficial do programa Reuni é indicado o ano de 2003. 
No entanto, por sugestão do Prof.Dr. Ricardo Siloto, que participou da 
elaboração das Diretrizes, o ano correto é 2002.
10   Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o Progra-
ma de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais – Reuni.
11    Vale ressaltar que esse número se refere apenas às Universi-
dades Federais, sem contabilizar os Institutos Federais (alguns possuem 
ensino superior, inclusive pós-graduação), tendo sido 321 campi univer-
sitários de universidades federais localizados em 275 municípios, que 
serão mencionados posteriormente e não foram identificados no texto 
por não ser este o foco do trabalho. No entanto, tal fato é relevante para 
a demonstração da abrangência e da dimensão do programa Reuni no 
Brasil. (BRASIL, 2012, 2014). 

Todavia, diferentemente das décadas de 20 a 80, a 
implantação de novos campi enfrenta questionamentos, 
reflexões e desafios, por estarem estes inseridos nos tecidos 
urbanos das cidades contemporâneas e compartilharem os 
efeitos e aspectos das novas formas de produção da cidade e 
dos novos agentes da conformação espacial dos territórios, 
principalmente no que se refere à atuação do mercado sob 
as ações políticas.

Diante desse contexto, o trabalho apresenta o 
papel dos espaços universitários, seja em sua estrutura 

e/ou instalações físicas ou em seus formatos de campi 
universitários de uso público (ou de domínio público), como 
equipamentos urbanos12 estratégicos e sua interface com a 
produção do espaço urbano contemporâneo. A hipótese 
defendida é que, ao serem articulados no tecido urbano (ou 
em seus fragmentos) da cidade e quando potencialmente 
reestruturados, esses campi poderão garantir espaços para 
a promoção de vivências (convívio) e de manifestações 
(conflitos) da sociedade.

12  É importante destacar que a determinação desse equipamen-
to urbano no Brasil respeita a Lei 6.766/79, que separa equipamentos 
urbanos e comunitários em duas categorias distintas, sendo considera-
dos como comunitários os “equipamentos públicos de educação, cultu-
ra, saúde, lazer e similares”  (BRASIL, 1979). Os equipamentos urbanos 
são referentes aos sistemas de infraestrutura de “escoamento das águas 
pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 
água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”. 
Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de acordo com 
a NBR 9284, que classifica a função de equipamento urbano, possui 
determinações diferentes da Lei Federal 6.766/79, não subdividindo e/
ou separando em categorias os equipamentos comunitários e urbanos, 
e sim caracterizando-os como um grupo único e definindo seu funcio-
namento em: circulação e transporte, cultural e religião, esporte e lazer, 
infraestrutura, segurança pública e proteção, abastecimento, adminis-
tração pública, assistência social, educação e saúde. A NBR 9284 consi-
dera os equipamentos urbanos como “todos os bens públicos e privados, 
de utilização pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 
funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder 
público, em espaços públicos ou privados”. Considerando que a NBR foi 
aprovada em março de 1986 e a Lei 6.766 em dezembro de 1979, serão 
consideradas neste trabalho como referência as funções exercidas pela 
universidade pública na cidade apenas como equipamento urbano (não 
sendo utilizada a denominação de equipamento comunitário).

CRESCIMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO 
BRASIL | 2003-2010.
Fonte: Brasil (2010). 
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Tendo em vista sua localização, as relações e 
articulações internas e externas com o entorno e na 
cidade inserida, as funções e atividades implantadas 
nesses campi e a composição projetual de suas estruturas 
e instalações físicas, poderão ser considerados não 
apenas como lugares de produção do conhecimento ou 
espaços funcionais e técnicos, mas também como espaços 
capazes de promoverem significativas transformações e 
compartilhamento de funções urbanas, além das funções 
de ensino, pesquisa e extensão, e utilizados como espaços 
públicos e de domínio público, abertos, inclusivos e 
acessíveis a toda a população.

Considerada como uma discussão paralela ao trabalho, 
há o objetivo de estabelecer referências e argumentações 
para a “definição de cidade como um bem público, como 
o lugar do convívio e do conflito, que hoje ganha outra
urbanidade”13. Essa outra urbanidade, defendida por Alves
(2010), aponta a relação de fragmentação14 do espaço
urbano onde os processos de privatização e a especulação
imobiliária promovem um empresariamento dos espaços

13  Conceito defendido por Alves (2010, p. 251), que não se refere 
apenas às tipologias de uso, mas sim à possibilidade de apropriações 
não previstas – a imprevisibilidade do arbítrio, do lócus do conflito. 
14  Arroyo (2007) ainda determina que no espaço urbano contem-
porâneo o fenômeno da cidade fragmentada se transforma em cidade 
cindida. Tal assunto será abordado no Capítulo 1.

ditos públicos e o desmembramento das relações de 
domínio público, que se tornam controlados, fechados e 
monitorados, perdendo o seu papel nas cidades15.

Também se acredita que o entendimento de bem 
público perpassa pela definição do que é condição 
pública, vista como a construção de uma multiplicidade 
de condições físico-espaciais, culturais, sociais e políticas 
que, no espaço urbano contemporâneo, são sobrepostas 
e entrelaçadas na tentativa de promover a articulação dos 
usos e das funções cotidianas para garantir os laços de 
pertencimento na construção da cidadania (ALVES, 2010; 
ARROYO, 2007; LEFEBVRE, 2001).

Como condição físico-espacial é indicada a garantia de 
espaços abertos, convidativos e atrativos, com diversidade 
de usos e ocupações, capazes de promover a movimentação, 
a permanência e a circulação de pessoas. Para Alves (2014), 
os termos diversidade e polifuncionalidade são fenômenos 
identificados no espaço público contemporâneo, assim 
como o termo transfuncionalidade, já que permite ao espaço 
público a promoção de ações e atividades espontâneas e 
não definidas ou regulamentadas.

Já a condição cultural é compreendida como a 
produção de um conjunto de símbolos, signos, ideologias e 

15  Tema que será aprofundado no Capítulo 1 da tese.

expressões capazes de promover a construção da memória 
e da identidade na configuração do espaço urbano 
(LEFEBVRE, 2001; LYNCH, 1999).

Como condição social, entende-se a construção de 
apropriações e responsabilidades baseadas nas diferenças e 
pluralidades da organização espacial e do comportamento 
dos indivíduos (ALVES, 2010; ARROYO, 2007; DEUTSCHE, 
1996).  E a condição política corresponde à garantia da 
pluralidade na participação do cidadão nas deliberações e 
ações (ARENDT, 2007). 

Assim, em função dessas condições (fisico-espacial, 
cultural, social e política), os domínios públicos passam a ser 
entendidos como espaços acessíveis, sendo a acessibilidade 
entendida não apenas como o cumprimento de normativas 
técnicas, mas como capaz de possibilitar a inclusão de 
todas as camadas da população – independentemente de 
raça, escolaridade, religião e classe social –, permitindo-se 
a estas a ocupação e o uso dos espaços que denominamos 
de públicos, com acesso garantido a eles. 

Portanto, entende-se o domínio público como direito 
de acesso à cidade16 por meio do rompimento das barreiras 
e bordas e da criação de permeabilidades, porosidades e 
continuidades entre os espaços ditos públicos, também 

16  Utilizando como referência Lefebvre (2001).

no sentido de estabelecer a pluralidade cultural e social e 
as relações entre a sociedade e os espaços de convívio e 
conflitos.

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho 
é reconhecer o papel sócio-cultural (e, portanto de 
domínio público) da universidade no espaço urbano e 
as potencialidades dos campi universitários por meio 
de possíveis relações entre a cidade, a universidade e a 
sociedade, além de compreender sua interface com as 
dimensões sócioespaciais na definição de espacialidades 
e territorialidades de produção do espaço urbano 
contemporâneo. Os três verbos a seguir detalham melhor 
tal objetivo e em seguida são apresentados os objetivos 
específicos, que buscam investigar aspectos dos processos 
de produção dos campi universitários nos espaços urbanos. 
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CONTRIBUIR com o pensamento urbanístico com um relato sobre a gênese e a estruturação da universidade, 
detalhando a incorporação de ideologias e discursos, observando a teoria e a prática (concepções ou utopias?) na 
aplicação de “modelos” e propostas em seus desenhos urbanos para o entendimento da sua atual realidade, como 
também identificar permanências que subsidiem uma compreensão de seu contexto histórico urbano, ou ainda as 
rupturas e (des)continuidades norteadoras em sua trajetória histórica.

ESTABELECER uma leitura, não apenas uma descrição cronológica e histórica, capaz de apontar problematizações 
e tendências dos novos posicionamentos das universidades, seja em casos nacionais ou internacionais, com ênfase 
no que se refere às suas implantações e estruturas/instalações físicas e, consequentemente, compreender suas 
relações e articulações com a cidade e suas dinâmicas territoriais. 

APROFUNDAR-SE em uma análise construtiva e crítica das estratégias de planejamento e de gestão urbana, 
em especial a implantação dos novos campi universitários, norteando o crescimento e o desenvolvimento das 
universidades públicas brasileiras na contemporaneidade. Analisar ainda a inserção dos campi universitários como 
estratégia de desenvolvimento urbano e suas transformações significativas e determinantes nas conformações 
espaciais das cidades. 

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
P

EC
ÍF

IC
O

S VERIFICAR a formação, a estruturação e os processos de (des) continuidade e de ruptura histórica entre a 
universidade (campus universitário) e a sociedade (cidade) em momentos relevantes e significativos na produção 
da cidade;

IDENTIFICAR as interfaces entre a universidade (campus universitário) e a sociedade (cidade) e o agente 
norteador da conformação espacial do espaço urbano contemporâneo – o mercado, apontando problematizações, 
tendências e possibilidades do tema por meio de análises na atuação das dimensões sócioespaciais;

INVESTIGAR as concepções projetuais dos campi universitários contemporâneos que buscam estabelecer 
relação com a cidade, a sociedade e os espaços públicos como possibilidades e experiências contemporâneas, na 
tentativa de novas articulações, conexões e reflexões sobre o seu papel nas cidades;

AVERIGUAR as propostas de novos campi universitários gerados por uma grande política pública denominada 
de Reuni no Brasil, responsável por propostas que apresentam tentativas e ensaios de novas leituras do território 
como forma de compreender a dinâmica territorial e estratégias para intervenções que possam não apenas 
corresponder às expectativas do programa, como também fortalecer as relações entre a universidade e a sociedade, 
buscando melhorias significativas não apenas na educação, mas também o desenvolvimento local e regional. É 
importante salientar que este trabalho não pretende analisar a elaboração e as características do programa Reuni, 
que reconhecidamente representou um grande ganho para o contexto político/administrativo do país, mas sim as 
estratégias de implantação dos campi universitários determinada por cada universidade quanto ao seu desenho 
urbano, aos métodos e às ideologias adotados.
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O desenvolvimento do trabalho foi baseado em um 
grande levantamento de experiências e casos de diversos 
campi universitários no processo histórico-urbano que 
apresentam possibilidades de identificação das questões 

levantadas no decorrer desta tese, estando estruturado 
em quatro eixos principais de apontamentos e discussões, 
que foram transformados em capítulos na estruturação do 
trabalho, a saber (Figura 3).

É importante destacar que os eixos representam 
possíveis dualidades (cidade e universidade; universidade 
e campi universitários, campi universitários e espaços 
públicos) encontradas na história de inserção da 
universidade representadas por suas estruturas e 
instalações físicas em formato de campi ou de cidades 
universitárias no tecido urbano e que compõem os temas 
abordados na pesquisa.

O EIXO 1, denominado CIDADE E UNIVERSIDADE, 
DA IDEOLOGIA À REALIDADE, apresenta como foco a 
CIDADE e sua interface com a UNIVERSIDADE, apontando 
a necessidade de entendimento das ideologias que 
nortearam a criação da cidade, apresentando processos 
que culminaram nas concepções projetuais adotadas e 
nos desdobramentos em sua construção, assim como a 
representatividade da universidade observada em suas 
estruturas e instalações físicas no espaço urbano e/
ou nos contextos políticos, econômicos, sociais, entre 
outros. A compreensão dessas ideologias perpassa pelo 
entendimento do contexto de elaboração das universidades, 
contexto esse da criação da própria cidade e da formulação 
do espaço dito urbano, seja nas suas ideologias e/ou nas 
suas realidades. 

O EIXO 2 apresenta a UNIVERSIDADE e a formação/
estruturação  dos  chamados  CAMPI  UNIVERSITÁRIOS  e   seus 

processos de CONTINUIDADE E RUPTURA, identificando 
o processo histórico de sua trajetória urbana, averiguando 
sua relação com a evolução das cidades e sua interação 
com os espaços públicos. A ideia é analisar o ordenamento 
territorial das universidades como parte da origem e da 
evolução das cidades, verificando a incorporação de ideais 
e concepções (conceitos) e das formas que remetem às 
teorias urbanísticas, as dissociações entre a teoria e a 
prática, apontando as interferências envolvidas (políticas, 
econômicas e sociais), os atores e agentes desse processo e 
analisando as dimensões sócioespaciais atuantes em cada 
período, dando ênfase aos casos latino-americanos.

Já o EIXO 3, OS CAMPI UNIVERSITÁRIOS E OS 
ESPAÇOS PÚBLICOS, identifica uma série de questões 
contemporâneas que envolvem a UNIVERSIDADE 
e seus CAMPI UNIVERSITÁRIOS, identificando 
PROBLEMATIZAÇÕES e TENDÊNCIAS por meio de 
experiências que se apresentam como vanguardistas e 
como “novos modelos” de espaços universitários para 
a cidade, tendo por base suas atuações nas dimensões 
sócioespaciais e sua interface com um novo agente 
norteador da conformação espacial no espaço urbano 
contemporâneo, o mercado, estabelecendo reflexões 
sobre o papel do campus universitário (como também da 
instituição pública) e suas possíveis relações com a cidade, EIXOS DE ANÁLISE DO TRABALHO.

Fonte: Autora.
FIG.
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a sociedade e os espaços públicos e de domínio público na 
contemporaneidade. As dimensões identificam os aspectos 
físico-espaciais como também socioculturais, por meio 
da análise do comportamento e formas de apropriação/
pertencimento e acessos/propriedades do espaço urbano, 
por meio da identificação de representações, signos, 
memórias, transições, entre outros com potencialidades de 
promoverem novas (re)significações e consequentemente 
novo dinamismo urbano. 

Verificam-se casos/experiências nacionais 
e internacionais que veem esses campi como um 
equipamento capaz de promover um impacto significativo 
sobre o território e de se posicionar como motores do 
desenvolvimento local e da evolução no tecido urbano, 
compreendendo novas espacialidades e territorialidades 
no espaço urbano contemporâneo.

Por fim, no EIXO 4, são realizadas reflexões acerca 
das POTENCIALIDADES E PERSPECTIVAS que envolvem 
a UNIVERSIDADE (representada pelos seus CAMPI 
UNIVERSITÁRIOS) e a CIDADE no processo de implantação 
de alguns desses campi no contexto de aplicação do plano 
Reuni no Brasil, analisando algumas experiências. São 
investigadas as conceituações e ações de novas leituras para 
inserções no tecido urbano e suas relações com os novos 
agentes de produção dos espaços urbanos contemporâneos 

por meio de uma análise construtiva das estratégias de 
planejamento e de gestão urbana, em especial dos novos 
campi universitários brasileiros, com o crescimento e o 
desenvolvimento das estruturas e instalações físicas das 
universidades públicas brasileiras na contemporaneidade. 

Foram analisados casos e experiências, desde as 
concepções projetuais até a implantação (ou início de 
implantação) de alguns campi universitários pelo programa, 
tentando identificar as potencialidades e perspectivas 
dessa nova realidade, suas transformações e modificações 
nas conformações espaciais das cidades.

As experiências foram analisadas e sistematizadas por 
meio de uma abordagem analítica, buscando-se realizar 
uma análise crítica/propositiva de sua contribuição para 
a qualificação e as transformações do tecido urbano, 
com a produção de cartogramas e de diagramas-síntese 
que comprovem os apontamentos e as argumentações 
mencionados ao longo do texto. 

A pesquisa é de caráter exploratório17 e realizada por 
meio de coleta e análise técnico-acadêmica. Em cada eixo/

17  Aqui são indicadas as metodologias utilizadas ao longo do tra-
balho de uma forma geral, e em cada capítulo são apontados os métodos 
utilizados para a elaboração da pesquisa em cada parte, já que não ne-
cessariamente todos os métodos indicados foram utilizados em todas as 
partes. Cada capítulo optou por um método ou um conjunto de métodos 
que foram considerados como adequados para a coleta e a análise pre-
tendida.

capítulo foram definidos métodos e técnicas diferenciados 
de acordo com o material disponibilizado e encontrado 
para a construção das análises. E foram definidas seis 
tipologias para a padronização das análises e elaboração 
das considerações preliminares em todos os eixos, sendo: 

conhecer, coletar, observar, explorar, validar e refletir 
conforme indicados na Figura 4 e os métodos utilizados 
descritos a seguir: 

TIPOLOGIAS DE ANÁLISE DO TRABALHO.
Fonte: autora.

FIG.
04
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Verificação das possíveis conexões e articulações entre fatos, episódios, casos e experiências, além das conceituações 
e ideologias determinadas. Como método foi utilizada a análise de estudos de casos e experiências recentes e 
variados, e sua escolha foi feita por intermédio de um amplo levantamento de diversas possibilidades que pudessem 
exemplificá-los. Não foi destinado um capítulo específico para a análise de tais casos; eles foram distribuídos 
ao longo do texto e feita dessa forma sua abordagem, culminando em análises detalhadas no caso dos campi 
universitários do Reuni, foco deste trabalho.

3
OBSERVAR

Identificação dos períodos históricos, das contextualidades, dos agentes e dos atores envolvidos, das localizações 
e do entorno, dimensões sócioespaciais, entre outros fatores, para a formação do diagnóstico. A definição das 
dimensões sócioespaciais somente foi determinada após a organização e sistematização dos dados coletados no 
Eixo 1 e 2, já que desta forma foi possível verificar quais, de fato, são as dimensões que atuam nas interfaces entre 
a cidade e a universidade. Inicialmente foram determinadas cinco dimensões a serem abordadas ao longo do 
trabalho, conforme a Figura 5. No entanto, após o aprofundamento e a sobreposição de dados/informações, foram 
verificadas a relação direta de quatro dimensões, já que a Dimensão Urbana indicada inicialmente no trabalho foi 
considerada existente e correlacionada com todas as demais e não uma dimensão isolada.   

1
CONHECER

Reunião de dados e informações capazes de identificar e aprofundar os conhecimentos dos objetos ou temas 
apontados. Como método foi utilizado o levantamento bibliográfico, que buscou o aprofundamento de referências 
teóricas, sendo constituído principalmente pela análise de livros, trabalhos acadêmicos e artigos científicos; por 
referenciais locacionais, tendo sido realizada a identificação de ideologias e conceitos; por abordagens e discussões 
contemporâneas sobre o tema da pesquisa, tendo por base notícias, sites especializados, sites oficiais das 
universidades, revistas digitais e físicas e outros estudos, além de análises prévias em sites dos autores dos projetos 
apresentados.

2
COLETAR
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Averiguação e consolidação dos dados e das informações coletadas de forma a estabelecer diagramas, gráficos, 
matrizes, mapas, croquis e registros fotográficos para a formação de sínteses. Os mapas temáticos e esquemas 
gráficos buscaram ilustrar as abordagens realizadas de forma clara e objetiva, tornando compreensíveis os temas 
analisados e os estudos de caso determinados. Para a elaboração de cartografia foi utilizada a captação de imagens 
do Google Earth (disponível gratuitamente via Web) e a sobreposição de informações com a utilização de softwares 
de representação gráfica. Optou-se por softwares que permitissem análises qualitativas e não quantitativas, não 
necessitando de tabulação e sistematização de dados numéricos. Foi realizado o levantamento in loco de vivências, 
tensões e conflitos existentes nos espaços físicos internos e externos dos campi universitários e das necessidades dos 
usuários por meio da coleta de dados e informações, além de registros fotográficos como parte de consolidação de 
informações e dados.

5
VALIDAR

Estruturação das sínteses de forma a estabelecer a construção de parâmetros, variáveis, aspectos, apontamentos e 
principalmente indicação de reflexões a cerca do papel dos novos campi universitários na cidade contemporânea. 

6
REFLETIR

4
EXPLORAR

Análise dos processos e conceituais envolvidos por meio de visitas técnicas e entrevistas como técnica de investigação 
e imersão no tema específico. As entrevistas foram realizadas on-line (por e-mail e Skype)18 e e pessoalmente 
com representantes da Administração Superior, docentes e discentes com o objetivo de conseguir novos dados e 
informações de todas as universidades analisadas e que são indicados ao longo do texto. As visitas técnicas foram 
realizadas no caso dos campi universitários do Reuni para identificação das variáveis estabelecidas nas análises das 
dimensões e de seus componentes sócioespaciais. Houve ainda observação indireta em campo, percebendo como 
se dão as relações sócioespaciais que articulam e promovem as mudanças e transformações de comportamento dos 
usuários e da comunidade externa nos campi universitários.

 



A padronização do método foi importante para a 
aproximação dos temas, dos gerais aos específicos de cada 
eixo, e para a construção de argumentos com base nas 
análises e nas discussões sobre as mais variadas questões 
abordadas, não de forma comparativa, mas por meio da 
sobreposição e das análises dos resultados. 

Com a análise completa, a hipótese inicial foi testada, 
possibilitando também o surgimento de outras que a 
pesquisa identificou ao longo de sua trajetória e indicadas 
nas considerações preliminares de cada eixo. É importante  
destacar que as considerações preliminares19 marcam a 
síntese de cada eixo na visão da autora e indicam as possíveis 

18  Na Universidade Federal do ABC (UFABC), com a professora 
Maria de Lourdes Pereira Fonseca, Prof. Dr Joel Felipe e o coordenador 
de projetos, arquiteto Guilherme Madeira. Na Universidade de Brasí-
lia (UNB), com o professor Caio Frederico e Silva e arquitetos da equipe 
técnica: Alberto Faria e Júlio Cesar Lavrador Andreo. Na Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), com os professores Douglas Barreto e 
Luciana Gonçalves, e na Diretoria de Projetos, com a arquiteta Patricia 
Gaion. Na UFU, com os professores Edmar Isaias Melo, Ronaldo Cardoso, 
Hélio Carlos, Claudionor Ribeiro e Luziane Ribeiro; a técnica adminis-
trativa Maryann Santos, além da equipe técnica da Diretoria de Infraes-
trutura e Divisão de projetos. Na UNIFESP, com o prof. Odair Aguiar e o 
arquiteto André Caram. Na UNILA, com o secretário de implantação, Sr. 
Robinson Alexander.
19  A elaboração de considerações preliminares em cada capitulo 
teve como objetivo indicar as principais questões levantadas ao longo 
da pesquisa, como os temas abordados, seja as fundamentações teóricas/
conceituais, os casos e experiências e as análises demonstrando de forma 
detalhada como as reflexões foram entrelaçadas e sobrepostas, na busca 
pelo cumprimento da hipótese do trabalho.

reflexões e apontamentos que foram identificadas ao longo 
da estruturação do capitulo, como também definem as 
questões-síntese que induzem os temas a serem abordados 
no capitulo posterior.

Assim, a pesquisa se justifica em apresentar uma 
visão ampla das responsabilidades e possíveis impactos 
na atuação das diversas dimensões sócioespaciais dos 
espaços universitários na conformação espacial da cidade 
contemporânea. O que se pretende aqui é a construção de 
apontamentos e argumentações que em situações distintas 
sejam capazes de definir os aspectos e as características 
que merecem a devida atenção, principalmente na 
implantação dessa tipologia de equipamento urbano 
(campi universitários) e na discussão de seu papel na 
sociedade e na cidade.

Visto que, a universidade poderia (ou deveria tentar) 
corresponder às necessidades, aos desejos e anseios da 
comunidade universitária, mas também poderia garantir 
relações físico-espaciais com a cidade, além da produção 
de ensino, pesquisa e extensão, com a garantia de espaços 
também para a sociabilização da própria população.

 E a Universidade, ao projetar alternativas e soluções 
sociais, culturais, ambientais, tecnológicas, entre outras, 
sejam capazes de promoverem articulações entre a 
comunidade universitária e as relações “externas” nas suas SÍNTESE INICIAL DAS DIMENSÕES SÓCIO-ESPACIAIS.

Fonte: autora.
FIG.
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UNIVERSIDADE

CIDADE SÍNTESE
SÍNTESE INICIAL DAS DIMENSÕES SOCIOESPACIAIS

DIMENSÃO 
PÚBLICA

PAPEL DA 
UNIVERSIDADE 
PÚBLICA E GRATUITA 
COMO INSTITUIÇÃO 
DO ESTADO-NAÇÃO 
(EM PROL DO POVO);

PAPEL COMO ESPAÇO/ 
LUGARES/ TERRITÓRIO 
PÚBLICO;

TRANSPASSA O 
DIREITO/ DOMÍNIO DE 
PROPRIEDADE;

DIREITO DE IR E 
VIR, DE HABITAR, 
DE TRABALHAR, 
DIVERSÃO, VIDA 
PÚBLICA E COLETIVA. 

DIMENSÃO 
POLÍTICA

ESFERA PÚBLICA 
COMO ORDENADOR/ 
REGULAMENTADOR 
DO TERRITÓRIO;

BUSCA POR CIDADE 
PROGRESSISTA, 
MODERNA, 
DESENVOLVIDA;

CONFLITOS E 
CONTRADIÇÕES DE 
INTERESSES;

POSTURA DAS AÇÕES 
POLÍTICAS;

AÇÕES POR MEIO 
DE REARRANJOS 
URBANÍSTICOS QUE 
MOLDAM O TECIDO 
DA CIDADE.

DIMENSÃO 
URBANA

CONCEITOS DE 
CONEXÃO E 
INTEGRAÇÃO COMO 
“COSTURA” FÍSICA E 
SOCIAL;

DESENHO URBANO 
COMO INSTRUMENTO 
DE TRANSFORMAÇÃO;

REESTRUTURAÇÃODA 
CIDADE COM ESPAÇO 
URBANO ACESSÍVEL A 
TODAS AS CAMADAS;

COMO 
LABORATÓRIOS 
EXPERIMENTAIS E 
EXEMPLOS PARA A 
SOCIEDADE.

DIMENSÃO 
SOCIAL

PROCESSOS 
PARTICIPATIVOS;

PRINCÍPIO DA 
INTERATIVIDADE E 
IDENTIDADE COM A 
SOCIEDADE;

APROXIMAÇÃO DOS 
DESEJOS E ANSEIOS 
DA SOCIEDADE;

COMPROMISSO, 
APROPRIAÇÃO DO 
PROJETO/ PROCESSOS 
E DO ESPAÇO COMO 

URBANO E COLETIVO. 

DIMENSÃO 
AMBIENTAL

DISCURSOS DE 
PRÁTICAS AMBIENTAIS 
- “VERDES” - 
“ECOLÓGICAS”. 

MANUTENÇÃO 
DE AMBIENTES 
“EQUILIBRADOS”, COM 
NOVO PADRÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
“VERDE” DITADOR, 
CONTROLADO, 

CERTIFICADO. 
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diversas esferas político-institucionais, como também a 
qualidade de suas estruturas e instalações físicas sejam 
capazes de melhorias significativas no próprio ensino 
superior da universidade no país.

Neste trabalho, a ideia não é discutir o certo e/ou 
errado ou definir um modelo a ser considerado como ideal, 
muito menos decidir se um modelo único deve ser aplicado 
como o mais adequado. Como também, não se trata de um 
trabalho meramente descritivo, de relatar ou apresentar 
novos campi universitários nacionais ou internacionais 
mostrando seus projetos e suas características, conceitos e 
idealizações.

Assim, algumas questões norteiam a comprovação 
da hipótese, já que refletir sobre o o papel dos espaços 
universitários e suas potencialidades na produção da 
cidade contemporânea é também identificar o que de fato, 
se espera de uma universidade, uma universidade pública 
e dos aspectos tanto físico-espaciais como sócio-culturais 
no espaço urbano. Desta forma, as questões que permeiam 
todo o trabalho são:

• Qual seria o papel das políticas públicas voltadas 
para a educação, quando reforçadas pelo papel 
do Estado nas decisões projetuais (de localização 
e conformação urbana) e nas transformações 

promovidas por essa tipologia de equipamento 
urbano dito público? Podemos assegurar projetos 
urbanos, inclusive de campi universitários, que 
sejam capazes de reverter a ação política de 
intervenção urbana de mercadoria para consumo 
e de controle social em espaços cada vez mais 
privatizados e segregados no espaço urbano 
contemporâneo? Poderiam os campi universitários 
estar vinculados ou não à atração de capitais e 
ações de “marketing” do mercado e/ou ações 
políticas?

• Os novos campi universitários, ao serem 
implantados, de fato conseguiram alcançar o 
tão desejado modelo progressista ou isso seria 
apenas um “velho e repetitivo” discurso com 
uma reprodução de modelos sem superação?  
Eles poderiam ser considerados “exemplos” de 
desenhos urbanos para a sociedade? Seriam novas 
utopias projetuais?  

• Por fim, se nas décadas de 1920 a 1980, vivemos 
a ideologia da universidade ideal sob os moldes 
modernistas, o que representa a universidade 
nos espaços urbanos contemporâneos? É possível 
reconhecer o papel do campus universitário com 
efetivo planejamento e uso equânime do espaço 

público?  É possível configurar uma nova expressão 
de valorização e pertencimento na apropriação 
do espaço público dos espaços universitários, 
estreitando sua relação com os indivíduos e 
promovendo espaços acessíveis, inclusivos e 
abertos para todas as camadas da população em 
uma intenção clara de construção da cidadania?
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[1

CIDADE E UNIVERSIDADE 
DA IDEOLOGIA A REALIDADE

apresenta   como   foco   a   CIDADE   e   sua   
interface   com   a   UNIVERSIDADE,  apon-
tando  a  necessidade  de  entendimento  
das  ideologias  que nortearam a criação 
da cidade, que refletiram na universidade 
e a compreensão das realidades (processo e 
produção) que norteiam a conformação es-
pacial da cidade e da universidade contem-
porânea.



O estudo da cidade e de suas interfaces com a 
universidade perpassa pelo entendimento das ideologias 
que nortearam a criação da universidade e de suas estruturas 
e instalações físicas no espaço urbano. A compreensão 
dessas ideologias decorre pelo entendimento do contexto 
de elaboração das universidades, contexto esse da criação 
da própria cidade e da formulação do espaço dito urbano.

Desta forma, esse capítulo do trabalho aponta dois 
recortes na história urbana, passando principalmente pelos 
períodos da Idade Média, Moderna e Contemporânea a 
serem estudados, estabelecendo relações entre a cidade e a 
universidade, destacando as interações entre três temáticas 
que regem as definições e decisões ideológicas ou utópicas 
referentes ao espaço do habitar (CIDADE – HOMEM –
CAMPO), conforme identificado na Figura 6. 

Em um primeiro momento, a construção de uma 
ideologia associada principalmente à construção da cidade 
ideal, cujos princípios norteadores também regeram a 

gênese da universidade por meio de uma busca incessante 
pelo lugar do homem: na dualidade da cidade ou no campo, 
no contexto histórico seja durante a Idade Média (Homem 
– campo) ou na Idade Moderna (Homem-cidade).

Já num segundo momento, temos a construção 
de uma realidade que revela as questões que norteiam 
a conformação espacial da cidade contemporânea e 
as potencialidades e os desafios da universidade nesse 
contexto, onde surgem novos agentes e atores que 
monitoram e direcionam o lugar do homem no espaço, 
não mais no antagonismo entre esta (cidade) ou aquele 
(campo), e sim numa pluralidade de possibilidades, sejam 
elas de forma impositiva ou predefinida, mas concentradas 
e direcionadas na busca pela satisfação e bem estar do 
próprio homem, em aspectos que se destacam como: 
individualismo, singularismo e isolamento na cidade 
contemporânea. 

EIXO 1  CIDADE E UNIVERSIDADE | 
DA IDEOLOGIA À REALIDADE
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1.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA IDEOLOGIA: 
CIDADE E UNIVERSIDADE

Ao longo da história urbana, podemos identificar 
fatos e episódios20 que marcaram a procura por essa cidade 
ideal presente em discursos progressistas e/ou autoritários, 
sempre embasados pela busca do novo, do inesperado 
e do desconhecido, mas principalmente pela busca do 
chamado progresso, incentivados por contextos políticos 
e econômicos com o surgimento de ideias, contradições e 
superações do existente.

Aqui parte-se do apontamento de Sennet (1995, p. 
58), para quem a cidade é “um assentamento humano no 
qual estranhos irão provavelmente se encontrar e nesse 
espaço de concentração populacional os homens que 
vivem na cidade não se entenderão, estando, pois, contida 
na narrativa original, uma condenação: a cidade está 
destinada a ser centro de conflito”.

20    Lefebvre (2000, p. 34) revela que cada período teve suas “pró-
prias alienações e desalienações”, induzidas por ideologias e formas di-
versas, mas sempre “maquiadas” por discursos autoritaristas, reformistas 
e revolucionários. O autor cita o período da agricultura, com as figuras 
dos grandes fazendeiros e seus escravos; o feudalismo, com os grandes se-
nhores feudais e seus servos; e a industrialização, com a figura paterna-
lista do patrão e seus empregados, como promoção de uma “hierarquia 
de ações” onde a subordinação de um àquele é entendida apenas como 
um “efeito, um resultado ou um meio.” (LEFEBVRE, 2000, p. 48-49).

A cidade é entendida, portanto, como um centro de 
conflito, “um campo de tensões altamente complexo” e 
“uma virtualidade, um possível-impossível que atrai para 
si o realizado, uma presença-ausência sempre renovada, 
sempre exigente”, conforme aponta Lefebvre (2000, p. 47).

Assim, os espaços ditos urbanos, em suas diversas 
dimensões, promovem processos de vivência e 
experimentação da forma urbana e da vida cotidiana, 
tornando-se um campo ideal de possibilidades de existência 
da utopia em busca das cidades ditas ideiais. As utopias, 
para Lefebvre (2000, p. 33-50), podem ser consideradas um 
assunto “possível-impossível” que, ao mesmo tempo, pode 
parecer um conceito distante e não relacionado à realidade, 
mas que, ao surgir, é almejado e desejado pela sociedade 
(LEFEBVRE, 2000, p. 33-50).

A cidade passa a ser o objeto empírico na realização e 
prática do progresso, assim como todos os seus elementos 
e equipamentos de composição. Além disso, encontra-se 
no campo de atuação prático-teórico dos profissionais de 
arquitetura e urbanismo o apoio ou a materialização para 
as concretizações referentes às teorias e aos métodos de 
planejamento urbano que simbolizam o desenvolvimento 
nacional de uma nação (RODRIGUES, 1997, p. 292-293).

Para Choay (1985, p.35-43), os “planos de urbanistas 
são campos profícuos para encontrar indícios e sinais TEMAS EM DESTAQUE | EIXO 1.

Fonte: Autora. 

CIDADE HOMEM CAMPO

IDADE MÉDIAIDADE MODERNA

IDADE
CONTEMPORÂNEA

FIG.
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da construção imaginária de uma cidade, com suas 
implicações políticas e, em especial, sua dimensão utópica”. 
O que podemos observar são as concepções projetuais de 
planos e projetos urbanos, em grande parte tangenciando 
as utopias em uma busca quase que incessante de uma 
sociedade perfeita e equilibrada, livre dos defeitos e 
problemas das cidades e das sociedades ao longo de sua 
trajetória.

Mumford (1998, p. 191) destaca que “a utopia não 
foi nada mais que um novo exercício de geometria sólida, 
com base na suposição de que todos os homens racionais 
estavam dispostos a ser tais geômetras sociais”. Segundo o 
autor, o processo de materialização de uma cidade ideal foi 
um esforço para mostrar que os “processos da razão podiam 
impor certa medida e ordem a toda atividade humana”.

Na visão de Fernandes, podemos considerar “que 
todas as épocas, desde a antiguidade até os dias atuais, 
tiveram a sua ‘utopia’ e, consequentemente, a sua ‘cidade 
ideal’”. O autor indica:

A “Atlântida”, de Sólon, e a “República”, de 
Platão, passando pela “Cidade Romana”, 
de Vitruvio, pela “Cidade do Sol”, de Tomás 
Campanela, pela “Utopia”, de Thomas 
More, pelas utopias sociais novecentistas, 
de Owen e Fourier, pelas formulações 
contemporâneas de “Broadacre City”, de 
Frank Lloyd Wright, a Cidade-Jardim de 

Howard e a “Cidade com três milhões 
de habitantes”, de Le Corbusier, até a 
mais contraditória e perversa de todas 
as utopias - porque realizada em quase 
todos os cantos do Mundo - que foi a 
“Carta de Atenas”, cuja realização mais 
emblemática é a moderna Brasília, o 
Mundo viu sucederem-se em todas as 
épocas e em todas as latitudes modelos 
de organização espacial para que a 
felicidade dos homens pudesse, afinal, 
ter um lugar na terra. E porque a “utopia” 
não é mais do que a busca desse modelo 
de felicidade, todos continuamos, ainda 
hoje, em busca da nossa própria “cidade 
ideal”. (FERNANDES, 2011, grifo nosso).

A conceituação da cidade ideal é defendida por 
diversos autores21 e existem outros exemplos que poderiam 
ser citados, mas, por não serem o foco desta pesquisa, 
citaremos neste trabalho a cidade de Sforzinda, a Cidade-
Jardim, a Cidade Industrial, a cidade de Broadacre 
City (Figura 7) e, por fim, a Vila Radieuse, por meio de 
breves apontamentos22, como uma exemplificação de 
conceituações e indicações de possíveis projeções de 
rupturas entre o homem, o campo (natureza) e a cidade. 

21  Por exemplo: a Cidade Linear, de Soria Mata; a cidade de 1 mi-
lhão de habitantes, de Le Corbusier, entre outras.
22  Não é pretensão deste trabalho estabelecer um aprofundamento 
nas teorias e idealizações referentes ao tema.

EXEMPLOS DE PROPOSTAS DA CIDADE IDEAL:  A) SFORZINDA (1457-1464); B) CIDADE-JARDIM (1902), HOWARD, E;  C) CIDADE 
INDUSTRIAL (1904),  TONY GARNIER; D) BROADACRE CITY (1932), FRANK LLOYD WRIGHT.
Fonte: A| Filarete (2016); B| [cidade jardim] (2016); C| Ferreira (2014); 
D| [Broadacre city] (2016).
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Na formação ideológica de uma cidade ideal, a cidade 
de Sforzinda, projetada entre 1460-1464, (historicamente 
considerada a primeira proposta de cidade ideal), buscava a 
idealização do pensamento renascentista sob os conceitos 
do individualismo, racionalismo e experimentações, em 
que a cidade deixa de ser estruturada sob os recursos e 
técnicas disponíveis no local e passa a ser norteada pela 
racionalização e geometrização dos espaços urbanos com 
princípios estéticos, relações matemáticas (proporção e 
simetria) e a utilização de um sistema de ordens e regras 
(GONÇALVES, 2008, p. 2-3).

Para Gonçalves (2008), cada elemento pertencente à 
cidade, como o palácio do príncipe, a catedral, o mercado, 
a prisão, entre outros, é locado estrategicamente de acordo 
com o ordenamento econômico e político, estabelecendo 
novas relações entre o espaço e a estrutura social e política 
nas cidades. A autora revela que “acredita-se que esse seja 
um momento de ruptura entre a representação e a teoria”. 
(GONÇALVES, 2008, p. 2-3).

Na Cidade-Jardim de Ebezener Howard, projetada 
em 1898, conceito que foi largamento utilizado e inclusive 
aplicado na cidade de Letchworth, na Inglaterra, foram 
questionados os problemas referentes à superpopulação 
decorrentes da migração campo-cidade após o início da 
industrialização. Essa teoria apontou a necessidade de 

criação de uma rede de cidades interligadas e conectadas, 
que apresentassem uma limitação quantitativa de pessoas 
e mercadorias e uma (re)aproximação com a natureza 
(FRAMPTON, 2000, p. 21-22; VITAL, 2012, p. 50-53), 
determinando uma ruptura da cidade com o homem, 
enobrecendo as relações do homem com o campo.

Tal situação culminou na tentativa de afastamento do 
homem da vida urbana e no isolamento das atividades de 
sociabilização e vivências em comunidade, seja por meio 
da separação de funções (habitação, indústria e mercado), 
seja pela implantação em baixas densidades populacionais 
ou também pela ocupação de grandes áreas (terrenos) 
(FRAMPTON, 2000). 

O arquiteto Tony Garnier apresentou seus estudos 
denominado de Cidade Industrial em 1904, com a ideia 
de uma cidade baseada na indústria. Segundo Garnier, 
a cidade deveria ocupar um local de planície com 
recurso natural para fontes de energia, luz e calor para 
abastecimento das fábricas. Para ele, a linha férrea era 
essencial para o desenvolvimento da cidade e passaria 
entre ela e as fábricas, sendo estas localizadas na planície 
e o hospital, como outros equipamentos, nas regiões mais 
altas (FRAMPTON, 2000, p. 118-119).

A cidade industrial era autônoma e permitia a expansão 
conforme houvesse a necessidade de crescimento. Para 

Frampton (2000, p. 118, 122), sua teoria reafirmava “que 
as cidades do futuro teriam de se basear na indústria”, 
apresentando a “soberania da cidade enquanto força 
civilizadora”. Marcava-se, assim, o processo de ruptura 
entre o homem e a campo (natureza).

Já Broadacre City, de Frank Lloyd Wright, em 1935, 
surge como uma reação à cidade industrial e ao ambiente 
fabril, buscando resgatar a relação terra-indivíduo-edifício 
com baixa densidade, autossuficiência, distribuição da 
população em porções equilibradas e processo industrial 
e agrícola em pequenas unidades, com a inserção de 
conceitos da arquitetura orgânica e a redução do impacto 
na paisagem natural (MANNA, 2008; FRAMPTON, 2000).

De acordo com Manna (2008), o arquiteto Wright 
indicava que o homem estava fadado a ser um escravo 
da máquina e o processo de “industrialização acarretaria 
a desorganização da sociedade e de seus valores mais 
significativos”. Sendo assim, sua proposta buscava uma 
cidade em que houvesse o desaparecimento da centralização, 
com redução das dimensões das aglomerações urbanas 
e de problemas relativos à poluição e ao transporte e não 
mais a separação entre campo e cidade. Suas ideias são 
consideradas o início do pensamento ecológico e da busca 
do desenvolvimento sustentável nas cidades (MANNA, 
2008; FRAMPTON, 2000). Aqui há uma ruptura entre o 

homem e as formas de socialização, entre o homem e a 
cidade.

Essas ideologias são levantadas para se entender a 
busca da “cidade como uma obra”, conceito apresentado 
por Lefebvre (2001, p. 12, grifo do autor), cidade essa 
que passa a ser pensada e construída por elementos e 
estruturas físicas, desconsiderando as relações humanas 
que a envolvem, havendo a ideia de rompimento entre três 
elementos (estruturas) distintos: a cidade, o homem e o 
campo (representado pela natureza). 

 No entanto, é com base nos conceitos apresentados 
pelo arquiteto Le Corbusier que se apresenta uma ruptura 
radical, tanto na estrutura como nos propósitos indicados 
no período que denominamos de urbanismo moderno, 
com a busca do modelo de cidade ideal para o homem e 
os tempos modernos. O modelo foi apresentado na Carta 
de Atenas, em 1933, em forma de manifesto, com o tema 
“a cidade funcional”, representada graficamente no projeto 
imaginário da Villa Radieuse (Figura 8) (FRAMPTON, 2000). 

No projeto da Villa Radieuse, o arquiteto Le Corbusier 
identificava como princípios a implantação da cidade-
parque com separação funcional das atividades em 
zonas distintas (do habitar, do trabalhar, do lazer e da 
circulação); com a submissão da propriedade privada do 
solo urbano aos interesses coletivos; com a verticalização 
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dos edifícios situados em amplas áreas verdes (parques); 
a industrialização dos componentes; a padronização das 
construções e a prioridade ao automóvel com a criação de 
grandes vias para o trânsito expresso (FRAMPTON, 2000).

Esse período é marcado pela aplicação direta dos 
princípios norteadores na busca de uma modernidade em 
que as cidades se transformaram em verdadeiras obsessões 
ideológicas, sendo vistas como símbolos de progresso e 
de busca de uma ordem e da racionalidade da atividade 
humana. 

Desta forma, a cidade é vista por meio de 
processos ideológicos que buscam uma padronização, 
homogeneização e repetição de conceitos. Para Lefebvre 
(2001) as propostas do período deixam de apresentar a 
leitura das descontinuidades, sendo interpretada por 
tendências e estratégias políticas como um conjunto de 
signos materializados pelos urbanistas com propostas 
de “projetos de ação sobre o espaço urbano” induzindo 
à transformação da forma como uma função urbana, e 
passando a serem representadas por estruturas urbanas 
(LEFEBVRE, 2001, p. 62).

O mesmo autor afirma que “as descontinuidades 
não se situam apenas entre as formações urbanas, mas 
também entre as relações sociais mais gerais, entre as 
relações imediatas dos indivíduos e dos grupos”. Sendo 
assim, para o autor, a produção do espaço urbano é vista 
apenas como um conjunto de funcionalidades e espaços 
cívicos simbólicos que promovem a falta de articulação 
com as atividades humanas (LEFEBVRE, 2001, p. 62).

Todos esses princípios e conceituações 
estabeleceram relações diretas também com a definição 
de uma universidade ideal. É importante destacar que, na 
concepção da cidade ideal, a universidade começa a ser 
desenhada e implantada fisicamente – já que até então sua 
existência se configurava apenas relacionada à formação 
de ofícios e sob a atuação direta da Igreja 23 (BUFFA; PINTO, 
2009; RODRIGUES, 1997)–, e o início de sua idealização 
promove a existência de um equipamento visivelmente 
marcante, não apenas como expressão física, mas com a 
inserção de sua representatividade e materialização, além 
da sua própria formação como uma instituição (ou ação 
institucional) essencial para o funcionamento de uma 
cidade24. 

Em seus estudos, Lefebvre (2001, p. 59) também 
aponta o papel dessas instituições:

A cidade e o urbano não podem ser 
compreendidos sem as instituições 
oriundas das relações de classe e de 
propriedade. Ela mesma, a cidade, obra 
e ato perpétuos, dá lugar a instituições 

23  Conceito será aprofundado no Capitulo 2.
24  Para Mumford (1998), sua importância é tão relevante que, se-
gundo o autor, a universidade, além de ser uma das principais criações 
da cultura medieval, foi a única instituição que sobreviveu fora da Igreja 
e independente do mercado e da cidade, como será aprofundado no Ca-
pítulo 2.

específicas: municipais. As instituições 
mais gerais, as que dependem do Estado, 
da realidade e da ideologia dominante, 
têm sua sede na cidade política, militar, 
religosa. Elas aí coexistem com as 
instituições propriamente urbanas, 
administrativas, culturais, motivo de 
certas continuidades notáveis através das 
mudanças da sociedade. 

Assim, a gênese das universidades passa pela busca da 
cidade ideal, já que historicamente também se buscava uma 
universidade ideal, principalmente baseada no conceito 
do que deveria ser uma universidade, seja na aplicação 
de princípios norteadores ou nas concepções projetuais, 
funcionando como uma importante ferramenta para 
garantir o desenvolvimento e a chamada modernização de 
um país25

Nos contextos latino-americanos, ainda se observam 
os ideários modernistas de concepção de uma cidade 
ideal (organização e racionalidade) sendo diretamente 
transplantados para os campi universitários (DIEZ, 2014; 
POSTINGHER, 2012; RODRIGUES, 1997).

Diez (2014, p. 6) afirma que a “construção de um 
campus universitário, e principalmente todos aqueles 
concebidos como unitário e fundacional, leva consigo a 

25    Assunto analisado no Capítulo 2 do trabalho.
PROJETO DA VILLA RADIEUSE.
Fonte: Frampton (2000, p. 217) e Le Corbusier (2016).

FIG.
08
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inspiração e a promessa de uma cidade ideal, uma espécie 
de UTOPIA urbana, capaz de reformular os desafios 
mutantes da Instituição”.

O autor ainda destaca que o campus universitário 
apresenta um tema de arquitetura específico “que nos põe 
frente à inerente dificuldade de mediar entre possibilidades 
contrapostas, entre a unidade e a diversidade, entre a 
simplicidade e a complexidade, entre o previsível e o 
aleatório”, como também denota as reflexões sobre algumas 
dualidades urbanas26, como as continuidades e rupturas 
entre os espaços fechados e os abertos, entre os limites 
do público e do privado, entre as referências ao novo e ao 
velho, entre a determinação do individual e do coletivo e 
principalmente entre as relações espaciais do centro e do 
periférico (DIEZ, 2014, p.6-8).

Logicamente que para qualquer profissional de 
arquitetura e urbanismo a responsabilidade pelo desenho 
de um campus universitário traz consigo a idealização e 
exaltação de um conceito, inerente à sua busca até mesmo 
individual de referências e ideologias ao longo de seus 
estudos e carreira, mas aponta também uma preocupação 

26   Vale ressaltar que na cidade contemporânea as dualidades se 
dissolvem no tecido urbano, promovendo a sobreposição, tanto em espa-
ço como em tempo, de suas dimensões socioespaciais. 

com a visão particular de aplicação de “modelos” de 
desenho urbano.

Desta forma, os espaços universitários (assim como 
as novas cidades planejadas, ditas ideiais) acabaram se 
tornando grandes objetos experimentais de conceitos, 
ideologias e contradições, sob as mais variadas concepções 
projetuais de diversos arquitetos e urbanistas em suas 
distintas épocas, que transcreveram seu imaginário e suas 
convicções referentes à formação de modelos urbano-
arquitetônicos “de forma única e não plural, em uma 
metáfora da modernidade do campus universitário ideal 
para a cidade” (RODRIGUES, 1997, p. 13-22). E é importante 
destacar que quando tal fato não foi suficiente, resolveram 
criar suas próprias cidades, ditas universitárias.

De acordo com Segawa (1999, p.46, grifo nosso), as 
cidades universitárias,

constituíram intervenções de ocupação 
de vazios ainda não urbanos numa escala 
sem precedentes, organizando vetores de 
expansão para as cidades. Cidades ao lado 
das cidades tornaram-se cidades dentro 
de cidades, os campi universitários foram 
laboratórios de urbanismo tratando da 
ocupação de territórios virgens – um 
tema caro e distintivo do continente 
americano.

Para o autor, a formação de cidades dentro de cidades 
é consolidada com a “inserção dos campos experimentais 
do urbanismo moderno, das doutrinas do CIAM27 e do 
planejamento norte-americano.” (SEGAWA, 1998, p. 
46). Tais doutrinas são baseadas em quatro princípios 
norteadores: universalidade e racionalidade; altas 
densidades com aumento das áreas verdes; aversão à rua 
tradicional e fluidez do trânsito de veículos; e separação e 
segregação de usos, além do uso das quatro funções básicas 
propostas pelos Congressos Internacionais da Arquitetura 
Moderna (CIAM): trabalhar – habitar – circular – cultivar 
o corpo e o espírito. Esses foram os eixos norteadores das 
cidades universitárias, idealizadas como novos modelos de 
espaços universitários (SILVA, 2003).

 É importante destacar uma forte preocupação 
referente à racionalização dos fluxos, sendo que, em um 
primeiro momento, as universidades eram destinadas aos 
pedestres, mas depois foram fortalecidas pelo desenho 
urbano para vias de automóveis, como pode ser verificado 
nos estudos para a Universidade de Oregón, do arquiteto 
Roberto Venturi, e para a Universidade da Venezuela, do 
arquiteto Carlos Villanueva (Figuras 09 e 10), não apenas 

27    CIAM: Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna. Fo-
ram realizadas dez edições, com os mais variados temas. Nota da autora.

como uma tentativa de mapeamento, mas de definição 
preliminar e de padronização do comportamento humano.

CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE OREGÓN – PORTLAND – 
ROBERT VENTURI Y DENISE SCOTT BROWN.
Fonte: Manzano (2014, p. 40).

FIG.
09
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No Brasil é importante destacar alguns atores e 
agentes que participaram de forma significativa na 
construção de um modelo funcionalista e racional para 
os espaços universitários. Em 1963, a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
em uma tentativa de aproximação também com a 
educação superior e não apenas com a educação básica, 
passou a estabelecer acordo com o Ministério da Educação 

(MEC) por meio de apoios e consultorias para promover a 
formação educacional dos futuros dirigentes da sociedade 
brasileira (SILVA, 2014, p. 34).

Desta forma, em 1965 foi contratado o engenheiro 
Rudoph Atcon, visto como um dos consultores de maior 
renome internacional no assunto, com participação em 
diversas consultorias nos Estados Unidos, como também 
na Venezuela, no Chile, na Colômbia, na República 

Dominicana, em Honduras, no México, na Alemanha 
e em Portugal (SOUZA. G, 2015).  Atcon teve uma forte 
influência, juntamente com outro nome relevante, Anísio 
Teixeira28, na composição dos espaços universitários nas 
cidades brasileiras.

Com uma visão tecnicista, seus ideários eram 
baseados na racionalidade técnica, seja administrativa, 
financeira ou operacional; nos parâmetros custo/benefício 
e em ações imediatistas voltadas ao desenvolvimento 
(SILVA, 2014, p. 40). De acordo com Souza, G. (2015), 
seu pensamento principal estava voltado a fortalecer as 
estruturas educacionais apenas tecnicamente e com um 
perfil empresarial, não como repartição pública.

As propostas de Atcon estavam estruturadas na 
separação física e educacional em centros generalizados 
– como Estudos Gerais (Ciências Básicas, Humanidades, 
Letras e Educação) e Centro Cibernético (Direito, Ciências 
Sociais, Economia, Jornalismo e Administração) – que 
pudessem abranger as disciplinas básicas entre as grandes 
áreas (SILVA, 2014, p. 35).

28    Anisio Spínola Teixeira, pedagogo e pesquisador, teve um papel 
relevante na promoção do movimento Escola Nova e defesa do ensino 
público e gratuito no Brasil. Seus ideiais foram fortemente influenciados 
pelos modelos americanos. (LESSA, 2016, p. 4).

Segundo Souza, G. (2015), suas teorias abrangem a 
definição de estudos e propostas baseados em sete grandes 
setores que estruturavam o modelo de zonificação para 
os espaços universitários, sendo eles: básico (ao centro), 
biomédico (extremo), esportivo (extremo), artístico 
(próximo ao setor básico), tecnológico, cibernético e 
agropecuário, circundados por um anel protetor. Outra 
questão relevante é a separação física e dos projetos 
pedagógicos das Faculdades, Institutos, Escolas, 
Departamentos e Administrativos, como um modelo 
fechado e rígido, conforme Figura 11.

ESQUEMAS DOS 6 MOVIMENTOS NA CIRCULAÇÃO DA PRAÇA COBERTA DO CONJUNTO CENTRAL | UNIVERSIDADE DA VENEZUELA 
(1944).
Fonte: Barrios (2012).

FIG.
10
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É importante destacar que as propostas de Atcon 
influenciaram as demais gerações de profissionais no Brasil, 
sendo nitidamente visíveis as aplicações de suas ideologias 
e concepções em diversas universidades do Brasil, tanto em 
relação à organização dos projetos pedagógicos quanto no 
que se refere à sua materialização no espaço físico, como 
por exemplo a Universidade Federal de Santa Catarina e a 
Universidade Estadual de Campinas indicadas a seguir no 
trabalho. No entanto, Silva (2014, p. 36) ainda revela que 
algumas universidades, como a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do 
Espírito Santo, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Universidade Federal Fluminense, entre outros, 
também seguiram o modelo proposto por Atcon. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina, por 
exemplo, sob a responsabilidade do arquiteto Heitor 
Duarte, foi proposta uma forma de organização física 
baseada na técnica e nos setores administrativos. A ideia 
de cursos básicos para os primeiros anos de formação 
forma o núcleo central, denominado pelo arquiteto como 
propedêutico, e as demais células dos anos seguintes 
contariam com especializações (escolas) onde, de fato, 
estariam as faculdades específicas (LESSA, 2016).

Sendo assim, a conformação do campus seria 
estruturada em um núcleo central com as atividades básicas 

de todos os cursos e as faculdades agrupadas por áreas de 
estudo especializadas, onde os setores administrativos 
também agrupariam funcionalidades para mais de 
uma faculdade no intuito de aperfeiçoar as estruturas 
administrativas, conforme apresentado na Figura 12.

DIAGRAMAS E MODELOS PROPOSTOS POR ATCON (1970).
Fonte: Adaptado de Souza (2015, p. 45-46, 49, 58).

FIG.
11
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Já na Universidade Estadual de Campinas, sob a 
responsabilidade de Zeferino Vaz e Fausto de Castilho, foi 
estabelecida uma relação entre o projeto pedagógico e o 
urbanístico por meio da setorização e de uma estrutura 
radial em torno do centro (localizado na praça). Em seu 
entorno estão localizadas as grandes áreas do conhecimento 
– Humanidades, Exatas, Tecnologias, Centro de Vivências, 
Biológicas e Hospital das Clínicas –, e sua estruturação foi 
denominada de Estudo Geral, conforme indicado na Figura 
13 (ALBERTO, 2015).

No entorno do Estudo Geral ainda seriam formados 
mais três anéis radiais, sendo primeiramente localizados 
os Institutos, onde os discentes teriam os primeiros anos 
de formação, com a determinação de uma circulação 
exclusivamente de pedestres, na tentativa de promoção e 
incentivo à sociabilização entre os usuários do campus. Nos 
demais anéis seriam locados sucessivamente as Faculdades 
e os órgãos complementares. (ALBERTO, 2015). A utilização da denominação Centros também pode 

ser identificada na história das Universidades Federais da 
Paraíba, de Santa Maria e de São Carlos. E a formação do 
Centro Cibernético pode ser identificada nas origens da 
Universidade Federal do Espírito Santo (SILVA, 2014, p. 36).

Desta forma, de acordo com Macedo (1986, p. 
96), o histórico das universidades brasileiras é formado 
basicamente em dois processos, na década de 1930, com 

ESTUDO  GERAL  DAS  GRANDES  ÁREAS DO 
CONHECIMENTO PARA O PROJETO URBANÍSTICO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 1970. 
Fonte: Alberto (2015).

| A| DIAGRAMA E B| ORGANOGRAMA DO “ESQUEMA UNIVERSITÁRIO” PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (1957).
Fonte: Adaptado de Lessa (2016, p. 11, 19). 

A
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um agrupamento de faculdades isoladas, e após a reforma 
universitária de 1968, em sistemas departamentais. O 
mesmo autor salienta que esse modelo departamental 
se firmou como um complexo de unidades estruturadas 
em duas questões: a escolha da área de implantação e a 
organização do espaço interno (plano físico).

Em relação à escolha da área, adotava-se à ideia 
de Atcon, que determinava um mínimo de 500 ha para 
implantação de um campus universitário e a previsão de 
áreas de expansão que eram determinadas pelo preço 
acessível e afastado da área central; por doações privadas 
(interesse em valorização das terras limites); por áreas 
públicas desocupadas e/ou pela transformação de áreas 
voltadas às Faculdades Agrárias (fazendas) em campus 
universitário (MACEDO, 1986, p. 96).

Segundo o autor, independente da forma de aquisição 
da área de implantação, a grande maioria está localizada 
distante e isolada dos centros urbanos, com infraestrutura 
precária e, em alguns casos, com condições de relevo e 
subsolo limitantes (MACEDO, 1986, p. 96).

Já em relação à organização interna (plano físico), 
Macedo (1986) revela que a partir da década de 40 é possível 
identificar três modelos (de forma urbana) largamento 
utilizados na grande maioria seja das Universidades 

brasileiras, como também nas estrangeiras, regidos pela 
forte influência do Movimento Moderno, como exemplos:

• modelo nuclear: baseado no conceito de 
cidade-jardim, com formas concêntricas ou 
radiocêntricas (Figura 14). Ex: Universidade de 
Brasília e Universidade Federal de São Carlos, no 
Brasil; Universidade de San Diego e Universidade 
Central da Flórida, nos Estados Unidos;

• modelo de malha: baseado na malha quadriculada, 
tendo como referência as universidades alemãs, 
também lineares (Figura 15). Ex: Universidade 
Federal de Minas Gerais e Universidade Federal 
de Itajubá, no Brasil; Universidade do Colorado, 
em Fort Collins, Estados Unidos e Universidade de 
Witwatersrand, Joanesburgo, na Afríca do Sul;

• modelo linear: baseado no conceito da cidade 
linear, possuindo um eixo central em que as 
atividades e os equipamentos estão concentrados 
(Figura 16). Ex: Universidade Federal de São 
Paulo, no Brasil; Universidade de Bochum, em 
Bochum e a Universidade de Kassel, na Alemanha 
e o Instituto de Tecnologia de Illinois, nos Estados 
Unidos (MACEDO, 1986).

MODELO TIPO NUCLEAR. A| UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA;  B|UNIVERSIDADE DE SAN DIEGO, SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS; 
C|UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS E D| UNIVERSIDADE CENTRAL DA FLÓRIDA.
Fonte: Adaptado de Google Earth (2017).
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MODELO TIPO MALHA. A| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, B|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS E C|  UNIVERSIDADE 
DO COLORADO, FORT COLLINS, ESTADOS UNIDOS E D| UNIVERSIDADE DE WITWATERSRAND, JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL
Fonte: Adaptado de Google Earth (2017).

MODELO TIPO LINEAR. A |UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO E B |UNIVERSIDADE DE BOCHUM, BOCHUM, ALEMANHA; C| 
UNIVERSIDADE DE KASSEL - CAMPUS OBERZWEHREN, OBERZWEHREN, ALEMANHA E D| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ILLINOIS, 
NOS ESTADOS UNIDOS.
Fonte: Adaptado de Google Earth (2017).
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A questão levantada por Macedo (1986, p. 97) indica 
uma forte importância ou relevância dos processos formais 
na conformação do campus universitário. No entanto, 
para o mesmo autor, o distanciamento/isolamento e/
ou o tamanho do campus universitário, como também 
a padronização da forma física e a definição do espaço 
baseada na setorização, não foram capazes de estabelecer 
uma integração com a cidade e, como consequência, 
promoveram a falta de integração com a vida urbana.

Para o autor, “integrar fisicamente a universidade 
com a cidade significa abrir sua área central à população, 
com acessibilidade facilitada através de corredores de 
circulação e atividades diversificadas” (MACEDO, 1986, p. 
97). Macedo, já na década de 1980, indicava que apenas 
a garantia de densidade no campus e de atividades não 
exclusivamente acadêmicas poderiam possibilitar a 
manutenção de atividades urbanas em diversos períodos 
do dia, trazendo a fusão da comunidade universitária com 
a população da cidade (MACEDO, 1986, p. 97).

No entanto, em grande parte das Universidades 
brasileiras, a formação estabelecida resultou em processos 
de segregação sócioespaciais, também defendidos 
por Rodrigues (1997, p. 13), que afirma “que o campus 
universitário foi produzido sob um padrão morfológico de 
forte perfil segregador”, e que essa segregação promoveu 

o processo de guetificação, sendo “fruto não apenas de 
governos autoritários, como de um projeto de modernidade, 
que ao objetivar espaços funcionais, termina por ocasionar 
espaços segregados”. Pode-se dizer que essa segregação 
ocorreu tanto externamente, com o distanciamento 
físico em relação à cidade, quanto internamente, com o 
distanciamento físico entre as edificações (RODRIGUES, 
1997, p. 284).

O autor ressalta que

nossas universidades buscaram, 
geralmente, implantações independentes 
dos demais espaços das cidades. Campi 
universitários segregados por barreiras as 
mais diversas: assentamento periférico, 
busca de reclusão e isolamento, linguagem 
morfológica distinta do restante da 
cidade, etc. Enfim, segregados, pois 
uma vez que eram propostos enquanto 
espaços independentes consolidaram-se 
enquanto guetos (RODRIGUES, 1997, p. 
13).

Além disso, para Postingher (2012, p.11), tornaram-se 
“cidades dentro de cidades, constituindo um microcosmo 
urbano” em que o campus universitário (cidade 
universitária29) representa uma “miniatura” da cidade, 
agregando elementos urbanos como a rua, o quarteirão, os 
edifícios e a praça. No entanto, decorrente de delimitações 
bem definidas, separa-se o que é do campus e o que é da 
cidade, seja pela inserção de barreiras físicas naturais e/ou 
artificiais ou pelo seu próprio posicionamento geográfico 
no território, promovendo o abandono das relações entre o 
campus e o meio urbano, principalmente as relações com 
a população não universitária no entorno (POSTINGHER, 
2011, p. 10-18).

Fonseca (2015) acredita que a replicação de um modelo 
baseado no zoneamento funcional – com a separação de 
espaços e funções exclusivamente universitárias, seja 
externamente, com a criação das zonas universitárias ou 
bairros universitários, ou internamente, com a separação 
por tipologias de uso, com a organização em centros e 
institutos especializados – consolida o modelo separatista, 

29  No Brasil, apesar da utilização do termo cidade universitária 
em algumas literaturas e mesmo pelas próprias universidades, esse con-
ceito não chegou a ser concretizado da maneira como denominado pelos 
princípios de composição projetual e morfológica. Portanto, vários au-
tores afirmam que a terminologia adequada é campus universitário, ou 
melhor, câmpus universitário (BUFFA; PINTO, 2009; PRIETO, 2005).

que não integra os campi universitários e a cidade. Para a 
autora, “tornaram-se a cidade universitária em excelência 
e na sua essência, separada da cidade e uma cidade à parte 
daquela. ” (FONSECA, 2015).

Outra questão relevante para ser mencionada 
e de impacto significativo na representatividade da 
Universidade com a sociedade, é a visão de uma “instituição 
social diferenciada e definida por sua autonomia 
intelectual”, como indicado por Chauí (2003). Assim, 
também é possível estabelecer reflexões sobre o papel da 
Universidade, considerando a “única instituição autônoma 
e independente”, de cunho republicano e democrático ou 
pelo menos deveria ser, e que poderiam exercer influências 
e definições como exemplos de urbanização para a 
sociedade. (CHAUI, 2003).

A situação também pode ser inversamente 
proporcional, quando a Universidade (pública), mais do 
que determinada pela estrutura da sociedade e do Estado, 
também passa se tornar um grande reflexo deles, e deixa de 
ser uma instituição e passa a ser uma organização (CHAUI, 
2003). Essa mudança nas relações de pertencimento 
e de apropriação dos campi universitário à cidade e a 
sociedade, ainda é polêmico até para a compreensão 
dos próprios acadêmicos, que não vislumbram essa 
ação como possibilidade, induzidos ainda pelo discurso 

     Cidade e universidade, da ideologia à realidade  |  EIXO 1 EIXO 1  |  Cidade e universidade, da ideologia à realidade   

7978



de “superioridade” e necessidade de isolamento, como 
sinônimo de concentração (talvez pela “comodidade” e 
manutenção do “status quo”, ou pelo costume, ou pela 
falta de interesse ou pela oportunidade de um pensamento 
diferente).

Chauí (2001, p. 17-25) revela que de uma forma 
generalizada no Brasil, essa situação foi agravada e 
induzida pelo rompimento significativo do Estado com 
a universidade, principalmente durante o Estado Novo 
e o período da ditadura, após o restabelecimento da 
“democracia”, e posteriormente com a adoção de medidas 
neoliberais na educação, com a aprovação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, 
que determina a interferência mínima do Estado e retira a 
obrigatoriedade da educação de ser uma responsabilidade 
política e social estatal, passando a compartilhar com o 
mercado o dever de garantir a produção científica e a mão 
de obra qualificada para o país (BRASIL, 1996). 

A mesma autora afirma que esse é um dos fatores 
responsáveis pela situação que as universidades passam, 
estabelecendo uma verdadeira crise de identidade e de 
reconhecimento do seu papel na sociedade, encontrando-
se entre o direito e o privilégio, como também entre ser 
uma organização ou uma instituição (CHAUI, 2001, p. 34-
41; CHAUI, 2003, p. 6 e 11).

Todos os apontamentos indicados e os autores 
mencionados, faz a autora retomar ao pensamento de 
Mumford (1998, p. 191), que destaca que o processo de 
materialização de idealizações (cidade) – e aqui podemos 
citar também a universidade – foi um esforço para mostrar 
que os “processos da razão podiam impor certa medida 
e ordem a toda atividade humana”. E como “verdadeiras 
obsessões ideológicas, sendo vistas como símbolos de 
progresso e de busca de uma ordem e racionalidade da 
atividade humana”, 

Tal situação é validada quando verificamos que os 
conceitos ideológicos não apontam preocupações com as 
relações sociais, na promoção de vivências e interações 
com a comunidade, e ao contrário, fortalecem os 
aspectos físicos-espaciais, baseados em princípios como: 
distanciamento, separação, controle dos fluxos, rígida 
organização física (zoneamento urbano) e a aplicação da 
monumentalidade. 

Desta forma, transformaram em uma grande parte, 
os casos implantados, os espaços universitários como 
verdadeiros TERRITÓRIOS universitários: isolados e 
segregados da cidade e da sociedade.

1.2 A CONSTRUÇÃO DE UMA REALIDADE: 
CIDADE CONTEMPORÂNEA E A 
UNIVERSIDADE

Trata-se de um entendimento do espaço urbano 
contemporâneo, onde a cidade passa a ser simbolizada 
pela produção e reprodução do capital, e o espaço urbano 
é visto como elemento desta reprodução. Em função do 
capital, as transformações e mudanças não são apenas 
físico-espaciais, mas principalmente referentes às relações 
humanas com o espaço urbano (LEFEBVRE, 2001).

Lefebvre (2001, p. 12) revela que, com a formação 
da cidade industrial, surge a ascensão do “capitalismo 
concorrencial”, tendo início um processo dialético entre o 
valor de uso e o valor de troca no espaço urbano. A cidade 
passa a ter uma organização físico-espacial voltada para o 
comércio, e seus hábitos e costumes são direcionados ao 
consumo e seu interesse à obtenção do lucro30.

Para autor, quando a ordem capitalista reproduz o 
valor de troca do espaço em detrimento do seu valor de uso, 
inicia-se um grave processo de segregação e exclusão social 

30  É importante destacar que, nesse período, a questão levantada 
pelo autor referente ao consumo, encontra-se relacionada às atividades 
comerciais e ao ato de comprar e não ainda ao conceito de consumismo 
que verificamos na cidade contemporânea.

da vida urbana cotidiana, estruturada “por fragmentos 
múltiplos e disjuntos (periferias, subúrbios, cidades-satélites 
etc.31)” (LEFEBVRE, 2001, p. 14), e consequentemente 
pela alienação, pelo controle e pelo início do domínio da 
população (‘colonização da população’), rompendo os 
processos de vivências e experimentações da vida urbana 
”(LEFEBVRE, 2001 p. 32).

A cidade “é transformada em mercadoria e, portanto, 
um produto com valor de troca” (LEFEBVRE, 2001 p. 130). 
Esse processo é uma ruptura com a construção e/ou 
afirmação cultural do coletivo e do social, promovendo 
a negação da cidade como espaço de cultura, memória e 
valores. De acordo com Lefebvre (2001, p. 130-132), “neste 
processo, a realidade urbana da cidade (amplificada e 
estilhaçada) perde os traços anteriores de totalidade 
orgânica, sentido de pertencimento, espaço demarcado, 
monumentalismo enaltecido.” 

Essa racionalidade fragmentadora passa a intensificar 
as segregações por meio da separação funcional das 
atividades e da sociedade no espaço, criando uma série de 
descontinuidades no tecido urbano e no comportamento 

31  As dualidades centro-periferia levantadas no período pelo au-
tor também não se sustentam na cidade contemporânea. De acordo com 
Alves (2007, p. 49-54), a bipolaridade centro/periferia encontrada na ci-
dade industrial é deslocada para “territorialidades difusas e indetermi-
nadas” no espaço urbano contemporâneo.
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dos indivíduos. Esse modelo, decorrente do pensamento 
da aplicação direta do urbanismo moderno, insere a prática 
do zoneamento urbano, dividindo a cidade em setores e 
áreas funcionais como forma de organização do território 
(LEFEBVRE, 2001).

Com o crescimento e a expansão urbana, a 
“fragmentação32 substitui a cidade segregada” da 
modernidade e sua principal característica, que importa 
sublinhar, é a 

existência de enclaves, a característica 
pontual de implantações que introduzem 
uma diferença brusca em relação ao tecido 
que as cerca; seja um centro comercial 
numa periferia rural, um condomínio 
de luxo no meio de um bairro popular. 
Desta característica resulta a existência 
de rupturas entre tecidos justapostos 
às quais substituem a continuidade 
anterior. (SALGUEIRO,1998, p. 41-42),

32  É importante distinguir que a fragmentação pode acontecer no 
tecido urbano ou no espaço urbano (cidade). Segundo Alves (2014), vá-
rias cidades europeias têm momentos distintos de conformação da cida-
de e distintas estruturas urbanas que, no entanto, não necessariamente 
levaram a uma cidade fragmentária.

A autora ainda salienta o padrão aleatório desse 
acontecimento urbano, que

ora surge no centro, ora na periferia, 
uns são frutos da reabilitação de 
imóveis degradados, outros nascem 
com a renovação de áreas obsoletas, 
outros ainda são construídos de raiz 
num local onde rapidamente ganhou 
acessibilidade, ou pelo contrário, cujo 
isolamento permite adquirir o solo a 
baixos custos. Esse padrão aleatório é 
simplesmente produto social do jogo do 
mercado imobiliário pouco regulado, de 
processos especulativos de valorização 
e não tanto das condições locais em 
termos de distância ao centro ou a zonas 
de emprego, nível local do comércio e 
dos equipamentos ou da qualidade do 
ambiente. (SALGUEIRO, 1998, p. 41-42).

Com os novos produtos de consumo, por exemplo, 
os imobiliários, surgem outras conformações espaciais e, 
assim, a fragmentação, configurada também por processos 
de dispersão do tecido urbano e a segregação sócioespacial 
é ampliada com a proliferação de áreas cercadas e de 
acesso restrito (como loteamentos ou condomínios 
fechados, bairros “inteligentes”, shoppings centers, centros 
de negócios, parques (ou praças) temáticos fechados, entre 
outras). 

No Brasil, como exemplos dessas conformações 
espaciais, podemos citar a “explosão ou implosão” 
de iniciativas sejam públicas como privadas que 
potencializaram esses novos produtos, principalmente a 
partir dos anos 200033:, sendo considerados como tipologias 
de investimentos:

• Iniciativas públicas: Largos investimentos em 
obras de infraestrutura urbana, assim como 
remodelações urbanas (Requalificações de centros 
urbanos, áreas ociosas (industriais e portuárias), 
eixos de transportes, sistema viários, entre outros 
e,

• Iniciativas privadas: Investimentos na grande 
maioria localizados em áreas de expansão urbana, 
mega-empreendimentos com característica 
comum a transformação de grandes glebas de terra 
em bairros inteiros, geralmente nas cercanias da 
cidade, como novos loteamentos e condomínios 
fechados para classes médias e altas, equipamentos 
de grandes portes (shopping centers, centros de 
negócios, entre outros), incentivo do governo 
ao programa ao plano Minha Casa, Minha vida, 

33  Decorrente do crescimento econômico no Brasil e incentivos em 
investimentos promovidos pelo Governo Federal.

para a população de baixa renda e as invasões/
ocupações irregulares.

E como exemplo relevante, na cidade de Uberlândia-
MG34, cidade de médio porte, localizada no Estado 
de Minas Gerais, que possui um papel importante de 
desenvolvimento econômico entre os eixos Santos-Brasilia 
no país. Ao longo dos últimos anos, a cidade de Uberlândia 
passou por um grande crescimento populacional e 
econômico, passando por modificações significativas 
em sua conformação espacial, seja pelo surgimento de 
novas áreas de ocupação e/ou implantação de grandes 
empreendimentos de iniciativas públicas e privadas. Sendo 
um deles, o empreendimento privado com a tipologia de 
“bairros inteligentes”, denominado de Granja Marileusa 
(Figura 17). 

34  A cidade de Uberlândia-MG é utilizada como exemplo, pelo 
acesso de dados e informações da autora. É importante destacar que os 
processos semelhantes são repetidos em várias cidades brasileiras: São 
José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Betim, Campinas, Juiz de 
Fora, Londrina, entre outras, como regiões metropolitanas.
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O empreendimento Granja Marileusa está localizado 
em área significativa na zona norte da cidade, estimulada 
por grandes empresários da cidade e região, até então, uma 
área ociosa e vazia, distante da região central e das áreas 
de ocupação no entorno. Seu lançamento é destacado nas 
grandes mídias como uma nova forma de morar, trabalhar 
e conviver na cidade de Uberlândia-MG.

Com um estratégico e “sedutor” marketing 
imobiliário, vinculado a sua implantação, o conceito do 
empreendimento é definido como: 

a relação entre o comportamento 
das pessoas no espaço urbano, suas 
influências e as correlações com o 
mercado e com as instituições, dentro 
de um determinado espaço geográfico 
denominado Cidade Mental, onde a 
cidade se revela como um agente ativo 
nas relações de consumo. A Granja 
Marileusa se posiciona nessa lógica como 
uma nova centralidade em Uberlândia, 
onde a população terá a oportunidade 
de realizar suas relações com os espaços 
de viver, consumir e trabalhar de uma 
forma harmônica e sustentável. Ao 
mesmo tempo, a Granja Marileusa se 
relaciona estrategicamente com as 
demais áreas da cidade, num contexto 
de complementaridade de usos através 
de fluxos rápidos ao centro da cidade, 
ao aeroporto, ao distrito industrial e 
etc. Granja Marileusa é um projeto 
urbanístico voltado para a convivência, 
com tecnologia de ponta e localização 
privilegiada. (GRANJA MARILEUSA, 
2016).

Em fase de implantação, o empreendimento apresenta 
preocupações, seja pelo agravamento do processo de 
segregação sócioespacial, por meio da separação física 
das tipologias de atividades organizados por setores 
especializados dentro do empreendimento, como também 
o processo de fragmentação, por meio da ocupação de um 
novo vetor na cidade de Uberlândia (contrária ao vetor de 
crescimento da cidade, zona sul) na construção de acessos, 
serviços e infraestruturas diferenciadas e direcionadas 
em classes sociais especificas da população, conforme 
apresentado na Figura 18.

 

PERSPECTIVA DO COMPLEXO GRANJA MARILEUSA.
Fonte: Granja Marileusa (2016).

FIG.
17
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LOCALIZAÇÃO DA GRANJA MARILEUSA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG E PRINCIPAIS ACESSOS E EQUIPAMENTOS PROPOSTOS. 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2017) e Granja Marileusa (2016).
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Essas tipologias de empreendimentos, seja pelas 
iniciativas públicas e privadas, foram largamente 
pulverizadas pelos tecidos urbanos, principalmente 
nas cidades de médio porte, que se destacaram, com 
um aumento  significativo da população, com mais de 
500.000,00 mil habitantes, além do aquecimento econômico 
de suas atividades de mercado e a formação de pólos de 
atração, exercendo um forte papel de centros polarizadores 
em sua região, que refletem em (re) configurações na rede 

urbana a partir de modificações no tamanho, na qualidade 
funcional e na extensão da zona de influência espacial e 
socioeconômica.

Ainda na cidade de Uberlândia-MG as diversas 
tipologias podem ser identificadas em várias áreas urbanas 
consolidadas e em expansão nas suas bordas e limites, 
em sua grande maioria, sendo induzidos pelo mercado 
imobiliário e seus processos especulativos, conforme 
apresentado nas Figuras 19 e 20.

A cidade que possui como lema seu caráter 
desenvolvimentista, onde o “progresso” se propõe marca 
predominante, desde de sua origem e nos últimos anos 
veem se estruturando com o discurso de alcançar a marca 
de 1 milhão de habitantes nos próximos anos35. Esse “1 
milhão de habitantes” é um número quase “cabalístico” e 
utilizado por todas as entidades políticas e empresariais 
da cidade, no qual é almejado, desejado e  considerado 
essencial para o futuro da cidade. 

Sabe-se que a difusão dessas iniciativas, sejam públicas 
e/ou privadas promoveram o surgimento de processos e 
fenômenos característicos das grandes cidades, a exemplo 
da intensificação da dispersão urbana e da segregação 
sócioespacial e do surgimento das novas centralidades, 
conforme indicado na Figura 21.

35  De acordo com o IBGE, no site oficial (https://cidades.ibge.gov.
br/xtras/perfil.php?codmun=317020, acessado em setembro/2017), a ci-
dade de Uberlândia possui população estimada em 2017, de 676.613 ha-
bitantes e população em 2010 de 604.013 habitantes. Além disso, possui 
como área de unidade territorial em 2016, de 4.115.206 km² e densidade 
demográfica em 2010 de 146,78 hab/km².

INICIATIVAS PRIVADAS A| CONDOMÍNIOS FECHADOS, B| HABITAÇÃO POPULAR (PLANO MINHA CASA E MINHA VIDA E 
C| OCUPAÇÕES IRREGULARES. FOTOGRAFIAS AÉREAS CAPTADAS DURANTE O SOBREVOO REALIZADO DURANTE A OFICINA QUAPÁ-
SEL UBERLÂNDIA, ORGANIZADA PELA FAUED/UFU E FAU/USP, EM 2013.
Fonte: Acervo Quapá.

INICIATIVAS PÚBLICAS A| REVITALIZAÇÃO DO CENTRO, 
B| REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA (VIADUTOS E VIAS DE 
ACESSOS) E C| PARQUES LINEARES.
FONTE: Arquivos da Secretaria de Planejamento Urbano da 
Prefeitura Municipal.
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Desta forma, nas últimas  décadas, ocorreu a 
intensificação na   expansão do tecido urbano de forma 
dispersa, descontinua e pulverizada na área urbana, 
conforme indicado na Figura 22, com a implantação de 
diversos empreendimentos cercados, restritos e fechados, 
como os condomínios fechados, shopping centers, 
habitações populares (Plano Minha Casa e Minha vida), 
centros comerciais especializados, invasões irregulares, 
entre outros, proporcionando um distanciamento cada 
vez maior entre área central e periferias, formando uma 
verdadeira “colcha de retalhos urbana”, sem conectividade 
com o tecido urbano existente, gerando diferentes 
espacializações dos equipamentos urbanos para atender a 
diversas camadas da população, no entanto fortalecendo 
ainda mais as desigualdades.

Essas novas espacialidades e territorialidades estão 
permeadas, em grande parte dos casos, por interesses 
econômicos dos agentes ligados ao setor comercial e de 
serviços e também aos interesses fundiários e imobiliários, 
o que nos permite constatar a presença de diferentes 
relações para atender as necessidades das diversas 
áreas e segmentos sociais, contribuindo e agravando 
as disparidades sócioespaciais e consolidando espaços 
urbanos fragmentados na cidade. 

CRESCIMENTO URBANO DA MANCHA URBANA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, RESPECTIVAMENTE NOS ANOS DE 1920,1940,1950,1960, 
1970,1980,1990 E 2002.
FONTE: Adaptado pela autora a partir de Fonseca (2007) e Arquivos da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal.

1970

1920

1980

1940

1990

1950

2002

1960

FIG.
21

     Cidade e universidade, da ideologia à realidade  |  EIXO 1 EIXO 1  |  Cidade e universidade, da ideologia à realidade   

9190



De uma forma geral, em diversas cidades, 
principalmente no contexto brasileiro, é fato que essas 
iniciativas, promoveram o surgimento de novos produtos e 
intensificaram os processos de segregação e fragmentação, 
que podem ser percebidos principalmente em áreas 
distantes dos centros de produção, consumo e lazer (com 
a habitação popular, invasões irregulares etc.), em alguns 
casos resultante do surgimento de obras espetaculares de 
infraestrutura urbana com remodelações (requalificações 
de centros urbanos, áreas ociosas, industriais e portuárias; 
eixos de transportes e sistemas viários) que também podem 
ser compreendidas, em parte, tendo em vista esses fatores.

Segundo Sobarzo (2006, p. 101), esses produtos 
“expressam novas formas e práticas para antigas ações 
– consumo, lazer e moradia –, contribuindo na sua 
materialização para o processo de acumulação de capital”. 
São “novos produtos” que emergem e que se refletem na 
conformação espacial por meio de diversas transformações 

nas espacialidades36 e territorialidades37 com lógicas 
universais e particulares. 

Os novos produtos partem-se inicialmente, “de pares 
conflitantes – o novo versus velho; o público versus privado, 
o individual versus coletivo; o centro versus periférico”, mas 
que, atualmente, assumem novas transformações, baseadas 
nas diferenças e pluralidades capazes de promover novas 
formas de organização espacial e comportamento dos 
indivíduos.  

Para Jeremy Nemeth e Stephen Schmidt (2011), as 
transformações se iniciam principalmente na forma de 
acesso ao e de propriedade do espaço dito público, que 
passam a serem ofertadas e operadas pelo setor privado, 
com apoio e/ou parcerias com o poder público, rompendo a 
dualidade entre público X privado em novas possibilidades 
de apropriação de propriedade privada ou pública, 
delimitadas e normatizadas por operações de acessos 
públicos e/ou restritos, conforme indicado na Figura 23.

36  Entende-se por espacialidade o sentido de ambiência urbana 
promovida pelo uso e pela apropriação dos espaços urbanos, com a in-
fluência do ambiente construído nas relações sociais, nos comportamen-
tos e no indivíduo. 
37  Entende-se por territorialidade o espaço vivido e não apenas o 
espaço físico, ou seja, os espaços que conseguem promover a socialibiza-
ção, a troca, as vivências.

MANCHA URBANA ATUAL UBERLÂNDIA-MG | INICIATIVAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS NOS ÚLTIMOS ANOS.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Arquivos da Secretaria 
de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal, Google 
Earth (2017) e Fonseca (2007).
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Essas novas formas de apropriação de propriedade 
rompem o conceito de fragmentação, para Arroyo (2013), as 
cidades contemporâneas não podem mais ser consideradas 
fragmentadas e sim cidades cindidas (Ver Figura 24), pois 
sua conformação espacial é configurada em enclaves, 
em pedaços isolados, com características físicas, sociais 
e culturais distintas, independentes e desconectadas do 
restante do tecido. O autor afirma que “em cada um destes 
estados da cidade cindida é possível verificar as tensões 
entre  o espaço público  e  o público, lugares e  distopias, 
territorializações e desterritorializações, projetos e 
emergência de projetualidade” (ARROYO, 2007).

Sendo nos espaços públicos e principalmente nas 
suas bordas e limites, que cortam e atravessam o espaço 
urbano, que se torna “visível” a promoção das rupturas, 
gerando “separações e suturas” e, consequentemente, 
“uma de suas problemáticas mais agudas: a da cisão, a 
segregação, a interrupção da cidade como totalidade 
sistêmica” (ARROYO, 2007, grifo nosso). 

PROPRIEDADE E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS “PÚBLICOS”.
Fonte: Adaptado de Nemeth e Schmidt (2011, p. 11).

A| A CIDADE MODERNA (TOTALIDADE), B| A CIDADE PÓS-MODERNA (FRAGMENTAÇÃO) E C| A CIDADE CONTEMPORÂNEA (CINDIDA).
Fonte: Adaptado de Arroyo (2013). 
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Para Alves (2007, p. 31), o processo de produção do 
espaço dito “público” contemporâneo (suas espacialidades 
e territorialidades) desencadeia “tensões entre domínios, 
legalidades, usos e práticas urbanas, aporta novas 
interpretações na relação entre morfologias urbanas, 
comportamentos e construções conceituais” muito além 
dos modelos e conceitos estabelecidos pelas ideologias na 
história urbana. Tal processo desencadeia “novas” formas 
de organização espacial, destacando-se a acentuação da 
segregação sócioespacial com o surgimento de espaços 
urbanos cada vez mais privativos e padronizados, 
promovendo mudanças nas relações de centralidade e 
fenômenos de dispersão/concentração entre os territórios.

Essas novas formas de produção da cidade promovem 
mudanças significativas referentes não só às novas 
espacialidades e territorialidades que produzem, mas 
também mudanças estruturais nas dimensões do indivíduo 
e na noção de cidade, intensificando os processos difusos38, 
como:

38  Os processos difusos indicados foram analisados e estudados na 
disciplina Espaço, Lugar e Espacialidades da Cidade Contemporânea no 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo e 
suas particularidades não serão aprofundadas neste trabalho, por não 
serem o foco, no entanto é importante indicar que não são conceitos ex-
cludentes e sim que podem acontecer de formas simultâneas e sobrepos-
tas.

• homogeneização,39;
• segregação urbana,40;
• fragmentação41;
• hibridação42;
• transfuncionalidade43 (Figura 25).

39  Conceito defendido por Marc Augé. 
40  Conceito defendido por Maria Encarnação Beltrão Sposito. 
41  Conceito defendido por Teresa Barata Salgueiro.
42  Conceito defendido por Manuel Delgado.
43  Conceito defendido por Manoel Rodrigues Alves, em relação a 
essência do espaço público. Para o autor, é importante destacar que sua 
pesquisa indica o conceito de transfuncionalidade quando relacionado 
aos espaços públicos e não nos espaços urbanos de uma forma geral, e 
em decorrência das ações promovidas em relação as centralidades e/ou 
fenômenos de dispersão/concentração.

Os processos difusos intensificam a “percepção do 
espaço público como uma dimensão desestabilizada e 
errática da cidade, inteiramente anômico, degradado e 
desvalorizado” (ARROYO, 2007). O autor salienta que o 
arquiteto/urbanista auxilia nesse processo quando impõe 
uma forma ao espaço com normativas, leis e tipologias 
de conduta, transformando-o em um lugar de poder e de 
relações de força.

Lefebvre (2001, p. 71-72) também faz observações 
sobre o “sistema dos arquitetos”: “agrupando seus dados 
fragmentados, constituem um sistema de significações um 
pouco diferente, que eles também chamam de urbanismo e 
cuja programação confiam às máquinas [...]”. Esse sistema 
é relatado como exercendo um papel ou um plano (nível), 
no entanto suas interpretações e usos, ainda assim, são 
realizados pelo sujeito, que tenta se apropriar e constituir a 
vida urbana ou o urbano. Para o autor, “o urbano é, assim, 
mais ou menos, a obra dos citadinos em lugar de se impor a 
eles como um sistema: como um livro já acabado”.

A normatização dos espaços, de acordo com Deutsche 
(1996), são fortalecidos quando o modelo capitalista é 
aplicado ao espaço público por meio de intervenções 
que transformam e remodelam as cidades em espaços 
fragmentados, controlados e hierarquizados, sendo 
mascarado por uma imagem de construção de cidades 

PROCESSOS DE ESPACIALIDADES E TERRITORIALIDADES 
NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO.
Fonte: Autora.
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bem geridas e belas, inclusive fomentadas pelas iniciativas 
públicas.

As iniciativas públicas passam não apenas a contribuir, 
mas também a induzir a uma funcionalização mercadológica 
do espaço público por meio da utilização dos discursos da 
recuperação, da requalificação e do desenvolvimento, que 
até podem parecer ter uma intenção pública (DEUTSCHE, 
1996), mas que promovem processos como, por exemplo, de 
privatização, de especulação imobiliária e de gentrificação 
dos espaços urbanos marcados pela subordinação e pelo 
controle, pela hierarquização de formas de ocupação e 
pela exclusão de grupos e usos reconhecidos e mantidos à 
margem (DEUTSCHE, 1996). 

Tais iniciativas passam a ser motor do desenvolvimento 
local e da evolução no tecido urbano, com poderosos 
instrumentos de marketing urbanos para a política, além 
de não estarem voltadas para a população local, e sim 
para o mercado turístico e ou imobiliário, consolidando 
os processos de segregação e/ou fragmentação e 
transformando-os, em diversos casos, em grandes enclaves 
urbanos.

E de acordo com Jacques (2009), é nesse momento que 
“os espaços públicos transformados em simples imagens 
espetaculares são a própria negação do político – caráter 
que está, ou deveria estar, na base de qualquer formulação 

de esfera pública”. A autora destaca como a promoção 
da vida pública por meio do incentivo, inclusive público, 
do processo de espetacularização das cidades é uma das 
responsáveis pelo empobrecimento e pela negação das 
experiências vividas, tornando determinados espaços 
tematizados e rotulados como: “cidade-cenário, cidade-
museu, cidade genérica, cidade-parque-temático, cidade-
shopping, em resumo: cidade-espetáculo”, buscando 
construir uma imagem de cidade globalizada apenas para 
fins de desenvolvimento econômico.

Desta forma, é necessário verificar o papel dos espaços 
públicos e de domínio público nas conformações espaciais 
das cidades e na promoção de urbanidades, pensando tais 
espaços não apenas como as vias, os passeios, as praças, os 
parques, tradicionalmente convencionados como espaços 
públicos, mas também aqueles lugares que não são 
geralmente denominados dessa forma e sim como espaços 
de “transição”44.

Nessa linha de pensamento, Borja afirma que “os 
espaços de transição podem se criar ao redor de uma 
edificação, ao redor de um equipamento cultural, de 
uma zona hospitalar, de uma zona de universidades, 
etc”. E relacionado com o tema dessa pesquisa, o autor 

44  Conceito defendido por Borja (2006). 

indica que é nesse sentido que as “Universidades podem 
ser algo mais que apenas Universidades” (BORJA, 2006). 
Assim, os “espaços de transição como espaços públicos” 
e de domínios públicos, podem ser estruturados em suas 
potencialidades para a promoção de novas dinâmicas de 
convívio/conflitos e interação com o espaço construído, 
e a transformação desses espaços visando à integração 
cultural, social e ambiental no território (BORJA, 2006).

Como espaços públicos e de domínio público é 
entendido os espaços abertos, convidativos e acessíveis, 
sejam eles: passagens, transições, percursos, vazios e/ou 
ociosos que apresentam potencialidades para estabelecerem 
(re) significações e se transformarem em espaços ativos, por 
meio da construção de uma multiplicidade de condições 
físico-espaciais, culturais, sociais e políticas.

Tal pensamento já vem sendo discutido ao longo da 
história, como na década de 1960, Portas e Barata ([1968], p. 
501), “já afirmavam esse pensamento, em que uma “política 
de democratização do acesso ao ensino de nível superior” 
deveria passar pelo “entendimento de uma Universidade 
implantada num local onde a acessibilidade tenha valores 
equivalentes em relação a todos os pontos do território por 
ela servido”. 

Os autores salientam que a promoção da vida social 
e cultural em uma cidade perpassa pela utilização da 

universidade, sendo esta considerada, “ao nível de um 
urbanismo pensado, não somente no plano material, mas 
também no plano simbólico — relações muito estreitas 
e grande abertura a outros equipamentos e, com ela, a 
desmitificação da Universidade como lugar privilegiado e 
arquitectònicamente monumentalista.” (PORTAS; BARATA, 
[1968], p. 501). Eles reafirmam ainda a importância 
de estabelecer uma dialética entre a universidade e a 
cidade, “ainda como um corpo fisicamente forte, distinto, 
identificável no tecido urbano, e por outro lado, uma 
penetração dos já referidos serviços urbanos — sejam de 
trabalho, sejam de tempos livres — no espaço social das 
escolas.” (PORTAS; BARATA, [1968], p.502).

Portas e Barata ([1968], p. 493) assinalam que a 
concentração de faculdades e de espaços altamente 
especializados e hieraquizados é uma combinação que 
pode promover a alienação e apontam a necessidade de 
promover a inserção dos estudantes na vida urbana, já que 
a formação universitária

progride mais pelos corredores, 
bibliotecas, institutos, que pelas aulas 
propriamente ditas; se progride mais 
pelos intervalos — tempo de estudo de 
grupos e convívio— que pelos tempos de 
ensino rigorosamente programados. E o 
mesmo quanto à própria projecção da 
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universidade sobre a cidade, que se mede 
sobretudo pela permeabilidade que 
aquela consiga com a vida quotidiana 
na promoção generalizada da sociedade. 
(PORTAS; BARATA, [1968], p. 593). 

Atualmente vários grupos de pesquisa nacionais e 
internacionais das universidades estão debruçados em 
análises referentes às interfaces dos espaços universitários 
com as cidades e a sociedade, principalmente preocupados 
em estabelecer relações quando verificada a escala de suas 
estruturas/instalações e a quantidade de usuários em seus 
espaços físicos na contemporaneidade. 

Alguns exemplos, como pesquisas realizadas e/ou 
em elaboração em Portugal, Holanda, Espanha e no Brasil 
são indicadas a seguir como referências para composição 
de reflexões e apontamentos do papel da universidade na 
sociedade e na cidade contemporânea.

No caso do Instituto Universitário de Lisboa (2016), 
é identficado que as universidades devem realizar sua (re)
estruturação a partir do espaço público, quer no interior 
do campus, quer na sua relação com a cidade. Pensar a 
relação biótica entre o campus e a cidade em conjunto 
pode levar à criação de melhores ambientes urbanos, bem 
como à melhoria da qualidade do ensino, como comprova 
o ranking das melhores universidades do mundo, que é 
liderado pelas que estão melhor integradas na cidade: MIT, 

Imperial College London, University of Cambridge, UCL e 
University of Oxford [Figuras 26 e 27].

Atualmente o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) 
oferece como unidade curricular no curso de mestrado a 
disciplina Projecto Urbano III, coordenada pela Profa. Dra. 
Teresa Marat-Mendes desde 2015, buscando desenvolver 
propostas de desenhos urbanos que fortaleçam a integração 
da Cidade Universitária com a cidade de Lisboa, na 
tentativa de combater “o isolamento, a fraca acessibilidade 
e a ausência de relação com as suas partes constituintes”45 
(INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA, 2016).

De acordo com a professora, os trabalhos são realizados 
em 3 (três) etapas: Elaboração da análise referente as 
tipologia de campus universitários, as relações dos campus 
universitários e o desenho da cidade; Elaboração do 
diagnóstico pro meio da análise fisiográfica e bioclimática, 
usos e atividades,  análise espacial e o mapeamento e 
observação de pessoas e comportamentos e a elaboração 
da proposta estruturada em 6 (seis) dimensões do desenho 
urbano: Morfológica, Ecológica, Perceptiva, Social, Visual, 
Funcional e Temporal.

45   Durante a pesquisa, foram encaminhados vários e-mails para a 
Universidade e a professora da disciplina na tentativa de disponibiliza-
ção de alguns trabalhos para análise e representação neste trabalho. No 
entanto, foi indicado a necessidade presencial para acesso e disponibili-
zação dos trabalhos. Em decorrência da falta de viabilidade (financeira) 
não foi possível essa complementação da pesquisa, mas se entendeu, que 
seriarelevante o apontamento da existência dessa pesquisa em Portugal.

A| UNIVERSIDADE COLUMBIA; B| UNIVERSIDADE DE 
OXFORD.
FONTE: A| columbia... (2013).  Foto de Oladoubravova. 
B| Davies (2014). 

A| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE;  B| IMPERIAL COLLEGE 
LONDON.
Fonte: A| University of Cambridge (2016) e B| Queen’s... 
([2015]). 

B

A

B

A

FIG.
26

FIG.
27

     Cidade e universidade, da ideologia à realidade  |  EIXO 1 EIXO 1  |  Cidade e universidade, da ideologia à realidade   

101100



Na Holanda, dois grupos de pesquisa são relevantes, 
sendo o primeiro, o grupo de pesquisa denominado 
Managing the university campus46, coordenado pela Profa. 
MSc PhD Alexandra den Heijer, da Faculdade de Arquitetura 
e do Ambiente Construído da Universidade Tecnológica 
de Delft (TU Delft), juntamente com uma equipe de 
pesquisadores – pós-doutorandos, mestrandos, entre 
outros – de diversos países, que nos últimos 20 anos vem 
realizando uma ampla pesquisa referente às tendências, 
às decisões e à gestão dos campi universitários europeus, 
o que resultou na publicação de três livros47, conforme 
apresentado na Figura 28.

46  Durante a pesquisa foram realizadas inúmeras tentativas – via 
site, e-mail, redes sociais, professores em visita ou eventos na cidade de 
Delft (Holanda) – de contato direto com o grupo de pesquisa para maio-
res informações e acesso aos dados. O primeiro livro foi adquirido e in-
cluído nesta parte do trabalho como exemplificação da pesquisa realiza-
da, e por meio de consultas no site oficial do grupo de pesquisa (https://
managingtheuniversitycampus.nl/) foi possível adquirir informações 
sobre os estudos em andamento. No entanto, os dois últimos livros foram 
publicados apenas em holandês, sendo que o penúltimo não foi disponi-
bilizado para venda direta e o último está disponível apenas em PDF no 
site e utilizado como leitura e pesquisa para complementação do traba-
lho. 
47 Ao final desse trabalho, foi verificado o lançamento de um novo 
livro pelo grupo de pesquisa, denominado de Campuses, Cities and 
Innovation.

Em 2011, fruto da tese de doutorado da coordenadora, 
foi publicado o livro Managing the University campus, que 
apresentou um estudo em 14 universidades holandesas, 
totalizando 270.000 estudantes e 53.000 funcionários, 
distribuídos em 4,4 milhões de m² localizados em 1.200 
hectares. A pesquisa aponta aspectos relacionados ao 
gerenciamento dos campi das respectivas Universidades, 
identificando referências projetuais, parâmetros de custos 
e novos padrões espaciais. Além disso, indica estratégias e 
conceitos referentes a busca do campus sustentável e suas 
interfaces com as cidades. 

Foram realizados testes de stress (nome indicado 
pelos pesquisadores) por meio de um conjunto de 
indicadores-chave de desempenho (KPIs) para avaliar 
os campi holandeses consolidados e os novos planos de 
campi (exemplos de indicadores: “utilização do espaço 
em utilizadores / m², pegada ecológica, colaboração 
interuniversitária, custos totais de propriedade em euros 
/ m², % de funções universidade-cidade partilhadas, 
utilização eficaz dos edifícios europeus do património”) e 
que foram determinados por meio da análise das melhores 
práticas europeias como referências (ABOUT..., 2011).

Foram identificadas 5 (cinco) tipologias como padrões 
no funcionamento de um campus universitário, sendo elas: 
área acadêmica (educação e pesquisa); área residencial; 

área de desenvolvimento de negócios; área de lazer e esporte 
e área de infraestrutura. Essas áreas foram analisadas 
de acordo com os níveis de organização administrativa e 
a abrangência de sua escala de interferência, conforme 
indicado na Figura 29.

LIVROS PUBLICADOS PELO GRUPO DE PESQUISA 
“MANAGING THE UNIVERSITY CAMPUS” EM A| 2011, 
B| 2014 E C| 2016.
Fonte: Heijer (2017).
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Já no livro “The European Campus: Heritage and 
challenges”, publicado em 2014, apresenta o estudo de 
mais de 850 universidades europeias, que acomodam 
13,5 milhões de estudantes em aproximadamente 170 
milhões de m² (Figura 30). Foi identificado que a maioria 

das edificações existentes nos campi universitários 
europeus são das décadas de 1960 e 1970 e apresenta uma 
baixa densidade de uso nos laboratórios, salas de aula, 
escritórios e outras áreas, além da demanda um alto custo 
de manutenção (HEIJER, 2016a). 

TIPOLOGIA PADRÃO |  FUNCIONAMENTO DE UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO.
Fonte: About... (2011) e Heijer (2011).

QUANTIDADE DE ESTUDANTES EM UNIVERSIDADES E ÁREA CONSTRUÍDA POR ESTUDANTE NO CONTINENTE EUROPEU.
Fonte: Adaptado de Berg, Heijer e Tzovlas (2013). 
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O estudo apresenta propostas e soluções que buscam 
estabelecer o remodelamento do espaço (patrimônio) 
incentivado por iniciativas sustentáveis e eficientes, como 
também o compartilhamento de usos e atividades com a 
cidade, para potencializar a presença de usuários e otimizar 
o aproveitamento dos espaços físicos para o fortalecimento 
das próprias cidades. Para os autores, é possível identificar 
três modelos de campi universitários na Europa:

Modelo A- Tradicional: “O campus concorre com a 
cidade: desenvolvimento de nova cidade”;

Modelo B - Formação de redes universitárias: “campus 
é mercado de conhecimento e deve ser compartilhado 
(conceito “menos territorial”)” (Figura 31) e

Modelo C - Universidade virtual: “O trabalho onde 
você quer, surgimento de ‘terceiros lugares’” (Figura 32). 
(HEIJER, 2016b).

Como resultado, as pesquisas estabeleceram 
estratégicas a serem remodelados nos espaços físicos 
existentes das universidades, que visam o aumento da 
proximidade entre as pessoas e a densidade destas; a 
redução de m² construídos; a realização de investimento 
em locais de atração, sendo prioridade a utilização do 
patrimônio (edifícios simbólicos e históricos) como marca; 
o fortalecimento de territórios coletivos e não individuais; 
a implementação de espaços de uso misto (flexíveis); o 
fortalecimento da sensação de conforto (estar em casa); a 
personalização dos espaços pelos alunos e funcionários; 
a criação de espaço para a exposição dos trabalhos dos 
alunos e para funcionários e a garantia e a visibilidade dos 
espaços (segurança) (HEIJE, 2016b). 

Lançado em 2016, o livrro Campus NL apresenta 
interfaces com a gestão da informação nos campi 
universitários, também utilizando as 14 (quatorze) 
universidades holandeses como estudos de caso e 
apontando algumas tendências, levando em consideração 
as inovações tecnológicas (Smart campus tools) e suas 

ESQUEMA GRÁFICO DO MODELO ¨B¨.
Fonte: Adaptado de Heijer (2011, 2016b).

TIPOLOGIA PADRÃO  NO MODELO “C”.
Fonte: Adaptado de Heijer (2011, 2016b).
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relações com os espaços físicos das universidades. O livro 
identifica a forma como cada universidade holandesa 
se estrutura na contemporaneidade com a indução de 
ferramentas digitais e a virtualização dos processos de 
ensino.

Para os autores, as Universidades holandesas apontam 
para três tendências estruturantes:

• o uso do papel é cada vez mais obsoleto 
(virtualização do conhecimento), ainda que sejam 
utilizados os livros físicos;

• a busca do trabalhar onde queremos, mas 
realmente é necessário ter alguma forma de 
fixação no território e

• o entendimento do trabalho como uma atividade 
social, mas para muitas atividades é desejado um 
espaço tranquilo e atrativo para que possamos 
exercê-las. (TU DELFT, 2016).

Das 14 universidades, apenas 3 (três) delas possuem 
campi fora dos limites urbanos, sendo que entre elas: a 
TUD Delft e a UU Utrecht, também possuem campi dentro 
da área urbana, como as outras 11 (onze) Universidades 
pesquisadas. E 6 (seis) universidades possuem edificações 
pulverizadas no tecido urbano, além dos seus campi, 
conforme Figura 33.

 Por meio da análise da conformação espacial dos 
espaços universitários holandeses em suas respectivas 
cidades, os autores indicaram dez pontos estratégicos para 
a remodelação de seus espaços físicos, sendo eles:

1. reconsideração referente ao trabalho acadêmico 
(individual), onde o trabalho coletivo pode ser 
visto também como um troca de conhecimento e 
interação de diferentes públicos;

2. criação de ambientes de aprendizagem flexíveis e 
com mais áreas de estudo;

3. substituição de edifícios escolares obsoletos e 
inadequados x desenvolvimento tecnológico; 

4. investimento em laboratórios state-of-the-art, ou 
seja, que podem compartilhados para  diminuição 
nos custos operacionais;

5. utilização de funções não acadêmicas, como 
residencial, instalações desportivas e comerciais, 
restaurantes, empresas e outras funções;

6. revitalização de edifícios antigos, incluindo 
monumentos históricos como atrativos turísticos 
da cidade;

7. otimização do uso e da ocupação dos espaços 
físicos existentes com a ampliação de horários (à 
noite, fins de semana, cursos de verão);

8. exploração do espaço de deslocamento (circulação: 
corredores, vazios, átrios, escadas, entre outros) – 
por dentro e por fora – para localização de novas 
funções e/ou compartilhamento com a cidade; 

9. utilização de “ferramentas inteligentes” para obter 
mais controle e monitoramento sobre o uso e 
ocupação dos espaços/atividades, analisados e 
indicados pelos próprios usuários (pesquisas de 
satisfação dos usuários); 

10. uso de tecnologias sustentáveis  (consumo de 
energia, água, emissão de CO2, entre outros), 
buscando a redução dos custos operacionais (TU 
DELFT, 2016, p. 17-20).

Ainda na Holanda, o segundo grupo indicado 
neste trabalho, realizou duas pesquisas denominadas de 
Campus Without Boundaries e Campus City Project, em 
2013 e lideradas pelos arquitetos Burton Hamfelt e John 
Bosch, buscaram estabelecer o significado do campus e 
sua relevância para o crescimento e a revitalização das 
cidades, questionando os modelos isolados e fechados na 
conformação espacial dos campi universitários. 

INTERFACE CAMPI E CIDADE | CASOS HOLANDESES.
Fonte: Adaptado de TU Delft (2016, p. 46). 
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Para os autores, a quantidade significativa de 
universidades pelo mundo48 (Figura 34) apresenta a 
potencialidade do tema a ser discutido e com base no 
estudo da cidade de Amsterdã foram indicadas propostas, 
principalmente considerando que as universidades 
contemporâneas passam por processos paradoxais como: 
o crescimento na demanda pelo ensino superior em 
contraposição a diminuição dos orçamentos públicos 
para expansão e/ou a aplicação de modelos educacionais 
voltados para o ensino em torno de quatro paredes e 
estruturadas em grandes equipamentos concentrados 
(campi universitários) em contraposição as novas realidades 
virtuais, dinâmicas, pulverizadas e interconectadas. 

As pesquisas indicam o potencial dos espaços 
universitários, colégios e escolas secundárias na 
concentração de uma população jovem e ativa em seu 
entorno imediato, tornando-se também áreas atrativas 
para novos investimentos e negócios e, portanto, para o 
desenvolvimento econômico e consequentemente social e 
cultural das cidades. 

48  Importante destacar que o tema já é considerado relevante, 
mesmo sem considerar a América Latina, grande parte da Ásia e África 
e uma parte continente europeu, que apresentam um número também 
significativo de Universidades e campi universitários.

Nas Figuras 35  e 36 é possivel identificar a localização 
e a concentração de estudantes universitários em diversas  
regiões da cidade de Amsterdã que atualmente não são  
consideradas como pontos estratégicos no planejamento 
urbano. Já na Figura 37, são identificados os locais e 
eixos comerciais e de serviços que são utilizados por essa 
comunidade e na Figura 38, são apresentados as áreas com 
a presença significativa da comunidade jovem e ativa, com 
idade em torno de 25 anos.

QUANTIDADE  DE  UNIVERSIDADES  DE  RELEVÂNCIA  PELO  MUNDO | DE ACORDO COM A PESQUISA “CAMPUS WITHOUT 
BOUNDARIES”.
Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes (2015, p. 20-21). 

74
EUA

9
CANADÁ 31 

REINO UNIDO
2

IRLANDA

1
EGITO

1
TURQUIA 

1
ÁFRICA DO SUL

8
AUSTRÁLIA 

2
ESPANHA

6
SUÍÇA

4
FRANÇA

2
BÉLGICA

2
ÁUSTRIA

10
PAÍSES 
BAIXOS

3
DINAMARCA

1
NORUEGA

5
SUÉCIA

14
ALEMANHA

1
FINLÂNDIA

5
CHINA

2
TAIWAN

1
SINGAPURA

6
JAPÃO

4
CORÉIA

FIG.
34

     Cidade e universidade, da ideologia à realidade  |  EIXO 1 EIXO 1  |  Cidade e universidade, da ideologia à realidade   

111110



LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS EDUCACIONAIS | AMSTERDÃ, HOLANDA.
Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes (2015, p. 50-51). 

CONCENTRAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | AMSTERdã, HOLANDA.
Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes (2015, p. 52-53). 
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EQUIPAMENTOS E EIXOS COMERCIAIS | AMSTERDÃ, HOLANDA.
Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes (2015, p. 54-55). 

PRESENÇA DA COMUNIDADE JOVEM E ATIVA | AMSTERDÃ, HOLANDA.
Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes (2015, p. 56-57). 
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Desta forma,  com a sobreposição das quatros 
informações dos mapas: localização dos equipamentos 
educacionais, área de concentração da comunidade 
universitária, equipamentos e eixos comerciais/serviços 
e identificação da comunidade jovem e ativa é possível 
estabelecer áreas com potencialidades de desenvolvimento 
econômico da cidade e que na maiora das vezes, são 
desconsideradas como regiões atrativas e estratégicas.

Também buscou-se indicar um conjunto de ações e 
parcerias com as áreas extracampus, rompendo as barreiras 
e os limites físicos, além de ações isoladas e intracampus 
para estabelecer uma interação campus-cidade capazes de 
favorecerem o funcionamento e a otimização das estruturas 
e atividades da vida cotidiana.

A pesquisa indica o rompimento de dois modelos 
denominado de primeira e segunda geração conforme 
Figura 39, sendo indicada uma terceira geração cujo 
objetivo é o uso da escala metropolitana e experimental, 
baseada na fusão das universidades, cidades e das áreas 
produtivas (industrias, comércios e outros), rompendo os 
limites/barreiras nas estruturas físicas das universidades, 
representadas pelos departamentos, divisões, faculdades 
dentro de uma universidade, entre outros.

O novo modelo (protótipo), cujo esquema estratégico 
é representado pela Figura 40, apresenta uma visão baseada 
na educação e sociedade vislumbradas como processos de 
colaboração e interação urbana. De acordo com os autores, 
as escalas dos espaços universitários devem transpassar 
a escala do edifício para a escala urbana e o campus 
universitário visto não apenas como uma sobreposição 
ou compartilhamento de espaços, mas na criação de 
“ambientes educacionais de uso misto que existem como 
comunidades únicas altamente dinâmicas e abertas para a 
cidade” (HAMFELT; ZAAIJER, 2011, p. 83). 

Desta forma, 
a vida estudantil não se limita às salas 
de aula, mas aos espaços altamente 
flexíveis e dinâmicos que devem atender 
a uma grande variedade de novas 
demandas, muitas vezes imprevisiveis. 
Considerando que a educação da forma 
tradicional pós-guerra simplesmente 
não conseguiu fornecer para a cidade 
e seu contexto imediato, devido ao 
seu relativo isolamento. Assim essas 
novas demandas vão além dos limites 
tradicionais da edificação escolar. Uma 
nova comunidade de campus móvel. 
(HAMFELT; ZAAIJER, 2011, p. 83).

ESQUEMAS ESTRATÉGICOS | RELAÇÃO CAMPUS – CIDADE.
Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw 
Prototypes (2015, p. 98-99).
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O destaque vislumbrado nos dois grupos de pesquisas 
holandeses são os apontamentos referentes a reformulação 
dos espaços universitários e indicação das potencialidades 
ao serem articulados com outras atividades e funções 
urbanas na promoção do crescimento e desenvolvimento 
econômico das cidades, de forma a garantir a otimização 
de suas estruturas físicas com a  integração, concentração 
e compartilhamento com equipamentos já existentes nas 
cidades, evitando estruturas ociosas e vazias ao longo 
de grandes períodos do dia, além da preocupação com a 
gestão, principalmente referente ao custo/beneficio de 
manutenção de grandes estruturas para as Universidades. 

Ambas pesquisas também fazem referência as novas 
ferramentas digitais, como possibilidades na criação 
de novas formas de ocupação do espaço, no entanto 
é importante destacar ainda a necessidade de fixação 
dos espaços universitários, como ponto de referência, 
como também de implementação física de atividades 
e laboratórios especificas, dependendo do área do 
conhecimento.

No caso da Espanha, o Prof. Dr. Estanislau Roca 
Blanch e o Prof.Dr. Jesús Esquinas i Dessy também atuam 
em pesquisas relacionados aos temas abordados nessa 
pesquisa. O primeiro publicou o livro Campus de La 
Diagonal: un projecte urbá, fruto de uma pesquisa que 

apontou reflexões sobre os espaços físicos compostos 
pela Universidade de Barcelona (UB) e a Universidade 
Politécnica da Catalunha (UPC), buscando identificar as 
relações entre as universidades e a cidade. Publicou também 
um texto na Revista Iberoamericana de Urbanismo com o 
título: CAMPUS Y CIUDAD, la experiencia del Barcelona 
Knowledge Campus.

A pesquisa indica estratégias, propostas e aspectos 
mais importantes da relação urbana e arquitetônica 
para a transformação do Campus Diagonal, na cidade 
de Barcelona, num campus de excelência internacional, 
aberto pelos Ministérios da Educação e Ciência e Inovação 
de Espanha. 

Sendo que atualmente, o campus denominado de 
BKC e não mais Diagonal, recebeu várias intervenções, 
principalmente relacionado a mobilidade, com conexões 
entre os diversos modais entre o campus e as diversas 
regiões da cidade; a acessibilidade, com a reestruturação 
de passeios e áreas de convivência; espaços lives e verdes, 
com a conexão dos espaços de lazer e recreação do campus 
com os parques no entorno; uso e ocupação, com a 
implementação de comércios e serviços nos pavimentos 
térreos de suas edificações; entre outros. Várias intervenções 
ainda estão em implantação e/ou em planejamento para 
serem executadas, no entanto, já foram suficientes para ESQUEMAS ESTRATÉGICOS | PROPOSTA DE NOVO PROTÓTIPO PARA OS ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE.

Fonte: Adaptado de Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes (2015, p. 88, 90).
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obter um prestigioso prêmio em novembro de 2009: o 
Barcelona Knowledge Campus (BKC)49.

Já o Prof. Dr. Jesús Esquinas i Dessy50, em sua tese de 
doutorado, Universidade e nova urbanidade, novos tecidos 
para uma nova percepção da cidade em Girona, defendida 
em 2013 e baseada em análises de potencialidades 
promovidas pela implantação dos campi universitários 
na geração de novas formas de urbanidade nas cidades, 
aponta as relações dos novos espaços universitários da 
cidade de Girona e como eles podem ser capazes de criar 
aspectos relativos a promoção de urbanidade em suas 
áreas de implantação.

Foram analisados dois pólos universitários na cidade 
de Girona, conforme a Figura 41: o campus Barri Vell e o 
Campus Montilivi. O autor destaca que a cidade de Girona 
se desenvolveu ao longo do rio e da ferrovia de forma linear, 

49  No Capítulo 3 serão indicados aspectos significativos dessa pes-
quisa.
50  O Professor Jesús Esquinas i Dessy contribuiu para este trabalho. 
Inicialmente, por meio da proposta de doutorado-sanduíche apresen-
tada no Edital 3 – CNPQ/2016, para realização no segundo semestre de 
2016. No entanto, em razão do contexto político-econômico do país nes-
se período, os resultados desse edital foram suspensos e posteriormente 
cancelados em janeiro/2017. No entanto, o professor contribuiu para o 
desenvolvimento do trabalho com apontamentos durante sua elabora-
ção, seja por meio de e-mails e pelo envio de materiais on-line.

encontrando-se os dois pólos equidistantes da estação 
ferroviária e próximos da região central (DESSY, 2013).

De acordo com o autor, o primeiro polo está 
localizado ao norte da cidade, na antiga “cidade velha”, com 
as instalações localizadas em edificações preexistentes 
e concentradas em um espaço contíguo, onde foi feita a 
implantação dos cursos das áreas de humanidades. O autor 
indica que a ideia de localização desse polo, foi criar novas 
funcionalidades na região, por meio da revitalização da 
atividade urbana e da reciclagem de edificações históricas, 
capazes de oferecer novas oportunidades para a vizinhança 
(DESSY, 2013).

CIDADE DE GIRONA, ESPANHA – LOCALIZAÇÃO DOS PÓLOS UNIVERSITÁRIOS: A| BARRI VELL E B| CAMPUS MONTILIVI.
Fonte: Adaptado de Dessy (2013, p. 49) e Google Earth (2017).
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Dessy (2013) indica que apenas na década de 1980, o 
campus Montilivi (segundo polo) começou a ser pensado, 
após a doação de um terreno de 12 hectares pela Câmara 
Municipal no extremo sul da cidade, na borda/limite da 
região periférica, localizado às margens da antiga estrada 
em direção à cidade de Barcelona. Neste campus foram 
localizados os cursos referentes às ciências experimentais, 
econômicas e empresariais, jurídicas e de saúde, além da 
biblioteca central da universidade (DESSY, 2013). 

Em toda a pesquisa foram analisados “fatos urbanos” 
por meio da localização das estruturas universitárias, 

identificadas áreas atrativas (comércio, serviços, habitação, 
espaços públicos, entre outros), a visibilidade das estruturas 
universitárias e os principais trajetos (mobilidade) 
realizados pelos estudantes, conforme apresentados nas 
Figuras 42 e 43. Os dados da tese foram apresentados em 
2011 e indicavam uma comunidade universitária em torno 
de 7.110 usuários no Campus Montilivi  (850 professores, 
260 funcionários e 6.000 estudantes) e de 4.200 usuários no 
Barri Vell (DESSY, 2013).

Como resultado da pesquisa, assim como Roca 
Blanch, que indica propostas de integração do campus-
cidade,  Dessy (2013) também identificou que a atividade 
universitária é capaz de aumentar e ativar de forma 
significativa os tecidos urbanos que conectam os dois 
pólos universitários na cidade de Girona, com o acréscimo 
na diversidade e intensidade de atividades, em específico 
comércio e escritórios, aumentando as oportunidades de 
negócios e o desenvolvimento urbano.

Para o autor, em ambos os pólos foi verificado um 
aumento na quantidade e na qualidade dos serviços 
urbanos oferecidos, como transporte público, redes de 
telecomunicações, drenagem, etc. A acessibilidade e  a 
capacidade de atração da mobilidade é maior no Campus 
Montilivi em virtude da presença de estacionamentos, de 
transporte público e de acessos adequados, no entanto, 
apesar da topografia íngreme, do trajeto sinuoso e da 
limitação do acesso de veículos na cidade velha, foi 

BARRI VELL (2012) | A| PIAZZA SAN DOMÈNEC. ACESSO AO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E À FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA; 
B| CIDADE VELHA, PARTE BAIXA. FLUXOS INTENSOS QUE CRUZAM O BAIRRO DE PEDESTRES, ESTUDANTES, TURISTAS, CIDADÃOS.
Fonte: Dessy (2013, p. 91, 94).

CAMPUS MONTILIVI (2012) | A| ENTRADA PARA A BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS. CARÁTER DE CONFLUÊNCIA NODAL SINGULAR 
DE ROTAS DENTRO DO CAMPUS; B| ESTACIONAMENTO E PARADAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS.
Fonte: Dessy (2013, p. 137-138).
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identificado o potencial de fortalecimento do deslocamento 
a pé ou de bicicleta, movimento esse que favorece as trocas 
e os encontros, além do conforto do usuário (DESSY, 2013).

Em relação à visibilidade, Dessy (2013) indicar que em 
razão dos caminhos sinuosos e fragmentados, a presença 
de “observadores” é restrita e “escondida” da percepção 
individual ou identificada por um número limitado de dos 
que fazem o mesmo trajeto ao mesmo tempo. Todavia, de 
acordo com o autor, foi notado um fluxo contínuo ao longo 
do dia. Já em Montivili, com espaços bem mais generosos e 
abertos, o autor destaca que é possível identificar campos 
visuais, entretanto, a amplidão dos espaços, principalmente 
promovida pelos parques de estacionamentos, é apontado 
a falta sensação de visibilidade e intensa atividade urbana. 
No trabalho também é identificado que essa situação 
acontece em períodos definidos do dia (horários de 
atividades acadêmicas) e não necessariamente apresenta 
fluxos significativos de pessoas, sendo limitada e parcial 
(DESSY, 2013).

Nessa questão ainda foi apontado no trabalho, 
que os pontos de maior intensidade de conexão entre as 
estruturas universitárias e a cidade, no caso do Bairro 
Vell, são os espaços de cafeterias, restaurantes, fast food 
e bares em seu entorno, além de celebrações e festas 
tradicionais; já no Campus Montilivi ocorre nas entradas 

das edificações e principalmente no edifício da Biblioteca, 
além de nas instalações de uso comum (como cafeterias, 
bancos, associações estudantis, xerox, entre outras) e em 
celebrações específicas, principalmente vinculadas às 
atividades esportivas (Girona FC) (DESSY, 2013).

Dessy (2013) também identificou que na Cidade 
Velha, as atividades de uso coletivo, como academias de 
dança, supermercados e eventos de lazer ou cultural são 
mais frequentes, enquanto em Montivili as habitações 
contemporâneas, os equipamentos educacionais e/ou 
esportes recreativos e a presença de escritórios de médio a 
grande porte são atrativos para o local. 

Para o autor, o parâmetro de visibilidade e mobilidade 
realmente é capaz de identificar a maior intensidade nos 
fluxos e movimentos dos estudantes pela cidade em virtude 
de suas atividades acadêmicas, conforme apresentado na 
Figura 44. Nela é possível também identificar a sobreposição 
da mobilidade dos estudantes e a consequente criação de 
atividades urbanas ao longo dos seus trajetos.

 

CIDADE DE GIRONA, ESPANHA | MOBILIDADE DOS ESTUDANTES (EM VERMELHO); ESTRUTURAS UNIVERSITÁRIAS (EM AMARELO); 
ATIVIDADES COMERCIAIS E SERVIÇOS (EM ROXO); ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (EM LARANJA).
Fonte: Adaptado  de Dessy (2013, p. 182) e Google Earth (2017).
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No caso do Brasil, é importante destacar o número 
crescente de trabalhos que vêm sendo publicados sobre o 
tema, principalmente por membros das equipes técnicas 
das próprias universidades, que buscam aprofundar seus 
conhecimentos e estabelecer leituras ou releituras sobre 
o papel dos campi universitários nas cidades. Como 
exemplos, é importante citar as referências abaixo que 
foram utilizadas e citados ao longo do trabalho51.

O livro Arquitetura e educação: câmpus universitários 
brasileiros, de Ester Buffa e Gelson Pinto, apresenta uma 
breve historiografia dos principais campi universitários 
brasileiros e faz uma síntese dos fatos e episódios que 
contribuíram para a sua formação e estruturação desde o 
período medieval, além de apresentar as formulações das 
concepções destes.

Da obra Cidades universitárias: patrimônio 
urbanístico e arquitetônico da USP, coordenado pela Profa. 
Dra. Ana Lúcia Duarte Lanna, destaca-se o artigo do Prof. Dr. 
Franklin Leopoldo Silva, denominado Universidade, cidade, 
cidadania, onde ele faz apontamentos significativos sobre o 
surgimento do mercado. Já O conceito da universidade no 

51  Nesta parte do trabalho, será apresentado apenas o levanta-
mento dos trabalhos encontrados e utilizados como referência no traba-
lho. Nos capítulos posteriores, cada referência mencionada será utiliza-
da para reflexão de temas especifícos.

projeto da Unicamp, do professor Fausto Castilho, mostra 
os conceitos referentes ao ideário de um campus radial e os 
elementos que fizeram parte da composição e do desejo de 
uma universidade moderna no Brasil, visto aos olhares da 
formação e estruturação dos espaços físicos da UNICAMP.

O Prof. Dr. Franklin Leopoldo Silva também publicou 
Universidade, cidade e cidadania, apresentando a discussão 
sobre o papel da universidade como instituição pública 
e suas interfaces com a sociedade. E a obra Territórios 
da universidade: permanências e transformações, dos 
professores, Dra. Maria Lucia Malard e Dr. Carlos Alberto 
Maciel, da Universidade Federal de Minas Gerais, aponta 
tanto o processo histórico do planejamento físico da 
universidade como identifica a variedade de tempos, 
culturas e propostas estabelecidos na composição física 
das edificações e do campus universitário.

Além dessas obras, contribuíram para a pesquisa 
algumas teses de doutorado, como a de Rodrigues (1997), 
intitulada Universidade e a fantasia moderna: a falácia de 
um modelo espacial, defendida na Universidade Federal 
Fluminense, que faz uma análise crítica da aplicação e 
caracterização dos conceitos modernistas nos campi 
universitários nos contextos brasileiros. 

A tese de Alberto (2008), denominada Formalizando o 
ensino superior na década de 1960: a cidade universitária da 

UNB e seu projeto urbanístico, defendida na Universidade 
de Brasília, apresenta um histórico das ideologias e 
dimensões de atuação do governo na concepção do campus 
da UNB; e a da Profa. Cristiane Mahler, que recentemente 
fez sua defesa na mesma universidade, com o tema 
Territórios universitários: tempos, espaços, formas, faz um 
levantamento extenso de diversas tipologias de espaços 
universitários pelo mundo, procurando identificar formas 
e tipologias morfológicas semelhantes e que se repetem em 
diversos casos e experiências.

A dissertação do técnico administrativo, arquiteto e 
urbanista, atual Diretor do Departamento de Arquitetura 
da Universidade Federal de São Paulo, o Me.  André  Luis 
Balsante  Caram, denominada Arquitetura e educação 
superior: projetos e realizações dos engenheiros-arquitetos 
da Poli, sob orientação da Prof. Dra. Maria Lucia Caira 
Gitahy, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

O trabalho de Caram apresenta a historiografia 
na formação da profissão de engenheiro- arquiteto da 
Escola Politécnica de São Paulo e os principais trabalhos 
desenvolvidos por esse grupo de profissionais, sob o 
contexto da formação e criação do conceito de campus 
universitário como: o campus “Armando de Salles de 
Oliveira” da Universidade de São Paulo e o campus do 
Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Outra dissertação da técnica administrativa, 
também atual Diretora de Arquitetura do Escritório de 
Desenvolvimento Físico (EDF) da Universidade Federal de 
São Carlos, Ma. Patricia Gaion, Diretrizes de planejamento 
e projeto urbano sustentável de campi universitários: o 
caso da UFSCAR, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Antonio 
Nigro Falcoski, da pós-graduação em Engenharia Urbana 
da mesma Universidade, apresenta a criação de critérios e 
parâmetros para identificação de conceitos relacionados 
ao planejamento e projeto sustentável nos campi 
universitários, utilizando como referência comparativa o 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em relação 
ao Zoneamento Ambiental Urbano (ZAU) propostos para 
os campi universitários da Universidade Federal de São 
Carlos. 

O texto O paradigma da segregação dos campi 
universitários no Brasil: distanciamento físico e 
implicações sociais, de Rafael Rust Neves, Danilo Veríssimo 
da Silveira, Girleno Alves de Almeida e Katryce Muniz 
Santos Costa, apresentado no congresso UrbiCentros: 
morte e vida dos centros urbanos em 2012, em Salvador-
BA. O trabalho apresenta a discussão de uma problemática, 
no qual é considerada um dos eixos de reflexões sobre o 
papel dos campi universitários nas cidades brasileiras na 
contemporaneidade. Busca identificar fatos e episódios 
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que sejam capazes de apresentarem a segregação espacial 
desses equipamentos urbanos em relação aos centros 
urbanos, utilizando três estudos de casos: Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Alagoas 
e a Universidade Federal do Maranhão.

Tanto em relação à Universidade do Brasil, atual 
UFRJ, como no que se refere à Universidade de Brasília52, 
a bibliografia acerca do tema é bem extensa. No entanto, 
foram priorizados estudos recentes na tentativa de 
identificar os que não fossem apenas narrativas históricas 
relativas aos processos de elaboração do projeto e à sua 
implantação, mas que pudessem estabelecer comparações 
e contraposições, indicando os impactos positivos ou 
negativos, tanto das decisões políticas quanto da aplicação 
dos métodos e conceitos utilizados. 

Para isso, foram utilizadas as dissertações de 
Postingher (2012), Jorge Machado Moreira e o projeto da 
cidade universitária da Universidade do Brasil: 1949-1952, e 
de Oliveira (2005), Das ilhas à cidade: a universidade visível. 
A construção da cidade universitária do Brasil (1935-1950), 
que apresentam uma pesquisa focada no levantamento 
de fatos e episódios que definiram a localização física do 

52 Vale destacar que foram realizados também estudos em casos si-
milhares, referentes aos casos do Chile, México e Venezuela no Capitulo 
2.

campus na cidade do Rio de Janeiro e as decisões referentes 
às ideologias e metodologias adotadas como modelo de 
campus universitário no Brasil.

Com a mesma intenção dos estudos da Universidade 
do Brasil, foram analisadas referências recentes que 
pudessem contribuir de forma significativa para a análise 
do ideário de campus universitário no país, e que têm 
na Universidade de Brasília seu auge de materialização e 
implantação. Na verdade, a UNB surge como promessa de 
cumprimento das ideologias modernistas de forma mais 
adequada e coerente com as anseios de modernização do 
país, além de corrigir os erros e o “fracasso” do modelo da 
Universidade do Brasil.

Foram analisados os trabalhos do professor Adilson 
Macedo53, com textos publicados em revistas, como: O 
meio ambiente edificado e o uso dos espaços do campus; O 
meio ambiente do campus universitário e seu projeto e O 
desenho do campus universitário. Analisaram-se também 

53  O professor Adilson Macedo, da Universidade de São Paulo, 
pode ser considerado uma referência de pesquisa na área de implanta-
ção de campus universitário no país e no exterior (com pesquisas tam-
bém na Bélgica e na Inglaterra), com inúmeros trabalhos publicados nos 
anos 1980 e 1990 sobre o tema, culminando com a materialização de 
suas teorias em edificações e consultorias para a Universidade de Brasí-
lia e mais recentemente no projeto urbanístico do campus Sorocaba, da 
Universidade Federal de São Carlos, entre outros.

alguns trabalhos do professor Klaus Alberto54, como sua 
tese, Formalizando o ensino superior na década de 1960: a 
cidade universitária da UNB e seu projeto urbanístico, e a 
dissertação Três projetos para uma Universidade do Brasil, 
além de alguns trabalhos de seus orientandos de mestrado, 
como as dissertações de Souza (2013), O Programa MEC/
BIDIII e o Cedate na consolidação dos campi universitários 
no Brasil; e de Souza (2015), Rudolph Atcon, entre o 
educacional e o urbanístico na definição de diretrizes para 
campi universitários no Brasil. 

         Outra referência utilizada foi a dissertação de Costa 
(2002), (Im)possíveis Brasílias: os projetos apresentados 
no concurso do plano piloto da nova capital federal, que 
apresenta um estudo sobre a idealização do campus 
universitário possível de ser atestada com a realização 
do concurso nacional do Plano Piloto da nova capital do 
Brasil: Brasília na década de 60, mostrando que, mesmo 
sem indicação da obrigatoriedade desse equipamento no 
programa de necessidades do concurso, foi verificado que 

54  O professor Klaus Chaves Alberto, da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, é um dos pesquisadores desta área que tenta trazer uma lei-
tura contemporânea e faz uma análise não apenas historiográfica, mas 
com apontamentos críticos sobre os processos de ruptura do modelo mo-
dernista de campus universitário no Brasil com a cidade atual. O profes-
sor realiza pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Columbia, em 
Nova York, e contribuiu com apontamentos neste trabalho.

grande parte das propostas o apresentaram como sendo 
essencial para a construção da cidade.

Além disso, dois trabalhos também foram finalizados 
recentemente no Instituto de Arquitetura  e Urbanismo 
da USP, ambos de técnicos administrativos, arquitetos 
e urbanistas da USP e da UFCG: a dissertação Territórios 
universitários: o campus em Pirassununga, de Fabrício 
Ribeiro dos Santos Godoi, sob orientação do Prof. Dr. 
Carlos Roberto Monteiro de Andrade; e a tese de doutorado 
de Fúlvio Teixeira de Barros Pereira, Exporting progress: Os 
norte-americanos e o planejamento do campus no Brasil, 
sob orientação do Prof. Dr. Renato Luiz Sobral Anelli. 

Ambos os trabalhos, apesar de contextos 
completamente diferentes, apresentam as preocupações 
com o planejamento dos campi e como hoje, se configuram 
e assumem um papel de isolamento sociocultural em 
relação as atividades urbanas, e que de acordo com os 
autores deve-se em sua grande maioria pela implantação 
incompleta de seus planos e também pela forte influência 
do modelo americano na composição física e pedagógica 
dos campi brasileiros.

Todos os trabalhos e pesquisas indicadas apresentam 
o vasto material relacionado ao tema já produzido ou em
produção e principalmente o aumento significativo nos
últimos anos, inclusive dos próprios técnicos/profissionais
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das áreas especializadas das Universidades Federais e 
que ainda ocupam cargos relevantes em seus setores de 
planejamento. Essa observação é importante, pois apresenta 
a preocupação e questionamentos que os profissionais 
estão identificando em seus processos e a busca/troca de 
conhecimentos e esclarecimentos relacionados ao tema.

Nesta parte do trabalho,  de todos os apontamentos 
indicados, é fato que há um arcabouço de questões que 
envolvem e definem em outras instâncias os rumos e os 
encaminhamentos da Universidade e sua relação com a 
cidade e a sociedade, seja na construção de suas ideologias 
ou de suas realidades na contemporaneidade. 

No entanto, prevalece os apontamentos indicados 
no prefácio da obra de Buffa e Pinto (2009, p. 14), no qual 
Andrade destaca o pensamento de Folin (1999), indicando 
a necessidade de “transformar radicalmente o modo pelo 
qual até hoje a universidade olhou a cidade e vice-versa e 
de assumir para a universidade um papel grande, senão 
decisivo, de relevo no processo de construção da cidade 
contemporânea”, complementando ainda que é por meio 
da 

universidade como elemento vivificador 
do processo de transformação da cidade 
atual que o campus universitário deverá 
repensar seu lugar na estrutura urbana, 
interagindo com a cidade contemporânea 
de modo ativo e o mesmo tempo crítico 
ao oferecer um lugar público não apenas 

para usufruir da população geral, como 
área de lazer que seus espaços abertos 
propiciam, mas também como território, 
usina de produções artísticas cutturais e 
tecnológicas inovadoras e experimentais 
(ANDRADE apud BUFFA; PINTO, 2009, p. 
10).

Para isso, é identificado duas linhas de investigação: o 
primeiro, as tensões referentes às relações de pertencimento 
e apropriação de seus espaços ativos entre as relações de 
público e/ou privado e também como espaços de vivências 
e/ou manifestações. E o segundo, referente as conexões, 
por meio dos seus domínios com as relações de acesso e 
de propriedade e ao seu papel como organização e/ou 
instituição, como também os apontamentos referentes 
às definições entre territórios (espaços físicos) e/ou 
territorialidades (espaços vividos).

É nesse contexto que as pesquisas contemporâneas 
que foram mencionadas ao longo do capítulo, vislumbram 
a necessidade de reformulação dos espaços universitários, 
como espaços de “transição”, já que são considerados com 
potencialidades na promoção de conexões das relações 
socioculturais, por meio da promoção da visibilidade, 
proximidade com as atividades urbanas, compartilhamento 
de fluxos, como de funções e a garantia da otimização do 
custo/operacional.

E de tensões, validados por meio das novas formas de 
produção da cidade, aliado principalmente a reprodução do 
capital e seus consequentes  processos difusos, induzidos 
por ações vinculados ao mercado e que fortalecem as 
conformações de áreas cercadas, limitadas e de acessos 
restritos, como princípios das novas configurações dos 
tecidos urbanos, sendo impactante na conformação e tipos 
de usos dos espaços públicos e de domínio público. 

Assim, é necessário estabelecer como reflexão-sintese 
não apenas à “velha e repetitiva” pergunta indicada na 
Introdução do trabalho: que universidade queremos? 
Mas também sobre o papel da Universidade na cidade 
contemporânea e para isso, onde está a Universidade na 
contemporaneidade?  

1.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | EIXO 1

O capítulo 1 apresentou a compreensão da 
universidade como uma criação para a e pela cidade, já 
que seu surgimento está intrinsecamente ligado à criação 
de um ofício ou de uma profissão relacionados à origem 
e ao funcionamento da própria cidade. No entanto, os 
campi universitários, ao longo do tempo, se transformaram 
em equipamentos urbanos de destaque, seja sob a ótica 
conceitual ou ideológica que rege a formação das cidades, 
estando vinculados a determinados ideais ou a ambições 
de modernização e progresso das representatividades de 
poder e propriedade em contextos políticos e econômicos.

Como resultado dessa compreensão, foi elaborada 
uma matriz conceitual55 destacando os temas estruturantes 
da fundamentação teórico-conceitual que compõe o 
capítulo, temas esses aprofundados e analisados durante 
todo trabalho.

 A matriz foi construída por meio da metodologia de 
análise já indicada na introdução do trabalho, e considera 
que o objetivo do capítulo foi 1) CONHECER a construção 

55  É importante destacar que a matriz conceitual apresenta os 
principais temas tratados neste capítulo, mas também estrutura a fun-
damentação téorico-conceitual abordada de forma detalhada nos de-
mais capítulos do trabalho.
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de uma ideologia e de uma realidade por meio de suas 
interfaces com a sociedade, a cidade e a universidade, 
observando tanto sua gênese como sua estruturação até a 
contemporaneidade, materializada nas interações entre o 
homem, o campo e a cidade.  

As ideologias são abordadas como representação 
de uma busca idealista incessante, tanto para as cidades 
como para as universidades, que se tornaram símbolos 
e até ferramentas de demonstração da modernização e 
do progresso da esfera político-institucional, sendo que 
em diversas propostas as teorias urbanas permeiam as 
dimensões utópicas.

O capítulo mostra ainda a construção de uma 
realidade que apresenta as interfaces da universidade 
na contemporaneidade, agora com novas formas de 
produção do urbano, vinculada diretamente ao capital e 
regida principalmente pelo mercado imobiliário e por seus 
processos especulativos de valorização.

Para isso, foi necessário 2) COLETAR as definições 
(teorias, conceitos, modelos e ideologias) mais relevantes 
dos períodos destacados e os seus envolvimentos nos 
processos políticos, econômicos, sociais e ambientais, 
utilizando não só exemplos referentes às cidades – como as 
propostas para as cidades de Sforzinda, a Cidade-Jardim, a 
Cidade Industrial, a cidade de Broadoacre e a Vila Radieuse 

– como a aplicação de conceitos baseados na ordem e na 
racionalidade, em busca da padronização e da criação de 
um modelo a ser aplicado nos espaços universitários.

Foram indicados casos e experiências de composição 
conceitual das estruturas organizacionais e físicas das 
universidades, representadas por expressões ora funcionais, 
com o ensino de ofícios e de uma profissão, ora físicas, com 
a implantação e delimitação de espaço na cidade.

Foi demonstrada também a adoção de um modelo 
padrão na materialização do espaço urbano para o homem, 
promovendo uma série de conceituações teóricas e físicas 
pautadas na idealização de planos e desenhos urbanos. 
Como exemplificação foram indicadas a Universidade 
Federal de Santa Catarina e a Universidade Estadual de 
Campinas, como também pontuados os estudos de Macedo 
(1986) referentes ao padrão morfológico e tipológico 
adotado nos campi, tanto do Brasil como de outros países.

Na contemporaneidade, a realidade marca o controle 
e a tentativa de domínio das atividades humanas, agora 
não apenas por meio de propostas ou projetos urbanísticos 
vinculados de forma específica à universidade, mas pelos 
impactos e consequências destes, que funcionam como 
âncoras, com a formulação de novos fragmentos pela 
cidade, induzidos por novos produtos de consumo (agora 
urbanos), com a proliferação de espaços fechados e 

limitados por meio de áreas cercadas e de acesso restrito, 
como os exemplos identificados na cidade de Uberlândia-
MG.

 É nesse contexto que são apresentadas algumas 
pesquisas contemporâneas que buscam identificar um 
novo papel para os espaços universitários, apontando seu 
potencial percebido no espaço “público” de suas estruturas 
e instalações, principalmente quando utilizados como de 
domínio público, para sua integração tanto com a cidade 
(físico-espacial), quanto com a sociedade (sociocultural).

Desta forma, o trabalho pretendeu 3) OBSERVAR 
as diferenciações e dicotomias existentes entre a teoria e 
a representação tanto da cidade como da universidade, 
sendo, num primeiro momento, apresentadas as relações 
entre a utopia, o conflito e as tensões; e, em seguida, os 
processos de segregação, fragmentação e cisão da cidade 
na contemporaneidade, induzidos pelas novas formas de 
reprodução do capital nos espaços urbanos que promovem 
transformações significativas nos espaços “ditos” públicos.

O que se observa é o distanciamento ou descolamento 
entre a teoria e a representação, e assim, entre a ideologia e 
a realidade. A cidade entendida como campo de conflitos e 
tensões, onde acontecem as vivências e experimentações da 
vida urbana, passa a ser o campo da utopia, que juntamente 
com as promessas de modernização e progresso, procura 

soluções e propostas idealistas na busca da perfeição e do 
equilíbrio, sem se preocupar com a análise dos contextos.

 Assim, os espaços universitários são utilizados 
como laboratórios experimentais para a aplicação dos 
mais variados conceitos e idealizações. Fortalecidos pelas 
ideologias e pelos princípios modernistas, principalmente 
no contexto latino-americano e no Brasil, esses espaços 
funcionam como uma microescala de modelos urbanos 
funcionalistas e racionalistas a serem aplicados e replicados 
como “carimbos” em contextos totalmente diversos.

Mesmo no Brasil, em diversas regiões o modelo 
foi adotado, por exemplo na Universidade Federal de 
Santa Catarina e na Universidade Estadual de Campinas, 
estimulados pelo próprio Estado por meio do Ministério da 
Educação, com consultorias e atores/agentes que adotaram 
o modelo americano como ideal de construção para uma 
“nova” universidade brasileira.

A implantação desse modelo se iniciava com a escolha 
da área, adotando-se os ideais de Atcon, que determinava 
a dimensão mínima da área do terreno, que deveria ser 
afastado da área central e possuir um preço acessível, 
estando muitas vezes associado a doações privadas e/ou a 
terras públicas desvalorizadas, com condições ambientais 
e de relevo desfavoráveis.
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O que o trabalho questiona é essa busca incessante, 
principalmente em torno dos princípios da ordem e da 
racionalidade, tanto nos aspectos físico-espaciais como 
na separação desses campi por tipo de usos e funções, 
incluindo as próprias atividades humanas e suas relações 
sociais, como se fosse possível “modelar” todas as formas 
de relação e sua interface com a cidade, a universidade e a 
sociedade.

 Como questionamento principal do capítulo, a ideia 
foi 4) EXPLORAR os processos de produção dos espaços 
urbanos em contextos históricos bem recortados, como 
a Idade Média, a industrialização, a modernidade e a 
contemporaneidade, apontando aspectos de relevância 
nas relações e interfaces com o homem, a cidade e o campo. 
Foi investigado também como os espaços universitários 
fomentaram os ideais de busca pela modernização 
e pelo progresso, atuando como espaços físicos de 
representatividade e visibilidade de aspectos relacionados 
ao poder e à propriedade. 

É nessa busca pela cidade ideal que se materializa o 
espaço da universidade no meio urbano, já que ela também 
passa a se tornar uma ferramenta de demonstração de 
poder e propriedade do Estado, não apenas como expressão 
física, mas com a inserção de sua representatividade e 

materialização, passando sua implantação a ser definida 
por meio de estratégias e tendências políticas.

É importante destacar que o problema não é a criação 
da utopia. Nota-se, ao longo da história, a necessidade 
de aplicação da dimensão utópica, principalmente para 
a superação de paradigmas, tanto que todos os períodos 
possuem suas próprias utopias. O que se questiona é 
a atuação das esferas política e institucional, seja por 
meio dos profissionais de arquitetura e urbanismo, 
seja por intermédio da estratégia política, funcionando 
como grandes indutores dessa prática com propostas 
que intensificam os processos de descontinuidade e 
promovem rupturas56, em busca do fortalecimento ou de 
transformações nas relações de poder e propriedade e nas 
relações do homem, ora com o campo ora com a cidade.

Na tentativa de aplicação de modelos, criaram-se 
projetos de cidades universitárias que, de fato, nunca 
saíram do papel, mas que permeavam os imaginários e 
as teorias da época, tendo sido largamente divulgados e 
almejados, e cujo distanciamento e autossuficiência em 

56  Nessa parte são citadas as (des)continuidades e rupturas como 
fundamentação conceitual, fazendo o contraponto entre a ideologia 
(historiografia) e a realidade (implantação) que norteia a estruturação 
das cidades e da universidade. No capítulo 2, o tema é retomado, com a 
exemplificação de casos e experiências e com a identificação de fatos e 
episódios para a composição da matriz histórica.

relação às cidades é acentuado pela falta de conectividade 
com estas e com o entorno. 

A aplicação desses modelos fortaleceu os processos 
de segregação que alguns autores, como Rodrigues 
(1997), Fonseca (2015), Postingher (2012) e outros citados 
no capítulo, classificaram como guetificação, com a 
materialização de espaços funcionais, setorizados e 
segregados, tanto externa quanto internamente, com 
o distanciamento físico em relação à cidade e entre as 
edificações.

Além disso, outro fator que influenciou de maneira 
significativa a visão da sociedade em relação a universidade 
é a sua representação como instituição singular e com 
autonomia intelectual, com equipamentos urbanos 
diferenciados em relação aos demais equipamentos da 
cidade, promovendo o rompimento com a população.

Esse processo é agravado com o rompimento do 
Estado com a universidade, que passa a partilhar o dever 
de garantir a educação da população com o mercado. Desta 
forma, é possível observar que atualmente a universidade 
passou a ser um fragmento isolado e separado da cidade, 
deixando de ser vista como uma instituição de direito da 
população, promovendo uma verdadeira crise de identidade 
e memória e o estranhamento desse equipamento por 

parte dessa população, que deveria ter direito a ele (Figura 
46).

UNIVERSIDADE ATUAL | CIDADE E SOCIEDADE.
Fonte: Autora.

FIG.
45
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Outro objetivo do capítulo foi 5) VALIDAR as interfaces 
na produção de territorialidades no espaço urbano com 
a indicação de possíveis interações físico-espaciais, 
culturais e de caráter público na materialização de espaços 
universitários  capazes de possuir interfaces com os espaços 
públicos, não apenas como produtores do conhecimento, 
mas propiciando articulações e conexões com a cidade, 
utilizando as estruturas e instalações físicas dos campi  
universitários   para  o fortalecimento de vivências e 
experimentações e para o convívio com a sociedade. 

Nessa parte do trabalho foi possível não só identificar 
aspectos relevantes dos modelos implementados – 
principalmente os conceitos do urbanismo moderno na 
conformação espacial dos espaços universitários – como 
também indicar e avaliar novos estudos em andamento, 
dando  ênfase  aos  casos  de grupos de pesquisa da 
Holanda e da Espanha, por serem considerados pioneiros 
e vanguardistas no que se refere a novas reflexões sobre 
o tema. Os estudos holandeses apresentam relações 
de conectividade, tanto pela proximidade entre os 
equipamentos universitários e urbanos como pela 
concentração e visibilidade de suas estruturas, que 
também são indicadas como potencial para a otimização 
dos espaços físicos na promoção do custo-operacional de 
manutenção.

Já os estudos na Espanha demonstram a ativação 
dos espaços universitários com a presença de funções 
urbanas e com o compartilhamento de equipamentos 
para o fortalecimento da diversidade e da intensidade de 
usos e atividades, como também pela própria mobilidade, 
com a sobreposição dos trajetos e fluxos com as atividades 
necessárias tanto para o funcionamento da universidade 
como da cidade.

O capítulo apresentou também um levantamento 
sobre as pesquisas relacionadas ao tema no Brasil e 
que chamam atenção por sua quantidade crescente e 
principalmente pela produção de membros das próprias 
equipes técnicas das universidades brasileiras. Esses 
estudos apontam novas possibilidades de propostas tendo 
por base os conceitos indicados abaixo:

Por fim, o capítulo pretendeu 6) REFLETIR sobre 
os caminhos da universidade por meio de seus campi 
universitários como potencialidades de espaço público e de 
domínio público para a cidade contemporânea, tendo por 
base dois eixos de investigação: as tensões e as conexões, 
conforme apresentado na Figura 46 |B.

As conexões e tensões foram mapeadas ao longo 
do trabalho, com a identificação: a) de fatos e episódios 

marcantes na estruturação das cidades e dos espaços 
universitários, resultando na matriz histórica; b) das 
tendências e das problematizações dos novos espaços 
universitários nas cidades contemporâneas, resultando na 
matriz investigativa; e c) das potencialidades e perspectivas 
dos novos campi universitários brasileiros, resultando na 
matriz analítica.

CAMPUS ANTI-URBANO

MODELO PADRÃO NOVAS PROPOSTAS

CAMPUS COMO ESPAÇO SOCIAL

ZONEAMENTO POR ÁREAS ACADÊMICAS E/OU ATIVIDADES INTERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO COM ATIVIDADES 
E FUNÇÕES URBANAS

AFASTAMENTO GEOGRÁFICO PROXIMIDADE GEOGRÁFICA

ISOLAMENTO VISIBILIDADE

USO DE GRANDES ESCALAS E MONUMENTALIDADE RESGATE DA ESCALA HUMANA

RACIONALISMO CONSTRUTIVO
OTIMIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

CUSTO OPERACIONAL
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A   junção  das  matrizes,  apresentadas nas 
considerações preliminares dos próximos capítulos, 
estabelece a  base teórico-prática deste estudo, auxiliando na 
construção de reflexões e apontamentos que sejam capazes 
de subsidiar a pergunta sobre onde está a universidade 
na contemporaneidade e suas subquestões, relacionadas 
às tensões e as conexões indicadas na matriz conceitual, 
fortalecendo o caminho pela busca da comprovação da 
hipótese do trabalho.

A| MATRIZ CONCEITUAL, B| DIAGRAMA-SÍNTESE 1.
Fonte: Autora.
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Ao longo da história urbana, a universidade (e 
suas estruturas e instalações físicas)57 passou por 
modificações e transformações, principalmente 
com relação ao seu papel na cidade e na sociedade, 
assumindo posições políticas, econômicas, culturais 
e sociais, estando estas ora sobrepostas, ora 
intercaladas, demonstrando um posicionamento 
ideológico e conceitual que alguns períodos contradiz 

57    Nesta parte, ainda é utilizada a terminologia universi-
dade e não campus universitário, por entender que esse conceito 
seria introduzido, ao longo da história urbana, apenas no final 
da Idade Média e abordado neste trabalho, a partir do 2º perío-
do analisado neste capítulo. Além disso, entende-se que o cam-
pus universitário é o elemento físico da universidade, tendo sido 
analisado em outros aspectos políticos, econômicos, ideológicos, 
sociais, entre outros, referindo-se à universidade como um todo e 
não apenas à sua expressão física.

seus conceitos e origem. No entanto, alguns aspectos 
da universidade se mantiveram constantes em todos 
os períodos, como sua influência físico-espacial ou as 
alterações das dinâmicas sócioespaciais no território 
no qual são inseridas.

Desta forma, o capítulo apresenta o estudo 
e análise de períodos históricos, de acordo com o 
pensamento de Lefebvre (1968 apud SANTOS, 2008, 
p. 59), que indica que há a necessidade de “entender 
a estrutura urbana a partir do processo histórico 
que a constitui”, sendo este “determinado por 
continuidades e descontinuidades, estruturações e 
desestruturações, evoluções e revoluções no tempo”.

UNIVERSIDADE E OS 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS| 
CONTINUIDADES E RUPTURAS
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A pesquisa identifica três períodos históricos58 com o 
objetivo de estabelecer uma sistematização das informações 
coletadas, apontando fatos e episódios significativos que 
marcaram a inserção da universidade no espaço urbano e 
que possam ter levado a processos de (des)continuidade 
e à ruptura desses equipamentos com o espaço urbano, 
dando ênfase aos casos latino-americanos.

58   É importante lembrar que a historiografia de formação e estru-
turação dos campi universitários, apresentam contextos diferenciados, 
principalmente quando comparamos aos contextos europeus, america-
nos, latino-americanos, asiáticos, entre outros. No entanto, essa produ-
ção bibliográfica é vasta e disponível para consulta e, portanto, não será 
o foco deste trabalho. Neste momento, busca-se a investigação, apenas de 
fatos e episódios, que auxiliem na construção de apontamentos sobre o 
tema e a hipótese proposta. 

Conforme representado pela Figura 47, os períodos 
foram:

• 1º período: Origem e formação das estruturas 
universitários;

• 2º período: Estruturação e crescimento dos campi 
universitários;

• 3º período: Desenvolvimento e expansão das 
cidades universitárias, casos latino-americanos.

ESQUEMA CONCEITUAL – RELAÇÕES ENTRE O HOMEM-CIDADE-CAMPO E OS ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODOS HISTÓRICOS 
DO TRABALHO59.
Fonte: Autora.

59    É importante destacar que o esquema apresentado é conceitual. No terceiro período, com o surgimento dos ideiais para construção das cidades 
universitárias, por meio da proposta de rompimento com as cidades, com a implantação de atividades autossuficientes, isoladas e distantes. No entanto, 
ao longo do trabalho, é possível verificar que durante suas implantações, os espaços universitários não conseguiram perder toda e qualquer relação com 
os espaços urbanos.

CIDADE HOMEM CAMPO

CIDADES
UNIVERSITÁRIAS

ESTRUTURAS
UNIVERSITÁRIAS

CIAMPUS
UNIVERSITÁRIO
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No primeiro período, investigam-se as relações entre 
a cidade e a universidade, identificando sua gênese e 
formação baseada em uma ocupação dispersa e pulverizada 
de suas estruturas e instalações físicas a partir da Idade 
Média, como parte integrante da malha urbana e sob a 
apreensão da sociedade, sendo a Universidade considerada 
um equipamento social60 para a cidade. 

O segundo período abarca a formação dos campi 
universitários e sua relação com a cidade em estruturas 
concentradas em um único local e afastadas da vida 
urbana, sob o discurso da necessidade de isolamento 
para a adequada implantação de suas  instalações e de 
suas atividades, mas principalmente da criação de uma 
identidade de representação físico-espacial, econômica 
e política, em que o desenvolvimento e a produção do 
conhecimento são vistos de forma dissociada das atividades 
cotidianas da cidade.

Já no terceiro período há a inserção do conceito de 
cidade universitária61 e sua relação com a cidade, tomando-
se como recorte apenas os contextos latino-americanos, 

60    Como uma prática do saber e de uma vocação voltados ao 
exercício de um trabalho, com uma função específica para o funciona-
mento da cidade (MUMFORD, 1998, p. 300). 
61    Essa terminologia é utilizada na histografia, no entanto diver-
sos autores defendem que a cidade universitária, sob seus conceitos ide-
ológicos originais, de fato nunca aconteceu, principalmente no Brasil.

em que houve a promoção de transformações relevantes 
na sua relação com a sociedade, tendo suas estruturas sido 
estabelecidas sob fortes discursos políticos progressistas e/
ou autoritários, culminando no fato de que sua presença 
se transformou (ou houve a tentativa de a transformar) 
em símbolo de progresso e desenvolvimento para diversos 
países latino-americanos.

De forma geral, apresenta a investigação e a 
compreensão de quais são as dimensões sócioespaciais 
que atuam nas relações entre a cidade, a sociedade e a 
universidade  e que nortearam as decisões e definições 
referentes às conceituações e ideologias adotadas para a 
inserção de suas estruturas e instalações físicas no espaço 
urbano.

   É preciso salientar que os períodos62, apesar 
de descritivos, também são analíticos, pois buscam 
estabelecer uma crítica construtiva e identificação das 
principais mudanças e transformações que marcaram 
a estruturação da universidade na história urbana. E por 

62  É importante destacar que não se pretendeu uma análise de-
talhada de cada caso e, sim, uma breve historiografia com o objetivo de 
apontar os fatos significativos para as definições e decisões que promo-
veram a materialização dos conceitos adotados e que culminaram em 
processos e na produção de continuidades e/ou rupturas em cada perío-
do que demonstram a dualidade entre a ideologia e sua implementação 
ou entre os discursos e as práticas.

se tratar de um trabalho que visa ao estudo do espaço 
urbano contemporâneo, também houve a preocupação de 
destacar fatos e episódios que pudessem estar associados 
aos resultados/às consequências há serem verificado(a)s 
nas relações atuais.

A metodologia utilizada foi baseada em uma ampla 
revisão de diversas referências bibliográficas e na escolha 
de casos/experiências que pudessem exemplificar, em 
sua aplicação prática, os temas abordados e analisados 
ao longo do capítulo. É importante destacar que não se 
pretendeu uma análise detalhada de cada caso e, sim, uma 
breve historiografia com o objetivo de apontar os fatos 
significativos para as definições e decisões que promoveram 
a materialização dos conceitos adotados e que culminaram 
em processos e na produção de continuidades e/ou 
rupturas em cada período que demonstram a dualidade 
entre a ideologia e sua implementação ou entre os discursos 
e as práticas (na realidade). 

 Desta forma, em cada caso/experiência apresentado 
(a), foram identificadas as principais características 
referentes aos contextos políticos e econômicos, as 
ideologias e conceituações adotadas e suas tipologias 
de implantação, além das relações da universidade com 
a cidade e a sociedade, até o surgimento do modelo 
denominado de campus universitário.

No terceiro período, as referências utilizadas para casos 
da UFRJ e da UNB no Brasil, já foram citadas no Capitulo 1 e 
para os demais casos deste capítulo é importante destacar 
que no caso chileno, foram utilizados os textos de Saavedra 
(2009), O plano da cidade universitária de Concepción de 
Emilio Duhart: a visão integrada do urbanismo moderno; 
e de Fuentes Hernández (2007),  Campus universitarios en 
Chile: nuevas formas análogas a la ciudad tradicional.

 No caso da Venezuela, recorreu-se aos textos e às 
discussões de aulas de Kotani (2013), Segawa (1999), 
Rio de Janeiro, México, Caracas: cidades universitárias 
e modernidades 1936 – 1962; e à reflexão de Jaua (2003), 
no texto intitulado Cidade universitária de Caracas: a 
construção de uma utopia moderna. Posteriormente, 
foram acrescentados os textos de Silva, I (2003), Villanueva- 
Modernidade e trópico; e de Barrrios (2012), Transcrições 
arquitetônicas: Niemeyer e Villanueva em dialogo museal.

Já no caso mexicano, foi novamente utilizado o texto, 
já referido acima, de Segawa (1999), Rio de Janeiro, México, 
Caracas: cidades universitárias e modernidades 1936 – 1962, 
e de Mahler (2015), com a tese “Territórios universitários: 
tempos, espaços, formas”.

Também em específico nos casos latino-americanos, 
a análise foi aprofundada, por considerá-los a síntese da 
aplicação de modelos e ideologias inseridos posteriormente 
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2.1 PRIMEIRO PERÍODO | ORIGEM E 
FORMAÇÃO – CIDADE E UNIVERSIDADE

Historicamente, as Universidades nasceram urbanas64, 
ou seja, dentro das cidades, sendo caracterizadas pela 
concentração e centralidade, com estruturas e instalações 
físicas inseridas como parte integrante do tecido urbano 
(BUFFA; PINTO, 2009, p. 28-34). 

O primeiro período citado neste trabalho refere-se 
à sua gênese na Idade Média, com a identificação de sua 
função principalmente associada às estruturas religiosas. 
De acordo com Rodrigues (1997, p. 94), inicialmente as 
estruturas de ensino ocupavam os espaços de catedrais e 
monastérios e se organizavam como corporações até se 
tornarem colleges65 em anos posteriores .            

O autor ressalta que na Idade Média as atividades, 
de uma forma geral, incluindo o ensino, não eram 
consideradas como trabalhos e sim como representativas 
de ofícios, em que o mestre determinava a escolha dos seus 

64    Afirmação também defendida por Jacques Verger (1990) no seu 
livro As universidades na Idade Média.  
65   De acordo com Rodrigues (1997, p. 94), o termo corporação 
tem relação com o número de pessoas que se reuniam com propósitos 
comuns e em sua origem não se refere aos prédios ou à estrutura física 
construída. Já os colleges surgiram na Inglaterra como internatos e pos-
teriormente receberam atividades de nível superior. 

discípulos e repassava a estes os conhecimentos adquiridos. 
Nesse contexto, a cidade poderia ser considerada uma 
soma de corporações e, portanto, assumia uma forma de 
organização e de produção do conhecimento e não uma 
expressão física definida no território (RODRIGUES, 1997, 
p. 95- 97).

Assim, “a Universidade não apenas está na cidade, 
como é da cidade. É um ofício ligado tanto às novas formas 
de organização do conhecimento quanto à produção de 
novos conhecimentos”. Além disso, é importante destacar 
que as universidades receberam forte influência da Igreja, 
que não apenas cedia sua estrutura física, mas direcionava 
suas funções e ensinamentos como “disseminadoras da 
fé e da ordem cristã”, conforme apresentado na Figura 48 
(RODRIGUES, 1997, p. 95, 97). 

no contexto brasileiro, sendo sistematizada e segmentada 
nos seguintes subtemas:

CONTEXTOS: identificação da história política, 
econômica, social e do contexto de criação e inserção do 
campus universitário no tecido urbano; do sítio urbano e do 
posicionamento do campus em relação ao centro urbano63 
e sua forma de inserção no território; e da dimensão física 
do campus universitário.

AGENTES E ATORES: identificação dos personagens 
envolvidos relacionados à universidade e ao Estado; dos 
profissionais técnicos (arquitetos, engenheiros ou grupos), 
de sua forma de contratação e do contexto em que ela 
ocorreu. 

IDEOLOGIAS E CONCEITOS: identificação das 
ideologias e dos métodos norteadores na composição do 
desenho urbano proposto e de seu contexto histórico.

63    O centro urbano é utilizado como referência, já que o trabalho 
aponta questionamentos relacionados ao distanciamento da universi-
dade em relação à cidade, não apenas no que se refere aos aspectos físi-
cos, como também sociais das relações e atividades urbanas. Além disso, 
o centro urbano é, na maioria dos casos, o local de origem e formação da 
cidade, como também, de acordo com Lefebvre (2000, p. 34), desempenha 
um papel importante na formação/criação de uma rede de produção 
(transições realizadas pelos bancos e uso da mais valia) e de distribuição 
(lugar de mercadorias e bens na retenção do lucro).

COMPOSIÇÃO PROJETUAL: identificação das 
principais características relacionadas à organização 
espacial interna de cada projeto, como suas previsões de 
conexão com o tecido urbano; e das tipologias de usos e 
atividades previstas (forma principal e complementar). 
Também foram realizadas análises sobre as propostas 
apresentadas em cada período, na tentativa de identificação 
de elementos que indicassem o uso de um modelo ou 
características similares em seu desenho urbano.

APONTAMENTOS: identificação da situação atual do 
campus na cidade; síntese preliminar na visão da autora, 
na tentativa de identificação de problematizações e 
tendências que possam ser correlacionadas com a atuação 
do campus universitário e suas dimensões sócioespaciais.

Além disso, em cada caso/experiência, também foram 
desenvolvidos os esquemas de análise, com a identificação 
de um padrão morfológico de variáveis e parâmetros que 
foram aplicados e/ou implementados na composição 
do desenho urbano, principalmente em suas propostas 
originais.

A UNIVERSIDADE E A CIDADE: RELAÇÕES DE PODER DA 
IGREJA.
Fonte: Autora.
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Apenas a partir do século XV as universidades 
passaram a se estabelecer em edificações próprias, 
alugadas e/ou novas construções, marcando o início de um 
processo de separação entre a fé e a razão, além de criar uma 
identidade em sua estrutura, atuando como um símbolo e 
uma referência para a cidade (RODRIGUES, 1997, p. 94-97).  

Desta forma, na Europa, até o século XIX, essa situação 
pode ser constatada em alguns exemplos, principalmente 
em realizações pioneiras, como a Universidade de Bolonha, 
criada em 1088, a Universidade de Paris, criada em 1150, e 
a Universidade de Oxford, criada em 1167 (ANDRADE apud 
BUFFA; PINTO, 2009, p. 9). 

Para Bender (1988, p. 13-21), Bolonha, Paris e Oxford 
podem ser considerados os protótipos de universidade 
que se espalharam por todos os continentes do mundo 
moderno. É importante destacar que a localização 
nessas cidades e não em outras, devem-se  por questões 
bem especificas no que se concerne principalmente ao 
crescimento demográfico e desenvolvimento econômico, 
incluindo a disponibilidade de apoio logístico como 
alojamento, recreação, alimentos, entre outros atrelado a 
existência de trocas mercantis. Como também com custos 
relativamente acessíveis para população de estudantes.

O autor cita a professora Gina Fasoli que indica “a 
Universidade é uma instituição precisamente urbana”66, 
atrelado a vitalidade da sociedade e portanto indica, que 
as mais bem sucedidas universidades surgiram em cidades 
de médio porte, em torno de 20 a 40 mil moradores, 
com exceção da cidade e Paris (cidade capital) e aquelas 
protegidas pela monarquia (BENDER, 1988).

Em sua própria estrutura, as universidades adotavam 
uma conformação espacial bem definida, principalmente 
formada pelo claustro67, conforme exemplo indicado na 
Figura 49, em forma quadrangular e cercado pela Igreja, 
pelas salas de aulas, pela biblioteca e pelos dormitórios. 
Acreditava-se que tanto a Igreja, representada pela catedral 
e pelo monastério, como os colleges em formato de claustro, 
permitiam a interioridade e a privacidade como exercício 
de concentração e isolamento (RODRIGUES, 1997, p. 94-
95).  

66   The university is a precisely urban institution (BENDER, 1988, 
p. 14).
67    O claustro é utilizado principalmente nos casos ingleses, nas 
estruturas universitárias denominadas de colleges, conforme será apre-
sentado ainda neste capítulo.

CONFORMAÇÃO ESPACIAL DO “COLLEGE” EM OXFORD.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de University College, Oxford (2014).
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Na Figura 50 A| e B| é possível identificar a estrutura da 
Universidade de Bolonha, utilizada até os dias atuais68, em 
que os espaços universitários estabelecem relação tanto de 
proximidade físico-espacial  como de complementaridade 
com a atividades cotidianas, atuando e participando, dessa 
forma, da vida urbana.

68    É importante destacar a Universidade de Bolonha, considera-
da a mais antiga do mundo, que atualmente adotou os ideários e pre-
ceitos dos modelos americanos de campus universitário. Recentemente, 
em 2013, a universidade apresentou seu novo campus 1088, na região 
de Staveco, no extremo sul, ao longo do anel viário da cidade. O novo 
campus busca uma perspectiva internacional, com 95.000 m² para aten-
dimento de 7.000 estudantes, apresentando a inserção de suas estrutu-
ras em uma antiga área militar na região histórica. Seu projeto defende 
um campus universitário que também seja utilizado como um parque 
urbano, cuja finalidade de regeneração urbana na região, se propõe a es-
tabelecer articulação com as estruturas consolidadas no entorno. Infor-
mações disponibilizadas no site oficial da universidade (UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA, 2015).

Para Buffa e Pinto (2009, p. 34), “o conjunto de escolas 
e a cidade não eram divididos por limites físicos que as 
separassem; o limite da escola [...] era seu próprio edifício e, 
ao redor a cidade fluía e crescia livremente”. Assim, podemos 
caracterizar a universidade com funções integradas no 
tecido urbano, com sua estrutura e instalações inseridas 
dentro dos limites da malha urbana (Figura 51).

O modelo urbanístico adotado nas estruturas 
universitárias desse período pode ser compreendido “como 
surgimento enquanto possibilidade de produção do novo, 
por ser um lugar de troca, por estar na cidade, no coração 
da cidade, no diálogo com a rua e com a realidade urbana” 
(RODRIGUES, 1997, p. 112).

UNIVERSIDADE DE BOLONHA (1088) EM FOTOS ATUAIS.
Fonte: A| University... (2013) e B| San Petronio (2008). Foto: 
Glan Franco. 

FORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS UNIVERSITÁRIAS NO TECIDO URBANO.
Fonte: Autora.
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Os modelos utilizados nos casos de Oxford, como 
também de Cambrigde e Paris, apresentam algumas 
peculiaridades, que indicam o início da ruptura das 
relações de convívio entre a cidade e a universidade, 
principalmente quando consideramos sua interface com a 
rua e consequentemente com a vida urbana. 

No caso da Universidade de Oxford, a conformação 
espacial de sua estrutura física, datada em torno de 1890, 
pode ser observada na Figura 52, onde as edificações 
destacadas na cor roxa indicam a localização dos  diversos 
“colleges”, que são caracterizadas como forma formas 
fechadas e delimitam o espaço físico de atuação, sendo eles 
pulverizados no tecido, como parte integrante e contínuo 
deste, fato que também pode ser observado nas áreas em 
expansão nos limites da cidade. Em amarelo são destacados 
os claustros que são formados em cada “college” e em lilás 
as vias determinadas como públicas no período destacado.

As relações externas com a cidade, apesar de 
aparentemente concebidas pela atuação dispersa de suas 
estruturas, começa a ganhar forma e limite, ao se utilizar 
em grande parte das edificações o modelo arquitetônico no 
formato de claustro, com espaços internos bem definidos 
e separados das ruas. Esse fato é relevante porque, para 
a autora, denota o início de um entendimento de escala 
urbana nas universidades, marcando a noção de espaços 
físicos universitários e não mais apenas de  edificações 
universitárias.

ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE DE OXFORD, NA CIDADE DE OXFORD, EM 1890 – MAPA DE GEORGE BACON.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Bacon (1890). 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2017); Granja Marileusa site oficial(2017)
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Na Figura 53, também é possível identificar que a 
utilização da forma de claustro e sua separação física 
das vias, em busca de uma noção de ensino, baseada na 
necessidade de isolamento para concentração, exercício e 
absorção da aprendizagem promoveram espaços internos 
como espaços físicos dissociados da via pública e separados 
da vida cotidiana.

Assim, a a configuração espacial de um “college” em 
Oxford, é determinado pela concentração de atividades e 
usos em um espaço único, mesmo que nesse momento, ao 
contrário da futura concepção das superquadras, seja um 
espaço fechado, delimitado e de uso restrito.

ESQUEMA CONCEITUAL | EXEMPLO “UNIVERSITY COLLEGE – OXFORD”.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Bays (2017).
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Mumford (1998, p. 301) revela que o traçado 
dos colégios de Oxford, assim como o de Cambridge, 
representa o urbanismo medieval, mas deixa os elementos 
característicos do desenho cívico a serem posteriormente 
utilizados pelo urbanismo moderno, como “a superquadra69 
e o recinto urbano divorciados da antiga rede de becos e 
ruas”.  Para o autor, “o recinto do colégio rompeu com as 
dimensões do quarteirão estabelecidas pelos planejadores 
milésios e romanos, e libertou as construções de seu rígido 
enfileiramento ao longo da rua em corredor. É esse o 
protótipo histórico do planejamento, tanto da superquadra 
como do recinto limitado” (MUMFORD, 1998, seção 
ilustrada II, item 19).

O autor ainda alerta para o fato de que, como em 
Oxford (Cf. Figura 54 A|, B| e C|) e Cambridge, as grandes 
universidades “formularam para seu próprio uso o mesmo 

69  O conceito de superquadras, formulado pelos conceitos moder-
nistas, de Le Corbusier e materializadas no Plano Piloto da cidade de 
Brasilia, é caracterizado pela formação de quadras urbanas, delimita-
das por vias de alta velocidade, com número especifico de equipamentos 
urbanos e estabelecimentos comerciais/serviços e um conjunto de edifi-
cações habitacionais isolados dentro de uma área verde, em dimensões 
supostamente adequadas para funcionarem de formas autônomas e au-
tossuficientes. No entanto, quando analisado, várias questões são apon-
tadas, em relação tanto as quantidades, dimensões e distância previstas, 
que promovem tanto o afastamento, quanto a necessidade de desloca-
mento dos moradores. Essa questão é retomada no terceiro período deste 
Capítulo.

tipo de ambiente de parque: aliás, talvez os seus esforços no 
sentido de se assegurarem o luxo do espaço intensificasse 
o antagonismo entre citadinos e estudantes” (MUMFORD, 
1998, p. 523). Nesse período, é possível constatar que a 
universidade passa por uma espécie de elitização, além da 
inserção da escala monumental em seus espaços físicos, 
não apenas relacionados aos seus estudantes, vindos das 
mais tradicionais famílias (burguesia), mas também de sua 
estrutura física, com construções suntuosas e imponentes 
edificações, como também com espaços físicos mais 
generosos e amplos.

É possível estabelecer que, nesse momento histórico, 
as universidades, como estruturas físicas (edificações), 
passam a ser classificadas como espaços universitários, 
ou seja, a universidade deixa de ser definida na escala de 
edifício e passa se estabelecer na escala urbana, sendo suas 
funções determinadas em um espaço definido e limitado, 
sob um conjunto de edificações concentradas e de uso 
comum aos estudantes.

UNIVERSIDADE DE OXFORD (1890) EM IMAGENS ATUAIS70.
Fonte: Univesity of Oxford (2015a).

70   A Universidade de Oxford possui atualmente 11.703 alunos de graduação e 10.173 alunos de pós-graduação, contando ainda com 472 visitantes 
de outras universidades (UNIVESITY OF OXFORD, 2015b).
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Nesse contexto, a relação entre os espaços 
universitários e a cidade transmite a ideia de que

urbanidade é equivalente à construção 
concentrada ou à ausência de árvores 
e jardins é baseada num limitado 
conhecimento das cidades, ou numa 
limitada definição de urbanidade. Tanto 
Cambridge quanto Oxford, assim como 
a Veneza medieval, demonstraram 
um método superior de planejar e 
agrupar bairros urbanos altamente 
individualizados. (MUMFORD, 1998, 
seção ilustrada II, item 19).

Em outros exemplos do mesmo período, como na 
Universidade de Coimbra (Cf. Figura 55 A| e B|), essa 
relação foi diferente, ou seja, a “Universidade de Coimbra 
que se relacionava de forma mais aberta com a cidade”, 
mesclando-se “ao tecido urbano de forma mais orgânica” 
(RODRIGUES, 1997, p. 112-113).

Tanto Alberto (2008, p. 147), Mahler (2015, p. 46) 
quanto Rodrigues (1997, p. 112-113) indicam que a 
Universidade de Coimbra adotou modelos “abertos” e 
articulados com o tecido urbano em razão de seu próprio 
processo histórico de implantação, em que suas atividades 
foram durante um longo período realizadas em edificações 
alugadas na cidade de Lisboa, até a transferência de suas 
instalações para a cidade de Coimbra. 

Os autores acreditam que o longo processo de 
tomada de decisão da Universidade foi significativo para a 
construção de sua relação com a sociedade e determinante 
para a escolha do local definitivo, onde suas instalações 
seriam estabelecidas em edificações próprias, numa área 
nas proximidades do centro urbano. Rodrigues (1997, p. 101) 
afirma que as instalações universitárias foram localizadas 
em Coimbra, “justo em sua parte intra-muros, polarizada 
pelo Paço e pela Sé, onde vai se instalar a Universidade. 
No local para onde convergem os eixos comerciais e 
residenciais, na parte aristocrática da cidade, instala-se o 
Estudo, ficando os estudantes espalhados pelo casario que 
atendera à corte”.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1290) EM FOTOS ATUAIS71. POLO I – ZONA HISTÓRICA.
Fonte: Universidade de Coimbra (2014).

71   Atualmente, a Universidade de Coimbra possui 9.029 estudantes de graduação, 10.892  de pós-graduação, 2.539 em cursos de PhD e 281 em es-
pecializações e MBAs, além de  1.536 docentes efetivos, apresentando estruturas pulverizadas pela cidade em três áreas fundamentais, denominadas de 
polos, sendo o Polo I a zona histórica e de origem da Universidade; estando o Polo II localizado em uma região ao sul do Polo I, em Pinhal de Marrocos, 
junto ao Rio Mondego, e o Polo das Ciências da Saúde junto ao Hospital Universitário e aos cursos dessa área. Além destes, há as instalações da Faculdade 
de Economia, o Estádio Universitário e as estruturas das Faculdades de Ciências do Desporto e de Educação Física, além do Parque de Santa Cruz, que re-
cebe em atividades desportivas a comunidade universitária. Informações retiradas do site oficial da universidade (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2015).
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Bender (1988) também destaca como significativo 
o surgimento das universidades nas cidades de Leiden, 
Genebra e Edimburgo, como responsáveis pela origem da 
universidade, denominadas de cívicas e estruturadas pelo 
estimulo que recebeu da própria vitalidade urbana em um 
caráter de atendimento em nível municipal. O autor indica 
que esses princípios municipais também foram adotados 
na criação das universidades de Londres e da cidade de 
Nova York.

Diante do exposto, como síntese desse período, 
é possível atestar que a universidade, em sua gênese, 
estava associada a um processo de ensinamentos 
de ofícios específicos que seriam necessários para o 
funcionamento da cidade72. Durante sua implementação, 
ela incorpora a escala urbana e monumental que passa a 
ter uma representação como existência física, com espaços 
definidos e limitados dentro do tecido urbano.

Outra característica importante é o início do 
rompimento ideológico (contrapondo fé e razão) entre 
a universidade e a Igreja, com o afastamento desta das 
decisões e definições de ensino, promovendo uma mudança 
significativa, não apenas ideológica, como também nas 

72    Mumford (1998, p. 301) destaca que a universidade possuía três 
das principais funções de uma cidade: “acumulação cultural, dissemi-
nação/intercâmbio e adição criadora”.

dimensões sociais, culturais e principalmente políticas 
que a universidade irá exercer futuramente, marcando o 
surgimento desta como uma instituição.

É possível afirmar que a origem das Universidades 
está ligada as cidades com população permanente, que 
possuíam uma estrutura para trocas mercantis e portanto 
ligada diretamente a presença dos mercados. Para Bender 
(1988, p. 15), as “novas instituições de aprendizagem eram 
muito um mercado de aprendizagem”73 e exatamente essa 
conexão com o mercado que as distinguiu como também 
as separou dos mosteiros. 

Além disso, a possibilidade do acesso de todas as 
pessoas, de todos os lugares e de todas as classes sociais, 
como também a inserção de sistemas educacionais de 
avaliação e exame de forma justa e objetiva, permitiu 
a Universidade ter um novo papel no contexto urbano, 
no qual sua ligação com a Igreja e/ou monarquia não 
permitiria. (BENDER,1988).

No caso de Bolonha, ainda é identificada a intenção 
de garantir as relações de convívio e compartilhamento de 
atividades com a cidade e seu entorno, seja na dimensão 
espacial, seja na social. E mesmo o caso de Coimbra, 
decorrente de uma aparente “eventualidade” (longo 

73   ¨The new institucions of learnig were very much a marketplace 
of learning”. (BENDER, 1988, p. 15).

processo de definições e decisões da Universidade), foi 
suficiente para a construção de sua relação com a população 
e com as atividades cotidianas, influenciando de maneira 
significativa sua localização na cidade. 

No entanto, a investigação dos modelos ingleses dos 
colleges em Oxford e suas formas “fechadas” demonstram 
algumas peculiaridades, em que se percebem alguns indícios 
ou o “protótipo” – como indicado por Mumford (1998) – 
do início de um processo de ruptura (principalmente na 
relação física e posteriormente social) da universidade com 
a cidade.

Mesmo quando atualmente, no caso de Oxford, 
ainda é possiveil verificar continuidades físicas por meio 
de estruturas inseridas e dispersas no espaço urbano e 
dentro do “limite” da cidade, conforme apresentado na 
Figura 56. Mas nota-se que a criação do pátio interno do 
claustro, conforme já indicado em esquemas anteriores, 
com a indução de espaços “exclusivos” para os estudantes, 
separados fisicamente da população, é um ponto 
importante a ser considerado e que irá influenciar de 
maneira significativa na definição de espaços urbanos com 
usos e funções específicos para atividades universitárias.

165164 165

EIXO 2  |  Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas  |  EIXO 2 



Desta forma, o primeiro período marca não apenas 
a origem das universidades, mas a formação dos espaços 
universitários, como expressão física no meio urbano e 
suas relações (ou falta de relações) entre a população e a 
inserção da “nova” categoria, denominada de estudantes 
na composição das  cidades.

2.2 SEGUNDO PERÍODO | ESTRUTURAÇÃO 
E CRESCIMENTO – CIDADE E CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO

O segundo período identificado neste trabalho 
é marcado pela formação dos chamados campi 
universitários. No final da Idade Média, as universidades 
assumem outro caráter, pois começam a ser reconhecidas 
como equipamentos de prestígio e de interesse da classe 
econômica em ascensão e passam a ser não somente uma 
criação da monarquia, como também são incentivadas por 
ela  (RODRIGUES, 1997, p. 90-96).

Rodrigues (1997, p. 94) atesta que esse é o momento 
de rompimento das universidades com a fé em direção 
à razão. Para o autor, “sem querer ser demasiadamente 
reducionista, o que se observa nesta longa duração, do séc. 
XI ao XVI, são pontos de transição e ruptura, e permanências 
que deixam suas marcas até hoje”. 

Esses pontos de transição e ruptura são marcados pela 
ascensão e pelo domínio do Estado nas universidades (Figura 
57), que deixam de ser disseminadoras de conhecimento 
(ofícios), sendo transformadas estrategicamente em 
grandes potências políticas, representando um importante 
papel na organização territorial, principalmente “formando 
os ‘quadros’ necessários à sua burocracia, fortalecendo as 
representações da realeza” (RODRIGUES, 1997, p. 97, grifo 
do autor).

Mumford (1998, p. 300-301) revela que, com o 
crescimento da nova economia capitalista, a universidade 
(universitas) passa a ser a única instituição que sobrevive 
fora da Igreja, de forma independente do mercado e da 
cidade. Para o autor, é “a única instituição que sobreviveu 
das velhas guildas e aumentou seu poder e influência: 
talvez a mais importante instituição isolada produzida pela 
cultura medieval”.

ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE DE OXFORD, 2017 | UNIVERSIDADE DE OXFORD.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e University of Oxford (2017).
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Assim, observam-se mudanças nos processos 
organizacionais referentes às funções desse equipamento 
na sociedade que transitam por questões políticas e 
econômicas, principalmente em virtude da transformação 
das relações de poder e da inserção do papel controlador 
do Estado, como também dos processos ideológicos, com 
a definição de que o conhecimento passaria a ser científico 
e, portanto, completamente separado do ensino religioso 
(BUFFA; PINTO, 2009, p. 37-38).

Nesse período, é possível identificar o início de 
um processo de descontinuidade entre a cidade e a 
universidade (representada por seus espaços físicos), que 
apresenta espaços contíguos e concentrados, sendo que, 

em alguns casos, não necessariamente dentro da malha 
urbana existente e sim em áreas de expansão, distantes 
do centro urbano, mas ainda inseridas dentro dos limites 
urbanos, conforme apresentado na Figura 58.

Esse é um momento em que as universidades 
apresentam um crescimento significativo das estruturas 
existentes em razão do aumento da demanda por elas, 
com a ascensão e o interesse da nova burguesia. Elas 
começam a ser incentivadas em um processo de expansão 
para os territórios de novas conquistas, como também 
transformadas como representativas da consolidação dos 
Estados territoriais (RODRIGUES, 1997, p. 97).

Para Le Goff (apud RODRIGUES, 1997, p. 92), a  
necessidade de multiplicação de universidades refere-se ao 
fato de estas “desempenharem um papel ativo, às vezes de 
primeiro plano, nas lutas entre os Estados, serem o teatro 
de violentas crises envolvendo em seu interior as ‘nações’, 
desde então inspiradas por um sentimento nacional, e, 
por fim, se integrarem nas novas estruturas nacionais dos 
Estados”.

Andrade (apud BUFFA; PINTO, 2009, p. 9-10) afirma 
que nesse momento “a noção de campus universitário surge 
como um modo peculiar” nas universidades americanas 
e se difunde em âmbito internacional, principalmente 
nos contextos americanos e latino-americanos, como um 
equipamento símbolo de modernização e desenvolvimento 
das cidades.

Para o mesmo autor, a ideia de formação de um 
campus universitário busca levar o desenvolvimento ao 

campo, transformando-o na imagem de uma cidade, 
buscando uma “ideologia anti-urbana” sob forte influência 
do “ideário formal do city beautiful e seus traçados à 
maneira beaux-arts”, voltados para a incorporação do 
embelezamento e da grandeza monumental e para o uso 
de princípios arquitetônicos que prezam a simetria e 
harmonia do conjunto e que foram iniciados nos campi da 
Universidade de Virgínia, de Thomas Jefferson, criado em 
1819, apresentado na Figura 59 e no campus de Olmsted, 
da Universidade de Berkeley, criado em 1868, nos Estados 
Unidos, apresentado na Figura 60 (ANDRADE apud BUFFA; 
PINTO, 2009, p. 9-10).

A UNIVERSIDADE E A CIDADE: DIMINUIÇÃO DO PODER 
DA IGREJA E AUMENTO PODER  DO ESTADO.
Fonte: Autora.

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
NA CIDADE.
Fonte: Autora.

UNIVERSIDADE DE VIRGINIA (1819).
Fonte: 225 The College... (2015).
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A Universidade de Virginia é considerada um 
modelo representativo desse período, com a aplicação 
dos conceitos de distanciamento físico e social do espaço 
universitário em relação ao centro urbano. A questão 
relevante nesse modelo é a busca pela formação de uma vila 
urbana completamente autossuficiente, com suas próprias 
estruturas físicas e atividades cotidianas, no entanto ainda 
inseridos dentro dos limites da cidade, diferentemente do 
conceito de cidades universitárias (que será verificado ao 
longo do texto).

Para Buffa e Pinto (2009, p. 38), na Universidade de 
Virginia, “o aluno poderia viver e dedicar-se integralmente 
aos estudos, sem preocupações nem interferências ‘nocivas’ 
das cidades. O território para o ensino e o aprendizado 
ampliava-se do prédio para o campus, uma grande área 
projetada, fechada e com regras, costumes e leis próprias”.

Em sua composição projetual, nota-se a importância 
da esplanada como espaço aberto e de promoção da 
convivência (no caso, apenas dos estudantes). Para Buffa 
e Pinto (2009, p. 37-38) sendo estruturado em um grande 
eixo central e circundado por edificações acadêmicas e 
dormitórios de forma simétrica.  O elemento principal e 
o marco visual passam a ser a biblioteca em substituição 
à Igreja, buscando representar a renovação da imagem da 

universidade e sua dissociação dos poderes e da influência 
da Igreja (BUFFA; PINTO, 2009, p. 37-38).

Nesse período, verifica-se uma outra questão 
importante neste trabalho, referente à inserção da escala 
bucólica na definição dos espaços livres, com grandes áreas 
verdes e disponibilidade de recursos hídricos, como lagos e 
rios, entre outros elementos naturais para a composição da 
paisagem, buscando a criação de uma “espacialidade rural” 
na promoção do campus universitário como um grande 
parque. (BUFFA; PINTO, 2009, p. 36-37).

Esse conceito é o princípio norteador da proposta 
de idealização do campus universitário apresentado por 
Frederick Law Olmsted para Universidade de Berkeley, na 
Califórnia, e adotado pelo seu sucessor, John Galen Howard, 
em atuação de mais de trinta anos no desenvolvimento 
desse campus (BUFFA; PINTO, 2009).

UNIVERSIDADE DE BERKELEY –  CALIFÓRNIA (1868).
Fonte: University of California (2002).

FIG.
60 171170 171

EIXO 2  |  Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas  |  EIXO 2 



Buffa e Pinto (2009, p. 36) afirmam que “a romântica 
noção de uma escola na natureza, separada das forças 
corruptoras da cidade, tornou-se um ideal norte-
americano”. A aplicação dos ideais de uma paisagem 
pitoresca e dos princípios da arquitetura Beaux-Arts, 
marca a identidade visual e as funcionalidades dos espaços 
universitários desse período (BUFFA; PINTO, 2009, p. 36-
37).

É importante destacar que a evolução desse 
conceito ocorreu em períodos distintos entre os diversos 
continentes, ou seja, no contexto europeu, o ideário de 
campus universitário é intensificado apenas no século 
XX, principalmente devido à Primeira Guerra Mundial e 
ao posterior período de reconstrução dos países europeus 
(ALBERTO, 2008, p.147).

No entanto, para Alberto (2008, p.147), a ideia da 
concentração de atividades universitárias foi considerada 
um grande ganho para as universidades europeias, pois 
houve a possibilidade de diminuição das viagens dos 
estudantes e docentes entre partes da cidade, a otimização 
das atividades e da infraestrutura, o compartilhamento de 
estruturas e instalações físicas (como laboratórios, salas 
de aulas, entre outras), promovendo assim uma economia 
significativa na sua manutenção.

O autor indica que ao contrário do modelo 
americano, os europeus priorizaram a implantação de seus 
campi universitários mesmo que de forma setorizada e 
concentrada, mas em terrenos não afastados efetivamente 
da cidade. E mesmo quando tal situação ocorreu de maneira 
diversa, como é o caso da Cidade Internacional Universitária 
de Paris (CIUP), construída em 1920, apresentada na Figura 
61 A|, B|, C| e D| optou-se pela permanência de sua estrutura 
principal na área central da cidade, no “Quartier Latin”, 
tendo sido criada uma “cidade universitária74” apenas para 
atividades complementares (ALBERTO, 2008, p. 147).

74   O termo cidade universitária foi utilizado como uma estraté-
gia política/econômica/cultural em Paris, no entanto sua composição 
projetual estava relacionada diretamente com as características de um 
campus universitário, principalmente quando identificamos os usos e as 
funções que atendiam apenas a atividades complementares, não sendo 
caracterizado como autossuficiente e com as características de uma ci-
dade. Os conceitos de cidade universitária seriam difundidos em contex-
to europeu nos casos de Roma e Madri, conforme atestam tanto Alberto 
(2008) como Mahler (2015) e, de fato, no contexto latino-americano, o 
que será aprofundado no terceiro período deste mesmo capítulo do tra-
balho.

CIDADE INTERNACIONAL UNIVERSITÁRIA DE PARIS (CIUP). A| PLANO DE OCUPAÇÃO; B| VISTA ATUAL; C| E D| IMAGENS ATUAIS DO 
LOCAL.
Fonte: A| Yann Arthus-Bertrand (2016) B| CIUP (2016) C| e D| CIUP (2010). 
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Também é importante destacar, que mesmo antes 
da criação da CIUP, a Universidade de Paris apresenta 
particularidades, sendo a única Universidade na Europa 
originária de uma cidade capital, inicialmente influenciado 
pela existência do comércio Leste-Oeste europeu sob o 
ponto de troca mercantil, depois sob a influência e incentivo 
da monarquia devido ao rompimento com a Igreja, 
como também pela sua posição geográfica, centralmente 
localizada e em curtas distâncias das demais Universidades 
europeias e desta forma indicadas por Ferruolo apud 
Bender (1988, p. 22-39) como as justificativas do seu sucesso, 
reconhecimento e fortalecimento na Europa (BENDER, 
1988).

Na Figura 62, é possível verificar a conformação 
espacial de Paris na Idade Média, basicamente estruturada 
em três áreas de ocupação: a margem esquerda e a margem 
direta do Rio Sena e a Ilha do Sena. Na ilha localizava o 
Palacio real e a catedral de Notre Dame e, portanto, eram 
considerados a área central da cidade ou o coração da cidade. 
E na margem esquerda a localização de vários mosteiros 
(em destaque vermelho) com suas próprias escolas e a área 
residencial (aluguel de quartos) utilizadas pelos próprios 
estudantes, dando origem ao “Quartier Latin”, tornando 
futuramente o centro de aprendizagem da cidade e a 

implantação das estruturas físicas da Universidade de Paris 
(NELSON, 2001).

No caso da CIUP, segundo Alberto (2008, p. 148, grifo 
do autor), “criou-se uma ‘cidade universitária’ inovadora 
que apenas teria como função abrigar os edifícios para 
estudantes e os complementos de esportes e lazer, sem 
nenhum edifício com fim pedagógico”. Essa estrutura seguiu 
os ideários norte-americanos, tanto de distanciamento 
físico do centro urbano como de inserção de edificações 
pulverizadas entre grandes áreas verdes.

 Mahler (2015, p. 42), entretanto, afirma que a criação 
da Cidade Universitária de Paris ocorreu apenas como uma 
estratégia política após a Primeira Guerra Mundial. Para 
Karady (2002, p. 56 apud MAHLER, 2015, p. 42), “relaciona a 
dimensão mítica da magia exercida por Paris como capital 
intelectual da Europa com a constituição de produtos para 
consumo cultural, como as universidades e academias, 
inexistentes em outros lugares. Esse fator fez de Paris uma 
centralidade propícia a esta proposição integradora”.

A autora complementa que se utilizou a necessidade 
de atendimento da demanda de habitação estudantil, 
já praticamente inexistente, além dos altos aluguéis no 
entorno do Quartier Latin, apenas como um pretexto para 
a “reestruturação na dimensão política e renovação da 
imagem da cidade de Paris”. (MAHLER, 2015, p. 42-43).

Tal fato se fortaleceu com o convite a vários arquitetos 
de renome para a construção de cada residência da 

Cidade Universitária, que acabou se tornando um símbolo 
arquitetônico que representa cada país e sua relação com 
a França. Essa situação se torna bem clara ao verificamos 
o caso da residência “Maison du Brésil”, criada para 
pesquisadores e estudantes brasileiros e desenhada pelo 
arquiteto Lucio Costa e Le Corbusier (MAHLER, 2015, p. 
42).

No entanto, mesmo nos Estados Unidos, outros 
modelos de campi universitários, foram implementados, 
são os casos da Universidade da Columbia, de 1986 e do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de 1913.

A Universidade da Columbia (Figura 63 A|), foi 
localizada na região central de Manhattan, após uma 
permuta do edifício Rockfeller Center por uma área 
denominada de Morningside Heighs, em um terreno de 
apenas 12 hec, que de acordo com Mahler (2015) pode ser 
considerado um campus pequeno, quando comparado 
com outros campi do mesmo período. 

O projeto urbanístico foi estruturado em grandes eixos 
axiais, por meio da localização estratégica das edificações, 
em amplos espaços abertos para formação de campos 
visuais, espaços cívicos e de eventos, conforme a Figura 
63 | B. No eixo principal, norte-sul, foram localizados os 
espaços cívicos, representados pela Biblioteca, Auditório 
Central e Administrativo Central e no eixo leste-oeste, 

LOCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA UNIVERSITÁRIA DE PARIS 
MEDIEVAL (EM DESTAQUE VERMELHO).
Fonte: Nelson (2001). 

FIG.
62

175174 175

EIXO 2  |  Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas  |  EIXO 2 



as edificações administrativas dos cursos. O projeto é 
completado por eixos secundários, onde são posicionadas 
as demais edificações, de forma simétrica e contínuas, ao 
tecido urbano existente (COLUMBIA UNIVERSITY, 1998).

A ideia da universidade, era garantir os campos 
visuais no entorno e o grande eixo visual direcionado 
para e da edificação principal do campus, considerado 
o seu “coração”, a Biblioteca (Figura 63 A| e |B). Mahler 
(2015) indica que essa configuração se deve aos principios 
norteadores da Universidade de Virgínia, considerada 
como referência projetual na elaboração do projeto. No 
entanto, diferentemente da Virgínia, a localização e a 
dimensão (escala) do campus da Columbia, alteraram as 
concepções que indicam a necessidade de isolamento e 
distanciamento dos centros urbanos para formação dos 
espaços universitários.

Para Mahler (2015, p.152), a Universidade da Columbia 
é “um campus em localização urbana possui alguns 
atributos mais facilmente solucionáveis do que aqueles em 
localizações periféricas: o acesso e a integração”.

Na Figura 64, é possível verificar a formação do 
núcleo inicial e os demais setores: campus norte e campus 
leste, após aquisição de um novo quarteirão e novas 
áreas no entorno. Atualmente o campus é composto por 
diversas edificações adquiridas em seu entorno imediato e 
inseridas no tecido urbano existente. O núcleo inicial, ainda 
permanecem os famosos portões de acesso, no entanto, 
eles se tornaram marcos visuais e não barreiras

Pode-se afirmar que o campus da Universidade da 
Columbia, hoje é uma referência, do que se denomina 
campus urbano, por meio da integração e a interação da 
sua composição formal, com a cidade de Manhattan, é 
um símbolo da possibilidade de inserção dos espaços 
universitários e suas atividades no cotidiano do espaço 
urbano.

UNIVERSIDADE DA COLUMBIA A| FOTO ATUAL (CAMPO 
VISUAL A PARTIR DA BIBLIOTECA), 2017 E B| CAMPOS 
VISUAIS PROPOSTOS, 1970.
Fonte: Columbia University (1998) e Columbia University 
(2017).

A
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Já o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Figura 
65 A|), implementado a partir de 1916, em Cambrigde, nas 
margens do Rio Charles, após se mudar de edificações na 
cidade de Boston, devido as indicações de poluição e ruído. 
O terreno em torno de 20 hec, deveria não apenas abrigar 
um campus, com a concentração das diversas edificações 
de seus cursos, mas foi pensado como um novo papel da 
universidade na cidade, com edificações conectadas entre 
si e com a cidade, no intuito de fortalecer as pesquisas 
interdisciplinares e os trabalhos colaborativos. (MIT 2016a, 
MIT2016..., 2016b).

Desta forma, sua estrutura física deveria cumprir 
o objetivo de eliminação de barreiras entre os próprios 
departamentos, como também como a sociedade 
visualizava a Universidade. Assim, seria possível trazer a 
população para dentro do campus, em espaços abertos e 
livres para circulação e utilização. Para isso, a escala urbana 
foi trabalhada em todos os seus aspectos: seja na densidade, 
altura e espaços ocupados pelas edificações, como também 
pela distância e posicionamento das mesmas. (MIT 2016a, 
MIT2016..., 2016b).

Uma das estratégias principais do MIT, foi incorporar 
em seus espaços universitários, as moradias, tanto 
dos estudantes, quanto funcionários e professores, 
consolidando a vida residencial na conformação espacial 

do campus, buscando incorporar a “individualidade, a 
diversidade e o crescimento pessoal” no mesmo espaço, 
incentivando a equipe MIT a “viver” em todos os sentidos o 
espaço universitário (MIT, 2016).

Para o MIT, seus espaços físicos deveriam priorizar 
a vida do estudante, especialmente as atividades não 
acadêmicas e que tivessem participação direta na formação 
dos alunos como cidadãos. E esse foi o principal motivo, 
para o incentivo e promoção de um campus que agregasse 
em suas instalações, todas as atividades cotidianas urbanas, 
em um mix de usos, sejam residenciais, escritórios, 
empreendimentos, para transformação do campus em 
um local vibrante, convidativo e de atrativo. (MIT2016..., 
2016b).

ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS | UNIVERSIDADE DA COLUMBIA, NOVA YORK, 2017.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Columbia University in the City of New York (2015), Columbia University (1998) e Google Earth (2017).
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Na Figura 66, é verificado a formação do núcleo 
inicial, composto pelo complexo de edificações em formato 
de U, em forma aberta e direcionada ao Rio Charles. Ao 
longo dos anos, sua expansão foi configurada no entorno 
desse complexo, principalmente no sentido leste, onde 
foram construídas as residências. Atualmente o campus 
possui estruturas pulverizadas no tecido urbano, em uma 
distância percorrível, em no máximo 15 minutos a pé, a 
partir do núcleo inicial de formação do campus e km, de 
forma aberta e acessível,

O núcleo inicial concentra as atividades acadêmicas 
e de pesquisa. No sentido leste, estão localizadas as 
edificações habitacionais, principalmente para os 
discentes de graduação e pós-graduação, além das 
atividades específicas que compõem vida do estudante 
e em direção as “bordas” do campus, são localizados os 
setores administrativos e de serviços.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE MASSACHUSETTS 
A| FOTO ATUAL (NÚCLEO INICIAL), 2016 E  
B| PROPOSTA INICIAL, 1912. 
Fonte: MIT (2016).

ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE MASSACHUSETTS, 2017.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e MIT (2013, 2015).
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Como síntese desse período, é importante destacar 
o rompimento da fé com a razão, com o domínio da 
ciência como ensino e pesquisa, além do fato de as 
decisões e definições agora serem atreladas diretamente 
ao Estado. Esse fato é relevante, pois marca o domínio 
das universidades pelo Estado, que passam a promover 
as estruturas físicas como campi universitários como 
uma representação, não apenas associada à promoção do 
ensinamento/conhecimento, mas também como símbolo 
de conquista e domínio na dimensão política e econômica.

Ainda é possível identificar a inserção da escala espacial 
(territorial) que delimita o espaço físico e a localização das 
universidades no território com uso e função de atividades 
para um único fim, com a formação de espaços apenas para 
atividades universitárias. As universidades encontram-
se distanciadas do centro urbano, havendo a aplicação 
dos conceitos de concentração e contiguidade de suas 
estruturas e instalações em um espaço único, composto por 
suas próprias leis e regras, com a busca de autossuficiência 
e independência da cidade existente. Busca-se uma clara 
intenção de rompimento não apenas físico, mas também 
com o espaço social. 

Destaca-se também a inserção da escala bucólica 
numa tentativa de relacionar-se com a dimensão 
ambiental, com a construção de edificações pulverizadas 
em grandes áreas verdes e afastadas da cidade, como 

símbolo e demonstração do novo e/ou de renovação e de 
um idealismo da vida urbana, associado à aproximação do 
homem com natureza como forma de buscar qualidade de 
vida.

Outro aspecto importante é o início de um processo 
de padronização da composição projetual ou de um 
modelo de universidade em seu desenho urbano, com a 
adoção de eixos simétricos margeados pelas edificações, 
sendo considerado o eixo central um elemento definidor do 
traçado e em seus extremos posicionados os equipamentos 
coletivos (como biblioteca, praça, entre outros), que 
simbolizam o espaço de convívio e permanência e sua 
capacidade de relações culturais e sociais.

É destacado outros modelos, que buscaram a sua 
inserção e interação com a cidade, rompendo com o modelo 
padrão de distanciamento e isolamento e exercendo um 
outro papel da Universidade com a Sociedade, que pode 
ser percebido inclusive nos dias atuais.

Assim, o segundo período, marca a estruturação e o 
crescimento, do equipamento urbano, que denominados 
de campus universitários e suas interfaces com a cidade 
e com a sociedade. Outros aspectos significativos foram 
identificados, principalmente quando contrapostos 
aos demais períodos descritos na pesquisa e que serão 
indicados nas considerações preliminares deste capitulo.

2.3 TERCEIRO PERÍODO | DESENVOLVIMENTO 
E EXPANSÃO – CIDADE E CIDADE 
UNIVERSITÁRIA

 O terceiro período de investigação neste trabalho 
é a inserção das estruturas universitárias no conceito 
denominado de cidades universitárias e que talvez seja 
o mais emblemático e um dos pontos relevantes neste 
trabalho, com destaque ao contexto latino-americano. 

No  período pós-2ª guerra, em busca de 
reconhecimento internacional, vários países latino-
americanos, buscaram a modernização  até  o  final dos 
anos 50, por meio da construção de um Estado atuante, com 
iniciativas  vinculadas às ações diretamente incorporadas ao 
planejamento urbano, seja com incentivos ao crescimento/ 
desenvolvimento, ou mesmo, criação de novas regiões e/
ou cidades (SEGAWA, 1999, p. 37).

Silva (2003, p. 3) identifica que a América, e em 
especifico a  América Latina  foi o  palco  de concretização 
das propostas vanguardistas da modernidade, já que 
a Europa encontrava-se com outras prioridades, em 
decorrências das sucessivas grandes guerras, como também 
a posterior escassez  de  recursos  financeiros e instabilidade 
econômica, além das necessidades de reconstruções das 
próprias cidades. O autor salienta que “na América Latina, 

pelo contrário, a modernidade entrou intensamente, para 
o bem ou para o mal [...] A modernidade chegava tarde 
á América Latina, porem encontraria o território com 
possibilidades inimagináveis.” (SILVA, 2003, p. 3).

Com o aumento no processo de industrialização e 
consequentemente migração da população do campo para 
a cidade, ocorreu um volumoso impulso no crescimento da 
economia e consequentemente nas construções de grandes 
obras públicas, como barragens, estradas, edificações 
e outros. A ideia era proporcionar habitações e serviços 
públicos, tais como saúde e educação, com a construção de 
edifícios simbólicos para novas instituições; em “projeção 
internacional na promoção da imagem de um Estado, que 
através de objetos culturais, reconfigura-se a sua função 
pública, vinculando ao simbolismo de uma imagem e 
discurso progressista” (KOTANI, 2013)75.

A cidade universitária se materializou neste contexto, 
como símbolo de progresso e modernização  e relacionada à 
busca dos conceitos de modernidade e desenvolvimento de 

75    Notas de aulas realizadas na Disciplina Tópicos IAU  5828 - 
Arquitetura Latino-Americana no Segundo Pós Guerra. O Caso da Ve-
nezuela, com o Prof. Carlos Alberto Ferreira Martins em conjunto com 
o Prof. Alberto Sato Kotani da Universidad Nacional Andrés Bello, San-
tiago de Chile, realizadas no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, em São Carlos/SP, no período de outubro a 
novembro de 2013. 183182 183
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recursos humanos aplicados diretamente na conformação 
espacial das cidades, ao buscar “condições de quietude e 
conforto para a disseminação do saber, mas trazendo em 
si um paradoxo: o de ficar afastado do convívio urbano, 
ou de ter esse convívio reduzido”, marcando o processo 
de rompimento da Universidade com a Cidade, com 
instalações físicas cada vez mais distantes e isoladas 
(RODRIGUES, 1997, p. 113).

O termo cidade universitária surge na intenção 
de inserção dos conceitos do urbanismo moderno, da 
integração da arquitetura, urbanismo e arte, ou como 
indicado por Barrios (2012, p. 1), a cidade universitária é 
a materialização “da ideologia da modernidade no seu 
processo projetual”. Para Segawa (1999, p.46), “assim 
como os núcleos urbanos coloniais latino-americanos 
constituíram a aplicação das teorias das cidades ideias 
do renascimento, as cidades universitárias de meados do 
século XX foram campos experimentais do urbanismo 
moderno, das doutrinas do CIAM e do planejamento norte-
americano”.

Do ponto de vista urbanístico, o modelo de cidade 
universitária e o modelo de campus universitário são 
similares, já que “em ambos os que se vê é o privilégio da 
estrutura arquitetônica em relação às pessoas (privilégio 
do automóvel, função ligada principalmente à forma) e em 

especial à forte separação entre os espaços da universidade 
e os demais espaços da cidade em si.” (RODRIGUES, 1997, 
p. 18-19).

As cidades universitárias latino-americanas buscaram 
consolidar as bases de um Estado, há serviço da população, 
assumindo os avanços artísticos, culturais, técnicos e 
científicos, que também deviam se manifestar na criação 
de uma identidade e a consolidação do nacionalismo. E 
marca a adoção de um modelo de implantação de campi 
universitários, “isolados e dispersos em edificações 
espalhadas no coração da cidade, num único lugar 
afastado do núcleo urbano tradicional, num processo 
de agrupamentos de escolas, serviços e alojamentos” 
(SEGAWA, 1999, p. 39). Modelo este que fica ainda mais 
claro, principalmente quando nos aproximamos dos casos 
brasileiros, conforme indicado na Figura 67.

Neste período do trabalho optou pela investigação 
dos casos da Universidade de Concepción, no Chile; 
a Universidade Nacional de Caracas, na Venezuela; a 

Universidade do México e os casos brasileiros mais 
representativos do período: Universidade do Brasil (UFRJ) 
e a Universidade de Brasília (UNB), conforme Figura 68. 

DISTANCIAMENTO (ROMPIMENTO) DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS COM A CIDADE, E INCORPORAÇÃO DOS IDEÁRIOS DA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA E CONCEITOS MODERNISTAS.
Fonte: Autora.

FIG.
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Os critérios de escolhas desses casos/experiências são 
demonstrados ao longo dos textos de cada caso/estudo, 
apontando os contextos políticos e econômicos, os agentes 
e atores, as ideologias e conceitos envolvidos e a composição 
projetual de seus desenhos urbanos, além das articulações, 
relações e conexões com o entorno e a cidade. No final 
de cada caso/experiência analisada, são apresentados 
apontamentos da autora referente aos processos e os fatos/
episódios marcantes de rompimento e/ou continuidades 
deste equipamento urbano com a cidade.

A | CHILE E A UNIVERSIDADE DE CONCEPCIÓN | 
1937

| CONTEXTOS |
O Chile, foi escolhido por se tratar do primeiro caso de 

concepção de campus universitário na América Latina, ou 
seja, na busca da gênese, acredita-se ser possível identificar 
as conceituações que nortearam a adoção do modelo de 
campus universitário na cidade.

De acordo com Saavedra (2009, p. 1), a ideia do 
campus surge em torno de 1919, como uma tentativa de 
modernização da Universidade do Chile, sob a visão de 
um reitor chamado Enrique Molina. É importante destacar 
que nos textos referente ao caso chileno, não é usualmente 
utilizado a terminologia de cidade universitária e sim de 
campus universitário.

Saavedra (2009, p. 1), indica que a criação de um 
campus universitário, surge após as visitas do reitor Molina, 
nos Estados Unidos (principalmente nas Universidades de 
Berkeley e Harvard) e posteriormente pela Europa. Essas 
viagens fizeram o reitor defender a compra de terrenos na 
cidade de Concepción para implantação de uma estrutura 
nova e dissociada da atual, mesmo em contradição aos 
demais grupos que defendiam as instalações e estruturas 
universitárias na cidade de Santiago. (SAAVEDRA, 2009, p. 
1).

No entanto, após alguns impasses e convencendo 
os demais acadêmicos, foi definido a localização deste 
equipamento na cidade de Concepción, em uma área 
adquirida pela Universidade, distante cerca de  1,5 km do 
centro urbano, com uma área de aproximadamente 6 hec, 
conforme indicado na Figura 69, sendo inaugurado em 
1937 (SAAVEDRA, 2009, p. 1-2).

LOCALIZAÇÃO DOS CASOS LATINO-AMERICANOS | 3º PERÍODO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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Nas leituras acadêmicas tanto de Alberto (2008), 
Mahler (2015) e Saavedra (2009), é possível perceber que o 
ideário de campus no Chile partiu da visão do reitor Molina, 
em busca de uma renovação na imagem da Universidade 
e sem o envolvimento do Estado. As discussões e debates 
estabelecidos envolviam apenas os acadêmicos da própria 
Universidade, onde alguns defendiam a consolidação da 
Universidade apenas na cidade de Santiago.

| AGENTES E ATORES | 
Como já apontado, o conceito de estruturação de 

um campus universitário, é idealizado pelo reitor Molina, 
que durante sua gestão, buscou identificar novas visões 
em busca de possibilidade de renovação da imagem 
da Universidade no país, realizando diversas visitas em 
Universidades americanas, e posteriormente europeias em 
busca de modelos inovadores (SAAVEDRA, 2009, p. 1).

Em 1931, por meio do arquiteto Karl Brunner Von 
Lehenstein, foi iniciado o Plano Geral Universitário para 
o novo campus, na cidade de Concepción, com a indução 
dos ideiais de Universidade, vislumbrada e defendida por 
Molina. Neste período o arquiteto Brunner, já era conhecido 
pelo governo chileno e pela Universidade do Chile. Saavedra 
(2009, p. 2), destaca sobre o arquiteto Brunner, 

seu prestígio de urbanista contratado 
pelo governo e pela Universidade do 
Chile, dava sustentação política ao 
reitor Molina em seu afã para impor 
suas ideias em uma sociedade local 
muito provinciana; por outro lado foi 
uma intenção centralista para fazer com 
que a Universidade de Concepción se 
integrasse com a Universidade do Chile. 

A escolha do arquiteto foi defendida de forma 
estratégica, para não apenas manter as relações com o 
governo, como também para estabelecer um processo de 
unificação e não de separação dentro da Universidade do 
Chile, já que havia está preocupação na criação de uma 
estrutura separada e em outra cidade (SAAVEDRA, 2009, p. 
4).

Em 1957, após a mudança de gestão da Universidade, 
agora com o reitor Branover, o arquiteto Duhart assumiu a 
elaboração do  Plano Urbanistico de ampliação da Cidade 
Universitária (é curioso perceber que neste momento, surge 
a terminologia de cidade universitária). Saavedra (2009, p. 
3) indica que sua contratação foi decorrente da experiência 
de outros trabalhos em parceria com arquitetos de renome 
como Harvard, Walter Gropius e Le Corbusier e portanto 
simbolizava um novo momento para consolidação da 
Universidade (SAAVEDRA, 2009, p. 4).

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS | 
As ideologias e conceitos materializados para 

concepção da Universidade de Concepción, partiu da 
visão do reitor Molina. De acordo com Saavedra (2009, p. 
2),  o reitor buscava identificar novas formas de “estrutura, 
funcionamento, métodos de ensino e tipos de edifícios” em 
novos campi universitários em construção, principalmente 
nos Estados Unidos. Desta forma, o modelo americano, cuja 
conformação espacial em formato de campus universitário, 
em um espaço concentrado e contíguo, e principalmente 
com o uso da escala  monumental na arquitetura e no 
espaço urbano, além da implantação de um bairro ou zona 
com uso universitário e a utilização do campus como um 
parque,  foram os ideais que nortearam todo processo 
(SAAVEDRA, 2009, p. 2).

De uma forma geral, aparentemente os arquitetos 
envolvidos, tanto Brunner, quanto Duhart, materializaram 
as visões do reitor em um projeto urbanistico para o campus 
universitário, norteados pela aplicação dos princípios 
projetuais defendidos pelo urbanismo moderno e pelos 
anseios de Molina.

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS EM RELAÇÃO AO CENTRO 
URBANO | CHILE.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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| COMPOSIÇÃO PROJETUAL | 
Saavedra (2009, p. 3), indica que a proposta de 

Brunner, em 1931 apresentava princípios semelhantes a 
Universidade de Virginia (apesar das referências do reitor 
estarem diretamente relacionadas com Berkeley e Harvard), 
pelo menos em sua composição projetual, com o desenho 
de um eixo central bem marcado e sendo apoiado por uma 
praça (lembrando a grande esplanada da Virginia) e com 3 
eixos perpendiculares que marcam as áreas de circulações 
do campus, sendo as edificações distribuídas ao longo 
desses eixos. 

A autora indica que uma ideia relevante deste projeto 
é a inversão de valores espacias sobre as edificações de 
pesquisa e de ensino, onde passam a ser os centros de 
pesquisa o grande destaque da Universidade76 (SAAVEDRA, 
2009, p. 3).

No entanto Saavedra (2009, p. 3), indica que no desenho 
urbano proposto é possível identificar algumas tendências 
mais europeias do que americanas, principalmente com 
o uso dos espaços abertos e circulações continuas as vias 
existentes.

76   O arquiteto Brunner defendia que a função da Universidade 
era criar conhecimento e como tal, os centros de pesquisa deveriam ser 
considerados como o coração da Universidade (SAAVEDRA, 2009, p. 2).

Na análise da Figura 70, é possível observar o eixo 
central bem marcado, com ampliação da esplanada 
e formação de novos eixos secundários na ampliação 
tanto para leste, como para sul. Inclusive a leste é notável 
a interferência na barreira natural existente, com o 
aprofundamento das instalações sobre a topografia 
acentuada em ambas propostas.

Outra questão relevante entre as duas propostas 
tanto de Brunner quanto Duhart, é o posicionamento das 
edificações em relação aos eixos estruturantes, sendo na 
primeira  em perpendicular ao eixo central e a segunda 
posicionados paralelamente.

ESQUEMA DE ANÁLISE: A|PLANO GERAL DE KARL BRUNNER, 1931 E B|PLANO GERAL DE DUHART, 1957.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Fuentes Hernandez (2007).
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| APONTAMENTOS |
O que se percebe no exemplo do Chile, é que o ideario 

de campus universitário, estava contido internamente na 
Universidade, sob a visão de um reitor em especifico, que 
vislumbrou uma possibilidade de renovação da imagem da 
Universidade e não do pais (em seu momento de origem). 

Outra questão importante é a continuidade entre os 
trabalhos de origem e ampliação, entre os dois arquitetos 
envolvidos, mesmo com a contratação de um novo 
profissional que ocorreu na mudança de gestão da reitoria, 
como é comum em diversos episódios históricos não 
apenas nas Universidades como nas cidades (inclusive em 
dias atuais), surge um novo personagem em busca de uma 
nova imagem e simbologismo. 

No entanto, a concepção original é mantida e 
praticamente complementada, com a ampliação do espaço 
físico e de uma forma até contraditória em outros exemplos, 
é fortalecido os ideais da proposta antiga, em uma clara 
intenção de continuidade projetual.

Além disso, a localização do campus universitário 
em uma pequena cidade, longe do centro urbano de 
Santiago, envolveu desde de sua origem um propósito em 
utilização das suas estruturas, como um grande parque e 
sua organização com espaços compartilhados para e com a 
cidade. Um exemplo é a praça central do projeto de Brunner 

e sua ampliação significativa no plano Duhart (Foro Aberto) 
como um espaço aberto e destinado há sociabilização da 
população.

Na verdade, no exemplo chileno, o distanciamento 
físico idealizado seria apenas referente as estruturas de 
Santiago e não necessariamente das atividades cotidianas 
na cidade. Essa situação é notável, quando verificamos a 
proximidade do campus com o centro urbano (local origem 
da cidade) de Concepción, em menos de 1,5 km de distância 
entre eles. E além disso, nos projetos foram previstas as 
conexões e articulações em seu próprio desenho urbano do 
entorno, com as continuidades do traçado viário interno 
do campus com a cidade. 

De uma forma geral, conforme pode ser visualizado 
na Figura 71, o campus da Universidade de Concepción, 
atualmente estabelece um posicionamento central na 
cidade e de continuidade ao tecido urbano existente, 
estando limitado apenas ao sul por questões ambientais e 
topográficas.

ENTORNO IMEDIATO ATUAL | UNIVERSIDADE DE CONCEPCIÓN | CHILE.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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Desta forma, por meio das leituras acadêmicas 
realizadas, assim como depoimentos de outros 
pesquisadores  que  já  vivenciaram   experiências neste campus 
77, é possível identificar que apesar do distanciamento físico 
da capital (Santiago) e sua implantação em uma pequena 
cidade do “interior”, atualmente o campus encontra-se 
inserido na malha urbana e não houve separação fisica do 
campus na cidade. Fato este, que apostando uma hipótese, 
também é mérito das diversas gestões que passaram pelo 
comando da Universidade e souberam dar continuidades 
as concepções originais e estabelecer vínculos e relações 
com a cidade.

A pesquisadora Saavedra (2009, p. 6), defende que 
neste campus universitário,

77    É importante apontar que essa afirmação é baseada em leitu-
ras acadêmicas e conversas com outros pesquisadores da área, não tendo 
sido realizado um aprofundamento e uma análise técnica detalhada, já 
que esta parte do trabalho, assim como o exemplo indicado não é foco 
desta pesquisa.

a qualidade desse espaço público 
é aproveitada, não somente pelos 
estudantes, mas também pelos 
cidadãos, portanto não se produz uma 
segregação física do campus na cidade, 
mas integrando a sua rede de praças 
e passeios, entregando assim à cidade 
um espaço de alto significado social e 
simbólico, apto para acontecê-lo cívico, 
cultural, ou político: um cenário para a 
interação social cotidiana.

Na Figura 72 A|, é apresentando uma imagem atual 
do campus, onde é possível observar a esplanada verde, 
no centro da imagem e em suas bordas a presença da 
cidade contígua ao campus, sendo a diferença apenas 
percebida pela tipologia morfológica e a concentração 
das edificações. Na Figura 72 B|, capturada do próprio site 
oficial da Universidade, onde apresenta o uso da esplanada, 
como um espaço de convívio, estudo e encontro dos 
frequentadores do campus.

Tal situação pode ser acompanhada também em 
noticiários, jornais e depoimentos, que apresentam  o 
campus como frequentemente utilizado pelos estudantes 
e pela população, inclusive recentemente em 2011, foi 
palco para manifestações e protestos contra as medidas 
educacionais do governo, medidas essas que incentivam 

a privatização das universidades públicas, promovendo 
um déficit educacional no desenvolvimento do país. A 
Figura 73 mostra um dos atos de protestos, onde milhares 
de estudantes, escreveram com seus corpos a frase: NO + 
Lucro.

IMAGENS  ATUAIS:   A| FOTOGRAFIA  AÉREA  GERAL  E  B|  FOTOGRAFIA DA ESPLANADA VERDE, NO CENTRO DO CAMPUS E A 
INTEGRAÇÃO COMO ESPAÇO PÚBLICO E UTILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, UNIVERSIDADE DE CONCEPCIÓN.
Fonte: A| Universidad de Concepción (2015a) e B| Universidad de Concepción (2015b).
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Diante disso, pode-se experimentar a hipotese de que 
as continuidades previstas pelos arquitetos e as gestões 
envolvidas, a previsão de conexões e articulações fisicas 
nos projetos, a existência de espaços de socialização e 
principalmente a proposta e ideário ser diretamente 

relacionados as ações da Universidade e não de ações 
politicas, apresentou um conceito aberto, onde o campus 
estaria inserido na cidade, fortalecendo os indícios de 
justificativa deste campus ser destaque até hoje pelo uso de 
seus espaços, também como espaços públicos da cidade.

Assim, apesar de não ter sido construído em sua 
totalidade conforme os projetos apresentados e, alguns 
conceitos terem se perdido, como também já ter passado 
por inúmeros contextos políticos e econômicos do Chile, 
o campus ainda possui uma relação estreita78 com a 
sociedade, sendo aproveitado não apenas pelo estudantes, 
mas pela população, como um espaço de interação da vida 
cotidiana, seja para lazer/recreação, como espaço cultural, 
cívico e inclusive politico (como local de manifestações).

78    Entende-se por relação estreita, como inclusiva, aberta e aces-
sível para a população da cidade.

B | VENEZUELA E A UNIVERSIDADE CENTRAL DE 
CARACAS| 1945

| CONTEXTOS | 
Diferentemente do caso chileno, a situação da 

Venezuela apresentou uma relação intensa entre a a 
criação do campus universitário como uma ferramenta 
representativa de demonstração da modernização da 
Venezuela, associados aos interesses políticos e baseados 
em discursos progressistas, sob a visão do presidente 
Medina (BARRIOS, 2012).

Para Barrios (2012, p. 2), o desenvolvimento da 
cidade de Caracas foi objeto de transformações politicas 
desde a década de 40, decorrente do aumento do processo 
de industrialização, sendo neste período elaborado o 
Plano Monumental ou Plano Rotival, cujo “objetivo era 
o embelezamento e renovação do centro histórico e 
determinação de um eixo monumental”. O autor indica que 
é importante destacar que deste plano, pouco foi realizado, 
sendo apenas executada, a construção da Avenida Bolívar79 
para reestruturação do sistema viário da cidade.

79    Além da importância estrutural da Avenida na área central, é 
importante destacar que atualmente essa Avenida é o principal acesso 
entre o centro histórico e a Cidade Universitária.

Em 1951, foi implantado o Plano regulador, com a 
aplicação das teorias da “nova monumentalidade, na criação 
do coração da cidade e na integração das artes”, presente nos 
ideais do Movimento Moderno, principalmente estipulado 
pelo CIAM, além do forte estimulo financeiros dos recursos 
vindos da exploração petrolífera (BARRIOS, 2012, p. 2).

Barrios (2012, p. 2) aponta que o Plano regulador é 
o responsável pelo norteamento da expansão suburbana 
na cidade de Caracas, principalmente com a criação 
de uma rede de rodovias como coluna vertebral para 
articulação entre a Avenida Bolívar e os novos centros 
corporativos que estavam sendo implantados nas áreas 
periféricas. Sendo que essa expansão foi marcada por um 
investimento considerável em obras públicas, sendo a 
Cidade Universitária definida como o ícone do período, 
marcando o desenvolvimento da Venezuela (BARRIOS, 
2012, p. 3; SILVA, 2003, p. 4; SEGAWA, 1999, p. 38).

Na visão dos autores, citados anteriormente, um 
fato interessante é que no caso de Caracas (Cf. Figura 74), 
não houve a escolha de um terreno distante (conforme os 
modelos indicados nos modelos norte-americanos) e sim 
nas proximidades do centro histórico e na própria capital. 
As leituras acadêmicas indicam que houve uma clara 
intenção de formação de um pólo de atração, norteando o 
crescimento da cidade para aquela região. 

PROTESTO REALIZADO PELOS ESTUDANTES NA 
ESPLANADA VERDE DA UNIVERSIDADE DE CONCEPCIÓN.
Fonte: Biobiochile (2011). Foto: José Linez.
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Desta forma, a Cidade universitária da Universidade 
Central de Caracas, foi implementada em uma área de 203 
hectares, em uma antiga fazenda de plantação de cana de 
açúcar, com o projeto inciado em 1944 e inaugurada em 
1955, com previsão para atendimento de 5 mil estudantes. 
Sua localização foi estrategicamente definida para a 
formação de um novo centro geográfico, cuja intenção 
era promover a conexão entre a antiga cidade histórica e 
as novas áreas de expansão, inclusive com a previsão de 
conexão na nova praça central da cidade, denominada de 
Praça da Venezuela (SEGAWA, 1999, p. 38; SILVA, 2003, p. 4).

| AGENTES E ATORES | 
A escolha do profissional também foi um episódio 

peculiar e merece ser destacado neste trabalho. Por 
determinações diretas do presidente Medina, foi indicado 
apenas um arquiteto, no qual seria responsável tanto pelo 
projeto como pela implantação, tanto na escala urbana 
como na escala das edificações (SILVA, 2003, p. 8). 

Desta forma ocorreu a contratação do arquiteto Carlos 
Raul Villanueva, que inicia seus trabalhos na elaboração 
do projeto da Cidade Universitária de Caracas, a partir de 
1944 e que se estende por mais de 25 anos de dedicação e 
implementação desse projeto. Seu plano original composto 
por 60 edifícios projetados (sendo construídos de fato cerca 
de 40 edificações), sendo um exemplo único na história 
urbana em projetos nessa escala e concentrados em um 
profissional (SILVA, 2003, p. 4).

Para Silva (2003, p. 4) é importante destacar que 
o projeto foi iniciado em um governo democrático, no 
entanto em grande parte do período de implantação esteve 
sob o regime militar que trouxe a “ausência de liberdade 
e repressão” ao arquiteto. O autor destaca que Villanueva 
teve que,

submeter a duras exigências para 
realizar esta obra titânica. A pressão 
era uma constante, a obra do conjunto 
central deveria estar terminada uma 
data previamente marcada e parecia 
impossível conseguir o feito. Villanueva 
cumpriu com o prazo estabelecido, o 
que lhe valeu o apelido de “o Diabo”, 
que carinhosamente lhe deu Alexander 
Calder, o escultor com quem fez uma 
grande amizade durante sua participação 
no projeto. Afortunadamente, o arquiteto 
tinha a virtude de superar os problemas 
que dia a dia a situação venezuelana 
lhe impunha. (SILVA, 2003, p. 4, grifo do 
autor). 

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS | 
Nas leituras acadêmicas80 realizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho, é possível identificar 
dois períodos distintos, mesmo sendo realizado pelo 
mesmo profissional. O primeiro período é marcado pelas 
influências europeias do arquiteto Villanueva (81), e, 
portanto, apresentava uma composição projetual formada 

80   Informações disponibilizadas no site oficial da Universidade: 
http://www.ucv.ve/estructura/rectorado/direcciones/consejo-de-preser-
vacion-y-desarrollo-copred/universidades-patrimonio-de-la-humani-
dad.html. 
81   Silva (2003) e Segawa (1999) indicam que este fato foi devido a 
formação do profissional no curso de Arquitetura e Urbanismo na Uni-
versidade de Paris.

de grandes eixos monumentais e pelos preceitos do 
racionalismo das Belas Artes de Paris (SEGAWA, 1999, p. 44-
45; SILVA, 2003, p. 4). 

Já o segundo período, de acordo com Jaua (2003, p. 2), 
indica uma busca de “decomposição do fenômeno urbano” 
na proposta de Villanueva e um esforço na integração das 
4 (quatro) funções: trabalhar, habitar, circular e cultivar o 
corpo e o espirito, propostas pelo CIAM, já que de acordo 
com o arquiteto eram trabalhadas de “forma isoladas, 
separadas e sem conexão” ate então.

| COMPOSIÇÃO PROJETUAL | 
Na Figura 75, é possível identificar a primeira proposta 

apresenta, onde a organização espacial é indicada por meio 
do zoneamento funcional, fruto dos conceitos modernistas, 
com a definição da área desportiva, a área hospitalar e a 
reserva de área para formação do Jardim Botânico. O Jardim 
Botânico é proposto devido à topografia acentuada e a 
vegetação existente como área de várzea do Rio Guapé, que 
formavam uma barreira natural da Cidade Universitária 
com o centro histórico.

Além disso, é definido um eixo central, composto pela 
praça e edificações acadêmicas dispostas ao seu entorno. 

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS EM RELAÇÃO AO CENTRO 
URBANO DE CARACAS | VENEZUELA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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Os demais eixos assumem um “desenho mais orgânico”, 
quando comparado aos modelos americanos, mais ainda 
permanecem a simetria e o equilíbrio geométrico entre as 
diversas áreas propostas. De acordo com Jaua (2003), os 
eixos também são vinculados ao uso do automóvel e já são 
previstas as conexões viárias com a rodovia no entorno e 
futuras vias de acesso e circulações. 

São estabelecidos como espaços de convívio, a 
praça central composta pelo Conjunto Central, onde está 
localizado a Biblioteca e áreas de encontro e convívio. A 
área esportiva também é considerada um equipamento 
coletivo com a cidade, inclusive com a sua separação física 
do conjunto. 

Já o segundo período de Villanueva, é indicado como 
um aprofundamento no conhecimento das condições 
climáticas e das tradições construtivas da cidade de Caracas, 
como também do amadurecimento teórico-prático do 
próprio arquiteto82. 

Para Segawa (1999, p. 44), os estudos começam a ser 
associado com o “maior controle ambiental, mediante 
soluções variadas de sombreamento, filtragem da luz 
intensa e proteção a chuva, característicos do tropico do 

82    Os autores lidos indicam que este periodo é fruto de uma visão 
bem individual do arquiteto, por meio do uso das concepções urbanistas 
modernas, mas associados às caracteristitcas locais.

clima caraquenho”, com propostas de algumas soluções 
e incorporação de questões típicas (clima, costumes, 
materiais, entre outros) do local, em uma composição 
baseada em ”tramas de passeios cobertos e agrupamentos 
de edifícios proporcionando um sentido maior de proteção 
e continuidade dos espaços” (SEGAWA, 1999, p. 44).

ESQUEMA DE ANÁLISE: PLANO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DE CARACAS, 1945.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Plano... (2007) e Universidad Central de Venezuela (2016).
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Silva (2003, p. 4), indica que neste momento Villanueva 
absorve algumas tendências, principalmente relacionadas 
às possibilidades de interação do homem com a natureza 
e com as artes, por meio da composição paisagística83. 
E estabelece uma relação continua entre os espaços 
internos e externos, inclusive denominando-os como 
“espaços intermediários”, que neste período assumem o 
papel principal de interação entre os espaços internos, as 
obras de arte e os espaços urbanos, como possibilidades  
de exercerem a função de espaços públicos e iniciando a 
aplicação do conceito de síntese das artes no conjunto da 
Cidade Universitária (SEGAWA, 1999, p. 45; SILVA, 2003, p. 
4-5).

83    Silva (2003, p. 4-5), indica que essa nova visão é relacionada às 
influências dos trabalhos de composição paisagística de Burle Marx, no 
Brasil.

No entanto para Silva (2003, p. 4-5), apesar de 
extremamente significativa à inserção das Artes84, o 
autor considera como relevante, a substituição dos eixos 
geométricos e simétricos, pelas chamadas tramas85 de 
“espaços abertos, semi-abertos e fechados” e “que se 
abrem ou se fecham com tramas de edificações ocas”, 
conforme apresentado na Figura 76. Barrios (2012, p. 12), 
complementa indicando que este é o momento de ruptura 
da representação projetual da “simétrica e das ataduras 
formais da sua formação acadêmica apara incorporara 
complexidade espacial como estratégia compositiva”.

84     No qual inclusive é um dos aspectos que levaram ao titulo de 
Patrimônio Mundial pela UNESCO.
85   Ainda será realizada a análise do segundo período e indicação 
no mapa a nova composição projetual proposta por Villanueva.

ESQUEMA DE ANÁLISE: REFORMULAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DE CARACAS, 1955.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Ciudad... (2002) e Universidad Central de Venezuela (2016).
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| APONTAMENTOS | 
Atualmente a Cidade Universitária encontra-se 

completamente inserida na cidade de Caracas, no entanto 
sua escala significativa, limitado pelo Jardim Botânico e 
vias de altas velocidades, promovem um espaço segregado 
e isolado. Para Mahler (2015, p. 131), algumas questões 
são relevantes principalmente com “as transformações 
decorrentes do desenvolvimento de Caracas interferiram no 
seu espaço circundante. Vias de alta velocidade ameaçaram 
a proposta inicial de ‘ilha verde’ de Villanueva, com sua 
repercussão no sistema viário interno, compatibilizando 
os estacionamentos com as praças e os espaços abertos”.

De fato, a Cidade Universitária é uma cidade, não 
necessariamente pela conjunto de funções e atividades 
cotidianas exercidas no local, mas pela escala e dimensão 
significativa, como também pelo fluxos de pessoas que 
circulam pelo campus86 principalmente nos dias atuais. Esse 
projeto buscou um ideário de formação de um novo centro 
que deveria ser moderno, integrado e dinâmico, utilizando 
as ferramentas oferecidas pelo Estado no direcionamento e 
planejamento urbano para a cidade de Caracas.

86   A UCV possui cerca de 54.222 de graduação e 8.317 de pós-gra-
duação estudantes, com 8.601 professores, dos quais 3.811 são aposenta-
dos; 8.372 profissionais, funcionários administrativos (UCV, 2014). 

De uma forma geral, é evidente o legado deixado pelo 
projeto87, principalmente na aplicação direta dos conceitos 
de arquitetutra, urbanismo e artes modernistas que foram 
vivenciados no inicio do século XX, principalmente na 
América Latina e diretamente implantados no campus 
universitário por meio do desenho urbano, mas também 
das estruturas e edificações relevantes, conforme indicado 
na Figura 77 A|, B| e C|. Mas é indicado um olhar mais 
ampliado, principalmente quando verificamos suas 
relações com a cidade contemporânea. Na percepção 
desta autora, acredita-se que a concentração de 
atividades em um único profissional, envolvia questões 
de controle e monitoramento do projeto de acordo com as 
recomendações do próprio governo venezuelano88.  

E este fato apresenta o caso Caracas, com reflexões 
relativas ao papel do Estado, não apenas como ordenador 

87   Em 2000, o Campus universitário foi integrado pela UNESCO 
ao Patrimônio Cultural da Humanidade. De acordo com informações 
encontradas no site oficial da UNESCO, o conjunto da Cidade Universi-
tária de Caracas foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial de acordo 
com os seguintes critérios: “Critério I:  Para representar uma obra-prima 
do gênio criativo humano e Critério IV:  Ser eminentemente um exem-
plo de um tipo de edifício ou conjunto arquitetônico ou paisagem ou 
tecnológica que ilustra um ou mais períodos significativos da história 
humana”. (UNESCO, 2000).
88   Mesmo que não tenha sido identificada essa afirmação em 
nenhum estudo especifico, é possível vislumbra-lo quando comparado 
com outras decisões de períodos históricos semelhantes.

territorial, mas reconfigurando as ações politicas como 
indutoras do crescimento e desenvolvimento de regiões, 
promovendo uma nova função pública, em busca de um 

simbolismo de progresso e posteriormente sob discursos 
autoritário, sob o regime militar. 

IMAGENS  ATUAIS:  A| VISTA  DA  BIBLIOTECA, B| SETOR  ESPORTIVO | VENEZUELA E C| TRAMAS URBANAS (COBERTURAS E 
CIRCULAÇÕES ENTRE BLOCOS). 
Fonte: Associação dos Amigos da América Latina e do Caribe (2015).
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Outro papel que será intrínseco a este equipamento 
urbano e neste caso em especifico é o surgimento de 
bairros residencias em seu entorno imediato promovidas 
pela iniciativa privada sob forte ação da especulação 
imobiliária, e neste caso, inclusive incentivado pelo próprio 
governo, conforme pode ser verificado na Figura 78, com a 
visualização da alta densidade construtiva em seu entorno 
imediato na atualidade.

Como também, é destacado o uso do espaço temático, 
buscando identificar o espaço urbano, como cidade síntese 
das ARTES, baseado em uma ideia de fusão entre artes, a 
natureza e o homem, sendo diretamente aplicados no 
desenho urbano adotado e promovendo modificações nas 
dimensões sociais e culturais para a cidade.

Assim, para Barrios (2012, p. 12-13),

suas características de microcosmos com 
aspirações de totalidade farão dele um 
ensaio ideal e fragmentário de cidade. 
Um modelo de aspirações universalistas 
que terá na coesão conseguida na 
transcrição da linguagem moderna um 
valor taxativo em chave  museal. Nele 
os limites entre cidade e museu, entre 
mundo e arte se confundem deixando 
aberta uma pergunta em torno a sua 
condição funcional: cidade-museu ou 
museu-cidade?

C | MÉXICO E A UNIVERSIDADE NACIONAL 
AUTÔNOMA DO MÉXICO (UNAM) | 1954

| CONTEXTOS | 
O Plano da Cidade Universitária89 para a Universidade 

Nacional Autônoma do México (UNAM)90 foi desenvolvido 
praticamente em paralelo ao da Venezuela, no entanto 
ambos tiveram encaminhamentos bem diferentes. O ideal 
do surgimento de um campus universitário mexicano surgiu 
por meio de um trabalho desenvolvido por estudantes da 
Escola Nacional de Arquitetura em meados dos anos 30, 
tendo por base principalmente o contexto americano com 
a implantação de vários campi universitários, provocando 
questionamentos sobre as estruturas físicas universitárias 
na cidade (SILVA, 2003, p. 4). 

No entanto, apenas em 1945 essa ideia foi assumida 
pela universidade e realizada uma concorrência pública de 
propostas cujo vencedor foi uma equipe de estudantes e 
docentes da própria Escola de Arquitetura, sendo o projeto 

89   O termo Cidade Universitária é utilizado em todo o processo 
histórico de implantação da estrutura, no entanto a própria universida-
de denomina suas estruturas atualmente como campus central.
90  É importante destacar que muitas informações foram retira-
das do site oficial da universidade. Cf. http://www.100.unam.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=111&lang=es 
e http://www.patrimoniomundial.unam.mx/.

definitivo elaborado e conduzido pelos arquitetos Mario 
Pani e Enrique del Moral, ocorrendo mais tarde a inserção 
do arquiteto Mauricio M. Campos (SEGAWA, 1999, p. 42; 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO - 
UNAM, [2016b]).

Para Segawa (1999, p. 42), o campus surge como uma 
iniciativa da própria universidade, e apenas em 1949 o 
Conselho Universitário reorganiza sua estrutura inserindo 
nomes ligados ao Banco do México, em uma clara intenção 
de aproximação do governo, que passa a fornecer os 
recursos financeiros necessários para a construção do 
campus. Desta forma, nota-se que esse projeto não se 
iniciou como uma estratégia  governamental, mas passou 
a ganhar o interesse do governo, sendo incorporado na 
vida política e cultural ao longo do processo, assumindo o 
simbolismo de modernizador do país. 

Localizado em uma região ao sul da cidade, chamada 
de Pedregal de San Ángel, no bairro de Coyoacán, em 
um antiga área vulcânica distante cerca de 12 km do 
centro urbano, conforme apresentado na Figura 79, foi 
implantado em um terreno de 7 milhões de m² adquirido 
pela universidade (SEGAWA, 1999, p. 4; UNAM, [2016b]).

ENTORNO IMEDIATO ATUAL | UNIVERSIDADE CENTRAL 
DE CARACAS | VENEZUELA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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| AGENTES E ATORES | 
O caso mexicano, ao contrário dos outros, em que 

sempre existiu a figura de um profissional de arquitetura 
e urbanismo de renome que materializasse os ideais 
políticos em um desenho urbano para o campus, foi 

executado por uma equipe de mais de 60 arquitetos, 
engenheiros e artistas mexicanos ligados à  Escola de 
Arquitetura da Universidade. Esse processo promoveu uma 
verdadeira fusão de conceitos e ideologias, sempre tendo 
como princípios norteadores os conceitos do urbanismo 
moderno, encorajando o envolvimento de grande parte da 
comunidade universitária relacionada ao tema (SEGAWA, 
1999, p. 42-43).

Para Segawa (1999, p. 42-43), é importante destacar que 
essa fusão de ideais garantiu a incorporação das tradições 
construtivas locais do passado pré-hispânico em uma 
aplicação direta na arquitetura das edificações, tornando-se 
um dos pontos relevantes nesse projeto, em contraposição 
aos conceitos estabelecidos pelo racionalismo – como a 
limpeza formal e a técnica –, com a inserção de elementos 
da arquitetura tradicional mexicana identificados nos 
inúmeros murais nas fachadas dos prédios do campus, 
e inclusive em seu desenho urbano, com semelhanças 
no núcleo de origem, como na área central da Avenue of 
the Dead, em Teotihuacan, e no equilíbrio assimétrico da 
grande Praça de Monte Alban. 

| COMPOSIÇÃO PROJETUAL | 
A composição projetual apresenta uma forma bem 

orgânica e com setores distintos, com capacidade para 
receber cerca de 25 mil alunos, como pode ser verificado na 
Figura 80. O campus da Cidade Universitária é composto 
por quatro setores principais: o Circuito Acadêmico-
Escolar (destinado às áreas relacionadas aos cursos de 
Humanidades, Ciências, Ciências Biológicas e Artes, com 
os edifícios organizados em torno de uma esplanada de 
jardins que faz referência à conformação das cidades 
pré-hispânicas), o Circuito Esportivo (destinado às áreas 
desportivas), o Setor Estádio Olímpico e o Setor Habitacional 
(UNAM, [2016b]). 

O Circuito Acadêmico é formado por um desenho 
urbano característico das cidades antigas do México, com 
um espaço central aberto denominado de Grande Plaza, 
com caráter funcional e simbólico, além de uma praça 
(esplanada) e das construções dispostas no seu entorno. 
A edificação da Reitoria é o grande destaque, mostrando 
uma alteração na relação utilizada em outros campi. A 
biblioteca assume um posicionamento lateral no espaço 
central (MAHLER, 2015, p. 125).

Para Mahler (2015), inicialmente houve uma tentativa 
de organização do campus por tipologias de uso e ocupação, 
entretanto, durante a implantação, optou-se pelo uso de 

edificações para cada faculdade (situação que acontece em 
vários outros casos). 

Segawa (1999, p. 42-43) aponta outra questão 
importante: a clara separação entre o automóvel e o 
pedestre. Na Figura 80 é possível observar dois circuitos 
(em amarelo), chamados de interno e externo, que 
marcam o desenho urbano do campus e sua circulação. 
A formulação de circuitos aponta a aplicação do conceito 
de “superquadras”91, seguindo os preceitos do urbanismo 
moderno e a influência das obras de Le Corbusier, além da 
proposta de implantação e conexão da Avenida Insurgentes, 
atualmente considerada uma das principais vias da Cidade 
do México. 

91  Conforme já citado neste trabalho, as superquadras, deveriam 
garantir a presença de equipamentos urbanos, como escolas, esportivos, 
entre outros) e estabelecimentos comerciais e de serviços suficientes para 
atender seus moradores.No entanto, a autossuficiência é questionada, já 
que os equipamentos e estabelecimentos, além de não serem suficientes 
em quantidade, também não atendem em diversidade toda a demanda. 
Não garantem a interação e a permanência dos moradores. A distância 
entre as unidades também é levantada, que se deslocam em busca de 
outros serviços e necessidades, promovendo o aumento do uso do auto-
móvel e/ou transporte coletivo. 

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS EM RELAÇÃO AO CENTRO 
URBANO | MÉXICO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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Na Figura 81, é apresentado o esquema de ocupação 
inicial do campus da UNAM por meio de uma organização 
centralizada92 no local identificado como eixo central na 
figura anterior, com a indicação dos edifícios implantados  

92   Parte da primeira ocupação, o “Circuito Acadêmico (escolar)” 
foi reconhecido com Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 
2007.

em torno da esplanada93 e jardins,, tendo posteriormente 
sua expansão ocorrido de forma molecular, aproveitando o 
amplo espaço físico pertencente à universidade. 

93     Nas leituras realizadas, vários termos são utilizados para a 
denominação do espaço central dos campi da UNAM, sendo eles: espla-
nada, pátio central, praça da Reitoria, entre outros, variando de acordo 
com os autores.

ESQUEMA DE ANÁLISE:  PLANO GERAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNAM, 1952.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de UNAM (2016).

ESQUEMA DE ANÁLISE: ORGANIZAÇÃO DO PÁTIO CENTRAL (ESPLANADA).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Artigas (2010).
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Com a expansão, a universidade não só ampliou 
a ocupação desses circuitos como passou a ocupar 
outros novos com a instalação de áreas para pesquisa 
e experimentação, de reservas ecológicas, do jardim 
botânico, do parque de esculturas e de museus, teatros e 
bibliotecas. As vias que delimitam os setores distribuem a 
circulação de veículos, sendo que as vias de circulação de 
pedestres e ciclistas permeiam todo o campus.

| APONTAMENTOS |
Tendo por base o projeto original, a UNAM cresceu 

de forma significativa, ocupando áreas no seu entorno 
imediato, com equipamentos voltados à docência, à 
extensão, à investigação científica e às humanidades, com 
estruturas de apoio e serviços, além das reservas ecológicas, 
conforme a Figura 82 e 83, como também permaneceu 
com diversas estruturas na área central (centro histórico) e 
nas regiões metropolitanas, incluindo equipamentos para 
a gestão institucional e edificações de apoio. 

ENTORNO IMEDIATO ATUAL | UNIVERSIDADE NACIONAL 
AUTÔNOMA DO MÉXICO | MÉXICO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).

ESTRUTURA FÍSICA DA UNAM NA CIDADE DO MÉXICO E NA REGIÃO METROPOLITANA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de UNAM (2015a, 2015b).

IZTACALCO

IZTAPALAPA

CUAUHTÉMOC

AZCAPOTZALCO
GUSTAVO A. MADERO

TLALNEPANTLA
DE BAZ

TULTITLÁN

COACALCO DE
BERRIOZABAL

ECATEPEC 
DE MORELOS

TEXCOCO

ATENCO

CHIMALHUACÁN

NEZAHUALCÓYOTL

LA PAZ

TULTEPEC

CUAUTITLÁN
IZCALLI

CUAUTI-
TLÁN

NICOLÁS ROMERO

TEPOTZOTLÁN

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

NAUCALPAN 
DE JUÁREZ

HUIXQUILUCAN

XOCHIMILCO

COYOACÁN

MIGUEL
HIDALGO

BENITO
 JUÁREZ

VENUSTIANO
CARRANZA

MILPA ALTA

TLALPAN

XALATLACO

OCOYOACAC

HUITZILAC

TIANGUISTENCO

TEPOZTLÁN TLALNEPANTLA

JUCHITEPEC

CHALCO

VALLE DE
CHALCO

SOLIDARIDAD

MAGDALENA
CONTRERAS

ÁLVARO
OBREGÓN

CUAJIMALPA

TLÁHUAC

ESTADO
DE MÉXICO

MORELOS

TLALNEPANTLA
DE BAZ

ESTADO
DE MÉXICO

C.U.

TECÁMAC

3

3

3

N

1

FIG.
82 FIG.

83

ESTRUTURA FÍSICA DA 
UNAM NA CIDADE DO 
MÉXICO E NA REGIÃO 
METROPOLITANA

PESQUISA 
HUMANÍSTICA

PESQUISA CIENTÍFICA

DOCÊNCIA

APOIO

EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

GESTÃO 
INSTITUCIONAL
 
CENTRO HISTÓRICO 

CIDADE 
UNIVERSITÁRIA 

213212 213

EIXO 2  |  Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas Universidade e os campi universitários | continuidades e rupturas  |  EIXO 2 



Para Artigas (2010, p. 107), o projeto do campus 
garantiu a presença de espaços abertos por meio da 
composição do pátio central (praça da Reitoria), conforme 
apresentando na Figura 84 A|, e estabeleceu uma relação de 
lugar de conforto, lazer e encontro, tanto para os usuários 
como para a população da cidade, principalmente no 
entorno da biblioteca e dos edifícios lineares que compõem 
tal espaço e apresentam um papel de  “proteção”, garantindo 
sua permanência como área não edificante, como também 
convidando às manifestações e ao convívio.

O edifício da Biblioteca Central (Figura 84 B|) é o 
símbolo da representatividade da cultura mexicana, com 
uma fachada de 4 mil metros quadrados revestida por um 
mural gigante formado por um mosaico de pedras naturais 
coloridas e vidros da região, elaborado pelo artista Juan 
O’Gorman (UNAM, 2017a). E juntamente com o edifício da 
Reitoria (Figura 85 A| e B|), transformou-se em um marco 
visual, garantindo identidade ao campus e um ponto de 
referência para a cidade.

O projeto do campus da UNAM também apresenta 
uma particularidade significativa, diferente de outros 
campi do contexto latino-americano, estabelecendo 
uma atenção especial para os espaços esportivos. Nas 
Figuras 84 C| e D| são identificados o Complexo Aquático 
e o Estádio Olímpico, sendo que ambos são considerados 

os maiores equipamentos universitários dessa tipologia 
na América Latina. De acordo com a Direção-Geral de 
Esportes Universitários da UNAM, estrutura administrativa 
responsável pela gestão e monitoramento desses espaços, 
todo o projeto foi pensado de forma a 

Gerar uma cultura de desporto e lazer 
que se torna inevitável elemento na 
formação da universidade para promover 
o desenvolvimento de valores como a 
honestidade, a lealdade, auto-cuidado, 
disciplina, auto-aperfeiçoamento, 
trabalho em equipe, respeito, uso 
inteligente de lazer e senso de identidade 
com a sua escola, universidade e país, 
promovendo a transição bem-sucedida 
de estudantes para a universidade e seu 
compromisso com a sociedade (UNAM, 
2017c). 

 

EQUIPAMENTOS DE DESTAQUE NA UNIVERSIDADE NACIONAL AUTÔNOMA DO MÉXICO – A| PÁTIO CENTRAL, B| BIBLIOTECA 
CENTRAL, C| ESTÁDIO OLÍMPICO  E  D| COMPLEXO AQUÁTICO.
Fonte: UNAM (2017b). 
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É importante destacar que, juntamente com a 
Universidade de Caracas, a Universidade do México foi 
declarada patrimônio mundial pela UNESCO, sendo estes 
os dois únicos campi universitários com esse título na 
América Latina, desempenhando um papel importante 
como patrimônios da arquitetura moderna. 

Atualmente cinco comissões da Universidade do 
México são responsáveis pela análise e determinação da 
viabilidade de projetos e obras, conforme critérios técnicos, 

urbanos, legais e sustentáveis. São elas: Comissão do 
Campus Central Patrimônio Mundial; Comissão de Novas 
Obras nos Espaços Universitários; Comissão do Patrimônio 
Histórico Edificado, externa ao campus universitário; 
Comissão de Planejamento de Obras e Infraestrutura; 
e Comissão para Propósitos Especiais, com o intuito de 
assegurar a preservação e a continuidade dos conceitos 
preestabelecidos em seus planos e projetos (UNAM, 2017d).

Como já indicado no texto, ao contrário dos outros 
campi, o plano da cidade universitária do México foi 
executado por um grupo de arquitetos, engenheiros e artistas 
mexicanos. Esse fato é relevante porque, apesar da tentativa 
de inserção de um conceito totalmente internacional 
(preceitos dos CIAMs), houve uma resistência clara e visível  
no sentido de manter ou identificar as tradições locais 
dentro da universidade, criando uma identidade acima dos 
conceitos de modernidade importados de outros contextos 
urbanos.

Também é possível afirmar que, em um primeiro 
momento, não houve envolvimento ou estratégica política 
na construção do ideário da cidade universitária do 
México, tendo sido este um processo interno dos próprios 
acadêmicos. No entanto, ao longo do processo, passou a 
ser incorporado na agenda do governo, do então presidente 
Miguel Alemán, por meio de incentivos e da destinação de 
recursos financeiros para sua implantação, principalmente 
quando casos semelhantes no contexto latino-americano 
começaram a ganhar protagonismo como símbolos de 
modernização e progresso de seus países. Desta forma, a 
estrutura universitária passou a se tornar prioritária, e em 
torno de dois a três anos (inclusive considerado um tempo 
recorde) ganhou forma e vida em sua fase inicial.

É fato que a cidade universitária do México, assim 
como outros equipamentos públicos (como Secretarias de 
Estado de Comunicação e obras públicas), foi construída 
numa área distante do centro urbano, com a intenção de 
desenvolvimento do setor sul da cidade, sendo considerada 
uma das principais intervenções urbanas na promoção da 
expansão territorial para a área periférica.

De acordo com Arreortua (2016), a deterioração 
das edificações, a alta densidade e a precariedade nas 
instalações de saneamento básico do centro histórico, 
somadas à vinda significativa da população do campo 
para a cidade, decorrente do movimento revolucionário e 
do contexto político-econômico, foram determinantes na 
escolha da área.

A previsão de 25 mil alunos a serem instalados no 
local também foi um grande atrativo para o crescimento e 
desenvolvimento do seu entorno, que em pouco tempo foi 
tomado por novos loteamentos e assentamentos (inclusive 
irregulares), principalmente com o incentivo do governo a 
programas de renovação para a habitação popular e com 
a construção da Avenida Insurgentes, que se tornou uma 
das principais avenidas da cidade na promoção de obras 
de circulação e desenvolvimento do deslocamento via 
automóveis e ônibus (ARREORTUA, 2016).IMAGENS ATUAIS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE NACIONAL AUTÔNOMA DO MÉXICO, COM DESTAQUE PARA A FACHADA EM FORMA 

DE MURAL DO EDIFÍCIO DA REITORIA.
Fonte: Fotos capturadas por Ricardo Trevisan, em fev. 2016.
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Arreortua (2016, p. 28, tradução nossa) indica que os 
discursos baseados na “conservação, no patrimônio, no 
resgaste, na renovação, na higienização e no saneamento”, 
indicados nesse período também fortaleceram o 
pensamento de que as edificações e espaços públicos 
existentes estavam obsoletos, tornando-se justificativas 
para o incentivo da especulação imobiliária por meio da 
ocupação de áreas propícias e com maior potencial de 
rendimento para os investidores, independente de seus 
efeitos sociais futuros.

D | BRASIL E A UNIVERSIDADE DO BRASIL (UFRJ) 
| 1920

| CONTEXTO | 
No caso do Brasil, a Cidade Universitária foi criada 

em um contexto histórico extremamente conflituoso no 
pais, sendo iniciado em 192094 e passando pelo regime 
militar, nas décadas de 1960 e 1970 e instauração do Estado 
Novo do Governo Vargas, em um processo que durou 
praticamente 30 anos entre (in)definições e mudanças e 
no qual envolveu desde a regularização do Ensino Superior 
no país, além implementações de inúmeros decretos e 
legislações; “desmobilização do movimento estudantil; a 
Reforma universitária; perseguições politicas” entre outros 
episódios, até chegar de fato na implantação da Cidade 

94   É importante destacar que segundo Rodrigues (1997, p. 121-
122), apesar de alguns autores indicarem a Uiversidade do Brasil como 
a primeira Universidade do país, essa informação é contraditória quan-
do é verificado as datas de surgimento da Universidade de Manaus em 
1913, a Universidade Livre de Manuas em 1909, a Universidade de São 
Paulo em 1911 e a Universidade do Paraná em 1912, que foram extintas 
após o Decreto de 1915, denominada de Reforma Carlos Maximiliano. E 
apenas em 1931, por meio do Estatuto elaborado na Era Vargas, é estabe-
lecido os padrões de funcionamento do ensino superior no Brasil. E sob 
a figura de Anisio Teixeira em 1935 foi criada a Universidade do Distri-
to Federal, que passou a ser denominada de Universidade do Brasil em 
1939.

Universitária (OLIVEIRA, 2005, p. 132; RODRIGUES, 1997, 
p. 116).

A idealização de uma Cidade Universitária, iniciou-se 
com a elaboração do Plano de urbanização da cidade do 
Rio de Janeiro sob a proposta do urbanista Alfred Agache, 
em meados de 1930. Nesta proposta foi indicado o local de 
implantação das futuras instalações universitárias, em uma 
área na Praia Vermelha. A proposta incluiu dos preceitos 
do urbanismo moderno, a proposta de concentração de 
todas as atividades universitárias em um único local, sendo 
isolado apenas pela topografia e de uma certa forma sendo 
contraditório com os modelos norte americanos, porque 
ainda assim, determinava uma área nas proximidades do 
centro urbano (OLIVEIRA, 2005, p. 64-65; RODRIGUES, 
1997, p. 127).

Para Oliveira (2005, p. 92-93), é importante 
contextualizar a situação do Brasil, já que neste periodo 
acontecia a II Guerra Mundial e o país passava por restrições 
de importações e constantemente dificuldades financeiras, 
além de que a cidade do Rio de Janeiro, passava por 
inúmeras obras públicas de grande porte pelas Reformas 
de Pereira Passos, com a construção da Avenida Brasil, 
além da reforma da Avenida Presidente Vargas e demais 
remodelações urbanas principalmente na área central.  

Tal situação promoveu a remoção e/ou “expulsão” de 
milhares de pessoas dessas áreas, que iniciaram diversas 
ocupações nas áreas periféricas da cidade, inclusive nos 
morros (OLIVEIRA, 2005, p. 92-99). Esse fato é relevante, 
porque demonstra os suntuosos investimentos que o 
pais havia assumido, como também a dificuldade de 
disponibilização de terrenos livres para implantação da 
Cidade Universitária. 

Rodrigues (1997, p. 123-125) também chama atenção 
em alguns fatos importantes deste contexto, como por 
exemplo a Semana de Arte Moderna (1922), as Conferências 
Nacionais de Educação e a passagem do arquiteto Lúcio 
Costa, na direção da Escola Nacional de Belas Artes (1931), 
marcando também uma influência significativa não 
apenas politica, mais cultural e social durante as decisões 
e definições referentes ao papel da Universidade no país.

Foram determinadas inúmeras possibilidades 
de terrenos, sendo estes nas: Ilhas (4.930.000,00 m²), 
Niterói (4.000.000,00 m²), Manguinhos (3.500.000,00 m²), 
Governador- Aeronáutica, (3.450.000,00 m²), Gávea – 
Jóquei – Jardim Botânico (3.020.000,00 m²), Vila Valqueire 
(2.980.000,00 m²), Quinta da Boa Vista (2.309.000,00 m²), 
Praia Vermelha (1.465.000,00 m²), Governador- Marinha 
e Guerra, (1.300.000,00 m²),  Leblon (1.208.000,00 m²), 
conforme indicado na Figura 86 (OLIVEIRA, 2005, p. 104).
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No entanto, mesmo sobre diversas controversas, 
e depois de inúmeras discussões e debates, além de 30 
anos depois, foi oficializado a área de implantação da 
cidade universitária, em um terreno ainda a ser criado, 
denominado de Ilha Universitária95, com a unificação de 
nove ilhas fronteiras à área de Manguinhos, que totalizou 
uma área de aproximadamente 590 hec quadrados e 
marca o surgimento do campus da Universidade do Brasil 
(OLIVEIRA, 2005, p. 94; RODRIGUES, 1997, p. 149-150).

95  Futuramente recebe o nome de Ilha do Fundão.

A Ilha Universitária que posteriormente ganha o nome 
de Ilha do Fundão passa a estar localizada aproximadamente 
8 km do centro urbano e aproximadamente 13 km das 
instalações iniciadas na Praia Vermelha, de acordo com 
a Figura 87 (importante dizer que muitas Unidades 
Acadêmicas até hoje permanecem na Praia Vermelha96 e 
se recusam a transferência de suas atividades para Ilha do 
Fundão).

96  “Instalado em 14 hectares no bairro da Urca.” (RODRIGUES, 1997, p. 
132).

TERRENOS ANALISADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL.
Fonte: Postingher (2012, p. 29). 

LOCALIZAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA NA ILHA 
DO FUNDÃO E DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA EM 
RELAÇÃO AO CENTRO URBANO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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| AGENTES E ATORES | 
Neste caso, os agentes e atores foram muitos, foram 

décadas de idas e vindas no planejamento de implantação 
de um modelo para Universidade no país. Apenas com a 
criação do Ministério da Educação em 1935 e a inserção 
de um personagem no contexto brasileiro, que o ideário 
de uma Cidade Universitária no Brasil, sob o comando 
de Gustavo Capanema, do Ministério da Educação, se 
tornou um dos grandes discursos progressistas do governo 
brasileiro (OLIVEIRA, 2005, p. 66).

Neste contexto, foi criada uma Comissão de professores 
para elaboração do Plano da futura Universidade Nacional, 
que deveriam não apenas definir as diretrizes da nova 
Universidade e no ensino superior do país, como também 
as definições dos programa de necessidades a serem 
implantados e a escolha de sua localização na cidade 
(OLIVEIRA, 2005, p. 66).

De uma forma geral, para Oliveira (2005, p. 132) a criação 
de “Comissões sucessivas de professores, engenheiros e 
arquitetos foram formados e a questão se arrastou por 
mais de uma década”.  Essas Comissões passaram por 
inúmeros ajustes, além da criação de sub-comissões e de 
novas comissões (por exemplo a Comissão de Arquitetos e 
Engenheiros brasileiros), que não entravam em um acordo, 
desde a formação de currículos, necessidades, localização, 

projeto, entre outros e se tornaram uma verdadeira luta 
ideológica entre grupos conservadores, católicos, liberais, 
militares, acadêmicos e profissionais técnicos. 

Culminando apenas em 1937, a criação oficial da 
Universidade do Brasil, “praticamente as vésperas do golpe 
militar que instituiu o Estado Novo” (OLIVEIRA, 2005, p. 
90). O autor indica que,

a criação da Universidade do Brasil e 
a extinção da Universidade do Distrito 
Federal representaram a vitória dos 
grupos conservadores que disputavam 
a hegemonia do sistema escolar. 
Tratou-se, seguramente, de uma luta 
ideológica. No entanto, é importante 
destacar que ambos os grupos, católicos 
e liberais, objetivavam a manutenção 
ou a consolidação da ordem capitalista 
no Brasil, tendo o ensino superior como 
“naturalmente” destinado às camadas 
mais privilegiadas da população, futuros 
condutores da nação. (OLIVEIRA 2005, p. 
37). 

Quanto as questões referentes aos projetos, foram 
episódios há parte, onde foram realizados inúmeros 
estudos e propostas, em uma luta entre professores, corpo 
técnico (arquitetos e engenheiros) e ambições do governo, 
e que envolvia não apenas o projeto urbanistico, mais 
principalmente a determinação do local de implantação. 

Alguns arquitetos fizeram parte desta história como o 
arquiteto Marcelo Piacentini (autor da Cidade Universitária 
de Roma) e seu auxiliar Vittorio Morpurgo em 1935,  Le 
Corbusier e o urbanista Lúcio Costa em 1936, sendo essas 
propostas localizadas no terreno da Quinta da Boa Vista 
(OLIVEIRA, 2005, p. 72-85).

Após inúmeras dificuldades e tentativas de 
acordo, a Comissão do Plano da Universidade do Brasil, 
foi completamente “extinguida e criado Divisão de 
Edifícios Públicos do Departamento Administrativo do 
Serviço Público (DASP), o Escritório Técnico da Cidade 
Universitária da Universidade do Brasil (ETUB), submetido 
diretamente ao Estado e sob comando do engenheiro civil 
Luiz Hildebrando de Barros Horta Barbosa” (OLIVEIRA, 
2005, p. 94).

E o projeto passa a ser desenvolvido sob o comando do 
arquiteto Jorge Machado Moreira e sua equipe técnica, com 
o apoio do arquiteto Ernani de Vasconcellos e desenvolvido 
em um terreno completamente diferente das propostas 
inicias, denominado atualmente de Ilha do Fundão, com a 
junção de 8 (oito) ilhas na área de Manguinhos. 

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS | 
As primeiras propostas apresentadas para a Cidade 

Universitária, foram desenvolvidas utilizando a área 
da Quinta da Boa Vista, sendo apresentada em 1935, 
pelo arquiteto Marcelo Piancetini e seu auxiliar Vittorio 
Morpurgo e em 1936, com a apresentação de mais duas 
propostas, sendo uma do arquiteto Le Corbusier e a 
segunda do arquiteto Lúcio Costa (OLIVEIRA, 2005, p. 78, 
83; RODRIGUES, 1997, p. 127-129).

Conforme pode ser observado na Figura 88- A, B e C, 
elaboradas por Oliveira (2005, p. 78, 83), é possível observar 
que independente da proposta realizada, alguns padrões 
se repetem, como a utilização de de eixos geométricos 
e simétricos bem marcados e definidos, a utilização do 
zoneamento por grandes áreas de conhecimentos e a 
utilização da escala monumental e simbólica tanto no 
traçado como nas edificações.

Para Rodrigues  (1997, p. 146-147), de uma forma 
geral, a  proposta elaborada por Picentini apresentava 
“conceitos ligados a arquitetura neoclássica do fascismo 
italiano”, enquanto as propostas tanto de Le Corbusier e 
Lúcio Costa, estavam ligadas as determinações “das Carta 
de Atenas e os preceitos dos CIAM” com a utlização dos 
eixos estruturantes, o uso de pilotis e das grandes áreas 
verdes, além da monumentalidade por meio de edifícios 
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simbólicos e o uso da verticalidade para determinação 
de uma hierarquia no conjunto (MAHLER, 2015, p. 14; 
RODRIGUES, 1997, p. 146-147).

Na Figura 88 A|, B| e C| é possivel perceber 
movimentações de setores entre as 3 propostas 
apresentadas, alguns se repetem, outros apresentam 
pequenas modificações e apenas uma de fato, é proposta de 
forma diferenciada. O setor médico permanece no extremo 
norte em todas as propostas; o setor de direito, filosofia e 
a Reitoria, oscilam em posicionamentos na região central 
do campus, ganhando destaque  tanto na proposta de 
Piacentini como de Le Corbusier, como espaço central e 
simbólico do campus. 

Em relação aos setores de esportes e engenharia, 
são localizados ao lado aposto da linha férrea existente, 
promovendo uma descontinuidade, como barreira física, 
significativa das atividades do campus. Não foi possível 
identificar nas leituras acadêmicas, se tal fato, tanto em 
relação as repetições de padrões e distanciamento de alguns 
setores, eram exigências do programa de necessidades e/
ou discussões internas determinando exatamente as suas 
localizações no terreno. 

Algumas mudanças são percebidas apenas no setor 
de Belas artes, que na proposta de Piacentini é fragmentada 
em várias edificações na área central do campus, enquanto 

que na proposta de Le Corbusier e Lúcio Costa, transpõem 
a ferrovia e se aproximam das Engenharias. 

O setor residencial, se difere de maneira significativa 
entre a proposta italiana e as demais. O arquiteto italiano 
posiciona o setor residencial separado, principalmente 
fisicamente, devido a topografia e a proposta de implantação 
de um Jardim Botânico, no extermo oeste do campus. 
Também não foram encontrados dados/informações que 
justifiquem essa decisão do arquiteto.

PROPOSTAS DE LE COBUSIER E LÚCIO COSTA PARA CIDADE UNIVERSITÁRIA NO TERRENO DA QUINTA DA BOA VISTA.
Fonte: Oliveira (2005, p. 78, 83).
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| COMPOSIÇÃO PROJETUAL | 
Nenhuma das propostas apresentadas para o terreno 

Quinta da Boa Vista foram utilizadas, assim como a 
localização do próprio terreno foi alterado. No entanto, 
o arquiteto Jorge Machado Moreira participou de todo 
processo que envolveu os arquitetos Le Cobusier e Lúcio 
Costa, e portanto apresentou em sua proposta critérios 
e definições de desenho urbano com clara influência  e 
referência ao estudos já apresentados (OLIVEIRA, 2005, p. 
82).

Como primeira questão a ser indicada referente a 
composição projetual, envolve a construção do próprio 
terreno, no qual foi extremamente questionado sobre sua 
viabilidade, e definidos sob diversos contextos, inclusive 
militares, foi apresentado as soluções de aterramento 
e conexões (viadutos, pontes) com o continente. E 
posteriormente o desenvolvimento e apresentação do plano 
urbanistico e inclusive dos projetos arquitetônicos para 12 
edificações, entre os anos 1945 e 1948 (POSTINGHER, 2012, 
p. 27; RODRIGUES, 1997, p. 148-149).

Postingher (2012, p. 26) indica que basicamente o 
plano apresentado por Jorge Machado Moreira, apresentava 
“toda área como um parque continuo, cortado por ruas 
para automóveis e pedestres que interligavam os edifícios 
implantados sempre isoladamente”.

A autora complementa indicando que os espaços 
considerados como sociais para o campus foram previstos 
pelo uso dos pilotis, que se tornavam o espaço de “convívio 
e espaço dos estudantes ao longo da via que integra 
espacialmente todas as especializações técnicas. O jardim 
continua ininiterruptamente por baixo dos grandes 
conjuntos edificados alberte o espaço urbano fica livre e 
transitável” (POSTINGHER, 2012, p. 52).

Na Figura 89,  pode ser observado no Plano urbanístico 
proposto uma organização espacial das edificações em 
torno de uma grande eixo central, de extremo há extremo 
da ilha no sentido norte sul e os eixos intermediários no 
sentido leste-oeste e alças que faziam os contornos das 
bordas, formando circuitos. A localização das edificações 
foi determinada por meio de um zoneamento, sob 
os critérios discutidos e apresentados “pela Carta de 
Atenas, previa uma organização por setores em unidades 
com funções semelhantes: administração, unidades 
acadêmicas e serviços auxiliares. Toda área deveria ser um 
parque contínuo, cortado por vias de veículos e pedestres 
que integrassem os edifícios implantados isoladamente” 
(RODRIGUES, 1997, p. 148).

O zoneamento definiu os seguintes setores:

a) administrativo -Reitoria, Biblioteca 
Central e Prefeitura; b) setor de Filosofia, 
Ciências, Letras e Educação; c) Ciências 
Sociais, Políticas Econômicas; d) 
médico, odontológico, farmacêutico, de 
enfermagem e hospitalar; e) de tecnologia 
e ciências exatas; f ) Arquitetura, Belas 
Artes e Música; g) Educação Física; h) 
setor residencial; i) de serviços auxiliares; 
j) florestal e zoológico. Cada setor 
guardava uma reserva de área para sua  
expansão. (RODRIGUES, 1997, p. 130).

A partir de 1949, as obras foram iniciadas. Devido 
a falta de recursos, dos 12 prédios projetados, apenas 
foram iniciadas 5 edificações, o Instituto de Instituto de 
Puericultura e Psiquiatria, Hospital Universitário, Escola 
de Engenharia, Faculdade de Arquitetura e Oficina Gráfica. 
O Instituto de Puericultura e Psiquiatria foi inaugurado 
simbologicamente em 1954 (RODRIGUES, 1997, p. 131, 
148).

Durante a década de 60, são realizadas inúmeras 
interrupções e paralisações nas obras. Para Oliveira (2005, 
p. 128), neste período a Cidade Universitária se transforma 
na “cidade fantasma” e complementa que,

a década de 60 marcou um período 
desolador para a Cidade Universitária, 
chamada inclusive, em diversos jornais, 
de “cidade fantasma”. Os três prédios 
com construção ainda em andamento 
naquela época (Hospital de Clínicas, 
Engenharia e Arquitetura) tiveram 
suas obras atrasadas e por vezes 
interrompidas. Os demais previstos 
(Institutos de Psiquiatria e Neurologia, 
Centro Residencial, Institutos Médicos, 
Faculdade de Ciências Econômicas, 
Faculdade de Filosofia, Centro Cívico-
Reitoria, Biblioteca Central, Museu, 
Anfiteatros, Escola de Música, Jardim 
Botânico e Observatório Astronômico) 
não foram materializados. Nem mesmo 
o projeto urbanístico foi consolidado. 
Grande parte das unidades acadêmicas 
da Universidade não vieram para o 
campus e ainda hoje vivem isoladas. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 128).

Com o afastamento do arquiteto Jorge M. Moreira 
do escritório da técnica, por motivos de saúde, não 
“assegurou a continuidade plena do que seria a mais fiel 
aplicação da doutrina urbanística corbusiana” e boa parte 
do projeto original nunca foi implantado integralmente 
(POSTINGHER, 2012, p. 28).
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| APONTAMENTOS | 
O caso da UFRJ, a primeira Cidade Universitária 

do Brasil é um exemplo de fato, do que NÂO deve ser 
feito. Passado 30 anos em discussões e debates; e mais 20 
anos para inicio de suas atividades,  sempre associados e 
contidas em discussões politicas e ideológicas, que seja em 
um primeiro momento sob fortes  discursos acadêmicos 
(“vaidades acadêmicas”?), passando pelos discursos 
técnicos (“vaidades técnicas”?), entre engenheiros e 
arquitetos, entre arquitetos internacionais e nacionais, 
entre arquitetos da própria equipe; passando pelos 
discursos progressistas e autoritários, principalmente com 
os oportunismos e imposições; também entre discursos 
de recursos financeiros disponíveis e a falta de recursos 
e finalmente entre os discursos que nortearam todo o 
processo, referente a dualidade entre o ideário e a utopia, de 
um projeto urbano como representativo da modernização 
de um país.

O exemplo da UFRJ, apresenta questões de cunho 
politico, técnico e ideológico, no entanto disfarçados 
pela busca de idealizações individuais de diversos atores 
e agentes envolvidos, pela busca de uma identidade e 
simbolismo que representasse a modernização de um 
pais, pela aplicação de conceitos de desenho urbano que 
marcava preceitos da modernidade, e que permeou em 

torno de um “sonho de consumo” de ser o autor da grande 
ideia, onde as ascensões das vaidades são sobrepostas há 
ascensões da razão.

Após as leituras de diversos autores, já citados nesta 
parte do trabalho (ALBERTO, 2008; OLIVEIRA, 2005; 
POSTINGHER, 2012; RODRIGUES, 1997), é possível 
identificar as relações de “fracasso” deste modelo de 
estrutura física para a Universidade, que envolve deste o 
próprio desenho urbano da Cidade Universitária sob os 
ideais modernistas que priorizavam uma grande avenida 
principal e vias secundárias, todas elas ortogonais, o 
zoneamento de atividades por áreas do conhecimento e a 
construção de edificações suntuosas e marcantes, atreladas 
às necessidades de demonstração do progresso, sendo 
necessários recursos financeiros significativos, além de 
uma mão de obra especializada que não havia no período 
de sua fundação.

As decisões de construção de edificações isoladas e 
pulverizadas nessa nova “ilha”, sem conexões e articulações 
com a cidade existente, além da falta de promoção de 
espaços de convívio e permanência entre as edificações, 
sem a construção de núcleos de convivência entre e nas 
proximidades das edificações, ou seja, com a falta de 
criação de uma escala urbana voltada para o individuo 

ESQUEMA DE ANÁLISE: CIDADE UNIVERSITÁRIA NA ILHA DO FUNDÃO, 1975. 
Fonte: Decourt (2009). 
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e não apenas promovendo sucessivas inaugurações de 
prédios, completamente isolados entre eles.

Também defendem que o “fracasso” se deu ao fato do 
posicionamento geográfico do terreno escolhido, sendo 
que a própria configuração em ser uma ilha já demostra 
o isolamento e a fragmentação em relação à cidade. A 
questão do isolamento (OLIVEIRA, 2005; RODRIGUES, 
1997), também é bem questionada, já que alguns autores 
defendem que esta situação não foi associado apenas 
aos preceitos modernistas, influenciados pelo campi 
universitários americanos, e sim como uma grande 
estratégia militar de afastamento e desmobilização da 
classe estudantil. 

Na Figura 90, é visível a fragmentação da Cidade 
Universitária com a cidade, marcado pelo traçado em seu 
entorno, onde algumas pontes e viadutos marcam sua 
conexão física com a cidade (continente). O traçado foi 
bem modificado, observa-se a continuação do eixo central, 
mas suas ramificações foram em grande parte alteradas. As 
edificações também não apresentam relações entre si, onde 
cada Centro ou Instituto é representado por um conjunto de 
edificações, como o Centro de Ciências da Saúde, Centro de 
Ciências Matemáticas da Natureza, centro de Tecnologia, 
entre outros, que foram posicionados isoladamente entre 
eles.

A praça cívica com o prédio da reitoria, também não 
aconteceu além da mudança de localização da própria 
Reitoria ao local previsto, não existem relações de espaços 
de convívio e/ou permanência no seu entorno.

De uma forma geral, diante de todas as questões 
mencionadas neste trabalho, o fato é que durante 50 anos 
de processo, entre a idealização e o inicio de suas atividades, 
todas as definições e decisões passaram pelo domínio 
tanto da Universidade, como dos profissionais técnicos 
(Engenheiros e Arquitetos), como também pelos políticos 
e os militares. E independente dos responsáveis, dos 
períodos, ou dos “culpados” (se é que é possível estabelecer 
o sentido de culpa), a UFRJ é uma grande ilha no sentido 
fisico, como também funcional, onde o isolamento e sua 
fragmentação é geográfica, espacial e social, promovendo 
uma Universidade completamente dissociada das 
atividades urbanas e representativa de uma ruptura com a 
cidade e a sociedade.

[...] (comparando seu projeto ao feito 
por Jorge Machado Moreira) não seria 
esse absurdo do Fundão, aquela coisa 
desmedida, uma coisa bárbara. O que 
aconteceu? Essa mania de grandeza, 
eles estabelecem uma comissão 
organizadora, digamos, de professores, 
de todas as faculdades, todos os 
departamentos [...] para estabelecer os 
programas cada instituto apresenta sua 

programação [...]. Então começa aquele 
deliriro: cada departamento quer isso, 
aquilo, espaço maior.... Depois, somando 
tudo aquilo, fizeram-se uns programas 
exagerados, absurdos, muito grandes [...]. 
Nos próprios edifícios das faculdades, 
por exemplo a Faculdade de Arquitetura, 
todos se queixam muito, os alunos ficam 
ilhados, separados, não há convivência, 
muito dimensionada, com os pés direitos 
enormes, as galerias enormes, tudo 
enorme. [...] acho que foi um delírio 
que no fim ninguém era responsável 
por esse superdimensionamento 
[...] nenhuma cabeça mais forte que 
eliminasse aquele supérfluo todo, para 
fazer uma universidade mais compacta, 
mais funcional (ALBERTO, 2008 apud 
GOROVITZ, 1989, p.30).

ENTORNO IMEDIATO ATUAL.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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Para Oliveira (2005, p. 134), a sensação de um “campus 
frio, isolado, vazio”, vem como decorrência de um processo 
inacabado que saiu completamente da proposta inicial, já 
que várias edificações projetadas não foram construídas, 
os vazios da cidade universitária são sentidos e visiveis, 
conforme apresentado na Figura 91 A| e B|, e promove 
a “falta de segurança, insuficiência de salas de aulas, 
prédios mal adaptados às novas funções que passaram a 
desempenhar no decorrer dos anos, serviço de transporte 
precário, problemas ecológicos pela crescente degradação 
das áreas circunvizinhas à ilha, inexistência de espaços de 
lazer e convivência”, entre outros.

O fato é que, foi e é um grande “fracasso” no contexto 
da história de implantação de campi universitários no 
Brasil, onde até os dias atuais, a Universidade busca (re)
estabelecer relações com a cidade e a sociedade, onde a 
questão da humanização da Cidade Universitária é um dos 
assuntos que são frequentemente levantados e debatidos 
em diversas administrações da própria Universidade, 
como também no planejamento urbano da cidade do Rio 
de Janeiro.

E | BRASIL E A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 
1960

| CONTEXTO | 
A Universidade de Brasília surge como um “novo” 

modelo de planejamento de campus universitário, tentando 
superar o “fracasso” do modelo adotado na Universidade 
do Brasil (atual UFRJ). Esse processo é atrelado à ideia de 
modernização, interiorização e integração do território 
com o surgimento de uma nova capital (ALBERTO, 2008; 
COSTA, 2002; MAHLER, 2015).

Tanto para Alberto (2008) e para Mahler (2015), a UNB 
pode ser considerado um dos exemplos mais significativos, 
referentes à adoção dos conceitos modernistas na 
configuração dos espaços universitários e a implantação 
dos ideários relacionados à cidade universitária modernista, 
principalmente no Brasil. 

Em relação ao ideário de espaços universitários no 
Brasil neste período, tanto Costa (2002) quanto Alberto 
(2008) indicam que nos projetos concorrentes97 para a 
concepção do Plano Piloto da cidade de Brasília verifica-
se a utilização do termo cidades universitárias em várias 

97    Em 30 de setembro de 1956 foi publicado o edital para o con-
curso nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil (ALBERTO, p. 
79, 2008).

IMAGENS ATUAIS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO NA ILHA DO FUNDÃO. 
Fonte: UFRJ (2015) e Vida... (2015).

A

B
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propostas, ainda que o sentido atribuído a ele se aproxime 
da ideia de campus. 

Essa informação mostra-se importante, já que 
tal equipamento não estava previsto no programa de 
necessidades do concurso, desta forma mostrando-
se necessário para a compreensão do pensamento 
urbanístico e para a constituição de um Brasil moderno. Na 
Figura 92 são apresentados os cinco primeiros colocados, 
e a localização da proposta para a cidade universitária em 
cada projeto está destacada em vermelho (ALBERTO, 2008; 
COSTA, 2002). 

Para Alberto (2008, p. 139) é importante destacar a 
localização da cidade universitária próxima ao lago Paranoá, 
o que pode ser facilmente observado em grande parte das 
propostas apresentadas. Outra questão importante para 
o autor é a identificação da cidade universitária como um 
parque, com áreas amplas e verdes. Desta forma, apresenta 
duas questões relevantes: a necessidade de distanciamento 
das áreas centrais (no caso, da avenida perimetral), 
no intuito de garantir espaços para concentração e de 
isolamento, e a relação dos estudantes e o contato deles 
com a natureza, além da associação de atividades esportivas 
como promoção da qualidade de vida.

Alberto (2008, p. 151) ainda destaca uma singularidade 
nas propostas apresentadas, em específico do caso dos 

irmãos Roberto – cujo projeto foi classificado em 3º lugar 
–, que estabelece princípios diferenciados referentes à 
localização geográfica, como também nos princípios 
nortaeadores para a composição da cidade universitária. No 
memorial descritivo é indicado pelos autores da proposta, 
que,

Preferimos que a Universidade não fosse 
uma cidade isolada, sem contato com 
a vida da cidade. Tanto os professores 
como os alunos devem participar da vida 
urbana. O seu isolamento em recinto 
fechado só poderia deformar-lhes a visão 
dos problemas humanos. As vantagens 
que se poderia hipoteticamente obter 
pela proximidade dos diferentes centros 
de cultura é ilusória como demonstra 
a experiência universitária. Nenhum 
professor convive intelectualmente 
com seus colegas de outras faculdades, 
a não ser no caso bastante raro em que 
participem de altos conselhos técnicos 
ou administrativos. Quanto aos alunos, 
terão sempre ao seu alcance, em qualquer 
Core onde se situe sua escola, amplas 
possibilidades de contato com todos os 
aspectos da cultura. (ROBERTO, 1957, p. 
17 apud ALBERTO, 2008, p. 151-152).

A proposta vencedora para a nova capital do Brasil, 
do arquiteto Lúcio Costa, apresenta o campus universitário 
próximo da esplanada central e das edificações do 
Ministério, principalmente do Ministério da Educação 

PROPOSTAS APRESENTADAS PARA O CONCURSO DA CIDADE DE BRASÍLIA EM 1956, COM A LOCALIZAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA 
(CAMPUS UNIVERSITÁRIO) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DESTACADA EM VERMELHO EM CADA PROJETO APRESENTADO. 
Fonte: Alberto (2008, p. 141-152).
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(ALBERTO, 2008, p. 151). No entanto, essa proposta foi 
modificada durante a elaboração do projeto final, e a 
própria localização e as dimensões da cidade universitária 
sofreram revisões, conforme apresentado na Figura 93 A| 
e B|. Para Alberto (2008), tais mudanças de localização da 

cidade universitária podem estar vinculadas a visões de 
alguns atores e agentes do período que acreditavam que 
as manifestações estudantis poderiam ser uma ameaça, 
e que, portanto, sua proximidade à esplanada do governo 
deveria ser contida.

Sendo assim, o terreno escolhido para a implantação 
do campus universitário foi definido na extremidade da 
Asa Norte, com a dimensão de 257 ha, sendo limitado 
pela via L3 ao norte e pela L4 ao sul, margeando o lago 
Paranoá, estando em torno de 3,5 km do eixo monumental 
da cidade de Brasília, conforme indicado na Figura 94. 
É importante destacar a importância que foi dada em 
estabelecer as dimensões do terreno de forma adequada 
e de acordo com as possibilidades reais de implantação, 
já que havia uma grande preocupação em não repetir 
o superdimensionamento constatado no caso da UFRJ 
(ALBERTO, 2008).

| AGENTES E ATORES |
Na criação da UnB, alguns agentes e atores são 

fundamentais e devem ser destacados: na área política, 
o presidente Juscelino Kubitschek e o ministro Gustavo 
Capanema; na área da educação, Anísio Teixeira e Darcy 
Ribeiro; na área de planejamento, o urbanista Lúcio 
Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. No entanto, diversos 
outros atores e agentes foram responsáveis pela criação, 
implementação e manutenção dos planos e projetos da 
Universidade de Brasília.PROPOSTA DE LÚCIO COSTA – A| PROPOSTA INICIAL E B| PROPOSTA MODIFICADA.

Fonte: Alberto (2008, p. 150-151).

LOCALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM 
Brasília.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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Para Alberto (2008, p. 21), embora sua criação seja 
datada em 1962, já no contexto do governo de João Goulart, 
a ideia de criação da Universidade de Brasília (UNB) foi 
desenvolvida e incentivada pelo governo Kubitschek. E 
passou a ser considerada na história brasileira como a maior 
contribuição de Juscelino para a questão universitária 
(ALBERTO, 2008, p. 78-79).

Em julho de 1960, foi designada a comissão dos estudos 
complementares responsável pelo desenvolvimento do 
projeto de Lúcio Costa, composta por Darcy Ribeiro, Oscar 
Niemeyer e Cyro Versiani dos Anjos, subchefe do gabinete 
civil.  Nesse ano, Lúcio Costa lançou uma proposta, em 
forma de croqui, para o desenho do campus universitário. 
Em abril de 1962, Oscar Niemeyer apresentou seu projeto 
para a Praça Maior e, naquele mesmo ano, foi inaugurado o 
campus da UnB e criado o Centro de Estudos e Planejamento 
Arquitetônico e Urbanístico (ALBERTO, 2008; SOARES, 
2017).

Soares (2017) revela que entre 1965 e 1969 o Centro 
de Planejamento Urbanístico (CEPLAN) foi desativado em 
virtude da Ditadura Militar, voltando a funcionar em 1969, 
já sem a coordenação do arquiteto Niemeyer. Em 1978, foi 
transferido para o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
UnB, transformando-se em uma extensão do Laboratório 
Experimental, sob a coordenação do professor  Adilson 

Costa Macedo e de Cláudio Cordeiro Neiva (Assessoria 
de Planejamento e Controle), e posteriormente também 
de Antônio Afonso Toledo, do Escritório Técnico 
Administrativo.

Em 1986, o Centro foi renomeado como Centro de 
Planejamento Oscar Niemeyer, e em 2000, de novo ligado 
diretamente à Reitoria (SOARES, 2017). Entre 1987 e 1988, 
os arquitetos Alberto Alves de Faria, Eurico Salviatti, Gunter 
Kohlsdorf, Hailhi Lauriano Dias, Márcio Vilas Boas e Paulo 
de M. Zimbres, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo 
e da Prefeitura do Campus, trabalharam em um novo 
planejamento urbano do campus da UnB (SOARES, 2017).

Entretanto, apenas em 1998 foi elaborado  o Plano 
Diretor Físico do Campus, sob a coordenação de Frederico 
Flósculo Pinheiro Barreto, arquiteto e professor da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e de Alberto Alves 
de Faria e Cláudio Oliveira Arantes, profissionais membros 
da equipe técnica da UNB. Após esse período vários estudos 
foram realizados, principalmente referentes à setorização 
do campus, por meio do zoneamento dos usos e ocupações, 
definições de fluxos, aspectos ambientais, entre outros 
(UnB, 1998).

Recentemente, em 2016 (substituindo a Resolução nº 
004/2000, do Conselho Diretor), os arquitetos Evangelos 
Christakou, Cláudio Arantes, Eduardo Oliveira Soares e Julio 

C. L. Andreo, do atual CEPLAN, desenvolveram a Resolução 
nº 0007/2016, com novas definições de setorização 
e diretrizes do uso do solo do território do campus 
universitário no intuito de promover a normatização dos 
setores: Sul, Centro, Norte, Colina, Apoio, Arboreto, Centro 
Olímpico, Casa do Estudante Universitário, Península 
e Setor Experimental, por meio da definição de índices 
urbanísticos, categoria de uso e ocupação e tipologias de 
atividades em cada setor (UnB, 2016).

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS |
A primeira proposta para a UnB foi feita em torno 

de 1960 e publicada em 1962 pelo próprio arquiteto Lúcio 
Costa, no entanto apenas como um “esboço”, já que não 
houve um projeto definitivo. Contudo, tal proposta foi 
considerada como eixo norteador para a definição das 
ideologias e dos conceitos que deveriam ser adotados no 
projeto urbanístico a ser desenvolvido em anos posteriores 
pela equipe técnica de profissionais do CEPLAN sob a 
coordenação do arquiteto Oscar Niemeyer (ALBERTO, 
2008).

Na proposta de Lúcio Costa, o projeto foi estruturado 
com a integração de três modalidades: Institutos Centrais, 
Faculdades e Órgãos Complementares, e definido de 

forma setorizada por grandes áreas do conhecimento: 
Tecnologia, Ciências Médicas, Humanidades e Artes, com 
o objetivo de estabelecer contato com a natureza como 
princípio. Nesses setores, foi proposta a implantação de 
diversas Faculdades, Institutos e seus respectivos cursos, 
como: Química, Geociências, Física, Matemática, Artes, 
Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Visual, Direito, 
Administração, Letras, Ciências Políticas e Jornalismo, 
Ciências Econômicas, Biologia, Veterinária e Zootecnia, 
Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, entre 
outros (ALBERTO, 2008).

Para Alberto (2008, p. 211-212), não é possível 
identificar uma lógica na implantação proposta de cada 
Instituto e/ou Faculdade, mas o autor apresenta uma 
possível relação de proximidade entre eles de acordo com 
as áreas de atuação afins. E também indica a utilização de 
duas tipologias de espacialização baseadas nos princípios 
da razão na parte superior, onde foram propostas as áreas 
de Tecnologia e Ciências Médicas, e estando alocados os 
princípios dos sentimentos na parte inferior, com as áreas 
de Artes e Humanidades. 

A região central foi destinada aos equipamentos de 
sociabilização, com a proposta de implantação do Centro 
de Recreação e Cultura na área central do campus – uma 
esplanada verde para atividades de lazer e recreação para 
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toda a população –, com espaços de serviços e comerciais 
para atendimento aos usuários localizados na extremidade 
próxima às superquadras, e a implantação da Praça Maior, 
composta pelas edificações administrativas (Reitoria, 
Biblioteca, Auditório, Aula Magna, Museus, Editora e Rádio) 
na extremidade oposta (ALBERTO, 2008).

Outra questão importante, de acordo com Alberto 
(2008), é a localização das moradias estudantis nas áreas 
periféricas do limite do campus e o acesso pelas avenidas 
principais de conexão com a cidade, o que, segundo o 
autor (ALBERTO, 2008, p. 226-227) indicava uma possível 
busca de proximidade dos usuários do campus com a 
cidade, constituindo uma espécie de área de transição para 
as atividades acadêmicas. As moradias foram pensadas 
também tanto para os estudantes como para os professores 
e funcionários da UnB, na intenção de estabelecer formas 
de convivência entre os diversos usuários do campus. 

Na extremidade norte foi previsto o setor de esportes 
e áreas livres para recreação, destacando-se a proximidade 
com o lago Paranoá para complementação das atividades 
de lazer. É importante destacar que na proposta de Lúcio 
Costa são indicados apenas alguns equipamentos de 
esportes, com ênfase na previsão da construção do Ginásio 
e do Estádio, sendo que o projeto definitivo para o setor 

seria alterado anos posteriores, tanto a localização como 
também o programa de necessidades (ALBERTO, 2008).

Na Figura 95 é possível identificar a ruptura conceitual 
em estabelecer um único eixo linear central, apresentados 
nos outros casos analisados neste trabalho. Mesmo os eixos 
indicados não apresentam com clareza se foram pensados 
de fato como eixos de conexão entre os equipamentos 
de convívio ou apenas como uma ligação viária voltada à 
circulação dos automóveis98. As áreas estabelecidas como 
de lazer e recreação também se mantêm na escala urbana, 
apenas com a localização de supostos equipamentos, não 
apresentando relações internas entre eles, como também 
não é possível verificar com clareza indicações de conexões 
externas ao campus, sendo suposto que as vias de veículos 
indicadas na proposta buscaram articulações com o 
sistema viário existente.

98   Tal situação fica mais evidente durante a implantação do cam-
pus, com o fortalecimento de vias de penetração para automóveis em 
que a relação com o pedestre é focada na escala arquitetônica, com a 
implantação da futura edificação dos Institutos Centrais (ICC) e dos 
espaços de encontro em edificações de uso comum, como restaurantes, 
cantinas, alojamentos, entre outros.

ESQUEMA DE ANÁLISE: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 1960. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Alberto (2008, p. 72) e UnB (1962, p. 22).
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No entanto, segundo Alberto (2008), embora não 
tenha sido um projeto “completo”, não há dúvida de 
que o princípio da universidade estava bem articulado 
na proposta e já continha as ideologias e os conceitos 
urbanísticos estruturados, além de representar os ideais 
pedagógicos debatidos na formação da universidade no 
campo educacional por seus idealizadores.

| COMPOSIÇÃO PROJETUAL | 
Tendo por base a proposta inicial realizada pelo 

arquiteto Lúcio Costa, foi desenvolvido o Plano UnB, nos 
anos de 1963 a 1964, pelo Centro de Planejamento Oscar 
Niemeyer (CEPLAN), liderado pelo arquiteto de mesmo 
nome. O Plano UnB apresentou alterações pontuais 
em relação à proposta inicial, relacionadas mais aos 
equipamentos arquitetônicos do que propriamente a 
questões urbanísticas, com a definição da Praça Maior, 
como também com o projeto e a localização para os 
Institutos Centrais (ICC) e o Centro Olímpico, conforme 
apresentado na Figura 96.

PLANO UnB 1963/64.
 Fonte: Adaptado pela autora a partir de UNB (1972, p.8).

PLANO OSCAR NIEMEYER 1963

PLANO OSCAR NIEMEYER 1964

PROPOSTA CEPLAN 1969
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A intervenção no ICC acabou se tornando 
fundamental para a configuração urbana do campus, com 
a proposta de Niemeyer para a integração dos Institutos 
Centrais em um único edifício, modificando de forma 
significativa o plano proposto por Lúcio Costa com a união 
dos Institutos de Matemática, Física, Química e Biologia na 
área central do campus, em uma edificação com 700 m de 
extensão e 80.000,00 m² de área construída, tornando-se “o 
protagonista” do plano (ALBERTO, 2008; SOARES, 2017). 

Para Alberto (2008), essa situação fortaleceu e ofereceu 
um novo caráter de integração ao igualmente novo modelo 
pedagógico da universidade também proposto no plano, 
com a organização em três modalidades de órgãos:  Institutos 
Centrais, Faculdades e Órgãos complementares em quatro 
níveis – básico, bacharelado, formação especializada e pós-
graduação (UnB, 1962).

Em 1963 também é realizada a incorporação da 
denominada “Gleba B” para a implantação do Centro 
Olímpico da Juventude de Brasília, com a inserção 
de 1.100.254,02 m² ao plano, um novo programa de 
necessidades e a incorporação de diversas modalidades 
para esportes, ensino, recreação e competição, incluindo 
a construção do centro aquático e do estádio de futebol 
(SOARES, 2017; UnB, 1972).

Na década de 1970, várias modificações foram feitas 
no planejamento do campus pelos técnicos da CEPLAN 
(agora sem a liderança de Oscar Niemeyer), como a revisão 
dos eixos de expansão da universidade e a introdução de 
edificações com sistemas construtivos modulares de forma 
isolada, principalmente com o uso do sistema construtivo 
de pré-fabricados em concreto (ALBERTO, 2008).

Em 1972, é publicado o documento denominado de 
Planejamento Físico do Campus, que traz como principal 
mudança o deslocamento  das “residências estudantis 
para junto do Centro Olímpico/CO”, a implantação de 
um restaurante e de um Centro de Vivência (UnB, 1972).  
No entanto, de acordo com Soares (2017, p. 5), é possível 
verificar a “falta de interação entre as equipes que elaboram 
os projetos de arquitetura resultando em abordagens 
arquitetônicas desconectadas de um planejamento global”, 
conforme verificado nas edificações dispersas da Figura 97| 
A e o isolamento do ICC na Figura 97 B|, construídos entre 
as decádas 1970-1980.

Com transferência e vinculação do CEPLAN ao 
Laboratório Experimental de Arquitetura e Urbanismo, 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é realizado 
o Plano de Desenvolvimento Físico de 1975, em que foram 
trabalhados vetores de expansão do campus, zoneamento 

de atividades e locais de ocupação prioritária (SOARES, 
2017).

Para a autora, é importante destacar que nesse 
momento o campus é configurado em quatro grandes 
áreas de zoneamento: Ensino e Pesquisa, Administração, 
Apoio Comunitário e Residência dos Professores. Os eixos 
de expansão indicavam a necessidade de um crescimento 
programado e a conexão da área central com as bordas/
os limites do campus, principalmente em direção às 
superquadras, como também os limites leste-oeste e o 

Centro Olímpico, conforme indicado na Figura 98 (UnB, 
1975).

Em 1978, buscou-se melhorar o programa de 
necessidades do campus de forma mais detalhada, 
principalmente no que se refere à implantação do setor 
de serviços gerais (garagem, marcenaria, serralheria, entre 
outros), assim como se fez a previsão de implantação de 
estacionamentos e dos acessos ao campus com as definições 
e projeto de “interferência que o viaduto de acesso à ponte 
do Lago Norte teria no Campus” (SOARES, 2017, p. 6).

IMAGENS DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS UNB NOS ANOS 70, A| IMAGEM GERAL DAS EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS DO PERÍODO E B| 
DESTAQUE AOS INSTITUTOS CENTRAIS (ICC).
Fonte: UnB (2015). 
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Apenas na década de 1980 foram realizadas 
intervenções nos eixos de integração e propostas possíveis 
articulações com os eixos existentes ou usuais de circulação 
nas edificações (ALBERTO, 2008). A Política de Ocupação 
do Campus, realizada em 1987, teve por base uma circular 
aprovada pelo Conselho Diretor no intuito de garantir uma 
política de ocupação do espaço físico, principalmente 
voltada à definição de áreas, critérios e condições de 
implantação de outras entidades públicas e privadas, por 
meio de edificações extra-UnB, a fim de garantir outras 
fontes de recursos financeiros para a consolidação do 
campus (SOARES, 2017).

No período entre 1987 e 1988 foi elaborado o 
documento Ideia de Desenvolvimento Físico Espacial 
do Campus pelos arquitetos Alberto Alves de Faria, Eurico 
Salviatti, Gunter Kohlsdorf, Hailhi Lauriano Dias, Márcio 
Vilas Boas e Paulo de M. Zimbres, do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo e da Prefeitura do Campus. Para Alberto 
(2008), esse foi um dos documentos mais importantes, 
pois havia uma intenção clara de estudo dos princípios 
de urbanidade e centralidade, buscando identificar eixos 
de estruturação e um sistema de espaços públicos que 
permitissem a continuidade entre as edificações e a escala 
do pedestre (SOARES, 2017).

O destaque nesse período é a reflexão sobre as 
propostas de (re) introdução de estruturas físico-espaciais 
denominadas de sistema de espaços “predominantemente 
públicos”, indicando a necessidade de implantação de 
“espaços de domínio público”, por meio da promoção 
de potencialidades das áreas de praças, ruas, varandas, 
marquises, passarelas e dos pátios, para a criação de 
caminhos (eixos estruturadores) como elementos físicos 
capazes de promoverem encontros e permanências para o 
uso coletivo dos usuários do campus. (UnB, 1987/1988, p. 
14-15). 

Tal proposta indicava uma forte oposição, às diretrizes 
indicadas no Plano de 1975, onde a proposta de indução 
dos eixos de expansão em direção as bordas/os limites 
do campus, era substituída pela indicação de diversos 
“reforços” aos denominados eixos estruturadores, conforme 
apresentado na Figura 99 A|, B|, C| e D|. A proposta buscava 
uma reestruturação dos eixos de circulação na promoção 
da permeabilidade entre as edificações, e posteriormente 
a formação de pontos nodais (indicados no Plano, como 
pontos de encontros) capazes de promoverem eixos de 
circulação e estruturas de espaços públicos voltados ao lazer 
e estar, com potencialidades de atração e permanência da 
comunidade e articulações com a cidade (UnB,1987/1988).

EIXOS DE EXPANSÃO PARA AS BORDAS/ LIMITES DO CAMPUS, SENTIDO NORTE-SUL E LESTE-OESTE DA UNB, 1975.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de UnB (1975, p. 124).
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Em 1988, os arquitetos  Paulo Zimbres, Alberto de 
Faria e Viviane A. Curi apresentaram o  Planejamento 
da Extremidade Sul do  Campus, buscando a ocupação 
da área sul e a integração entre as atividades de ensino, 
pesquisa, ciência e cultura e a conexão das áreas verdes e 
de convivência com a vida urbana e os espaços públicos na 
cidade Brasília (SOARES, 2017; UnB, 1988).

O Planejamento Físico do Campus de 1989 representou 
a continuidade do documento Ideia de Desenvolvimento 
Físico Espacial do Campus elaborado pela mesma equipe, 
que idealizou algumas complementações para a “estrutura 
de caminho e vivência e o zoneamento do Campus. Ateve-
se, basicamente, a conjecturas sobre a localização de 
alguns prédios, totalizando 14 itens, indicando mais de 
uma alternativa para cada um deles” (SOARES, 2017, p. 9; 
UnB, 1989).

A autora destaca a modificação da setorização do 
campus em quatro zonas de ocupação, de acordo com a 
posição geográfica e não mais tipologias de ocupação: Norte, 
Sul, Central e Expansão. E concorda com o apontamento 
indicado por Soares (2017) que a proposta mais interessante 
desse plano é a criação da Comissão Permanente de Espaço 
Físico, cujo objetivo era acompanhar e avaliar a implantação 
dos espaços físicos no campus para encaminhamentos 
ao Conselho Superior da  UnB e que posteriormente foi 

replicado em várias universidades federais como forma de 
monitoramento dos espaços físicos universitários.

Até 1998, diversos  documentos foram elaborados, 
como o Plano de Circulação do  Campus, de 1992; o 
Relatório de Apresentação do Parque Tecnológico, de 1993; 
o Plano de Trabalho do Plano Diretor Físico do Campus, de 
1996; e o Relatório Parcial do Plano Diretor de Ampliação 
da Capacidade Física do Campus, do mesmo ano (SOARES, 
2017).

No entanto, ocorreu em 1998 à elaboração do Plano 
Diretor Físico do Campus sob a coordenação de Frederico 
Flósculo Pinheiro Barreto, arquiteto e professor da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e de Alberto Alves de 
Faria e Cláudio Oliveira Arantes, da equipe técnica da UnB. 
O plano previa a unificação das áreas de ocupação com o 
planejamento administrativo e financeiro da universidade 
por meio de diretrizes gerais tanto para o planejamento 
físico e institucional quanto para o projeto, a ocupação, 
a setorização e o zoneamento do campus (SOARES, 2017; 
UnB, 1998).

No plano é possível identificar a ideia de 
estabelecimento de um planejamento para as áreas de 
expansão do núcleo central, o que ocorreu sem padrões para 
o todo, sendo concentradas na área central e isoladas em 
alguns pontos específicos conforme a atividade realizada, PROPOSTAS DOS EIXOS ESTRUTURADORES E INDICAÇÃO DE PONTOS NODAIS NA UNB, 1987/1988.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de UnB (1987/1988, p. 18-19, 27, 29).
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devido à implantação longilínea e a frequência dos acessos 
campus/cidade, que criaram níveis de isolamento e 
permeabilidade para os setores do campus (UnB, 1998). 
É importante destacar que o plano indica diretrizes por 
meio de escalas, considerando “variáveis de planejamento 

do campus, da cidade, a fração urbana, a edificação e os 
espaços internos”, conforme apresentado na Figura 100 
(UnB, 1998, p. 70).

De acordo com a UnB (1998), o Campus Darcy Ribeiro 
foi condicionado aos padrões urbanísticos do Plano Piloto 
da capital. A observação de parâmetros de morfologia 
urbana e de linguagem arquitetônica foi considerada 
fundamental para manter sua harmonia com a cidade e 
a ocupação do campus, que basicamente se desenvolveu 
em torno de um núcleo central marcado pelo edifício do 
Instituto Central de Ciências (ICC). 

O projeto foi dividido neste período em cinco grandes 
setores: Sul, Central, Norte, Hospital Universitário e 
Península, conforme apresentado na Figura 101. No setor 
Sul, foi proposta a integração aos eixos de circulação e a 
localização dos equipamentos de uso coletivo do campus, 
havendo a implantação dos equipamentos públicos/
privados de interesse acadêmico; o setor Central já estava 
consolidado em uso e área, distribuindo a circulação 
para os demais setores; e embora esta não seja radial, os 
eixos de fluxo se dão por meio dos equipamentos de uso 
comum e dos eixos de comunicação dentro das áreas 
acadêmicas entre as unidades (Humanas, Ciências da 
Natureza, Tecnologia e Saúde). No setor Norte há algumas 
especificidades bastante complexas, como o nível de 
isolamento de algumas áreas, tanto em relação ao campus 
quanto à cidade, com a existência de áreas de preservação, 
como a estação de tratamento de esgoto (UnB, 1998).

A circulação segue os principais eixos vindos do setor 
Central; nessa área estão localizadas as instalações de 
manutenção e apoio técnico da universidade em razão do 
grau de isolamento/permeabilidade do local. Possui área 
para implantação de instituições de interesse acadêmico e 
habitação coletiva da comunidade universitária, sendo ainda 
carente de infraestrutura de apoio e relativamente isolada. 
Devido à grande variedade de usos e às especificidades 
do setor, as áreas de transição são destinadas a receber 
tratamento paisagístico adequado. (UnB, 1998).

O setor do Hospital Universitário encontra-se como 
um anexo à grande mancha de área do campus (setores 
Norte, Central e Sul), estando bem localizado na cidade e 
sendo de rápido acesso. No entanto, é um setor já saturado, 
com limitações à expansão e à reestruturação física, que 
deverão ser redirecionadas para os outros setores. Há 
ainda o setor Península, também fora da mancha, que 
apresenta alto grau de isolamento e exigem atividades de 
baixo impacto por sua localização à beira do lago, o que lhe 
confere grande potencial paisagístico (UnB, 1998).

ESCALAS DE ATUAÇÃO DAS PROPOSTAS DO PLANO DIRETOR PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 1998.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de UnB (1998).
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De acordo com o Plano Diretor e também indicados 
na Figura 101, foram são definidos a setorização das 
atividades a serem desenvolvidas dentro de cada setor 
sendo: áreas acadêmicas, de habitação coletiva e uma 
unidade para parque, hotelaria e convenções. E que foram 
definidos de acordo com fatores como a infraestrutura 
existente e as propostas a curto e longo prazo, além da 
viabilidade de implantação e de seu grau de uso: se está 
saturada ou subutilizada; se há vetores de expansão 
e de fluxos existentes; as relações entre as unidades 

implantadas (o que é chamado de “jogo de proximidades”); 
o movimento gerado pelos equipamentos de uso comum e 
a acessibilidade; o diálogo de escalas, seja do usuário com o 
campus ou deste com a cidade; as densidades e a frequência 
de uso dos espaços físicos e o seu impacto ambiental na 
acessibilidade, nas condições ambientais dos espaços de 
longa permanência, nos sistemas de segurança e controle, 
na circulação viária, na paisagem, em recursos humanos, 
na organização físico-espacial e no ordenamento territorial 
(UnB, 1998).

ZONEAMENTO E SETORIZAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de UnB (1998).
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Nos anos posteriores, algumas resoluções foram 
propostas na tentativa de normatização do uso e ocupação 
do solo – como a Resolução do Conselho Diretor da FUB 
n.º 0007/2016 (legislação vigente) em substituição à n.º 
0004/2000 (setores propostos no Plano Diretor de 1998), 
com a definição das tipologias principais e complementares 
de atividades e usos, além do monitoramento dos índices 

urbanísticos, das áreas para estacionamento e permeáveis, 
além dos aspectos relacionados à acessibilidade e meio 
ambiente, distribuídos agora em cinco setores: Sul, Centro, 
Norte, Colina, Apoio, Arboreto, Centro Olímpico, Casa do 
Estudante Universitário, Península e Setor Experimental, 
conforme Figura 102 (UnB, 2000, 2016).

ESQUEMA DE ANÁLISE: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2016. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Alberto (2008, p. 72); UnB (2000, 2016).
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| APONTAMENTOS |
A Universidade de Brasília teve seu campus pensado 

conforme o planejamento da cidade de Brasília e dos 
anseios e desejos de uma capital do país, e pretendia ser um 
novo modelo de universidade (devendo superar o modelo 
do campus da Ilha do Fundão99), de forma a integrar o 
planejamento acadêmico ao plano físico-territorial. 

Inicialmente como um estudo de Lúcio Costa, e depois 
com a formação de uma comissão para o desenvolvimento 
do projeto completo, durante as décadas de 1970 e 1980 
passou por várias modificações, com a revisão do eixos de 
circulação e a implantação de edificações de forma isolada, 
culminando, em 1998, com a elaboração do Plano Diretor 
do Campus, agora denominado campus Darcy Ribeiro, 
com a inserção de padrões urbanísticos, com parâmetros 
de morfologia urbana e a determinação de uma linguagem 
arquitetônica que buscava uma articulação entre a 
ocupação do campus e da cidade.

Todavia, o que se percebe é que a forte rigidez no 
zoneamento e na setorização de atividades por áreas 
de conhecimento; a construção de edificações isoladas, 
independentes e pulverizadas pelo campus e ainda a 

99  Na visão de Lúcio Costa, a cidade universitária do Fundão foi 
um momento de descuido do planejamento urbano brasileiro. (ALBER-
TO, 2008).

falta de interação na escala urbana entre os mesmos, 
são considerados como fortes fatores de segregação e de 
desarticulações internas no que se refere às conexões com 
a cidade. Na Figura 103, é possível visualizar seu isolamento 
e separação fisica da cidade, estando cercada pela L3 e pela 
L4, com poucas conexões viárias inclusive com as próprias 
superquadras.

Mesmo o Instituto Central de Ciências (ICC), o famoso 
Minhocão, apresentado como elemento organizador do 
campus da UnB, e no qual foram sendo distribuídas as 
demais edificações, é considerado uma espécie de barreira 
visual e física no sentido longitudinal. Para Mahler (2015), 
sua forma é limitadora, sem possibilidade de expansão. 
As unidades acadêmicas têm que se contentar com suas 
porções, sem conexões internas e externas. Nesse aspecto, 
o edifício se aproxima do paradigma da formalidade e sua 
disposição não promove encontros e permanências, a não 
ser em razão e por causa dos longos percursos, como um 
microcosmo de Brasília. 

Em conversa com funcionários e discentes, são 
frequentes os depoimentos dos que fizeram toda a 
graduação, ou trabalham há anos na universidade, e que 
nunca fizeram o percurso de ponta a ponta no edifício, onde 
as únicas áreas reconhecidas como pontos de convivência e 
com grande geração de presença são os locais de comércio 
(lanchonetes e cantinas).

Na Figura 104 A|, é apresentada uma tentativa recente 
de sociabilização entre os usuários da universidade, com 
a criação do novo Instituto de Química, cujo complexo 
recebeu, entre as edificações, a formação de praças internas 
no intuito de promover espaços de encontro e permanência 
para toda a comunidade. No entanto, o complexo é isolado 

das demais edificações e com usuários/frequentadores 
específicos dessa área do conhecimento, e em razão da 
falta de espaços atrativos e de permanência tem sido pouco 
utilizado.

É fato que a produção do documento Ideia de 
Desenvolvimento Físico Espacial do  Campus destaca a 
promoção das vivências urbanas e a inserção de espaços 
capazes de promoverem vitalidade e urbanidade no campus, 
assim como o Plano Diretor, de 1998, indica inúmeras 
vezes a intenção de tornar a universidade um espaço 
comunitário, com a destinação de áreas para a instalação 
de equipamentos de interesse comunitário, parques de 
lazer e recreação, convenções, hospital e hotelaria. 

No entanto, os equipamentos ditos comunitários 
são isolados das demais atividades do campus, e as 
grandes “faixas de domínio público” e os “setores urbanos 
extracampus”, além de estarem alocados nas margens do 
campus, não apresentam qualquer definição clara de como 
seria e poderia acontecer uma integração com a cidade e 
uma interface com a sociedade, conforme apresentado na 
vista atual do campus, na Figura 104 B|, onde é possível 
verificar os amplos espaços verdes, a baixa densidade 
construtiva, além do distanciamento entre as edificações 
na área de ocupação.

ENTORNO IMEDIATO ATUAL.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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mostrando claramente sua frustração e os descaminhos 
entre a idealização de uma universidade e o que realmente 
foi implementado. O autor, ainda aponta que o “principal 
desvio talvez tenha sido este, tornar-se mais uma quando 
foi concebida para ser a principal” (ALBERTO, 2008, p. 309).

Desta forma, com um desenho urbano estruturado 
sob uma rígida setorização das atividades por áreas de 
conhecimento, com separação da circulação de pedestres 
e o fortalecimento do uso de veículos, o isolamento dos 
setores esportivos e habitacionais por extensas áreas livres, 
entre outros fatores já citados, resultou na situação atual, 
com a localização dos prédios de forma dispersas e isoladas 
pelo campus (em torno de 120 edificações). Assim, o que 
realmente se percebe em relação à construção da UnB é 
que se trata de um grande equipamento isolado às margens 
da cidade na Asa Norte, com edificações pulverizadas, 
com pouca ou quase nenhuma conexão entre elas e com a 
cidade.

2.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | EIXO 2

Este capítulo apresentou o surgimento e a 
estruturação dos conceitos de espaços universitários, 
campus universitário e cidades universitárias, identificando 
fatos e episódios relativos à origem, à estruturação e ao 
desenvolvimento desses espaços e sua relação com o espaço 
urbano em vários contextos históricos e geográficos. 

Para a indicação das rupturas e (des)continuidades 
identificadas, o capítulo iniciou por  1) CONHECER os 
contextos geográficos e históricos sistematizando-os em 
três períodos, apresentando uma organização metodológica 
para a exemplificação dos temas abordados durante o 
trabalho, para que estes pudessem ser compreendidos de 
forma clara e objetiva, com a construção de uma matriz 
histórica, conforme apresentado na Figura 106 A|.

Para a composição do capítulo, foi necessário 2) 
COLETAR uma série de referências em textos, artigos, livros, 
revistas, sites e outros meios que pudessem exemplificar 
os recortes temporais e espaciais para a apresentação das 
questões relevantes para o trabalho, verificando suas forças 
de atuação nas ideologias e conceituações de cada contexto 
e modelo adotado, as relações de poder e propriedade etc.

Foi priorizada a utilização de casos e experiências 
mais citados, utilizados como referência nas pesquisas 

Outro fator significativo que se observa é que o 
impacto das transformações promovidas pelo período da 
ditadura militar foi decisivo para descaracterizar a ideia 
inicial do projeto, principalmente quando aliado à falta de 
investimentos e à dimensão/escala do projeto, de tal forma 
incompleto que, aos poucos, foi se tornando inviável e 
construído parcialmente. 

As resoluções 004/2000 e 007/2016 buscam uma 
tentativa de normatização de uso e ocupação do solo e 
claramente uma ordenação territorial no cumprimento 
de índices urbanísticos e aspectos ambientais e de 
acessibilidade. Mas o que se percebe é, mesmo após diversos 
estudos e reflexões apontados para o planejamento do 
campus, a falta de continuidade nas diretrizes propostas e 
na execução das edificações e da infraestrutura em espaços 
com baixa densidade e edificações isoladas e dispersas, 
ainda representando uma ocupação desordenada e um 
planejamento visto sob os olhares da arquitetura e não da 
escala urbana, são fatores determinantes para manutenção 
da situação de desconexão do campus com a cidade.

Alberto (2008, p. 308 apud RIBEIRO, 1978, p. 165) 
destaca na conclusão de sua tese que o próprio Darcy 
Ribeiro (grande incentivador da criação da UnB) indicou 
em seu livro uma reflexão sobre a UNB, afirmando que 
“quando se tem uma filha e ela cai na vida, não se fala dela”, 

IMAGENS ATUAIS DO CAMPUS DA UNB. A| INSTITUTO DE 
QUÍMICA E B| VISTA GERAL.
Fonte: UnB (2015).

FIG.
104

A

B
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levantadas para a composição do capítulo. Assim, no 
primeiro capítulo, os casos de Oxford, Cambrigde e Paris 
ganharam destaque; no segundo, as universidades de 
Virginia e Berkeley foram utilizadas para a exemplificação 
do surgimento do conceito de campus universitário, e a 
universidade de Columbia e Massachusetts, assim como 
outros exemplos, demonstraram a contramão da aplicação 
do modelo padrão. Já no terceiro, foram analisados cinco 
casos emblemáticos na América Latina: Chile, México, 
Venezuela e dois casos de espaços universitários no Brasil, 
a UB (UFRJ) e a UnB.

O capítulo se propôs a 3) OBSERVAR casos e 
experiências que, durante as leituras para a composição do 
trabalho, foram identificados como pontuais e significativos 
para a organização e caracterização de cada período. Desta 
forma, apresentaram-se nas análises fatos e episódios que, 
no primeiro período, identificassem a estruturação de uma 
forte relação entre o homem e a cidade medieval, com a 
formação das estruturas e dos espaços universitários. 

Ao longo da história, com a criação dos campi 
universitários (segundo período), foi  promovida uma ação 
oposta à do primeiro período (que marcava a existência dos 
espaços universitários na cidade), reaproximando o homem 
do campo e da natureza, o que foi considerado como 
essencial para a promoção de um aprendizado adequado, 

fazendo uso do isolamento e da separação física entre a 
universidade e a cidade, entre os citadinos e os estudantes. 
No terceiro período, foi possível identificar transformações 
significativas nas estruturas (espaços universitários) e nos 
campi universitários por meio do distanciamento físico e 
do rompimento de elos entre a universidade e a cidade, 
com a criação das cidades universitárias.

Desta forma, foi possível 4) EXPLORAR os aspectos 
físico-espaciais e socioculturais, com a observação da 
produção de descontinuidades e rupturas nos espaços 
urbanos, identificadas por meio de fatos e episódios que 
promoveram o rompimento desse equipamento público 
com a cidade e a sociedade, principalmente no contexto 
latino-americano. Ao analisar as relações do homem com as 
dualidades em questão – campo/cidade ou natureza/obra 
–, foi possível identificar como os espaços universitários 
foram estruturados entre essas dicotomias antagônicas, e 
como estas foram se diluindo-se e/ou se sobrepondo, ou 
assumindo novas características, centralizadas nos novos 
hábitos e costumes do homem contemporâneo com a 
inserção de novos agentes e atores de atuação no espaço 
urbano e promovendo novas conformações espaciais tanto 
na cidades como também nos espaços universitários.

Foi necessário 5) VALIDAR as relações de acessos e 
propriedades, como de pertencimento e apropriação, para 

a identificação das potencialidades de cada período de 
promover a ativação e o domínio público.

No primeiro período, foi possível observar que o 
surgimento da universidade não apresentava uma estrutura 
física de representação no território. Apenas a partir do 
momento em que suas atividades foram expandidas e 
ocorreu a sua materialização em espaços físicos é que de 
fato ela passou a existir como um equipamento urbano. 
Constatou-se nesse momento histórico o  início de uma 
relação entre a universidade e a escala urbana.

Observou-se ainda uma relação muito clara com a 
dimensão social e cultural da cidade, com a promoção de 
continuidades físicas e/ou comportamentais, de forma 
que a universidade passou a se inserir na malha urbana 
existente, como também suas atividades começaram a ser 
entendidas como complementares à vida urbana. Apenas 
com a inserção do modelo inglês, dos chamados colleges, 
foi possível verificar a concentração de atividades em 
espaços físicos específicos, dando início a um processo de 
separação física entre atividades cotidianas e atividades 
universitárias em espaços definidos e limitados. 

A influência e o poder da Igreja, até então soberanos 
nesse equipamento, passaram a ser desejados pelo Estado, 
que buscava a dominação do conhecimento, mas também 
a dominação ideológica. Desta forma, esse equipamento 

passou a se estabelecer como uma instituição pública e de 
prestígio na sociedade e, portanto, sua inserção em escala 
monumental tornou-se importante para que a universidade 
se transformasse em uma instituição relevante e de 
visibilidade dentro da cidade.

No segundo período, além da concentração de 
atividades, ocorreu uma relação de contiguidade entre as 
estruturas físicas, com a ideia de formação de um espaço 
único e principalmente distante das atividades cotidianas, 
com o isolamento das atividades universitárias. 

Esse foi um momento marcado por uma ruptura 
ideológica, com o domínio da ciência no ensino (não mais 
religioso) e na pesquisa, indicando o rompimento completo 
com a Igreja. Além disso, houve a inserção da escala espacial 
e bucólica por meio do distanciamento físico, marcado 
pelo posicionamento da universidade num território 
dissociado da cidade, com leis e normas próprias, como 
também a aproximação com o espaço rural, representado 
pela “natureza” como garantia de qualidade de vida e de 
ensino, com uma suposta preocupação com a dimensão 
ambiental (não como se vê hoje, mas com a necessidade 
de proximidade e conexão com os elementos da natureza, 
o que traria qualidade de vida).

Esse processo promoveu o rompimento com o espaço 
social, ou seja, com as atividades de sociabilização na 
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cidade, promovendo uma segregação física e social, que 
encontrou seu auge no período seguinte, com a formulação 
do conceito de cidades universitárias.

Foi constatado que surgiram também outros modelos, 
inclusive nos EUA, possuindo como princípio norteador 
uma universidade considerada urbana, com sua inserção 
diretamente no tecido urbano existente, indo na contramão 
dos ideais dos modelos isolados e distantes, buscando 
interação tanto com a cidade quanto com a sociedade.

O terceiro período abarca os contextos latino-
americanos, com um recorte espacial na trajetória 
urbana, em virtude da aplicação direta de conceituações 
relacionadas com a temática, utilizando-se o modelo 
modernista iniciado nos Estados Unidos, representando a 
síntese e a experimentação do urbanismo moderno, com a 
transferência de concepções/conceitos que surgiram para 
a concretização de uma cidade ideal (funcional), aplicados 
e concentrados nas chamadas cidades universitárias.

Sendo assim, a arquitetura e o urbanismo se 
responsabilizaram pela materialização de símbolos e 
pela criação de identidades nacionais, e as instalações 
universitárias passaram a ser vistas como a consolidação das 
bases políticas do Estado, o que se justifica pela necessidade 
de modernização de cada país.  Além disso, a ascensão 
da universidade nesses países envolveu a necessidade 

de formação de um quadro com técnicos e profissionais 
qualificados para seu crescimento e desenvolvimento.

O que se observa ao se analisar a composição de cada 
projeto são repetições e analogias de conceitos gerais em 
todos os exemplos citados nesse período (Chile, Venezuela, 
México e Brasil), com a formação de uma estrutura 
autossuficiente e extremamente funcional. Essa estrutura, 
baseada no uso de eixos ora prioritário aos pedestres, 
ora aos veículos; ora separados, ora compartilhados, 
estabelece o traçado urbano e é rodeada por edificações 
setorizadas (zoneamento) em Institutos/Departamentos 
e/ou referências geográficas.

Quando analisamos alguns exemplos, como o caso 
do Chile, que inicialmente era um campus afastado da 
área central de Concépcion, mas que hoje se encontra 
em uma área densamente urbanizada e que não recebeu 
fechamentos por muros, grades e outras barreiras, 
percebemos que ali, de uma forma geral, foi possível 
estabelecer uma relação de integração com a cidade. 
Situação essa que não ocorreu nos casos do México, de 
Caracas e da UFRJ/UnB (no Brasil), cujos campi foram 
pensados com a clara intenção de isolamento, estimulados 
pelos discursos progressistas, alguns inclusive autoritários, 
promovendo a segregação física, social e espacial desse 
equipamento urbano em relação à cidade. 

Além da UFRJ e da UnB, que foram exemplificadas 
como símbolo de um modelo e da idealização dos campi 
universitários brasileiros, outras universidades, como 
a UFMG, a UFBA, a UFPR, a UFU, a UFG, a UFCE, entre 
outras, que não foram foco de estudo nesse trabalho, 
também se tornaram enclaves urbanos nas cidades onde 
foram inseridas, formando verdadeiros “fragmentos” no 
seu entorno, conforme foi possível constatar por meio das 
referências bibliográficas consultadas. 

No esquema de análise e no quadro comparativo, 
conforme indicado na Figura 106, pode-se verificar a 
definição de um eixo central, ou de vários eixos, como no 
caso da UnB, que receberam um elemento de socialização 
dos usuários, em grande parte dos exemplos analisados 
em composição com uma área livre, denominada de praça, 
onde foram posicionados equipamentos coletivos como 
biblioteca, reitoria, entre outros, em seu entorno imediato.

Os casos também apresentam a identificação de 
espaços de convívio, com áreas de lazer e recreação e 
áreas livres/verdes, além de espaços coletivos como a 
biblioteca, espaços esportivos e/ou culturais, restaurantes 
universitários e espaços de apoio (lanchonetes, cantinas, 
prestação de serviços e comerciais, entre outros) 
considerados como espaços compartilhados com a 
sociedade e a cidade.

Todo o complexo é pensado como uma estrutura 
autossuficiente claramente visível, com poucas referências 
e/ou indicações de conexões e articulações externas, em 
sua grande maioria afastado do centro urbano, visto como 
um novo polo de crescimento e desenvolvimento da cidade.

Tal situação é nitidamente percebida quando se 
estabelece um paralelo entre o projeto e a implantação 
atual dos campi. Verifica-se sua separação física da 
cidade, de tal forma que suas conexões são extremamente 
complexas, tornando-se territórios isolados da vida urbana, 
principalmente os casos da Venezuela, do México e do 
Brasil.

A seguir, foi elaborado o quadro comparativo da 
formação e estruturação dos espaços universitários dos 
casos latino-americanos:

QUADRO COMPARATIVO DOS CASOS LATINO-
AMERICANOS.
Fonte: Autora.

FIG.
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CATEGORIA/CASO
CHILE E A 

UNIVERSIDADE 
DE CONCEPCIÓN

VENEZUELA E A 
UNIVERSIDADE 

CENTRAL DE 
CARACAS

MÉXICO E 
A UNAM 

(UNIVERSIDADE 
NACIONAL 

AUTÔNOMA DO 
MÉXICO

BRASIL E A 
UNIVERSIDADE 

DO BRASIL (UFRJ)

BRASIL E A 
UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS

INÍCIO DO 
PROCESSO

1931 1944 1945 1920 1960

INAUGURAÇÃO 1937 1955
1952

(SIMBÓLICO)
1954

1954 
(SIMBÓLICO)

1972
1962

CONTEXTO
AMPLIAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE

POLÍTICO E REGIME 
MILITAR

ESTRUTURAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE E 

POLÍTICO

POLÍTICO E REGIME 
MILITAR

POLÍTICO

OBJETIVO/
IDEOLOGIA

CONCENTRAÇÃO 
DE ATIVIDADES

MODERNIZAÇÃO 
DO PAÍS

CONCENTRAÇÃO 
DE ATIVIDADES 
E CRIAÇÃO DE 
IDENTIDADE

MODERNIZAÇÃO 
DO PAÍS

MODERNIZAÇÃO 
DO PAÍS

EQUIPE TÉCNICA
CONTRATAÇÃO 

EXTERNA
CONTRATAÇÃO 

INTERNA

CONCURSO – 
VENCEDOR EQUIPE 

INTERNA

CONTRATAÇÃO 
EXTERNA 

+INTERNA

ESTUDO EXTERNO+ 
CRIAÇÃO DE 

EQUIPE INTERNA

TEORIA
- PLANO ORIGINAL

ESTRUTURA FÍSICA

DIMENSÃO 27 Ha 203 Hec 600ha 590hec 257ha

EDIFICAÇÕES 
(CONSTRUÍDAS)

5 EDIFICAÇÕES 40 EDIFICAÇÕES 5 EDIFICAÇÕES 5 EDIFICAÇÕES
1 EDIFICAÇÃO + 

DOIS COMPLEXOS

POPULAÇÃO 
(ESTUDANTES)

6.000 ALUNOS NÃO IDENTIFICADO 25.000 ALUNOS
15.500 PREVISÃO 
DE AMPLIAÇÃO 

30.000
NÃO IDENTIFICADO

CATEGORIA/CASO
CHILE E A 

UNIVERSIDADE 
DE CONCEPCIÓN

VENEZUELA E A 
UNIVERSIDADE 

CENTRAL DE 
CARACAS

MÉXICO E 
A UNAM 

(UNIVERSIDADE 
NACIONAL 

AUTÔNOMA DO 
MÉXICO

BRASIL E A 
UNIVERSIDADE 

DO BRASIL (UFRJ)

BRASIL E A 
UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA

PROJETO 
URBANÍSTICO

COMPOSIÇÃO 
PROJETUAL

EIXO CENTRAL 
E GEOMÉTRICO 

CAMPUS ABERTO

TRAMA URBANA 
CIDADE-MUSEU

EIXO CENTRAL 
+ FORMAÇÃO 
DE CIRCUITOS 
(INTERNO E 
EXTERNO)

CAMPUS 
“ILHADO” CIDADE 

UNIVERSITÁRIA 
CIDADE FANTASMA

EIXOS DE 
CIRCULAÇÃO + 
CAMPUS NAS 

BORDAS

ORGANIZAÇÃO 
INTRAURBANA

ZONEAMENTO 
FUNCIONAL 

POR GRANDES 
ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 
FUNCIONAL

ZONEAMENTO 
FUNCIONAL 

POR GRANDES 
ÁREAS DO 

CONHECIMENTO

ZONEAMENTO 
FUNCIONAL POR 
SETORES + CADA 
FACULDADE COM 

SEU PRÉDIO

ZONEAMENTO 
FUNCIONAL 
EDIFICAÇÕES 
ESPECÍFICAS

ZONEAMENTO 
FUNCIONAL POR 

SETORES POR TIPOS 
DE USOS

ORGANIZAÇÃO 
EXTRAURBANA

DISTANTE DA 
CAPITAL MAS 
PRÓXIMO DO 

CENTRO URBANO 
DA CIDADE DE 
CONCEPCIÓN

NA CAPITAL 
REGIÕES 

PERIFÉRICAS NOVO 
CENTRO URBANO

NA CAPITAL

NA CAPITAL 
(INÍCIO ANTES DA 
TRANSFERÊNCIA 
PARA BRASÍLIA)

NA NOVA CAPITAL

MOBILIDADE PEDESTRE
INSERÇÃO DO 
AUTOMÓVEL

SEPARAÇÃO 
ENTRE PEDESTRE E 

AUTOMÓVEL

SEPARAÇÃO 
ENTRE PEDESTRE E 

AUTOMÓVEL

PRIORIDADE AO 
AUTOMÓVEL

ESPAÇO SOCIAL
PRAÇA CENTRAL
FÓRUM ABERTO

CONJUNTO 
CENTRAL+ LAJES 

COBERTAS +PRAÇA 
COBERTA

PRAÇA CENTRAL + 
SETOR ESPORTIVO

ESPAÇOS ABERTOS 
E PILOTIS

CENTRO CÍVICO
REGIÃO CENTRAL
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Por fim, foi importante 6) REFLETIR sobre as 
principais questões tratadas em cada período e sobre os 
conceitos aplicados na elaboração dos projetos e suas 
principais relações com a cidade e consequências para 
ela e para a sociedade, de forma  a identificar as conexões 
diretamente relacionadas às escalas de intervenção e as 
tensões relativas à atuação das dimensões sócioespaciais, 
conforme apresentado na Figura 106 |B.

Desta forma, o que pôde ser observado em todos 
os períodos como questão principal foi o uso de escalas 
com funções urbanas diferenciadas e consequentemente 
a definição do alcance de suas conexões e características 
no espaço do habitar, influenciando as interfaces com a 
cidade:

• escala urbana: marca sua existência física e com 
espaço definido e limitado na cidade;

• escala monumental: marca o uso das edificações e 
dos espaços universitários com dimensões e escalas 
diferenciadas, como elementos visualmente em 
destaque;

• escala espacial: delimita seu espaço e locação no 
território, com atividades com um único fim;

• escala bucólica: marca a reaproximação do homem 
com a natureza, em uma síntese de qualidade de 
vida;

• escala funcional: marca a setorização e o 
zoneamento de tipologias de uso e ocupação de 
forma concentrada;

• escala simbólica: marca a atuação representativa 
de uma ação política e a demonstração de poder.

As análises dos casos estabeleceram também a relação 
e a atuação das dimensões socioespaciais que funcionaram 
como referência nas tomadas de decisão e como definidoras 
das tensões, norteando desde a posição geográfica escolhida 
à composição formal do projeto urbanístico, as dimensões 
dos espaços universitários, o programa de necessidades 
(equipamentos a serem implantados), a utilização dos 
espaços públicos e, consequentemente, as interfaces com 
a sociedade. Desta forma, foram identificadas as seguintes 
dimensões nas análises deste capítulo:

• dimensão ambiental: atuação na necessidade de 
retorno do homem ao campo e futuramente na 
inserção de princípios ecológicos e ambientais;

• dimensão politica: atuação na esfera político-
institucional, por meio de estratégias de 
demonstração de poder e modernização;

• dimensão pública: atuação na composição da vida 
pública, verificando-se a intenção de interação 
com o espaço público;

• dimensão econômica: atuação nos interesses e 
nas oportunidades vinculadas às ações mercantis 
(mercadorias, bens e serviços);

• dimensão social: atuação no compartilhamento 
de suas estruturas com as demais funções sociais 
da cidade e da sociedade;

• dimensão cultural: atuação como identidade e 
memória na composição do espaço urbano, como 
equipamento necessário para o funcionamento da 
cidade.

A identificação da escala e da dimensão sócioespacial 
foi essencial para a definição dos estudos e casos analisados 
no próximo capítulo, por meio do cruzamento de dados e 
informações com as principais temáticas levantadas no Eixo 
1. Como também, foi possível também definir 4 (quatro) 
dimensões relevantes e mais atuantes na matriz histórica, 
capazes de compor as tendências e problematizações a 
serem identificadas nos novos campi universitários na 
cidade contemporânea.

A |MATRIZ HISTÓRICA  E B| DIAGRAMA SÍNTESE-EIXO 2.
Fonte: Autora.

FIG.
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DIMENSÃO POLÍTICA

ESCALA MONUMENTAL

ESCALA TERRITORIAL

ESCALA URBANA

ESCALA BUCÓLICA

DIMENSÃO ECONÔMICA

IDADE 
MÉDIA

SÉC. XIV 
- 

SÉC. XIX

SÉC. XI 
- 

SÉC. XIII
SÉC. XI SÉC. XXSÉC. XIX 

- 
SÉC. XX

SÉC. XXI

1º PERÍODO                                       2º PERÍODO 3º PERÍODO

EUROPA

1ª 
GUERRA

MUNDIAL
ESTADOS 
UNIDOS

ÁMERICA 
LATINA

2ª 
GUERRA

MUNDIAL

-VENEZUELA (1943)
-MÉXICO (1950)
-BRASIL | UFRJ (1920)

NOVOS MODELOS 
EUROPEUS

-PARIS (CIUP) (1920)

CHILE (1920)
ESPAÇOS ABERTOS 
ARTICULADOS 
INTEGRADOS

MODELOS 
ÁMERICA LATINA

-UNB|BRASÍLIA (1960)

SÉC. XX

NOVAS  ESPACIALIDADES?

DOMÍNIO

IDADE 
MÉDIA

    

       PODER

 PRO
PRIEDADE

      IGREJA

   ED
IFICAÇÕES

      IGREJA

   IGREJA X

       ESTADO
 

SÉC. XXI

        RELIGIOSAS

   ED
IFICAÇÕES

  U
N

IVERSITÁRIAS

       ESPAÇOS
   U

N
IVERSITÁRIOS

       ESPAÇOS

   U
N

IVERSITÁRIOS

      ESTADO

      ESTADO

        CAM

PI

   U
N

IVERSITÁRIOS

        CAM

PI

   U
N

IVERSITÁRIOS

      ESTADO

  MERCADO
 X

       ESTADO
         CAM

PI

   U
N

IVERSITÁRIOS

SÉC. XI

       

SÉC. XI
-

SÉC. XIII

SÉC. XIV
-

SÉC. XIX

SÉC. XIX
-

SÉC. XX
SÉC. XX

DOMÍNIO

IDADE 
MÉDIA

    

       PODER

 PRO
PRIEDADE

      IGREJA

   ED
IFICAÇÕES

      IGREJA

   IGREJA X

       ESTADO
 

SÉC. XXI

        RELIGIOSAS

   ED
IFICAÇÕES

  U
N

IVERSITÁRIAS

       ESPAÇOS

   U
N

IVERSITÁRIOS

       ESPAÇOS
   U

N
IVERSITÁRIOS

      ESTADO
      ESTADO

        CAM

PI

   U
N

IVERSITÁRIOS
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CAMPI UNIVERSITÁRIOS E  
ESPAÇOS PÚBLICOS 
TENDÊNCIAS E 
PROBLEMATIZAÇÕES

apresenta como foco a UNIVERSIDA-
DE e seus CAMPI UNIVERSITÁRIOS, 
identificando PROBLEMATIZAÇÕES 
e TENDÊNCIAS por meio de experi-
ências que se apresentam como van-
guardistas e como “novos modelos” de 
espaços universitários para a cidade, 
tendo por base suas atuações nas di-
mensões sócio-espaciais e sua inter-
face com um novo agente norteador 
da conformação espacial no espaço 
urbano contemporâneo, o mercado, 
estabelecendo reflexões sobre o papel 
do campus universitário (como tam-
bém da instituição pública) e suas 
possíveis relações com a cidade, a 
sociedade e os espaços públicos e de 
domínio público na contemporâneo.



A relação entre os espaços públicos e os espaços 
universitários na cidade contemporânea perpassa pela 
atuação das dimensões sócioespaciais da universidade 
(campus universitário) na sociedade (cidade) e por sua 
interface com um novo agente norteador da conformação 
espacial no espaço urbano contemporâneo, o mercado, 
apontando problematizações (tensões) e tendências 
(conexões) do tema, estabelecendo reflexões sobre o papel 
do campus universitário (como também da instituição 
pública) e suas possíveis relações com a cidade, a sociedade 
e os espaços públicos e de domínio público.

Este capítulo se apresenta como um exercício de 
reflexão sobre o papel da instituição pública no espaço 
urbano e sobre suas relações de domínios, ditos públicos, 
em uma cidade hoje claramente condicionada pelo 
mercado, conforme já apontado no Capítulo 1. Aqui será 
retomada a relação desse novo agente e sua influência 
nas tomadas de decisões e definições dos vetores de 
crescimento e desenvolvimento, com a implantação dos 
espaços universitários nas cidades e suas interfaces com o 
espaço público.
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Entender o comportamento desse espaço dito 
público como estratégia para o exercício da cidadania, 
com espaços de inserção de valores sociais, culturais e 
ambientais construídos por intermédio da identidade e da 
memória coletiva, estabelecendo relações de apropriação 
e vivência que organizam o espaço, com a implantação de 
equipamentos urbanos e edificações capazes de promover 
em graus diferenciados a integração e a conectividade 
dos usuários e espaços, também ditos públicos, em toda a 
cidade. 

Ele identifica propostas e experiências acerca de novas 
concepções de articulação entre os campi universitários e a 
cidade, estabelecendo como uso e ocupação a incorporação 
de atividades compartilhadas e espaços ditos abertos, 
inclusivos e acessíveis, que poderiam exercer a função de 
espaço público para a sociedade. 

A abordagem em questão busca identificar casos/
experiências que de fato já tenham buscado a hipótese da 
tese, com possíveis “acertos e erros” durante o processo de 
implantação, demonstrando como essas vivências estão 
sendo absorvidas pela cidade e pela sociedade e de que 
forma esses campi universitários entendem o que de fato 
é apontado como espaço público e suas articulações com 
a sociedade.

Pretende-se, aqui, sistematizar conceitos e ideologias 
que envolvam essas “novas” visões sobre o tema, 
estabelecendo um conjunto de questionamentos na 
tentativa de compreensão das relações de pertencimento e 
de apropriação da sociedade e da cidade e suas articulações 
com os novos campi universitários em diversas partes 
do mundo, ou seja, em contextos políticos, econômicos, 
ambientais e sociais diferenciados. Investiga-se a 
possibilidade de interação das dimensões na formação de 
uma única grande dimensão, neste trabalho denominado 
de dimensão urbana, responsável por englobar as 
características necessárias para a promoção de espaços 
urbanos mais adequados e equilibrados nos campi 
universitários.

No Eixo 1, buscou-se a compreensão das relações 
entre a cidade e a universidade no que se refere às decisões 
conceituais e ideológicas e a aplicabilidade na realidade 
do espaço do habitar entre cidade, homem e campo. Já no 
Eixo 2, o interesse foi a identificação do espaço-temporal 
e da influência físico-espacial e sociocultural nas atuações 
das dinâmicas sócioespaciais e escalas de intervenções 
promovidas pelos espaços universitários. Neste eixo (3), 
busca-se identificar os campi universitários como pontos 
estratégicos capazes de garantir uma inserção urbana, que 
apresente relações concretas com o tecido urbano existente, 

reforçando o compromisso social com os processos de 
revitalização e requalificação ou o surgimento de novas 
áreas atrativas de algumas cidades que buscaram (ou não) 
entender o espaço pertencente a eles.

Desta forma, verificam-se casos e experiências que 
apontam grandes interfaces e relações com a cidade e a 
sociedade, no entanto não apenas delimitadas nas relações 
entre CIDADE-HOMEM-CAMPO, mas com a inserção 
do MERCADO e considerando as demais dimensões 
socioespaciais atuantes na produção das cidades. 

Conforme apresentado na Figura 107, neste eixo 
é possível verificar as dimensões definidas para análise 
neste trabalho e suas relações entre CIDADE-HOMEM-
CAMPO. É importante destacar que o MERCADO atua 
no protagonismo do homem (círculo maior) e nas suas 
ações ligadas às dimensões sociais, públicas ou políticas, 

mesclando-se com as suas necessidades individuais, 
alimentando e promovendo seus anseios, desejos e 
pretensões, mas aliado aos processos de reprodução do 
capital.

A dimensão ambiental, ainda que distante das demais 
dimensões (no esquema conceitual, na prática isso ainda 
é questionado) e apresentando novas visões, por meio da 
aplicação de princípios ecológicos e sustentáveis (diferente 
das características bucólicas dos períodos anteriores), 
busca uma suposta melhoria na “qualidade” de vida e se 
aproxima ideologicamente de um retorno às características 
do CAMPO, mas agora com o discurso de garantir recursos 
naturais para as futuras gerações.
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Assim, buscou-se entender aqui casos e estudos 
contemporâneos que, conforme indicado na Figura 108, 
tenham possibilitado a criação de uma universidade 
utilizada pela própria sociedade com espaços significativos 
de encontro, convívio social e desenvolvimento de diversos 

tipos de atividades, formando “costuras ou articulações” 
entre os espaços dos campi e a cidade, tornando-os 
convidativos para atrair a população e estimular a vida 
urbana.

ESQUEMA SÍNTESE – PERÍODOS ESTUDADOS.
Fonte: Autora.

POSSIBILIDADES DE “COSTURAS” ENTRE OS CAMPI UNIVERSITÁRIOS E A CIDADE.
Fonte: Autora.
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Boaventura Santos e Almeida Filho (2008, p.5-
6) destacam que a universidade pública deve estar 
comprometida com as “aspirações democráticas e de justiça 
social da sociedade”, contribuindo para a “globalização 
solidária” do conhecimento do ensino superior, abrangendo 
as dimensões que envolvem “transdisciplinaridade, 
reorganização dos saberes universitários, pensamento 
crítico, compromisso social, democratização do acesso, 
etc.”.

Contudo, para os autores, tal aspiração ficou 
comprometida quando a crise institucional surgiu no 
momento em que o Estado reduziu seu compromisso 
político com a educação pública, passando a vislumbrá-
la como um bem que não necessariamente precisa 
ser financiado, deixando esta de ser prioridade nas 
políticas públicas, assim como a saúde e a previdência 
(BOAVENTURA SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p.15-16). 
Assim,

em países que ao longo das últimas 
três décadas viveram em ditadura, a 
indução da crise institucional teve duas 
razões: a de reduzir a autonomia da 
universidade até o patamar necessário 
à eliminação da produção e divulgação 
livre de conhecimento crítico, e a de pôr 
a universidade ao serviço de projetos 
modernizadores, autoritários, abrindo 
ao setor privado a produção do bem 

público da universidade e obrigando 
a universidade pública a competir em 
condições de concorrência desleal 
no emergente mercado de serviços 
universitários. Nos países democráticos, 
a indução da crise esteve relacionada 
com essa última razão, sobretudo a 
partir da década de 1980, quando o 
neoliberalismo se impôs como modelo 
global do capitalismo (BOAVENTURA 
SANTOS; ALMEIDA FIILHO, 2008, p. 8).

Boaventura Santos e Almeida Filho (2008, p.19-20) 
apontam que a descapitalização e a desestruturação da 
universidade pública promoveram a criação do mercado 
universitário, induzido por uma solução global incentivada 
pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial do 
Comércio por meio de uma “globalização neoliberal da 
universidade no intuito de potencializar o capitalismo com 
as privatizações, a desregulação, a mercadorização etc”.

Nessa mesma linha de pensamento, Silva (2005) indica 
que, se, na sua origem, a universidade estava à sombra das 
tensões e contradições da Igreja e do Estado, atualmente 
“temos que falar do mercado, e não da Universidade à 
sombra do mercado, mas de uma Universidade inserida no 
mercado” (SILVA, 2005, p. 90).

Para o autor, o mercado domina não apenas a 
universidade, mas aspectos das relações humanas que 

envolvem sua inserção no espaço urbano. Ele aponta que, 
nos países europeus, esse processo pode ser mais contido 
e ainda vem sofrendo certa resistência. Mas, no caso dos 
países periféricos, como a questão social, de fato, ainda 
apresenta dificuldades em ser assumida, passa por um 
acelerado processo de submissão ao mercado, em que 
a educação passa a ser vista também como um bem de 
consumo. 

Silva (2005) afirma que “a explicitação dessa inserção 
varia conforme a tradição da universidade de cada país, 
e assim também o ritmo em que o mercado incorpora a 
instituição universitária, que está ainda em função do ritmo 
em que absorve todas as outras instituições, devorando o 
espaço público” (SILVA, 2005, p.90).

Também em seu livro, Silva (2014) indica a 
“continuidade da vivência entre a universidade e a cidade, 
entre a vida universitária e a vida cidadã” como indício 
claro de rompimento da instituição pública com o espaço 
público, de forma que “a universidade pública não devesse 
ocupar o espaço da cidade”, seja em sua localização distante 
e isolada (com o conceito das cidades universitárias), seja 
em sua perda da relação de identidade coletiva e em sua 
relação de cidadania (SILVA, 2014 p. 123-127).

Na Figura 109, é demonstrado que a rede de poder 
passa a perder força. A influência da Igreja não existe, o 
Estado, com suas políticas neoliberais, começa a perder 
força, e surge o mercado como o agente norteador de 
modelos universitários.

A UNIVERSIDADE E A CIDADE: O AUMENTO DE INFLUÊNCIA DO MERCADO.
Fonte: Autora.
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A atuação do mercado incentiva a implantação de 
uma universidade, como em qualquer cidade promove 
impactos sociais, culturais e principalmente econômicos 
significativos, sendo ela considerada um “atrativo” desejado 
por todo o governo e a população. Para Nascimento Júnior 
(2006, p. 163),

A instalação das [Instituições de Ensino 
Superior – IES] tende a proporcionar 
impactos sociais e econômicos 
significativos aos lugares que lhe recebem 
ao possibilitar a geração de emprego, o 
aumento da arrecadação do município, 
a dinamização da economia local, etc. 
(BOVO, 2003). Assim, a fixação desse 
recurso local pode ser considerada como 
uma estratégia do poder local vistas as 
possibilidades criadas com a presença 
dessas instituições.

Todavia, sua implantação também promove 
significativas transformações urbanas, com a penetração 
do capital em novas esferas de atividade, na maioria dos 
casos estimulando a “modernização (tecnológica) e a 
intenção de ‘integração’ do território”, principalmente 
utilizando esse equipamento como âncora para a expansão 
territorial (AMORIN, 2014, p. 5; SOARES, 2013).

Essa expansão, associada à “criação de novos desejos e 
novas necessidades”, promove novas relações e “ampliações 
nos padrões do consumo”, e ainda “mudanças nos hábitos 

dos consumidores” com o surgimento de “novos produtos” 
urbanos (AMORIN, 2014, p. 4).

Silva (2014, p. 96) também afirma que a mercantilização 
da educação é um dos grandes exemplos desse novo 
padrão, sendo vista como produto para o consumo. O autor 
destaca que essa situação é visível principalmente no setor 
universitário, quando verificamos o número crescente de 
novas universidades ou centros universitários (falando 
aqui da universidade privada, mas também já incluindo as 
públicas) que se pulverizam pelo tecido urbano.

As implantações dos campi universitários passam 
a ser também indutoras de novos vetores de crescimento 
e desenvolvimento, sendo rodeadas por “novos 
produtos”, como loteamentos, condomínios fechados, 
shoppings centers, centros de negócios e outros produtos 
exclusivamente privados, acelerando os processos de 
segregação físico-espacial já presentes em sua conformação 
espacial (fechada e isolada), transformando-se em uma 
verdadeira “ilha urbana”.

Além disso, quando não ocorre a inserção direta de 
novos produtos, a valorização da terra de forma exagerada, 
seja pelo seu valor ou pelo dos imóveis e aluguéis no entorno, 
já é um forte indício de alteração nas dinâmicas existentes, 
isso quando não ocorrem processos de gentrificação, com 

a movimentação da população para lugares cada vez mais 
distantes (até mais que o próprio campus).

Essa situação se agrava quando a universidade utiliza 
seus próprios espaços, que deveriam ser públicos, para a 
inserção desses “novos produtos”, passando por processos 
de privatização “maquiados” de parcerias público-privadas 
ou de concessões. De acordo com Silva (2014, p. 87), tal 
situação é agravada pela “impossibilidade de manutenção 
desses equilíbrios entre a razão como meio de produção de 
instrumentos científicos e técnicos de aprimoramento da 
civilização e a mesma razão como discernimento dos fins 
humanos a que tais instrumentos deveriam servir, para 
efetivo aprimoramento da vida”.

Para o autor, é essa desconexão entre meios e fins que 
apresenta a ruptura entre o teórico e o prático, promovendo 
um processo de dissolução da consciência e da verdade 
das ações em prol do próprio homem e das ações em busca 
de fins, gerando o que o autor identifica como “crise de 
sentido” e/ou “crise de valores” da época contemporânea 
(SILVA, 2014, p. 87).

Sendo assim, apenas como uma breve exemplificação 
da dissociação entre teoria e prática, analisaremos a situação 
atual das primeiras universidades que adotaram esse 
modelo (origem) de implantação, como a Universidade de 
Virginia e a Universidade de Berkeley (Califórnia), já citadas 

neste trabalho no capítulo 2 como importantes “modelos 
ideológicos” de composição de um campus universitário.

Tanto a Universidade de Virginia como a de Berkeley 
deram origem ao modelo de campus universitário com a 
aplicação dos conceitos de distanciamento e isolamento 
físico e com a promoção de espaços universitários baseados 
nos princípios de autossuficiência, apresentando duas 
realidades bem diferentes daquelas defendidas e projetadas 
em seus planos originais, em que a ideologia pretendida/
defendida foi completamente alterada ao longo de sua 
trajetória urbana.

Na Universidade de Virginia (Figura 110), por 
exemplo, destaca-se uma contradição, quando se verifica a 
preocupação de promover o isolamento e o distanciamento 
físico da cidade durante todo o seu processo de gênese. 
Entretanto, com o processo de crescimento e a expansão 
urbana, não apenas da universidade, mas da própria cidade, 
a ideologia inicial não conseguiu conter suas demandas ao 
longo dos anos, principalmente com o aumento de alunos 
e de novas estruturas.

Assim, o espaço desejado, distante do centro urbano, 
encontra-se hoje pulverizado na malha urbana da zona 
oeste da cidade de Charlottesville, conforme identificado 
na Figura 111 | A e B|, sendo composto por 11 escolas e 
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diversas faculdades, indo muito além do espaço físico 
destinado ao campus original no “Central Grounds”. 

Atualmente, é considerada a terceira melhor 
universidade pública do país, ou seja, seu posicionamento 
geográfico não foi determinante na qualidade de ensino 
(assim como sua necessidade de isolamento e concentração 
em sua origem). Ela é composta por uma população 
universitária do tamanho de uma cidade de pequeno porte, 
com mais de 15.600 alunos de graduação e 6.316 de pós-

graduação, como também por 14.967 funcionários, sendo 
que mais de 12.000 são contratados para atividades em 
tempo integral (UNIVERSITY OF VIRGINIA, 2015). 

A Universidade de Virginia é considerada como 
um importante equipamento para o desenvolvimento 
da cidade, principalmente em relação às questões 
econômicas, sendo essencial para o seu funcionamento, o 
que é contraditório quando se observa que, em sua origem, 
ela pretendia justamente ser independente da cidade.

IMAGEM ATUAL DO CAMPUS ORIGINAL, DENOMINADO DE “CENTRAL GROUNDS”, DA UNIVERSIDADE DE VIRGINIA.
Fonte: ABC News (2015).

A| MAPA ATUAL DAS ESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE DE VIRGINIA EM CHARLOTTESVILLE (DESTAQUE PARA O NÚCLEO PIONEIRO) 
E B| CAMPUS ORIGINAL (NÚCLEO PIONEIRO) E EXPANSÕES EM SEU ENTORNO IMEDIATO – UNIVERSIDADE DE VIRGINIA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de University of Virginia (2016a, 2016b).
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No caso de Berkeley, até os dias atuais, o campus da 
universidade é reconhecido pela valorização da paisagem 
e pela composição dos espaços livres com um parque, 
agora inserido na cidade. Ela é, inclusive, uma das poucas 
universidades que possui um Plano Diretor da Paisagem, 
denominado de Landscape Master Plan, elaborado em 
2004 para promover a manutenção e o monitoramento da 
paisagem em suas estruturas físicas, com a indicação de 
diretrizes específicas para a ocupação da área denominada 
de Campus Park (área original do campus).

Ao longo dos anos, suas estruturas foram ampliadas 
em suas proximidades de forma significativa. Na Figura 
112 A| é possível identificar o aumento na dimensão 
original do campus, com a presença de áreas significativas 
de propriedade da universidade. Já na Figura 112 B| estão 
identificados na cor preta os edifícios existentes e, no seu 
entorno imediato, em lilás, os terrenos de propriedade da 
universidade e os possíveis espaços de expansão de novas 
edificações, apenas na área original do campus (Campus 
Park). 

Atualmente, a Universidade de Berkeley possui 
como população universitária cerca de 27.126 alunos de 
graduação e 10.455 de pós-graduação. Além disso, conta 
com 1.620 professores em tempo integral (UNIVERSITY 
OF CALIFORNIA, 2015), sendo considerada a universidade 

pública de melhor classificação no ranking da US News & 
World Report, que realiza o monitoramento da qualidade 
de ensino e das estruturas/instalações de universidades 
dos Estados Unidos.

O Plano da Paisagem determina um zoneamento de 
tipologias das paisagens existentes, as principais visadas 
e eixos visuais a serem preservados, as áreas de interação 
e convívio e os espaços destinados aos pedestres, entre 
outros, na tentativa de conservação da essência do plano 
inicial.

No plano é determinado que a paisagem, os espaços 
abertos e livres do campus de Berkeley são os elementos que 
conectam e promovem os lugares de interação arquitetônica 
e espaços sociais. “Esses locais desempenham um papel 
vital no campus, criando um senso de comunidade, 
promovendo a vida acadêmica e iniciativas com interações 
casuais e de segurança do campus por meio da ativação de 
espaços ao ar livre” (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2004, 
p. 14, tradução nossa).

De fato, o planejamento dos espaços livres da 
universidade possui um intuito bem claro de uso público, e 
parece ser impecável quando analisamos sua concepção e 
diretrizes, conforme apresentado na Figura 113. Todavia, é 
importante destacar que todo espaço livre que pretende ter 
algum tipo de utilização e ocupação depende de atividades 
humanas, ou seja, precisa de usuários. Sem os usuários 
(pessoas) nesses espaços, ou seja, sem permanências, por 
mais planejados que sejam não conseguem exercer seu 
papel.

A| ÁREAS DA UNIVERSIDADE DE BERKELEY– CALIFÓRNIA 
– DESTAQUE PARA O CAMPUS ORIGINAL (CAMPUS PARK) 
E B| CAMPUS ORIGINAL (DESTAQUE PARA O NÚCLEO 
PIONEIRO DA ÁREA CAMPUS PARK) ÁREAS DESTACADAS 
NA COR ROXA DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de University of California 
(2005, p. 6, 24).
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Assim, a falta de permanências nos espaços físicos de 
Berkeley passa pela constatação de uma das consequências 
da concentração de suas estruturas físicas em espaços 
únicos e contíguos, o que promove problemas significativos 
relacionados à oferta de habitação no entorno de seus 
campi (em virtude da alta valorização da terra e da escassez 
de preços razoáveis) e aos serviços gerais, como creches, 
comércios, entre outros, para o atendimento da comunidade 
universitária. É preciso ressaltar que nem mesmo o Plano 
da Paisagem conseguiu mitigar essa situação com a falta 
dos usuários e, portanto, de vida urbana no campus.

Diante dessa situação, a universidade instituiu um 
Plano de Desenvolvimento com estratégias e metas a serem 
cumpridas até 2020, considerando a questão habitacional 
como fator-chave em suas decisões, com a estruturação do 
entorno e a criação de novos campi. Além disso, considerou 
como fato relevante a necessidade do aumento de ofertas 
de habitação na região, com meta de crescimento em torno 
de 32% (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2005, p. 25-27).

O Plano de Desenvolvimento 2020 da University 
of California (2005, p. 25, tradução nossa), desenvolvido 
como uma ação direta da universidade para a construção 
de cenários futuros e com a pretensão de solucionar essa 
questão, determina que

o problema da habitação é 
particularmente agudo para os 
estudantes, sendo que a expansão e a 
melhoria na oferta de habitação perto 
do campus é fundamental não só para 
garantir que nossos alunos estejam 
adequadamente alojados, mas também 
para fornecer estrutura à comunidade 
dos seus familiares e mentores, 
como também o acesso aos recursos 
existentes100 no próprio campus. 

O Plano estabeleceu como principais estratégias a 
busca de parcerias com empreendedores do setor privado 
na promoção de edificações habitacionais de valores 
acessíveis e medidas para o controle dos valores dos aluguéis, 
tentando estabelecer uma reflexão sobre a necessidade 
de mudanças nas condições do mercado, sensibilizando 
a população sobre a importância da habitação estudantil 
para o desenvolvimento não apenas da universidade como 
da própria cidade (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2005, p. 
25-27).

100 Como exemplo, as áreas de convívio, lazer, recreação, culturais, 
entre outras, determinadas pelo Plano da Paisagem.

MAPAS TEMÁTICOS DO PLANO DA PAISAGEM DA UNIVERSIDADE DE BERKELEY- CALIFÓRNIA (1868).
Fonte: University of California (2004, p. 10, 13-14, 16).
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Além disso, propôs parcerias com os órgãos públicos 
para a criação de políticas públicas que ofereçam a opção 
de direito de aquisição direta de terrenos e edificações 
no entorno como prioridade da universidade, sendo 
apresentado um zoneamento residencial destacado na 
cor azul na Figura 114 A|, com a delimitação das áreas de 
interesse habitacional da universidade, considerando 
as compatibilidades referentes às normativas de uso 
e ocupação da cidade e atividades já estabelecidas no 
local, como comércios, prestações de serviço, creches etc. 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2005, p. 25).

Também foi proposto um zoneamento, conforme 
indicado na Figura 114 B|, para a localização de novas 
atividades no campus, sendo destinadas à área do Campus 
Park apenas as atividades acadêmicas. Já as demais 
atividades de investigação, com o envolvimento e a 
participação substancial dos estudantes, representadas por 
museus, recreação, lazer etc., devem ser pulverizadas no 
tecido urbano do entorno, como uma forma de integração 
e interação com a população local (representadas pelas 
cores verde, roxo e bege).

ÁREAS  DE  INTERESSE  HABITACIONAL  NO  ENTORNO  DA  UNIVERSIDADE  DE  BERKELEY – CALIFÓRNIA – PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 2020.
Fonte: University of California (2005, p. 26, 60).
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É importante destacar que, recentemente, em 2014, a 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, também lançou 
um novo campus, fato inédito nessa universidade, já que 
suas expansões se limitavam ao seu entorno imediato. O 
campus em Richmond (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
2014b), na Califórnia, foi pensado para o desenvolvimento 
de facilidades adicionais relacionadas com a investigação 

e a pesquisa, tanto para a UC Berkeley quanto para a 
Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). 

O campus em Richmond se apresenta como uma 
tentativa de descentralização de atividades da universidade 
para outros espaços físicos e não mais contíguos ao campus 
inicial e além disso, promover o redesenvolvimento de uma 
antiga área industrial, vaga e ociosa na cidade. 

Na Figura 116 é possível observar que todo o plano 
foi concebido para a construção de núcleos, denominados 
de “bairros” (indicados nos círculos destacados), com 
todas as atividades acadêmicas necessárias (salas de 
aulas, laboratórios, auditórios, biblioteca, entre outros), 
posicionados no entorno de um espaço central, com as 
concentrações de espaços sociais ativos, como restaurantes, 
salas de reunião, recreação, lobbys (entrada das 
edificações), entre outros, ao atendimento dos estudantes 
e da população, a serem acrescentadas ao campus apenas 
com o esgotamento das possibilidades previstas em cada 
núcleo, para só então se fazer a expansão de um outro. 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2014b).

Os núcleos serão conectados por meio de um eixo 
linear aberto, exclusivo de pedestres, indicado como 
praça pública, que deverá concentrar atividades ao ar 
livre, no intuito de garantir espaços seguros e confortáveis 
para interação e recreação, em experiências definidas 

como colaborativas e contemplativas. (UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, 2014b).

De acordo com informações verificadas no Plano 
Diretor do campus, essa decisão buscou evitar construções 
isoladas para que cada uma funcione sempre como um 

núcleo de convivência, procurando também a otimização 
da infraestrutura e de edificações e a densificação de usos e 
atividades de forma concentrada para estimular a presença 
e a utilização, pelos usuários, dos equipamentos instalados 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2014b).

FOTO ATUAL DA UNIVERSIDADE DE BERKELEY, NA 
CALIFÓRNIA.
Fonte: University of California (2014a).

PLANO DE OCUPAÇÃO DO CAMPUS EM RICHMOND – UNIVERSIDADE DE BERKELEY – CALIFÓRNIA (2014).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de University of California (2013; 2014b, p. 4.11).
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Para aprofundamento das questões levantadas neste 
capítulo, foi determinada uma série de casos e experiências 
na implantação dos novos campi e estabelecida uma base 
teórico-prática com os principais conceitos abordados na 
contemporaneidade, agrupados nas quatro dimensões 
urbanas: política, ambiental, social e pública101, conforme 
identificado na Figura 117, cujo objetivo foi fornecer 
informações e dados que funcionarão como subsídios 
na estruturação da metodologia, com a definição de 
parâmetros e variáveis a serem aplicados nas análises dos 
novos campi universitários brasileiros no próximo capítulo.

Acredita-se que a sobreposição das dimensões 
seja capaz de estabelecer reflexões e análises dos novos 
campi universitários estruturados em tendências e 
problematizações do espaço urbano contemporâneo, assim 
como o entendimento dos parâmetros e variáveis a serem 
consideradas como potencialidades e perspectivas capazes 
de promoverem mudanças e transformações significativas 
na cidade contemporânea.

Para cada dimensão, foram realizadas leituras 
específicas, na tentativa de compreensão da abrangência 

101   Definidos como objetos de estudo nas considerações prelimina-
res do capítulo 2.

de assuntos e temas que poderiam ser abordados em cada 
uma delas102, sendo utilizados os autores indicados abaixo:

• DIMENSÃO POLÍTICA: foram realizadas as leituras 
dos estudos realizados por Alves (2010), Arantes 
(2012), Arendt (2007), Chauí (2001), Harvey (2004), 
Lefebvre (2000, 2001), Salgueiro (1998), Sobarzo 
(2006), entre outros.

• DIMENSÃO AMBIENTAL: foram feitas as leituras 
dos estudos realizados por Ahern (2002), Gaion 
(2013), Prieto (2005, 2012), Ruano (2000), Tauchen 
e Brandli (2006), Vital (2012), entre outros.

• DIMENSÃO SOCIAL: foram utilizados os estudos 
de Almeida (2002), Bernheim e Chauí (2008), 
Hertzberger (1999), Lundvall (2001), Ruano (2000), 
entre outros.

• DIMENSÃO PÚBLICA: foram analisados os estudos 
de Arroyo (2007), Deutsche (1996), Queiroga 
(2012), Rogers e Gumuchdjian (2001), entre outros.

102   Na estruturação da pesquisa, optou-se pela indicação dos au-
tores que contribuíram para a definição dos aspectos e características de 
cada dimensão socioespacial, não sendo detalhados os conceitos e pen-
samentos de cada leitura realizada. Essa opção se justifica por não ser o 
foco do trabalho e pela verificação de que tal situação poderia promover 
a extensão significativa desta parte do trabalho. Assim, é apresentada 
uma síntese dessas leituras na descrição de cada dimensão e na compo-
sição das análises dos casos e experiências apresentados.

DIMENSÕES SÓCIOESPACIAIS PROPOSTAS.
Fonte: Autora.
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Foram determinados casos/experiências103 
contemporâneos(as) nacionais ou internacionais104, 
conforme identificado na Figura 118, que buscassem 
novas leituras sobre o papel dos campi universitários como 
possibilidade de articulação com o tecido urbano e que 
identificassem como princípios projetuais a utilização 
de estruturas e instalações físicas universitárias também 
como espaços públicos para a cidade, além disso, que 
foram amplamente divulgados pela mídia especializada. 

A metodologia utilizada foi baseada em uma 
revisão bibliográfica com o intuito de identificar marcos 
conceituais capazes de contribuir para o desenvolvimento 
das reflexões e dos apontamentos, principalmente em 
sites especializados para a publicação de novos projetos 
de arquitetura e urbanismo, assim como em sites dos 
escritórios/autores dos projetos das universidades 
apontadas, e ainda em jornais e revistas especializados. 
Por se tratar de estudos bem recentes, não existe uma 

103   Os casos da cidade de Barcelona, na Espanha, foram indicações 
do Prof. Dr. Jesús Esquinas i Dessy, da UPC, após leitura do trabalho em 
desenvolvimento, considerados por ele como possibilidades de contri-
buição e adotados pela autora.
104   A importância de analisar experiências elaboradas em outros 
países deve-se à obtenção de informações sobre processos em diferentes 
realidades devidos a experiências urbanísticas teóricas e práticas nesses 
locais, além da própria cultura, tecnologia, economia, mão de obra, en-
tre outras questões, distintas dos casos brasileiros. 

vasta bibliografia sobre essa questão, principalmente 
com análise crítica, e esse foi exatamente um dos pontos 
buscados nesta parte da pesquisa.

Como critérios de escolha, podem-se destacar as 
inovações/releituras propostas em projetos presentes em 
depoimentos e conversas com outros profissionais, em 
leituras acadêmicas e na divulgação em mídias. Outro fator 
importante foi a contemporaneidade de propostas que 
conseguissem exemplificar das mais variadas formas as 
dimensões soócioespaciais indicadas no trabalho.

Em cada caso/experiência foram analisados os raios 
de abrangência do campus em relação às áreas/atividades 
urbanas no entorno imediato, como também em relação 
à área central de cada cidade (origem e formação) e o raio 
de interação, em torno de 1,5 a 2,0 km, considerado como 
uma dimensão média de possibilidade de interação com os 
usos e equipamentos ao redor do campus. Também foram 
desenvolvidos os esquemas investigativos sob o projeto 
ou a implantação do campus, onde foram identificados 
variáveis e parâmetros que compõem as características e 
os aspectos de atuação e de intervenção em cada dimensão 
soócioespacial.

LOCALIZAÇÃO DOS CASOS ANALISADOS | EIXO 3.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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3.1 DIMENSÃO POLÍTICA

O estudo da dimensão política busca abranger o 
crescimento e o desenvolvimento das cidades e sua relação 
com as ações e políticas públicas representadas pelo 
Estado como regulamentador e/ou ordenador territorial, 
estabelecendo a implantação de equipamentos como 
ferramentas de planejamento urbano.  

Busca-se destacar os impactos e as consequências de 
novos agentes incorporados como tomadores de decisões, 
as parcerias e estratégias de intervenções urbanas, 
principalmente quando relacionadas à valorização da terra, 
à reestruturação de espaços públicos e à indução ao turismo 
mercadológico, em que se assume ou se compartilha com 
o Estado a responsabilidade de nortear as conformações 
espaciais nos espaços urbanos contemporâneos. 

Como exemplificação dessa dimensão, foram 
destacadas três propostas de campi universitários 
apresentadas no ano de 2012, 2014 e 2015, respectivamente, 
no Brasil, no Amazonas; no Equador, em Quito; e na 
Espanha, em Barcelona. São eles grandes projetos urbanos 
públicos, em que foi identificado o uso de investimento 
dito público-privado, ao se realizar empreendimentos 
associados à fomentação de empresas privadas, regidos 
direta ou indiretamente por investimentos do mercado. 

No Brasil, a Cidade Universitária da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA) resgata o ideário dos modelos 
americanos de cidades isoladas e autossuficientes (UEA, 
2015). Na Figura 119, é apresentada a imagem da maquete 
física do projeto completo, onde é possível visualizar a 
escala e a composição formal do empreendimento.

PROJETO PARA A CIDADE UNIVERSITÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA).
Fonte: Abreu (2012).
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Lançado em 2012 em uma área de 13 milhões de 
metros quadrados, na cidade de Iranduba, localizada a 20 
km – e com raio de abrangência de 14 km – de Manaus, no 
estado do Amazonas, há o projeto de construção de uma 
megacidade para abrigar o novo campus da Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA), com a pretensão de atender 
a cerca de 20 mil alunos (ABREU, 2012).

Na Figura 120, é possível verificar a localização 
da cidade de Manaus e de Iranduba, como também 
estabelecer um comparativo de dimensão (escala) da 
área de implantação da Cidade Universitária (demarcada 
em linha vermelha). Em roxo estão indicadas as áreas de 
urbanização das cidades e, em rosa, as áreas de exploração 
de agricultura ou outras atividades, assim como pequenas 
comunidades.

Não foram encontradas informações técnicas no site 
oficial da universidade, como também o documento oficial, 
referente ao Plano Diretor da cidade universitária105. Assim, 
para composição do trabalho, foram encontradas diversas 
notícias em jornais e artigos on-line e o documento do 
Relatório de Impacto Ambiental da Cidade Universitária 
(RIMA) (INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 
AMAZONAS, 2016).

No entanto, apesar do Rima apresentar parecer 
favorável à implantação do projeto, em muitas notícias 
também foram encontradas graves observações sobre sua 
elaboração, indicando a ausência de áreas de atuação e 
de profissionais adequados, como químico, arqueólogo 
e antropólogo, na realização do estudo, além da falta de 
articulação do projeto com as diretrizes do Plano Diretor 
da cidade de Iranduba e da ausência de participação da 
comunidade, tanto universitária como da população 
da região, nas diretrizes e na elaboração do projeto 
(SEVERIANO, 2012; UEA, 2016).

105   Também foram enviados e-mails e realizados telefonemas, 
sem sucesso, referentes ao encaminhamento do arquivo para análise.

Uma questão que chama atenção para esse estudo 
são as propostas de implantação de diversas áreas de uso 
e ocupação não acadêmicas, como empreendimentos 
habitacionais, centros tecnológicos, comerciais, de 
serviços, entre outros, conforme apresentado na análise 
do projeto, na Figura 121. Entre essas estruturas estão um 
shopping center, um zoológico, um centro de negócios e 
hotéis, além do próprio campus da UEA.

LOCALIZAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DO ESTADO 
DO AMAZONAS (UEA).
Fonte: Relatório... (2012, p. 17).
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Com previsão orçamentária de R$ 300 milhões, 
sua primeira etapa está orçada em R$ 150.500.000,00, 
provenientes da venda da Companhia de Gás do Amazonas 
(Cigás) e de recursos privados (SEVERIANO, 2012). 
Vale ressaltar que existe o questionamento de possíveis 
irregularidades referentes à concessão de áreas públicas 
para uso/ocupação de empreendimentos privados, 
como também em relação às questões ambientais, como 
autorizações e licenciamento ambiental.

De acordo com o reitor da Universidade, “ao 
completarmos o campus, teremos capacidade para 
aproximadamente 20 mil membros da comunidade 
universitária, entre estudantes e servidores, que vão 
compor uma população flutuante e fixa. Haverá o serviço 
público, com delegacias, biblioteca, os cursos, e também 
terá o privado, com lojas, lanchonetes. É um espaço urbano 
onde vamos atingir o objetivo de agregar em torno da 
universidade um conjunto de instituições formadoras de 
profissionais” (HENRIQUES, 2013).

Na Figura 122, retirada do sistema web Google Earth, 
é possível identificar a primeira etapa de construção 
da Cidade Universitária e a demarcação de um raio de 
abrangência no entorno imediato de 1,5 km. Dentro desse 
raio não foi identificada nenhuma atividade urbana, 
sendo o distrito de Cacau Pereira o único espaço urbano ESQUEMA INVESTIGATIVO | CIDADE UNIVERSITÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA).

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017), Manaus Metrópole (2011) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, 2016.
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mais próximo e localizado em torno de 7 Km (cidade de 
Iranduba).

Em virtude da distância, também foi identificada a 
necessidade de construção de uma avenida de acesso de 
cerca de 5 km a um custo de aproximadamente R$ 44,6 
milhões para a região da cidade universitária proposta 
(PAZUELLO, 2016).

A construção da Cidade Universitária do Amazonas 
chama a atenção pela sua distância das áreas urbanas, 
pela necessidade de implementação de infraestrutura, 
pelos possíveis impactos ambientais e pela indução de 
parcerias público-privadas para sua construção dentro de 
uma proposta de megaprojeto, retornando aos conceitos 
modernistas, tanto de cidades universitárias como de 
idealização de novas cidades planejadas.

Outro projeto bastante emblemático surgiu no 
Equador, que está construindo sua primeira cidade 
planejada, denominada de projeto de Yachay, a Cidade do 
Conhecimento, elaborada pela companhia sul-coreana 
IFEZ. De acordo com informações retiradas do site oficial do 
projeto (YACHAY, 2000), a localização foi determinada em 
uma região ao norte do Equador, denominada San Miguel 
de Urcuqui, escolhida em virtude de diversos fatores, como: 
altitude moderada, relevo plano, clima ameno, baixo risco 
sísmico, além da disponibilidade de recursos hídricos e da 

proximidade de portos (2 horas), aeroportos (1,5 horas) e 
centros urbanos (15 minutos).

A área de ocupação está localizada em torno de 2,5 
km da cidade mais próxima, Urcuqui, e em torno de 8 
km  da cidade de Lbarra. Para o acesso à região, também 
foi necessária a construção da Via Universitária para 
estabelecer uma conexão adequada entre as duas cidades, 
conforme identificado na Figura 123.

LOCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) E DISTÂNCIA DA CIDADE DE 
MANUAS E IRANDUBA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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O projeto prevê a ocupação de uma área de 4.489 
hectares, conforme apresentado na Figura 124, estruturados 
em “quatro setores: zona universitária, zona industrial, 
zona agroturística e zona de biotecnologia”, em torno de 
um povoado existente e planejada para abrigar cerca de 
170 mil habitantes até 2035 (TAVEIRA, 2014).

A zona universitária (ou Setor do Conhecimento) 
irá abrigar a Universidade de Investigação e Tecnologia 
Experimental “Yachay”, que tem como objetivo o 
“desenvolvimento urbano inicial e o reforço do crescimento 
planejado do território” (YACHAY, 2000).

Em 2014, a região da Yachay Tech foi declarada como 
Zona Especial de Desenvolvimento Econômico (ZEDE), 
com previsão de uso e ocupação de áreas de tecnologia, 
indústria e logística, o que garante uma série de incentivos 
e isenções fiscais para empresas que se estabeleçam 
na região. Mais de 30 companhias, entre elas grandes 
transnacionais, como Microsoft e Telefônica, já assinaram 
acordos manifestando interesse em se instalar no local, 
conforme indicado no site oficial. 

De acordo com o gerente-geral, Héctor Rodríguez, “o 
projeto faz parte de uma estratégia de desenvolvimento de 
longo prazo e terá como foco a produção de tecnologia e 
inovação”. O objetivo do projeto é a transformação da matriz 
produtiva do Equador “na produção de produtos primários, 

em uma economia centrada no conhecimento, utilizando 
aproximadamente US$ 1,04 bilhão em investimentos para 
sua construção.” (TAVEIRA, 2014). Na Figura 125, é possível 
visualizar a maquete virtual da proposta pretendida para a 
Cidade do Conhecimento.

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS DO CONHECIMENTO E DISTÂNCIA DA CIDADE MAIS PRÓXIMA, SÃO MIGUEL DE URCUQUÍ, EQUADOR.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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Para alguns pesquisadores, como o economista e 
professor universitário Alberto Acosta (TAVEIRA, 2014), o 
projeto Yachay poderia se converter numa espécie de “gueto 
de sábios”, distante do resto da população, o que não seria 
condizente com o “conceito indígena do ‘yachay’, segundo 
o qual o conhecimento convive com a comunidade e é parte 
dela”.  De acordo com o professor, “o mais preocupante é 
que o projeto está sendo feito com uma visão tecnocrática, 
que não abre a porta para o diálogo de saberes e não se 
inspira nada no Buen Vivir dos povos indígenas. Se encaixa 
mais no mundo das empresas transnacionais do que na 
lógica comunitária e ancestral”.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | UNIVERSIDADE YACHAY TECH.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e Yachay (2013, [2014]).
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Na Figura 126, pode ser identificada a previsão de 
implantação de institutos de pesquisa e investigação de 
diversos países, como China, Coreia do Sul, Japão, França 
e Estados Unidos por meio de parcerias público-privadas. 
Além disso, são previstas construções de áreas residenciais, 
shoppings centers, centros de negócios, entre outras.

E como último caso a ser verificado neste trabalho 
relacionado à dimensão política, está o Campus Diagonal 
Besòs, da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC). O 
campus é o mais recente da cidade de Barcelona e possui 
particularidades interessantes que podem ser relacionadas 
com os temas abordados.

O Campus Diagonal Besòs, da UPC, foi projetado 
em 2009, tendo sido inaugurada sua primeira fase no 
final de 2015, estando localizado na fronteira marítima, 
no limite entre Barcelona e Sant Adrià de Besòs, em torno 
de 5 km de distância do Centro histórico (Figura 127). 
Ele busca promover uma nova centralidade junto com as 

intervenções para a reestruturação da frente marítima, com 
uma proposta de requalificação da cidade de Barcelona e 
com intervenções propostas nos planos/projetos da Praça 
de Las Glóries, do Distrito @22 Barcelona, o Saint Andreu 
Sangrera e a Frente Litoral-Besós (CONSORCI CAMPUS 
DIAGONAL-BESÒS, 2014, 2015).

PROJETO YACHAY, CIDADE DO CONHECIMENTO, 
EQUADOR, 2014.
Fonte: Taveira (2014).

A| INSTITUTOS DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO PREVISTOS 
Fonte: Yachay (2000).

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS DIAGONAL – BESÒS E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE BARCELONA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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De acordo com informações retiradas do site oficial 
do projeto em um documento denominado Memórias de 
Atividades – Campus Besòs – 2009, 2013 e 2014 (CONSORCI 
CAMPUS DIAGONAL-BESÒS, 2013), a proposta foi a 
transferência dos cursos de Engenharia e das áreas de 
tecnologia do atual Campus Diagonal (BKC), com a criação 
de um parque tecnológico na cidade de Barcelona onde 
ficariam localizadas não apenas as estruturas universitárias, 
mas também os centros de investigação e pesquisa e as 
sedes de empresas privadas nas áreas de energia, água e 
mobilidade, conforme indicado na Figura 128, no intuito 
de fomentar a inovação e a transferência de tecnologias.

Pela análise do projeto também é possível verificar 
a quantidade significativa de equipamentos externos no 
seu entorno imediato, como museus, escolas, biblioteca, 
praças, entre outros, assim como áreas residenciais, 
institucionais, comerciais e de prestação de serviços, que 
dão apoio e auxílio às atividades acadêmicas do campus.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS DIAGONAL BESÒS.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Barcelona Key (2016) e Google Earth (2017).
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Nesse campus podem-se identificar questões que 
envolvem a proposta de transformação do conhecimento 
em atividade empresarial, baseada em um modelo tríplice 
de compartilhamento de produção entre a investigação, 
a docência e empresas privadas (Figura 129) como um 
conjunto necessário para o desenvolvimento econômico 
dos setores propostos.

O investimento previsto de 96,5 milhões de euros 
foi promovido pela UPC juntamente com o Governo da 
Catalunha, a Câmara Municipal de Barcelona,   o Conselho 
Municipal de Sant Adrià e o Conselho Provincial de 
Barcelona.   Também deram apoio o Conselho Barcelonès 
County, a Área Metropolitana de Barcelona (AMB) e o 
Consórcio Besòs (CONSORCI CAMPUS DIAGONAL-
BESÒS, 2013).

Na Figura 130 A|, é possível visualizar a implementação 
do projeto final na área de ocupação, sendo que os volumes 
destacados em verde são as edificações propostas para a 
primeira etapa de construção, e em cinza os demais blocos 
a serem construídos. Também é possível identificar a 
esplanada de conexão entre as duas regiões cortadas pela 

Avenida, na formação de uma grande praça e de um espaço 
público compartilhado com a cidade. Na Figura 130 B| é 
apresentada a primeira edificação do campus, inaugurado 
em 2015, já com a transferência dos cursos de Engenharia.

A| PLANTA DO PARQUE TECNOLÓGICO; B| MODELO TRÍPLICE DE COOPERAÇÃO DO CAMPUS DIAGONAL BESÒS.
Fonte: Consorci Campus Diagonal-Besòs (2013).

A|MAQUETE VIRTUAL DO CAMPUS DIAGONAL BESÒS, COM DESTAQUE EM VERDE PARA AS PRIMEIRAS EDIFICAÇÕES PROPOSTAS E 
B| IMAGEM ATUAL DO CAMPUS DIAGONAL BESÒS. 
Fonte: Tapia (2013); Colau (2016).
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No Campus Besòs, o que chama atenção é exatamente 
sua proposta de reestruturação da frente marítima de 
Barcelona, mas sob a iniciativa e o incentivo de empresas 
privadas, inclusive com a inserção das estruturas 
universitárias em um complexo denominado de Parque da 
Energia, da Água e da Mobilidade (parque tecnológico). 

Há que se ressaltar que o incentivo das empresas 
privadas é visto como essencial na formação de um 
complexo para tecnologias, ciências e engenharias, com 
uma intenção clara de inserção da universidade no mundo 
empresarial, com o fortalecimento do empresariamento 
das cidades e a indução de Barcelona como um projeto de 
turismo mercadológico.

Esse assunto inclusive foi levantado com o professor 
Jesús Esquinas, da UPC106, já que foi identificado um grupo 
de pesquisa denominado de Ciutatport (BARCELONA 
CIUTAT PORT, 2015), liderado pela professora Maricarmen 
Tapia,  também da UPC, que vem realizando estudos sobre 
os impactos e as transformações nas dinâmicas territoriais 
promovidas pela implantação de intervenções e propostas 

106    O Campus Besós foi indicação do professor Jesús Esquinas i 
Dessy, da UPC, referente aos estudos de casos de espaços universitários 
na cidade de Barcelona, Espanha, que também forneceu algumas entre-
vistas via e-mail sobre os casos indicados.

do Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona na faixa 
costeira da cidade.

O grupo aponta como uma questão polêmica 
a localização do campus em uma das regiões mais 
emblemáticas da cidade de Barcelona, que passou (e 
continua passando) por modificações da frente marítima, 
com o uso de espaços privilegiados e de patrimônio cultural 
privatizando áreas públicas, voltadas aos interesses de 
empresas privadas. 

Por meio de e-mails, o professor Dessy também 
revelou sua preocupação com a questão, mas fez uma 
defesa de que a cidade de Barcelona passou por questões 
específicas nos últimos trinta anos, decorrentes do 
declínio da industrialização principalmente associado 
com a crise econômica do petróleo. Segundo ele, foi uma 
decisão da Administração Pública não apenas resolver os 
problemas urbanísticos, como também aumentar a oferta 
de vagas na educação para o desenvolvimento da cidade, 
principalmente em espaços vagos e/ou ociosos do tecido 
urbano existente (DESSY, 2016a).

Para Dessy, a educação em Barcelona passa pela 
criação de espaços universitários dentro da cidade, e não 
em cidades no entorno (em razão da falta de grandes áreas 
para implantação), no intuito claro de fortalecimento e 
desenvolvimento da cidade. A universidade é também vista 

como um “ativador da vida urbana”, promovendo inclusive 
melhorias significativas relacionadas à segurança em 
bairros estritamente residenciais.

Desta forma, apesar de as iniciativas serem públicas e 
vislumbrando iniciativas privadas em conjunto, de acordo 
com Dessy (2016a, 2016c), 

esta perdida de valor social es mas 
aparente que real. En el fondo, simpre hay 
un aspecto economico en las actuaciones 
urbanas, que son las que permiten que la 
actuación se desarrolle. Ahora bien, este 
aspecto economico se ha de controlar 
de cerca para que  efectivamente 
repercuta  directamente en la mejora 
social de la sociedad.

Y no hay que olvidar  el caracter 
de  cierta exclusividad de la formacion 
superior (propia del continuo avance 
de la ciencia)  que provoca que sea una 
actividad atrayente a usuarios de ambitos 
territoriales mayores al de la ciudad, o 
al de la region, y que dependiendo de 
la calidad de la educacion ofertada  esta 
atraccion supera el ambito de las 
fronteras estatales... y que en  la 
sociedad globalizada actual esta demanda 
de formación superior muy especifica se 
puede considerar una necesidad.

Em síntese, os exemplos indicados na dimensão política 
apresentam reflexões e apontamentos em relação à decisão 
de implantação dos campi universitários, estabelecendo 

uma série de consequências, com afastamento não apenas 
físico (já que, no caso de Barcelona, a centralidade é notável 
com a proximidade de equipamentos de grande relevância, 
como o Forum@22 e a extensão da Avenida Diagonal), mas 
com o uso desse equipamento como estratégia política e 
articulado com as iniciativas privadas para fortalecimento 
e desenvolvimento econômico das cidades. No caso do 
Brasil e do Equador, há a indução ao processo de expansão 
urbana numa escala sem precedentes ou a processos que 
vão desde a regeneração/revitalização estratégica à criação 
de novos espaços de ocupação.

Aliada a essa questão, há a inserção de uma nova 
estratégia de estruturação e desenvolvimento desses 
equipamentos urbanos como uma nova tendência 
para levantar recursos financeiros suficientes para sua 
construção, além de estabelecer novas regiões atrativas nas 
cidades onde estão inseridos. 

O Estado, por meio de diversas ferramentas, como 
parcerias e concessões, estabelece uma série de incentivos 
e isenções fiscais para que as empresas privadas invistam 
e se estabeleçam dentro de seus campi. A situação não é 
novidade, inclusive no Brasil, que recebe diversas tipologias 
de empresas em seus campi, como Petrobrás e Banco do 
Brasil. A maior parte é de empresas estatais, mas existem 
casos de outros bancos privados, lanchonetes, restaurantes 
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e outros equipamentos necessários para o cotidiano e 
o funcionamento do campus, mas sempre buscando 
estabelecer parcerias com fins educacionais, seja de ensino 
e/ou pesquisa, e/ou prestação de serviços. 

Contudo, o maior problema nesses casos é a inserção 
do mercado por meio da privatização do espaço dito 
público, ou seja, a concessão de áreas públicas para uso e 
ocupação de empreendimentos privados, como shoppings 
centers, hotéis, empreendimentos habitacionais, como 
o caso do Campus Amazonas; a inserção de empresas de 
tecnologia (como Microsoft, Telefônica), como no caso do 
Campus do Conhecimento, em Quito; e a privatização de 
áreas públicas no entorno do campus Besòs, no caso de 
Barcelona.

Tal situação estimula não apenas o empresariamento 
das cidades, com a dominação e regulação do mercado 
sobre as formas de utilização e apropriação do espaço 
público, como também a indução de processos 
de espetacularização da vida urbana, estando tais 
empreendimentos principalmente voltados ao turismo 
mercadológico e à especulação imobiliária, preocupados 
com o lucro e não com o bem-estar e a qualidade de vida 
da população.

Os projetos indicados apresentam tendências 
e, consequentemente, problematizações a serem 

consideradas neste trabalho, mostrando as novas esferas 
da dimensão política referentes às relações do poder 
público com o mercado (iniciativas privadas) nas decisões 
concernentes ao ordenamento de suas atividades e 
funções e consequentemente em sua composição espacial, 
conforme apresentado na Figura 131.

ESQUEMA SÍNTESE | DIMENSÃO POLÍTICA.
Fonte: Autora.
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Desta forma, pode-se destacar como síntese das 
tendências e problematizações identificadas na dimensão 
política:

Estratégias de intervenção em que o planejamento 
urbano não é visto em macroescala. Os projetos não são 
articulados com os projetos existentes ou já propostos, 
passando sempre por ações imediatistas (como fórmulas 
“mágicas”) e falta (e/ou incompletos) de estudos de 
viabilidade física, econômica e social, como também pela 
ausência da realização de estudos ampliados sobre seus 
impactos e consequências na cidade e/ou na região em 
que estão inseridos, promovendo a falta de continuidades 
e relações entre as intervenções.

Privatização de áreas públicas com as empresas 
privadas assumindo o papel do Estado de ordenação 
territorial, passando a controlar as áreas de desenvolvimento 
da cidade, ocupando não apenas as áreas privadas, mas as 
áreas ditas públicas, com atividades e funções voltadas ao 
lucro e não ao bem-estar e à qualidade de vida da população.

Distanciamento/Expansão urbana, com os 
equipamentos públicos sendo utilizados como indutores 
de crescimento e expansão dos vetores de desenvolvimento 
das cidades, no entanto com interesses particulares, 
promovendo o aumento da especulação imobiliária e 
criando novos produtos baseados em pseudoargumentações 

de promoção de qualidade de vida, com espaços cada vez 
mais isolados e dissociados da vida urbana, funcionando 
como verdadeiros simulacros urbanos. Tal situação leva não 
apenas à fragmentação do espaço urbano, como intensifica 
os processos de segregação sócioespacial.

Políticas públicas, com a ferramenta de materialização 
do Estado no tecido urbano, vistas não como direcionamento 
da ordenação espacial para e pela sociedade, mas articuladas 
de forma a beneficiar um seleto grupo de investidores que 
em troca de recursos financeiros para execução/doação 
(parcerias) de obras públicas adquirem o direito de decisão 
sobre o crescimento e a expansão da cidade. Essa situação 
gera não apenas o empresariamento das cidades, mas 
também a promoção da espetacularização da vida urbana, 
em que os novos equipamentos urbanos são concebidos 
para a geração de lucro e, portanto, encontram-se sob a 
dominação do mercado.

3.2 DIMENSÃO AMBIENTAL

A dimensão ambiental busca abranger os 
desafios e as preocupações ambientais intrínsecos às 
transformações nas práticas de produção da cidade e as 
novas formas de consumo da sociedade.  Ela tem o intuito 
de identificar as questões ambientais que estão sendo 
apontadas e direcionadas como respostas e proposições 
pelas universidades, e como suas estruturas e espaços 
físicos poderiam funcionar também como exemplos e 
estratégias de desenho urbano capazes de manter uma 
gestão adequada dos processos ecológicos (o conceito 
de sustentabilidade), além de contribuir para mitigar os 
efeitos da urbanização das cidades. Alguns autores, como 
Segawa (1999), Rodrigues (1997), entre outros, consideram 
os campi universitários como espaços de laboratórios 
experimentais para a aplicação de conceitos, como formas 
de ensino/pesquisa e levantamento de dados/informações, 
análises técnicas, entre outras, para a verificação de sua 
viabilidade no tecido urbano. 

Diante do desafio internacional de enfrentar a 
problemática ambiental, diversas universidades reagiram 
por meio da realização de eventos, da elaboração e 
assinatura de vários acordos e da implementação de 
parcerias acadêmicas para a sustentabilidade, exercendo 

um papel de liderança na educação interdisciplinar e 
transdisciplinar.

Entre os principais documentos elaborados nesse 
sentido, destacam-se a Declaração de Talloires/França 
(1990); a Declaração de Halifax/Canadá (1991); a Declaração 
de Swansea/País de Gales (1993); a Declaração de Kyoto/
Japão (1993); a Carta Universitária para o Desenvolvimento 
Sustentável (1994), do Programa Copernicus (Cooperation 
Program for Environmental Research in Nature and 
Industry through Coordinated University Studies), de 
cooperação europeia; a Declaração Tessalônica/Grécia 
(1997); a Declaração de Luneburgo/Alemanha (2001); e a 
Declaração de Ubuntu-Joanesburgo/África do Sul (2002)107.

A Declaração de Talloires, elaborada em outubro 
de 1990 em uma conferência internacional em Talloires, 
França, é a primeira e mais importante declaração oficial 
de administradores universitários comprometendo-se com 
a sustentabilidade ambiental. Ela contém um plano de dez 
ações para incorporar a sustentabilidade e o conhecimento 
ambiental no ensino, na pesquisa e na atuação das 
universidades. A declaração já foi assinada por mais de 

107   Texto elaborado pela autora em parceria com a equipe técnica 
responsável pela elaboração do Plano Diretor do Campus Glória/UFU. 321320
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400 universidades de mais de 50 países – sendo 52 delas no 
Brasil.108

Dentre essas universidades, podem ser citadas: a 
Universidade Adolfo Ibáñez – Campus Viña Del Mar, no 
Chile; o Campus Biometrópolis, na cidade do México; e 
a Universidade del Istmo, em Fraijanes, na Guatemala, 
respectivamente nos anos 2001, 2009 e 2013. Essas 
universidades elaboraram seus novos campi universitários  
com a incorporação de princípios ecológicos no desenho 
urbano proposto, no intuito de apresentar estratégias 
sustentáveis em suas instalações físicas como exemplos a 
serem seguidos pela sociedade.

O Campus Viña Del Mar foi construído em 2001 e 
implantado com aproximadamente 200.000,00 m² em uma 
área de topografia acidentada, em uma colina envolta por 
densa vegetação, localizado numa distância em torno de 3 
km do centro histórico da cidade de Viña Del Mar, conforme 
pode ser identificado na Figura 132.

108   Texto elaborado pela autora em parceria com a equipe técnica 
responsável pela elaboração do Plano Diretor do Campus Glória/UFU.

De acordo com informações retiradas do site oficial 
da universidade e do site dos autores do projeto, esse 
campus destaca-se pela unidade morfológica gerada pelo 
“conjunto indissociado de edificações, dispostas de forma 
a criar reentrâncias entre espaços ocupados e abertos”. A 
ideia de compactação e alta densidade de usuários, com a 
otimização de espaços físicos e da infraestrutura é o ponto-
chave do projeto (JOSÉ CRUZ OVALLE Y ASOCIADOS, 2012; 
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁNEZ, 2016).

LOCALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE ADOLFO IBÁÑEZ E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE VIÑA DEL MAR.
Fonte:Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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As edificações apresentam formas geométricas 
entrelaçadas e sobrepostas, formando um corpo único e 
onde são localizadas as atividades acadêmicas de forma 
pulverizada e flexível entre os volumes, também formando 
espaços internos que buscam possibilidades na promoção 
do encontro e da sociabilização entre os estudantes. A 

implantação de tais edificações em conjunto gerou um pátio 
central externo caracterizado como espaço de encontro e 
passagem e também considerado como uma extensão do 
parque localizado em seu entorno, conforme apresentado 
na Figura 133 A| e 129 B|.

De acordo com os autores do projeto, o campus 
partiu da premissa de preservação da mata existente, 
com o objetivo de garantir o mínimo impacto com a 
sua implantação. Configura-se “por uma espacialidade 
heterogênea, caracterizada por curvas e dobras por onde se 
distribuem múltiplos caminhos e espaços de permanência”. 

Seus espaços foram pensados para a valorização do 
pedestre, retirando completamente a circulação de veículos 
motorizados de dentro do campus, conforme a Figura 134 
(JOSÉ CRUZ OVALLE Y ASOCIADOS, 2012).

A| IMAGEM AÉREA DA UNIVERSIDADE ADOLFO IBÁÑEZ  E B|  IMAGEM DO PÁTIO CENTRAL NA ÁREA EXTERNA.
Fonte: Holanda (2012).

PLANTA E IMAGENS DO CAMPUS VIÑA DEL MAR.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de José Cruz Ovalle y Asociados (2012).
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Apesar da utilização do conceito de compactação 
como princípio norteador do projeto e de ter, de fato, 
promovido uma influência significativa, principalmente 
na promoção do uso compartilhado de espaços/atividades 
e na otimização da infraestrutura necessária para o 
funcionamento do campus, também é possível verificar 
na Figura 135 que a separação física e o consequente 
isolamento do campus em relação à cidade são relevantes, 
mesmo considerando sua proximidade com o tecido 
urbano existente.

O campus, além das dificuldades já estabelecidas 
pela topografia acidentada, ficou limitado entre uma 
densa mata e o estacionamento linear proposto no acesso 
ao (limite do) campus, potencializados como verdadeiras 
barreiras entre ele e a cidade, fortalecendo a fragmentação 
desse equipamento em relação à vida urbana.

A integração e conectividade com o parque no entorno 
acontece por meio das funções ambientais com a presença 
significativa da vegetação nativa, com a manutenção de 
áreas permeáveis, com o escoamento das águas pluviais e 
a preservação das curvas de nível. No entanto, a interação 
com a comunidade universitária e externa ainda é limitada 
pela falta de diversidade de equipamentos que sejam 
capazes de promover a atração para o uso e a permanência.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e José Cruz Ovalle y Asociados (2012).
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Situação semelhante ocorre no Campus del Istmo, 
localizado na zona rural da comunidade de Santa Isabel, 
situado em torno de 10 km da Cidade da Guatemala, 
conforme a Figura 136. O campus foi projetado em 2011 e 
suas obras se iniciaram em 2013, com 490.000,00 m² de área 
total e previsão de atendimento para cerca de 6.200 alunos 

de graduação e 1.000 de pós-graduação, localizando-se em 
uma região rural de topografia acidentada, caracterizada 
por encostas de um vale já com problemas ambientais, 
como desmatamento e erosões (UNIVERSIDAD DEL 
ISTMO GUATEMALA, 2016).

De acordo com informações retiradas do site oficial 
da universidade e do site dos autores do projeto, o desenho 
urbano do novo campus é uma resposta aos objetivos 
e compromissos sociais da universidade, focados no 
planejamento ambiental e nos conceitos de sustentabilidade 
por meio das relações pedagógicas contemporâneas. Seus 
objetivos educacionais têm como foco o indivíduo e a 
comunidade, com a implantação de instalações físicas 
apropriadas a um ambiente de aprendizagem, funcionando 
como um laboratório experimental para os usuários, sendo 
considerado um modelo de estratégias sustentáveis para a 
sociedade (FURUTO, 2012).

O projeto do campus considera as especificidades 
topográficas e climáticas locais, sendo que a gestão das 
águas (uso e reúso) coloca-se como ponto fundamental da 
proposta, que busca ajudar a reverter os processos erosivos 
por meio da restauração dos ecossistemas naturais com 
o reflorestamento das zonas úmidas localizadas na bacia 
hidrográfica do vale e a inserção de técnicas compensatórias 
de drenagem tanto nas edificações como no próprio 
campus (FURUTO, 2012).

Pela análise do projeto, conforme apresentado na 
Figura 137, é possível verificar que o eixo norteador é 
indicado por meio das visadas ao vale preexistente, sendo 
que nessa região, considerada como o “coração” do campus 

(espaço cívico), foram localizados os equipamentos 
indicados como espaços públicos e de promoção da 
“vida” para os estudantes. Está prevista a implantação de 
edificações como: Biblioteca, Reitoria, Capela, Hospital e 
Centro de Convivência interligada com o Teatro de Arena 
e a Praça Central do Estudante, localizada no cume e com 
vista para o vale (Figura 134 A|) (FURUTO, 2012).

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DO ISTMO E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE BARCELONA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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É importante destacar que o projeto também prevê 
espaços livres e abertos no entorno do córrego para 
atividades ao ar livre como caminhadas, lazer e recreação, 
entre outras, conforme apresentado na Figura 138 A e B|. As 
demais edificações estão posicionadas de forma linear ao 
vale e interligadas por passarelas sombreadas. Também é 
possível identificar que todo o acesso teve que ser adaptado 
para a adequação viária do entorno com a construção de 
novas vias de acesso e de um viaduto.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS DEL ISTMO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Furuto (2012), Google Earth (2017) e Universidad del Istmo (2011).
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Além disso, foi prevista a aplicação de tecnologias 
que favoreçam a eficiência energética com recursos 
naturais renováveis nas coberturas das edificações, 
com a implantação de placas fotovoltaicas, iluminação 
e ventilação natural entre as edificações e nos espaços 
internos, com o uso estratégico dos ventos dominantes 
(verão e inverno), entre outros (FURUTO, 2012).

Outro ponto relevante do projeto é a análise da 
paisagem por meio da definição de visadas (experiência 
visual), áreas de implantação das edificações 
(aproveitamento das fachadas leste e oeste), preservação 
da flora e da fauna existentes e localização dos espaços de 
lazer e recreação como determinantes para a configuração 
do desenho urbano proposto, como apresentado na Figura 
139 (FURUTO, 2012).

PROPOSTA PARA OS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA DO 
CAMPUS. A| PRAÇA CENTRAL DOS ESTUDANTES E B| 
ESPAÇO AO LONGO DO CÓRREGO.
Fonte: Furuto (2012).

AÇÕES DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE NO CAMPUS DEL ISTMO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Furuto (2012). 
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A| IMPLANTAÇÃO ATUAL E B| E C| IMAGENS ATUAIS DO CAMPUS DEL ISTMO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e Seis Arquitectos (2016).
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A questão levantada nesse caso é que, apesar de toda 
a preocupação ecológica (com a aplicação de princípios 
técnicos de sustentabilidade), faltou algo essencial 
para responder aos objetivos e compromissos sociais 
preestabelecidos. O  campus não apresenta conexão 
com a cidade, estando ainda distante e isolado, e é um 
espaço fragmentado e desconectado da vida urbana. 
O desenho urbano proposto não conseguiu vencer 
as definições de um espaço setorizado por tipologias 
exclusivamente acadêmicas, margeado por grandes pátios 
de estacionamento e isolados do tecido urbano da cidade 
existente ao seu redor. 

Além disso, durante as etapas de implantação, os 
elevados custos para aplicação dos princípios ecológicos 
tornaram-se decisivos na opção de construção parcial 
do projeto, sendo que atualmente apenas a parte central 
do campus foi implementada, com a construção de 3 
(três) edificações flexíveis, a Praça Central e o Teatro de 
Arena. Assim como os acessos e as conexões com a cidade 
foram revistos, os espaços “públicos” e de sociabilização 
(indicados como princípios norteadores do projeto) ainda 
não foram construídos e o campus se materializa limitado 
entre uma densa floresta, condomínios fechados e o vale/
as colinas existentes, conforme apresentado na Figuras 140 
A|, B| e C|.

Já o Campus Biometrópolis, também denominado de 
Campus do Conhecimento, está localizado em uma área 
de 71 ha ao sul da cidade do México, em torno de 17 km 
distante do centro histórico e projetado por um famoso 
escritório de arquitetura, Foster + Partners, conforme 
apresentado na Figura 141.

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS BIOMETRÓPOLIS E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DO MÉXICO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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De acordo com informações retiradas do site oficial 
da universidade, com o vídeo oficial de apresentação da 
proposta (BIOMETRÓPOLIS..., 2009; CAMPUS..., 2009) e 
com o site dos autores do projeto, a proposta para o campus 
buscou a implantação de um centro de excelência médica 
com 6 (seis) áreas específicas – câncer, nutrição, terceira 
idade, cardiovascular, enfermidades infecciosas e farmácia 
– em um local que contemplasse as atividades de habitação 
e trabalho.

O campus é fruto de uma parceria da Universidade 
Nacional Autônoma do México (UNAM) e do Governo da 
Cidade do México. No entanto, também estão previstos 
investimentos de empresas privadas em virtude da 
influência e da presença no entorno de grandes empresas 
com interesse na área de saúde e sob um forte discurso de 
promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico 
da cidade.

Na análise do projeto, conforme apresentado na Figura 
142, é possível identificar que o projeto é proposto com 
vários acessos, buscando a integração e conexões físicas 
com a cidade no entorno. De acordo com Masterplan, 
todo o sistema viário do campus e seus acessos foram 
dimensionados pela empresa Mobility in Chain (MIC) e 
proposto com volume/capacidade das vias e estimativa de 
fluxos dos pedestres, considerando o tempo máximo de 20 

minutos a pé do centro até as bordas/limites do campus 
(MIC, 2009).

Também foi verificada a presença de espaços de 
lazer e recreação livres e públicos para festivais e eventos, 
praças, mercado e reserva natural (parque), a serem 
utilizados de forma compartilhada por toda a população. 
Os espaços públicos, praças públicas e o parque de 25 ha 
serão administrados pela UNAM e pela Secretaria de Meio 
Ambiente do Distrito Federal do México.

Os princípios de sustentabilidade foram pensados 
para viabilizar a conservação dos valores ecológicos e 
geológicos, para o tratamento e reúso da água pluvial e para 
a garantia de 100% de recarga do aquífero, além de terem 
como foco a melhoria do transporte público e estações de 
transição com estacionamentos subterrâneos, garantindo 
acessibilidade e prioridade ao pedestre no nível térreo. 

Além disso, é indicada no projeto a minimização 
dos impactos ambientais por meio da proposta de 
implementação do transporte interno com veículos 
elétricos (abastecidos por energia solar), o monitoramento 
de baixo carbono com preservação de plantas nativas, e 
nas edificações foram previstas fachadas e muros verdes 
(FOSTER AND PARTNERS, 2013), como também captação 
e aproveitamento dos ventos dominantes (MIC, 2009).

Outro fator importante é a definição do uso e da 
ocupação mista nas quadras e a promoção da alta densidade 
com a verticalização das edificações, com a previsão de 
instalações de hospitais para atividades de investigação 
e ensino; de laboratórios e instalações especializados; 
de novas empresas tecnológicas; de escolas avançadas 
de medicina e edificações habitacionais, comerciais e 
de serviços. Também foi verificada a presença de hotel e 
centro de conferências para fortalecimento do turismo 
especializado na área da saúde na cidade e na região.
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Na Figura 143 A| e na 139 B|, são apresentadas tanto 
a maquete virtual quanto a física da proposta do campus. 
Nas figuras, é possível verificar a utilização do conceito de 
verticalidade por meio da utilização da mescla de gabaritos, 
com edificações de seis a oito andares e grandes torres na 
composição formal, sendo o pavimento térreo utilizado 
para a localização de comércios e serviços.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS BIOMETRÓPOLIS.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Biometrópolis (2010), Campus... (2009) e Google Earth (2017).
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É importante destacar que a construção desse 
megaprojeto, denominado de “verde”, foi estimada em 
torno de 256 milhões de dólares. No entanto, de acordo 
com especialistas, o projeto apresenta graves impactos 
ambientais, já que a área de implantação é indicada como 
de preservação ambiental, com a presença de cavernas 
vulcânicas com mais de 2.000 anos, sendo habitat de 
espécies protegidas e ameaçadas de extinção e funcionando 
como proteção hidrológica do Rio Magdalena (MENDOZA, 
2010). 

Além disso, foi verificada a necessidade de construção 
de novas infraestruturas como acessos, pontes e novas 
linhas de transporte público que não foram previstas no 
Masterplan. O projeto, apesar de ser de 2013, ainda não 
conseguiu ser viabilizado e, portanto, não saiu do papel.

 Na dimensão ambiental, os estudos apresentam as 
ações e definições de projetos que buscaram garantir a 
mitigação de impactos ambientais por meio de seu desenho 
urbano, com a garantia de preservação e manutenção da 
paisagem, de proteção dos ambientes naturais existentes 
e da promoção de “links” ecológicos que possibilitam a 
reconexão entre o meio físico e o meio biótico. 

No caso da Guatemala, o campus está localizado em 
uma região rural de topografia acidentada, caracterizada 
pela encosta de um vale que já passava por problemas 

ambientais, como desmatamento e erosões. No Chile, no 
Campus Viña Del Mar, destaca-se a ideia da compactação e 
da alta densidade de usuários, com a otimização de espaços 
físicos e infraestrutura, como também com a premissa de 
preservação da mata existente no entorno que, no entanto, 
encontra-se completamente isolado da vida urbana.

O caso do Campus Biometrópolis caracteriza-se 
morfologicamente por uma malha viária que organiza 
a ocupação em quadras edificáveis, de alta densidade 
construtiva e zoneamento misto. O amplo programa 
de necessidades se distribui por todo o campus, não 
havendo um rígido zoneamento. No entanto, apesar de o 
projeto indicar cinco acessos que supostamente seriam 
interligados com a cidade, tal situação depende de um 
investimento vultoso, como também foram ignoradas 
várias questões ambientais importantes e significativas, 
a se iniciar pela própria área de implantação destinada à 
preservação ambiental.

A questão levantada nessa dimensão é que, apesar 
de toda a preocupação ambiental (com a aplicação de 
princípios técnicos de sustentabilidade), as propostas 
não apresentam conexão com a cidade, tornando-se 
espaços tecnicamente ambientais, mas ainda frágeis e 
desconectados da vida urbana.  

A | MAQUETE VIRTUAL E B| MAQUETE FÍSICA DO CAMPUS BIOMETRÓPOLIS.
Fonte: Foster and partners, 2013.
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Sendo assim, questiona-se o conceito de 
sustentabilidade e sua aplicabilidade no espaço urbano 
por meio de uma série de diretrizes preconcebidas como 
soluções universais, que podem até resolver tecnicamente 
algumas variáveis de reconexão ambiental, mas que geram 
discussões sobre as relações com a vida cotidiana da 
cidade, como a continuidade do processo de isolamento 
dos campi (neste caso, não com as barreiras físicas, mas, 
sim, “naturais”), o direito à cidade, as reivindicações sociais 
e a utilização da estratégia de “marketing” sobre o conceito 
como forma de atração de investimentos. 

A questão é que, apesar da inexistência de uma 
aplicação concreta, a dimensão ambiental é tratada 
como uma disciplina em processo de evolução que não 
invalida os objetivos já indicados, sejam eles direcionados 
pelos princípios da sustentabilidade ecológica e/ou 
ambiental (ou qualquer denominação utilizada), pelo 
desenvolvimento sustentável, ou também pelos conceitos 
aceitos e almejados pela sociedade. 

Todavia, a problematização/tendência levantada 
nesta parte do trabalho é a visão limitada, ou seja, questões 
que devem ser pensadas não só para minimizar os 
impactos gerados ao meio ambiente, mas, especialmente, 
para integrá-lo aos ciclos naturais da biosfera de forma 
a criar efeitos positivos, funcionando como um agente 

de recuperação e interação com a sociedade. Sendo 
assim, deverão ser analisadas não só as características 
técnicas, mas também as características sociais, culturais, 
econômicas e ambientais de cada espaço construído, no 
intuito de promover a diversidade social e ambiental na 
formação dos territórios. As intervenções urbanas devem 
envolver a interação e integração de questões sociais, 
éticas, econômicas, tecnológicas, culturais, assim como a 
manutenção dos ecossistemas, a qualidade ambiental e a 
equidade social. 

Na dimensão ambiental, como apresentado nos casos 
do Campus Viña Del Mar, do Campus del Istmo e do Campus 
Biometrópolis, fica evidente a utilização das premissas e a 
incorporação de técnicas chamadas ambientais e ecológicas 
nos novos campi universitários, tanto nas edificações 
como nos desenhos urbanos, na tentativa de atender as 
definições estipuladas e caracterizadas pelas Universidades 
Sustentáveis. No entanto, aponta para questões-chave do 
diagrama-síntese da dimensão ambiental (Figura 144), 
como:

• Sustentabilidade vista apenas como uma aplicação 
de diversos princípios técnicos bioclimáticos locais 
para efeito de conforto ambiental (higrotérmico, 
acústico, luminoso, entre outros). Nesse caso, o 
discurso gira em torno de práticas ambientais, 
verdes, ecológicas ou sustentáveis (termo que 
varia conforme a “linha retórica” escolhida), tendo 
como ponto principal das discussões o futuro 
dos espaços urbanos sem se estabelecer relação 
com a vida cotidiana da cidade, configurando 
discussões que não consideram o direito à cidade 
ou as reivindicações sociais, com foco em questões 
centradas apenas no direito ao desenvolvimento 
sustentável, na maioria das vezes, promovido 
apenas como uma estratégia de marketing para 
realçar uma preocupação arquitetônica e urbana.

• Qualidade ambiental, em que o desenvolvimento 
do espaço urbano se baseia não apenas no 
predomínio do ambiente construído e no 
crescimento descontrolado, mas também no uso de 
materiais e técnicas com elevado custo energético 
e alto grau de desperdício em seu funcionamento e 
manutenção, criando situações conflituosas entre 
os usos estabelecidos pelo homem e a natureza. 
E apesar dos avanços no desenvolvimento de 
metodologias de avaliação de riscos e impactos 
ambientais e da crescente compreensão dos 
processos que causam degradação ambiental, 
ainda existe uma padronização “em série” de 
diretrizes preconcebidas como soluções universais.
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• Busca de um reequilíbrio ecológico, por mais 
utópico que isso possa parecer, com o intuito de 
garantir a qualidade da paisagem por meio da 
proteção dos ambientes naturais existentes para 
promover links que possibilitem a reconexão entre 
os sistemas naturais enquanto eles ainda existem. 
No entanto, não é possível verificar soluções claras 
e consistentes para a requalificação da qualidade 
de vida e dos espaços construídos sem ignorar 
o cotidiano da vida urbana e suas respectivas 
necessidades de conexão e costuras.

• Laboratórios experimentais com o aproveitamento 
dos equipamentos ditos públicos incluindo 
não apenas características funcionais, mas com 
exemplos da aplicação de princípios ambientais 
com o objetivo de estabelecer a ordenação, o uso 
e a ocupação do solo respeitando a diversidade 
espacial da paisagem urbana formada pelo 
patrimônio natural, como também garantindo 
as suas relações com os espaços construídos e a 
sociedade.

3.3 DIMENSÃO SOCIAL

No estudo desta dimensão, questiona-se a função 
social da universidade, função essa que ultrapassa 
aquelas relacionadas ao ensino e à pesquisa e estabelece 
suas estruturas e espaços físicos com usos e ocupações 
complementares ao cotidiano, evitando duplicidades 
de equipamentos urbanos, como também a presença 
de áreas ociosas e/ou vagas e a homogeneização de 
atividades e usuários, além de promover espaços propícios 
à convivência. São analisados os redesenhos dos sistemas 
de gestão, com a incorporação dos processos de decisão e 
a definição de transformações no território em processos 
participativos como forma de apropriação do espaço, 
com a assunção de compromissos e a ampliação das 
responsabilidades da sociedade. 

São verificadas tipologias baseadas na concentração 
e na multifuncionalidade dos espaços propostos e em suas 
formas de atração de pessoas, assim como elementos físicos 
e socioculturais responsáveis pela produção de lugares 
que possibilitem aos usuários aproveitá-los e usá-los em 
sua máxima capacidade, de forma que o espaço urbano 
se torne denso e socialmente diversificado com atividades 
econômicas e sociais que se sobreponham.

Nesse contexto, a Universidade de Málaga, no Campus 
El Ejido, na Espanha, de 2011 a 2013; a Universidade de 
Viena, no Campus WU, na Áustria, em 2011; a Universidade 
de Barcelona (UB) e a Universidade Politécnica da 
Catalunha (UPC), no Campus Diagonal (atual BKC), em 
Barcelona, na Espanha, inseriram em seus processos de 
concepção projetual diversas ações participativas, além 
de intervenções em seu espaço físico na tentativa de criar 
relações com a comunidade no entorno.

A Universidade de Málaga desenvolveu ao longo 
de 26 meses, de janeiro de 2011 a fevereiro de 2013, uma 
série de eventos (oficinas, workshops, palestras, entre 
outros) por meio da parceria com o projeto denominado 
de MI CIUDAD AC2, com o objetivo de repensar o modelo 
de universidade existente com ações que pudessem 
transcender seus limites e fossem atuantes no bairro e 
na cidade, oferecendo soluções e possibilidades como 
estratégias de planejamento (MI CIUDAD AC2, 2013). Tais 
estratégias foram baseadas nos eixos abaixo:

• conectividade e acessibilidade urbana;
• utilização dos edifícios e sua relação com os 

espaços públicos de El Ejido; 
• conectividade ecológica;
• eficiência energética nas instalações físicas;

ESQUEMA SÍNTESE | DIMENSÃO AMBIENTAL.
Fonte: Autora.
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• consciência e participação da comunidade (MI 
CIUDAD AC2, 2013).

Esse processo é fruto da carta elaborada durante a 
Conferência de Reitores das Universidades Espanholas 
para o Planejamento das Universidades, realizada em 2011, 
em que se afirmou que os campi universitários devem 
promover o fortalecimento do modelo europeu de cidade 
compacta, com o desenvolvimento de um “modelo de 
universidade europeia para a cidade europeia” baseado 
em estruturação e integração física do espaço urbano e da 
universidade com o tecido da cidade109 (MI CIUDAD AC2, 
2013). 

A Carta de Planejamento das Universidades parte 
do princípio de que o direito dos cidadãos à universidade 
é paralelo ao direito da comunidade universitária à 
cidade, começando com a afirmação de que o espaço 
universitário deve ser considerado como parte da cidade. 
Esse documento traz a negação e a eliminação de todos 
os elementos que espacialmente se tornem barreiras e 
promovam a segregação, a exclusão e a guetização da 
universidade na cidade (MICIUDAD AC2, 2013).

109  Formação de um modelo significativo, principalmente quando 
são realizadas análises em relação ao Brasil no próximo eixo.

Com esse intuito foi utilizado o Campus de El Ejido 
como “laboratório”, tendo início lá o projeto denominado 
de Lab-Campus “Mi Ciudad AC2”. Esse projeto buscou 
estabelecer diretrizes para que o campus fosse um exemplo 
de prática sustentável, e as ações, um “modelo” para que a 
cidade se tornasse coerente com os princípios ambientais e 
sociais por meio de um processo participativo na elaboração 
de propostas por parte dos cidadãos (MI CIUDAD AC2, 
2013).

O campus encontra-se localizado na área central da 
cidade de Málaga, a menos de 1km do centro histórico, 
conforme identificado na Figura 145, em uma região 
densamente povoada (228 hab/ha), possuindo 23,9 ha e 
uma comunidade universitária em torno de 5.400 usuários. 
Ele vem sendo ocupado desde 1972, quando as primeiras 
edificações destinadas à Escola de Engenharia e Economia 
foram instaladas no terreno. Grande parte das demais 
edificações foi construída até os anos 80 (MI CIUDAD AC2, 
2013, p. 102-107).

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS EL EJIDO E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE MÁLAGA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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 Em El Ejido, por meio da análise da implantação 
do campus, conforme verificado na Figura 146, foi 
verificado um número significativo de equipamentos de 
lazer, de recreação, escolares, culturais, entre outros, em 
seu entorno, além de áreas de convivência, esportivas 
e equipamentos interativos, como playgrounds, que se 
conectam por não apresentarem barreiras naturais ou 
físicas, estando completamente inseridos e atuantes na 
malha urbana. Também foi verificado o compartilhamento 
de funções com a presença de biblioteca e museus voltados 
à população e com acesso facilitado ao transporte público 
coletivo.

Neste contexto, foram realizadas diversas reuniões 
entre todos os grupos e instituições envolvidos com a 
comunidade para apresentar o espaço e estabelecer uma 
dinâmica participativa, de modo a envolver as imediações 
do bairro e o maior número de alunos. Os eventos 
caracterizaram-se por uma vasta e variada participação, 
bem como pela intensidade de trabalho e pela produtividade 
dos participantes, conforme apresentado na Figura 147 
(MICIUDAD AC2, 2013).

ESQUEMA INVESTIGATIVO | UNIVERSIDADE DE MÁLAGA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e 
Mi Ciudad AC2 (2013).
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Foi elaborado um sociograma com a finalidade de 
identificar e estabelecer uma rede de atores e agentes que 
pudessem participar das reuniões e oficinas, mas também 
que estabelecessem relações com a área e o entorno de 
ocupação do campus. No sociograma foram identificados 
a atuação dos representantes dos órgãos municipais e 

estaduais e da própria universidade, como também das 
instituições privadas, associações, comunidades de bairro, 
centros sociais, estabelecimentos comerciais, religiosos e de 
prestação de serviços representativos na região, conforme 
identificado na Figura 148.

OFICINAS E WORKSHOPS DA UNIVERSIDADE DE MÁLAGA.
Fonte: Mi Ciudad AC2 (2013, p. 22, 49,  53).

SOCIOGRAMA PRODUZIDO NAS OFICINAS E WORKSHOPS DA UNIVERSIDADE DE MÁLAGA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Mi Ciudad AC2 (2013, p. 18-19).
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Foram estabelecidos quatro cenários para a 
implementação de diretrizes: a) planejamento e mobilidade; 
b) parques, arborização urbana e espaços naturais; c) 
poupança de energia e eficiência; d) sensibilização e 
participação (MI CIUDAD AC2, 2013).

Na Figura 149, é possível identificar as principais 
diretrizes de cada cenário. Desta forma, ficou estabelecida 

uma previsão de cinco anos para implementação, variando 
desde o mais negativo, a tendência, ao mais positivo. Em 
situações possíveis foram estabelecidos alguns cenários 
futuros, de modo a refletir sobre eles, e as propostas foram 
enquadradas com os conceitos levantados e indicados para 
atuação (MI CIUDAD AC2, 2013).

As recomendações identificadas foram chamadas 
de “critérios de planejamento urbano para a mitigação 
e adaptação às alterações climáticas” (critérios de AC2) 
e apresentadas como um ponto de partida padrão para 
a estruturação da metodologia, baseadas nas seguintes 
etapas: análise do contexto urbano no qual irão agir, suas 
características, necessidades e lacunas; desenvolvimento 
de estratégia de ação, delineada com base na análise feita; 
implementação de ações que respondam aos problemas 
específicos do contexto urbano afetado; e, finalmente, 
avaliação do impacto de tais ações por meio de indicadores 
de sustentabilidade (MICIUDAD AC2, 2013).

O resultado do processo promoveu propostas 
interessantes e criativas, dentre as quais: possibilidade de 
um observatório urbano local, físico e virtual; eliminação 
de cercamentos e barreiras; criação de áreas permeáveis; 
criação de conexões com o espaço público e redes de 
espaços livres; plantio de vegetação nativa; reestruturação 
do sistema viário com a valorização do pedestre e a 
redução de veículos particulares; mudança de uso em 
áreas pouco utilizadas; criação de atividades temporárias 
para fornecer lugares de encontro e convivência, entre 
outras. A quantidade de propostas práticas foi suficiente 
para determinar a concepção e a implantação de políticas 

urbanas sustentáveis, estabelecendo normas necessárias à 
sua execução (MI CIUDAD AC2, 2013).

Para exemplificação dos resultados obtidos foram 
produzidas fotomontagens, conforme apresentado na 
Figura 150. A proposta A indica a necessidade de promoção 
de atividades temporárias em uma praça ociosa e 
abandonada, que pudesse ser capaz de tornar o espaço um 
lugar de encontro. Já na proposta B, foi indicada a remoção 
de cercas e barreiras e a implementação de uma rede de 
caminhos destinada ao uso de pedestres que permitissem 
a permeabilidade dos espaços de transição (MI CIUDAD 
AC2, 2013).

EXEMPLO DA COMPOSIÇÃO DE CENÁRIOS E PROPOSTAS DE UM GRUPO. UNIVERSIDADE DE MÁLAGA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Mi Ciudad AC2 (2013, p. 32).
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A participação dos grupos de bairro, de gestores 
públicos e de profissionais técnicos fez com que os 
resultados estivessem de acordo com a realidade local. O 
fator mais importante neste caso é o processo participativo 
com a identificação de que o planejamento deve ser 
realizado próximo aos cidadãos por meio de uma população 
representativa, o que, além de ser mais eficaz, é também 
vantajoso financeiramente, sendo possível alcançar um 
nível adequado de qualidade em propostas coletivas 
(MICIUDAD AC2, 2013).

Já a Universidade de Viena, a partir de 2011, 
promoveu o processo de elaboração do projeto do 
novo Campus WU, que foi implantado em 2013 para 

receber cerca de 25.000 estudantes e 1.500 professores e 
funcionários (VIENA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND 
BUSINESS, 2016), sendo atualmente um dos exemplos 
contemporâneos de articulação entre o espaço urbano e 
a universidade, considerado por muitos autores como um 
campus vanguardista e exemplo de implantação de campi 
universitários no espaço urbano contemporâneo (DIEZ, 
2014).

O Campus WU encontra-se localizado a 2 km da 
área central da cidade de Viena, fazendo vizinhança com 
o Parque Prater e com o Rio Danúbio, em terreno de 
100.000,00 m², conforme identificado na Figura 151.

PROPOSTAS APRESENTADAS COMO RESULTADO DO PROCESSO PARTICIPATIVO. UNIVERSIDADE DE MÁLAGA.
Fonte: Mi Ciudad AC2 (2013, p. 127, 133).
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Segundo o livro que conta a história de sua 
implantação, A holistic historic: Campus WU produzido 
pelo escritório responsável pelo projeto, BUSarchitektur, 
o campus foi projetado de maneira a fornecer um espaço 
público para a cidade de Viena que pudesse fazer a 
articulação entre o Parque Prater, as atividades de eventos 
e feiras do entorno e o centro urbano, de forma a funcionar 
como um “parque linear com acessos e passagens abertas 
e possíveis de serem atravessadas e utilizadas 24 horas por 
dia” (BUSARCHITEKTUR, 2014, p. 6).

Os autores afirmam que buscaram estabelecer 
relações sociais, culturais e ambientais, entre outras, com a 
comunidade e os usuários, com a “ideia ampla de campus 
aberto” em diversos sentidos, com uma pluralidade de 

contribuições, uma vez que foi construído por diversos 
arquitetos, não tendo sido objeto de um processo 
progressivo e construído ao longo do tempo, mas sim de 
uma “construção simultânea e completa”. Além disso, o 
campus tem a função de ser um grande equipamento 
turístico para a cidade (BUSARCHITEKTUR, 2014, p. 6-17).

Na análise da implantação, é possível verificar os 
espaços livres, abertos e conectados com o entorno, 
principalmente com o Parque Prater. Diversos espaços de 
convivência foram distribuídos ao longo de um percurso 
principal, que apresenta também diversas atividades 
acadêmicas, culturais e inclusive comerciais e de serviços 
como apoio aos usuários, conforme apresentado na Figura 
152.

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS WU E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE VIENA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 

UNIVERSIDADE DE VIENA
CAMPUS WU 
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Fonte: Adaptado do Google Earth pela autora (2017).FIG.
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Outra questão relevante neste caso é a promoção 
de estrátegias para garantir o incentivo à participação 
da população no desenvolvimento e na implantação do 
campus na região. Foram desenvolvidas diversas ações, 
principalmente utilizando os meios digitais, com a criação 
de sistemas de simulação dinâmica, com espaços virtuais 
para a troca de informação e interação com o projeto.

Estabeleceram-se 4 (quatro) eixos de esforços e 
trabalhos em paralelo para a realização do projeto, com a 
participação dos membros da equipe em todas as fases do 
processo (BUSARCHITEKTUR, 2014):

• Eixo 1: elaboração do Plano Diretor, com 
identificação de utopias realistas; 

• Eixo 2: sistemas e performances da arte da 
construção de espacialidades;

• Eixo  3:  visões e arquitetura;
• Eixo 4:  comunicação e documentação multimídia.

Esses eixos trabalharam com a realização de 
workshops e oficinas com a população local. Além disso, 
foram realizadas visitas técnicas aos gestores da cidade 
na tentativa de aproximação do poder público com as 
definições de implantação de um campus universitário 
conectado com a cidade.ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS WU.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de BUsarchitektur (2014) e Google Earth (2017).
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 Foram desenvolvidos ainda aplicativos interativos 
e ferramentas que permitiam à comunidade, por meio do 
acesso virtual, conhecer as definições e decisões do projeto, 
a fim de promover a aproximação da população com a 
linguagem arquitetônica, como também de estabelecer um 
espaço para encaminhamento de críticas e avaliações das 
qualidades espaciais propostas.

A mesa interativa e o equipamento denominado 
Máquina Digital do Tempo (Figura 153 A| e B|) ficaram 
expostos no saguão da universidade, como também foram 
locados em espaços públicos pela cidade, permitindo a 
visualização das etapas de construção do projeto e da obra 
em 3D (três dimensões) por meio de um passeio virtual. Já 
com a utilização de smartphones e tablets foi criado um 
acesso à página virtual com todas as informações e notícias 
sobre o projeto.

Esse processo de utilização de novas ferramentas 
virtuais demonstra uma nova forma de comunicação e de 
acesso à informação pela população, podendo estabelecer 
uma aproximação das decisões e definições de usos/
atividades e tipologias de ocupação capazes, de fato, de 
promover relações e identificações com as necessidades do 
local de intervenção urbana.

Todavia, é importante salientar que o uso das 
tecnologias ainda pode ser uma realidade distante de boa 

parte da população, dependendo de diversos fatores, desde 
a possibilidade de acesso até a aprendizagem de como 
utilizar a ferramenta e, portanto, é necessária uma avaliação 
criteriosa sobre a abrangência dessa metodologia.

Na Figura 154, são apresentados os 6 (seis) esquemas 
de setorização dos espaços públicos do campus, com 
a definição de um grande eixo central exclusivo para a 
passagem de pedestres conectado ao sul com o Parque 

Prater e a norte-leste e oeste com o tecido urbano existente. 
Também foram projetados espaços destinados a atividades 
diversas e tematizados como pequenas praças, que se 
relacionam com as entradas dos blocos.

A| MESA INTERATIVA E B| MÁQUINA DIGITAL DO TEMPO 
DA UNIVERSIDADE DE VIENA.
Fonte: BUSarchitektur (2014).

IMPLANTAÇÃO GERAL E ESQUEMATIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO CAMPUS WU| VIENA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de BUSarchitektur (2013).
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Nesse caso, assim como no exemplo da cidade de 
Bilbao110, o campus teve em seu projeto a participação de 
profissionais de fama mundial no intuito de assegurar o 
financiamento para a construção (Figura 155), estimado 
em torno de 600 milhões de euros. São identificados dois 
debates com relação a esse campus; o primeiro se refere ao 
fato de ele parecer um grande “shopping” com arquitetura 
de espetáculo e com a criação de uma forte identidade 
relacionada ao escritório e à personalidade de seus 
autores, com projetos de arquitetos de renome no cenário 
internacional, como Zaha Hadid (Inglaterra)/Biblioteca; 
Hitoshi Abe Studio   (Japão)/Edifício de Departamentos; 
Estudio Carme Pinos (Espanha)/Edifício de Departamentos; 
NO. MAD Arquitectos (Espanha)/Academia Executiva; 
CRABstudio Architects (Peter Cook) (Inglaterra)/Edifício de 
Departamentos (CONCURSO..., 2009).  

110   O projeto de recuperação e revitalização da cidade de Bilbao é 
um extenso programa de gestão urbana que tem atuado desde 1992 so-
bre áreas tradicionais da cidade por meio do Plano Geral de Ordenação 
Urbana, que contou com a inserção de edificações e intervenções urba-
nas relevantes para o desenvolvimento do turismo e consequentemente 
levou a uma melhoria econômica significativa, com o famoso museu 
Guggenheim Bilbao,  do arquiteto Frank O. Gehry. Informações encon-
tradas (BILBAO, 2016).

O segundo debate ocorre em relação ao potencial 
aumento turístico da cidade, ao se utilizar grandes 
celebridades arquitetônicas e a própria universidade como 
atrativo e incentivo ao turismo e ao desenvolvimento 
econômico da cidade. 

Já o Campus Diagonal é composto pelas estruturas 
e instalações da Universidade de Barcelona (UB) e pela 
Universidade Politécnica da Catalunha (UPC). Em 2000, 
as duas universidades fizeram uma proposta conjunta à 
Câmara Municipal de conversão da área de ocupação do 
seu espaço físico para a transformação do Campus do 
Conhecimento ou Barcelona Knowledge Campus (BKC). 
(BARCELONA KNOWLEDGE CAMPUS, 2015c).

O Campus Diagonal encontra-se localizado em uma 
das avenidas mais significativas da cidade de Barcelona, 
a Avenida Diagonal, que corta a cidade em quase toda 
sua extensão, está localizada em torno de 5 km do centro 
histórico, e possui em torno de 227 hectares de área de 
ocupação, conforme apresentado na Figura 156.

De acordo com informações retiradas do site oficial do 
projeto e das universidades relacionadas, a proposta incluiu 
a elaboração de um plano de desenvolvimento urbano para 
a transformação da área do Campus Diagonal por meio de 
instalações de alta qualidade, serviços e meios de acesso à 
disposição da comunidade, a fim de aproximar as pessoas 

das atividades e dos conhecimentos produzidos pelas 
universidades. A ideia principal foi a criação de “um novo 
modelo social do campus”, com um elo entre atividades 
universitárias e urbanas e a redefinição da relação entre a 
universidade e o espaço público na cidade, utilizando como 
referência “um novo diálogo entre arquitetura, campus e 
cidade” (BARCELONA KNOWLEDGE CAMPUS, 2010b).

Em 2009, foi reconhecido como Campus de 
Excelência Internacional na Espanha, por uma comissão 
internacional chefiada pelo Ministério da Educação e pelo 
Ministério da Ciência e Inovação da Espanha (BARCELONA 
KNOWLEDGE CAMPUS, 2010b).

IMAGEM ATUAL – CAMPUS WU – VIENA.
Fonte: Busarchitecktur (2014, p. 104 e 105). 
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O campus recebeu melhorias no planejamento e 
a construção de projetos nas áreas de acessibilidade, 
mobilidade e sustentabilidade ambiental, com a criação 
e a reestruturação do sistema viário e do transporte 
público circundante, a melhoria das conexões entre os 
sistemas de espaços públicos e áreas verdes (Figura 157), a 
construção de equipamentos culturais, sociais e esportivos 

compartilhados com o intuito de garantir a presença da 
cidade dentro do campus. 

No caso do Campus Diagonal (BKC), foi verificado 
um enfoque relacionado à integração do campus com 
a cidade, como um processo de continuidade no tecido 
urbano, eliminando as barreiras entre ele e a população. 
Nas leituras realizadas no material encontrado, é possível 
identificar um forte investimento em infraestrutura nas 
áreas relacionadas à circulação, seja no sistema viário com 
passeios, mas principalmente na promoção de conexões 
do transporte público com as áreas do campus.

Identifica-se ainda uma preocupação de conexão 
entre os espaços públicos (representados pelos passeios, 
praças e espaços livres) e as áreas verdes (parques, 
arborização viária e massas de vegetação existentes no 
entorno), inclusive integrando atividades realizadas nas 
áreas dos Jardins de Pedralbes e do Parque Cervantes com 
o campus, buscando claramente uma continuidade física 
entre eles, conforme verificado na Figura 158.

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS DIAGONAL (BKC) E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE BARCELONA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 

PROJETO DO CAMPUS BKC – BARCELONA.
Fonte: Barcelona Knowledge Campus (2015b). 
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Desta forma, na dimensão social, os estudos apresentam 
uma nova metodologia que busca resgatar a função social 
da universidade, não apenas como “assistencialista”, mas 
com um redesenho de seus sistemas de gestão e de seu 
papel na sociedade, inserindo a população nas escolhas e 
nas tomadas de decisão representadas por mudanças e/
ou transformações em seu espaço físico, promovendo uma 
gestão participativa. 

Os casos apresentados indicaram efeitos positivos 
com a elaboração de processos participativos em que a 
população e o poder público, por meio de workshops, 
eventos e reuniões, também participam ativamente e 
assumem um compromisso individual em suas realizações. 
As tipologias são variadas, tendo sido apresentado o caso de 
Málaga, que buscou também uma proximidade física com a 
população ao estimular atividades no local de intervenção 
e até junto com as comunidades do entorno. 

Foi analisado também o caso de Viena, que utilizou 
recursos tecnológicos e virtuais como uma nova forma 
para se comunicar e interagir com as necessidades e os 
anseios da comunidade. Alguns questionamentos são 
levantados, principalmente em relação à adoção das 
diretrizes propostas, que passam a ser utilizadas em 
discursos políticos e, muitas vezes, não são realizadas, o 
que leva à falta de credibilidade da universidade perante ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS BKC – BARCELONA.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e Roca Blanch (2011).
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a sociedade, como também a problemas relacionados ao 
acesso e ao alcance de uma boa parte desta, que sequer 
tem conhecimento (ou afinidade com) das atividades 
elaboradas nos campi, quanto mais dos meios tecnológicos 
virtuais existentes. 

Em Barcelona, com a união das duas maiores 
universidades da cidade e a formação de uma comissão 
internacional estimulada pelo governo federal da 
Espanha, buscou-se estabelecer estratégias para todas as 
universidades do país, de forma que elas exerçam um papel 
significativo em suas cidades e em relação à população.

Essa situação promove discussões acerca do 
isolamento social dos campi universitários em relação 
à cidade, uma vez que seus espaços, por não serem 
usualmente utilizados por grande parte da população, 
não estabelecem vínculo nem interação com a cidade e, 
portanto, não assumem um papel de complementaridade 
relativa às atividades cotidianas da população.

Além disso, são verificadas nos 3 (três) casos as 
interações e conexões físicas com o entorno imediato, 
seja por suas implantações incorporadas junto ao tecido 
urbano existente, seja pelo compartilhamento de diversas 
atividades. 

Na dimensão social, as questões-chave e o diagrama-
síntese apontam (Figura 159):

• Processos participativos: processos que promovam 
a legitimidade dos indivíduos com o espaço 
representado, pois é por meio dessa relação de 
apropriação e pertencimento que os indivíduos 
podem produzir sentidos, ou seja, na escala do 
espaço vivido e não na escala de uma unidade 
territorial federativa que represente um Estado ou 
o mercado.

• Complementaridade: necessidade de se 
estabelecer diversidade nos usos e nas ocupações, 
além de funções e atividades ao longo de todo o dia 
que criem configurações espaciais com o objetivo 
de proporcionar sistemas de auxílio mútuo entre 
as pessoas. A ideia é que as funções urbanas sejam 
compartilhadas entre os equipamentos públicos 
e estratégicos, formando um sistema e evitando 
duplicidades de equipamentos, geração de áreas 
ociosas e vagas, principalmente associadas às 
necessidades da vida cotidiana.

• Concentração: espaços urbanos capazes de 
promover o encontro, a troca de informações, 
o conhecimento e o contato direto entre as 

pessoas, com o ordenamento territorial de forma 
compacta, estabelecendo graus de proximidade e 
acesso facilitado, permitindo o deslocamento e a 
possibilidade da convivência e evitando grandes 
espaços homogêneos, isolados e com repetições 
de funções e atividades.

• Diversidade: criação da multifuncionalidade 
de espaços urbanos capazes de estabelecer 
relações de integração entre as funções urbanas 
e os indivíduos, conduzindo a um processo de 
conscientização destes, que passam a se ver como 
parte integrante da sociedade.

ESQUEMA SÍNTESE | DIMENSÃO SOCIAL.
Fonte: Autora.
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3.4 DIMENSÃO PÚBLICA 

A dimensão pública abrange as possibilidades de (re)
estruturação dos espaços urbanos como potencialidades 
para ocuparem funções urbanas de convívio, permanência, 
encontro, manifestações, entre outras, promovendo 
vitalidade urbana, principalmente aos lugares de caráter 
público. 

Buscam-se referências que apontem para propostas 
urbanas que garantam o direito de ir e vir, com as 
interpretações sobre o conceito de acessibilidade, não 
apenas referentes às normativas técnicas, mas no sentido 
de promover relações com o entorno e o acesso a todas as 
camadas da população no ordenamento de espaços abertos 
e fechados, públicos e privados, e mesmo de relações 
híbridas, garantindo continuidade, permeabilidade e 
porosidade ao tecido urbano existente. São discutidas as 
relações das barreiras físicas, naturais ou artificiais com a 
sociedade e seus impactos nos comportamentos e vivências 
urbanas, como também a intensificação dos processos 
de segregação e fragmentação, promovendo rupturas e 
descontinuidades sem precedentes.

Nesse contexto, a Universidade de Tecnologia e 
Design de Singapura, em 2010; o campus Manhattanville, 
da Universidade da Columbia, em 2003; e o campus de 

la Ciutadella, da Universidade Pompeo Fabra, em 2005,  
estabeleceram novos princípios norteadores, com a 
inserção de seus campi em centros urbanos consolidados, 
criando conexões e formas de compartilhamento de suas 
instalações físicas com a cidade, promovendo relações 
contínuas e inseridas no tecido urbano existente.

O novo campus da Universidade de Tecnologia e 
Design de Singapura, com 220.000 m² de área total e 
previsão para atender a cerca de 7.000 alunos, nasceu de 
um novo projeto pedagógico elaborado em parceria com o 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), que consiste 
em oferecer um aprendizado interdisciplinar, integrando 
ensino e tecnologia nas áreas de Design, Arquitetura, 
Engenharia e Informação.

O campus está localizado em Changi, nas proximidades 
do denominado Parque Empresarial Changi,distante cerca 
de 9 km da área central, conforme apresentado na Figura 
160. Foi projetado pelo escritório Sasaki Associates em 
colaboração com a MKPL, que trabalhou com professores do 
MIT e administradores das universidades para garantir que 
o desenho urbano do campus também pudesse contribuir 
para um “novo modelo interdisciplinar de ensino” (SASAKI, 
[2010]).

LOCALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA E DESIGN E DISTÂNCIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE SINGAPURA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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Diferentemente de outros campi universitários, o 
edifício do Centro de Design é apontado no centro como o 
coração do campus (centro simbólico e funcional). A partir 
daí, o programa se organiza morfologicamente por meio 
de uma via de pedestres como eixo principal interligando 
os edifícios, bem como conectando-os com as demais vias 
e fluxos da cidade. A implantação da moradia estudantil 
também foi estrategicamente locada de modo a reforçar a 
transição campus-cidade (Figura 161 e 162).

O projeto apresenta diretrizes de implantação 
dos edifícios e dos espaços livres, além de soluções 
sustentáveis indicadas por meio de sistemas de construção, 
gerenciamento das águas pluviais e de energia, telhados 
verdes, pedestres e trânsito de acesso. Os destaques 
do projeto são a alta densidade construtiva proposta 
e a previsão de conexões físicas com o entorno e as 
possibilidade de conectividade por meio do eixo principal 
(coluna vertebral), de acesso livre e permeando todo o 
campus.

De acordo com os autores do projeto (SINGAPORE, 
2010), o conceito-chave é a “coluna vertebral de pedestres 
leste-oeste que mostra a missão interdisciplinar e a 
colaboração da universidade com edifícios multifuncionais 
e interligados”. Verificou-se que essa coluna vertebral cria 
as articulações públicas entre a universidade e as áreas 
circundantes, garantindo a permeabilidade do campus e o 
uso também da população, conforme verificado na Figura 
161.

UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA E DESIGN – SINGAPURA – EM ORDEM: VISTA GERAL, ESQUEMATIZAÇÃO DE ZONEAMENTO, CORTE 
GERAL E PERSPECTIVA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Singapore (2010).
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Em 2010, foi aberto um processo de seleção para a 
elaboração dos projetos das primeiras edificações, sendo 
escolhidos os escritórios UNStudi +  DP Architects. Foi 
desenvolvido um conjunto de  4 (quatro) edificações para 
acomodação da primeira fase de construção do campus 
(CILENTO, 2010) (Figura 163 B|).

Entre as quatro edificações foram destinadas 
travessias e passagens livres e abertas à comunidade, que 
promovem a possibilidade de interação e encontros entre 
os usuários. Cada edificação apresenta um equipamento de 
atração em suas extremidades – Biblioteca, Administrativo, 
Auditório e Centro Internacional de Design, além de 
atividades acadêmicas, como salas de aula, laboratórios 
e outros, e previstos percursos de conexão, onde suas 
intersecções foram destinadas a localização dos espaços 
socias, colaborativos e de convivência (UNITED NETWORK 
STUDIO – UNS, 2016).

Nas Figuras 163 A| e B| é possível identificar as 3 
(duas) edificações acadêmicas, o Centro de Design e 
as áreas esportivas que foram construídas, além das 
moradias estudantis para funcionários e discentes, que 
compõem o projeto. As primeiras estruturas do campus 
foram inauguradas em 2014 e possuem o planejamento de 
finalização em 2019.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA E DESIGN – SINGAPURA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017), Sasaki ([2010]) e Singapore (2010).
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A| IMPLANTAÇÃO – FASE 1 E B| FOTO ATUAL | UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA E DESIGN – SINGAPURA.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNS (2016).
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O campus Manhanttaville pertence à Universidade de 
Columbia, foi projetado em 2003, como plano de expansão 
de suas estruturas e instalações físicas na região de mesmo 

nome, Manhattanville, e em torno de 1,2 km do campus 
sede, conforme indicado na Figura 164.

A Universidade de Columbia provém de uma 
tradição de referência em universidades urbanas, com 
suas estruturas e instalações que sempre conviveram e 
compartilharam suas atividades com a cidade, propondo a 
implantação de um novo campus em uma das regiões mais 
tradicionais de Nova York, o Harlem. 

De acordo com informações verificadas no site oficial 
da universidade e do projeto (COLUMBIA UNIVERSITY IN 
THE CITY OF NEW YORK, 2009), foi observada a proposta 
de transformar uma área isolada e subutilizada na zona 
oeste do Harlem com a revitalização de várias edificações 
industriais, criando-se um novo centro educacional 
preservando as atividades comerciais e incentivando a vida 
comunitária, com atividades culturais e espaços cívicos.

Na Figura 165, é verificado que o projeto do campus 
busca estabelecer a escala urbana, com a continuidade e 
conexões de seu desenho urbano com o tecido existente, 
garantia da densidade e gabarito pré-existente. É previsto 
espaços de vivências para atração e permanência dos 
usuários, como da população. Os espaços livres são 
garantidos como espaços públicos e de domínio público 
para compartilhamento de atividades e usos, como espaços 
abertos e de uso comum. Uma grande praça aberta na área 
central, se propõe como o “coração” do campus, sendo o 
espaço principal para o encontro, as convivências e as 
manifestações.

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS MANHATTANVILLE E DISTÂNCIA DO CAMPUS EXISTENTE.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017). 
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Assim, a universidade apresenta um projeto que 
busca ser acessível à comunidade local e a todos, sem 
demarcações de limite e/ou implantação de barreiras 
físicas. Também indica a ampliação dos passeios, a criação 
de espaços verdes e vias arborizadas, como também a 
melhoria no acesso ao novo parque beira-mar do rio 
Hudson. Além disso, é proposto que os pavimentos térreos 
de suas edificações sejam destinados a receber atividades 
comerciais como lojas, restaurantes e outras atividades 
voltadas para empresários locais, conforme apresentado 
na Figura 166.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS MANHATTANVILLE.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Columbia University in the City of New York (2009) e Google Earth (2017).
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Há também o oferecimento de empregos para a 
geração de renda e serviço público de qualidade na região, 
o que, de acordo com a universidade, irá transformar todo 
o bairro.  Segundo as informações do site, a universidade 
firmou um compromisso de mais de US$ 150 milhões 
em benefícios para a comunidade, além de priorizar 
os empregos e as oportunidades econômicas diretas e 
indiretas já durante a construção do novo campus para a 
população local.

No entanto, após algumas leituras de notícias em 
revistas e jornais, tendo como destaque um artigo do New 
York Times escrito por Daphne Eviatar (2006), foi observado 
que ainda existe a resistência dos moradores locais ao 
projeto, indicando que a universidade terá que demolir 
grande parte das estruturas existentes e promover um 
aumento significativo nos fluxos de professores, estudantes 
e servidores, e consequentemente o aumento de custos de 
bens e serviços no local. Além disso, ainda é considerado 
um “obstáculo” (mesmo que seja um campus aberto) 
entre a população e o parque do Rio Hudson construído 
recentemente (aparentemente uma luta de movimentos 
sociais locais).

Na Figura 167, é verificado que até o momento 
apenas algumas edificações foram construídas ou estão em 
construção, sendo que grande parte do campus, ainda são 

áreas a serem adquiridas futuramente pela Universidade. 
Além disso, as intervenções na escala urbana ainda não 
foram iniciadas e não é possível analisar se realmente 
a proposta do campus terá a atuação positiva para a 
população.

Desta forma, há indicação de processos de 
gentrificação indicados pelos moradores locais, com o 
aumento significativo tanto no setor imobiliários, como 
no comércio e na prestação de serviços no entorno, que já 
fizeram uma parcela da população local se deslocarem para 
outras regiões e que teriam se iniciado após as alterações das 
dinâmicas físicas, econômicas e sociais de forma negativa e 
não positiva, conforme indicado pela universidade.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA 12TH AVENUE E WEST STREET – A| ANTES DA CONSTRUÇÃO E B| PROPOSTA DE INTERVENÇÃO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Columbia University in the City of New York (2009).
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O que se percebe de forma geral é uma clara intenção 
de promover uma reestruturação do setor oeste do Harlem, 
utilizando as potencialidades da universidade, e não 
apenas seus equipamentos e estrutura, atraindo pessoas e 
usuários para seu espaço físico com uma forte estratégia de 
revitalização do local. No entanto, os moradores locais não 
compartilham das mesmas intenções e ainda não é possível 
identificar o que de fato ocasionou esse afastamento de 
opiniões. Se, de fato, existem problemas ou questões 
relacionadas a possíveis processos de gentrificação ou se 
não houve a inclusão da comunidade nas discussões e 
propostas durante a elaboração do projeto, será que esta 
seria, de fato, uma questão de apropriação e participação 
da comunidade no projeto, como defendido pela 
Universidade?

O último caso desta dimensão é o campus de la 
Ciutadella, considerado como grande contribuição ao 
processo desta pesquisa, com a inserção da análise de uma 
das experiências mais significativas dos últimos anos, que 
contou com a implementação de instalações universitárias 
com a intenção de regeneração urbana da cidade 
de Barcelona, utilizada como estratégia para a criação dos 
campi da Universidade Pompeu Fabra (UPF) na década de 
1990.

ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS MANHATTANVILLE.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Columbia University in the City of New York (2009) e Google Earth (2017).

N

A

C

B

D

E

F

FIG.
167

DIMENSÃO 
PÚBLICA

UNIVERSIDADE DE COLUMBIA | NOVA YORK | ESTADOS UNIDOS
CAMPUS MANHATTANVILLE 

EDIFÍCIOS EXISTENTES

FUTURAS CONSTRUÇÕES

EDIFÍCIOS EM CONSTRUÇÃO

EDIFÍCIOS EM FASE DE PROJETO 

A- STUDEBAKER - FACULDADE DE TECNOLÓGIA DE INFORMAÇÃO

B- LENFEST CENTER

C-CENTRO DE CIÊNCIA JEROME L. GREENE

D- MORADIA ESTUDANTIL

E-PARENTIS HALL

F-NASH

BARREIRA NATURAL

BARREIRA ARTIFICIAL

ACESSOS EXTERNOS

VIAS INTERNAS DO CAMPUS

PRINCIPAIS VIAS NO ENTORNO

A

B

C

D

ANÁLISE DO PROJETO IMPLANTADO E ENTORNO IMEDIATO | FASE 1

E

F

389388

EIXO 3  |  Campi universitários e os espaços públicos | tendências e problematizações

389

Campi universitários e os espaços públicos | tendências e problematizações  |  EIXO 3



De acordo com informações encontradas no site 
oficial da universidade (UPF, 2015a), ela possui três campi 
universitários: Campus de la Ciutadella: Ciências Sociais 
e Humanas; Campus del Poblenou: Comunicação e 
Tecnologias da Informação; e o Campus del Mar: Ciências da 
Saúde e da Vida, conforme identificado na Figura 168, com 
localização na cidade de Barcelona. Para a Universidade, 
com

a implantação destes três campi e 
parques científicos, nos últimos anos, 
a Universidade tem contribuído para 
a regeneração de alguns bairros de 
Barcelona e a promoção da criação 
de novos nós e transferência de 
conhecimento. Exemplos desta atividade 
são, por exemplo, a reabilitação do 
reservatório de água, agora a Biblioteca, 
ou o antigo quartel militar Wellington 
Street, que abrigava a Graduate School of 
Economics Barcelona e Pasqual Maragall 
(campus Ciutadella);  através do mar 
aberto na década de noventa, com os 
Jogos Olímpicos e a recuperação da Vila 
Olímpica (campus Mar) ou a recuperação 
da fábrica têxtil Ca Aranyó 22 @, o distrito 
de inovação (campus Poblenou). Também 
não se deve esquecer o edifício da Plaza 
de la Merced, a sede da Reitoria, no 
coração da Cidade Velha;  Nascido do 
edifício, que abriga a Fundação UPF; ou 
de construção Balmes, sede do Barcelona 
Escola UPF of Management, entre outros 
(UPF, 2015b).

IMAGENS ATUAIS DOS CAMPI EM ORDEM: A| CIUTADELLA, B| DEL POBLENOU E C| DEL MAR.
Fonte: Pompeu Fabra University’s (2009).
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A Figura 169 apresenta sua localização estratégica 
na proximidade do centro histórico da cidade, com 
uma forte ideia de que a universidade não tem apenas 

a responsabilidade de ensinar uma profissão ou uma 
carreira, mas sim de formar cidadãos que possam aprender 
a conviver e a se relacionar com a cidade e a sociedade.

A universidade teve como propósito urbanístico 
estabelecer a localização de suas atividades nas áreas 
centrais da cidade, aproveitando edificações abandonadas 
ou em desuso e as relações preexistentes com a população. 
Tal proposta ocorreu na contramão da maioria das propostas 
comuns instauradas no país a partir dos anos 60, que 
propunham a organização de novos campi universitários 
em áreas afastadas da zona urbana (UPF, 2013).

A ideia foi estabelecer espaços físicos que pudessem 
exercer influência tanto no papel social da universidade 
como na inserção de seus estudantes em contextos urbanos 
providos de habitações e serviços, equipamentos culturais, 
espaços de lazer, entre outros, em suas proximidades 
imediatas, conforme pode ser observado na Figura 170. 

Outra questão relevante é que suas estruturas 
foram estrategicamente localizadas nas bordas/
limites do projeto de regeneração urbana, denominada 
Distrito@22, auxiliando na transformação do distrito 
industrial degradado de Poblenou (o antigo Manchester da 
Catalunha).

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE POMPEU FABRA (UPF).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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acadêmicas, dessa forma fortalecendo também as vivências 
urbanas, com a liberação de espaços para a promoção de 
recreação/lazer, cultura, estudos e demais possibilidades 
de encontros.

Para a universidade, sua implantação foi realizada 
em pontos estratégicos de um amplo programa de 
transformação urbana, via de regra de gentrificação, na 
cidade de Barcelona, a fim de garantir uma “universidade 
urbana no ‘coração de Barcelona’”. Os campi universitários 
são considerados pela universidade como “a representação 
da vocação da Pompeu Fabra para se tornar uma 
universidade urbana por excelência na capital catalã, 
reforçando o seu compromisso não apenas educacional, 
mas como equipamento essencial para a revitalização 
urbana de bairros da cidade” (UPF, 2013).

Pela análise do campus de la Ciutadella, localizado 
em uma área entre o Parque Ciutadella e a Vila Olímpica, é 
possível verificar que o campus foi estruturado em torno de 
um espaço central e transformado em uma praça urbana, 
com espaços conectados com as áreas livres e sistemas 
de circulação do entorno (Figura 171). De acordo com os 
autores do projeto, independentemente da sua dimensão e 
do grau de privacidade, o campus foi concebido como um 
espaço aberto e livre que, junto com outros equipamentos 
no entorno, é caracterizado como espaço público para a 
cidade (MBM ARQUITECTES, 2015; PRAT, 2013).

As edificações também apresentam diversidade 
nas tipologias de uso e concentrados que compõem e 
otimizam os espaços físicos destinados para as atividades LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE POMPEU FABRA E OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES NO ENTORNO.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Barcelona (2017), Google Earth (2007) e UPF (2013).
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No caso de Barcelona, é notável que a Universidade 
Pompeo Fabra se proponha a ter um enfoque social por 
intermédio de iniciativas públicas, não apenas com o 
compartilhamento de sua estrutura e instalações com a 
cidade, mas pelo entendimento da necessidade de garantir 
aos seus estudantes as vivências e as experiências urbanas 
como parte do ensino proposto por ela. 

Na dimensão pública, os estudos apresentam 
propostas de inserção dos campi no tecido urbano 
existente, na tentativa de romper com os conceitos 
e as práticas de adoção de modelos de setorização e 
zoneamento por áreas de conhecimento e também com 
os modelos dos antigos institutos e departamentos. Assim, 
as tradicionais zonas universitárias (aqui lidas como lei de 
zoneamento urbano), distantes do centro urbano, têm suas 
instalações físicas pulverizadas pela cidade em espaços 
compartilhados, acessíveis e diversificados. Outra questão 
relevante é a escala urbana que os campi assumem perante 
suas dimensões, seja de área ocupada ou em quantidade de 
edificações, saindo dos ideais de megaprojetos.

Além disso, é tratada a dualidade da questão do campus 
aberto ou fechado como categorias dialeticamente opostas, 
que se aplicam ao processo e à configuração morfológica 
dos campi universitários, tanto em relação à sua ocupação 
quanto no que se refere ao funcionamento da comunidade ESQUEMA INVESTIGATIVO | CAMPUS CIUTADELLA.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Barcelona (2017), Google Earth (2007) e UPF(2013).
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ao seu redor. Tais campi apresentam a possibilidade de 
rompimento da dicotomia privado/público, promovendo 
espaços com a noção de domínios públicos (e não apenas 
de posse ou de propriedade), retomando a ideia da cidade 
ou dos campi universitários como bens públicos, com 
sistemas integrados de edifícios funcionando como espaços 
coletivos, não apenas no sentido físico-espacial, mas com a 
incorporação de aspectos da vida urbana cotidiana. 

Em Singapura, o campus cria uma face pública para 
a universidade e se conecta a áreas circundantes para 
desenvolvimento futuro.  As instalações para estudantes, 
como habitação e edifícios recreativos, são integradas 
a lugares de usos mistos e conectados por uma série de 
espaços públicos e ligações pedonais.

Em Barcelona, a compactação e a concentração 
do campus e suas conexões com o entorno, garantindo 
o uso livre e aberto de uma praça interna também para 
a comunidade, garantem a presença e a intensidade 
de usuários necessários para promoverem as vivências 
urbanas.

Há uma problematização levantada em relação às 
implantações que promovem alterações significativas nas 
dinâmicas sociais e econômicas do entorno, passando essas 
áreas a serem vistas como novos potenciais de inserção 
do mercado, principalmente quando projetadas por 

“celebridades” da arquitetura e do urbanismo, promovendo 
o aumento no valor da terra, como também dos aluguéis, 
gerando a expulsão dos moradores no entorno para a 
implantação de novos empreendimentos de alto padrão, 
com novas formas de segregação e/ou fragmentação do 
espaço urbano.

Na dimensão pública, são entendidas como questões 
relevantes e diagrama-síntese (Figura 172): 

• Domínio público: rompimento da dicotomia entre 
espaços privados e públicos, promovendo-se a 
noção de domínio público (e não de posse ou de 
propriedade), retomando a ideia da cidade como 
bem público com possíveis sistemas integrados 
com edifícios funcionando como espaços coletivos, 
não apenas no sentido físico-espacial, mas com a 
incorporação de aspectos socioculturais da vida 
urbana cotidiana.

• Vivências: a ideia de promoção da convivência 
supera as relações apenas de contato físico, 
com a possibilidade de troca de informações 
e de experiências, com a compreensão e o 
entendimento do papel de cada um na sociedade 
e de como ocorrem as interações e integrações dos 
indivíduos com os demais.

• Dinamismo: com o intuito de produzir espaços 
livres, abertos e coletivos, funcionando como 
locais de inserção de valores sociais, culturais 
e ambientais, construídos tendo por base a 
identidade e a memória coletiva. É importante 
destacar que o uso coletivo, não como uma 
junção de equipamentos sobrepostos, mas sim de 
funções com significados culturais, ambientais e 
sociais, deve ser capaz de estimular e promover a 
acessibilidade aos espaços.

• Acessibilidade: entendida não apenas como o 
cumprimento de normativas técnicas, mas no 
sentido de garantir o acesso de todas as camadas 
da população aos espaços de domínio público da 
cidade. Necessidade de rompimento das barreiras 
e criação de permeabilidades entre os espaços 
ditos públicos, com a garantia de acesso como 
elemento físico de continuidade e conexões, mas 
também no sentido de estabelecer a pluralidade 
social, resgatando a ideia de espaços de referência 
e acessíveis a todos, em um sistema que permita 
estabelecer relações entre a sociedade e os espaços 
públicos.

ESQUEMA SÍNTESE | DIMENSÃO PÚBLICA.
Fonte: Autora.
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3.5 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | EIXO 3

Neste capítulo foi realizada uma leitura das tendências 
e problematizações das novas propostas de implantação de 
espaços universitários na cidade contemporânea, fruto da 
inserção de um novo agente de atuação na conformação 
espacial urbana, buscando identificar o posicionamento 
das universidades representadas por suas estruturas/
instalações físicas, promovendo ou não relações e 
articulações com a cidade e principalmente interações 
com os espaços públicos.

De início, o objetivo do estudo foi 1) CONHECER 
algumas experiências que apresentam discursos de 
novas releituras dos espaços universitários como espaços 
públicos (e de domínio público) para a cidade e verificar o 
compromisso político da universidade com a justiça social 
e o bem público.

Desta forma, foi necessário 2) COLETAR uma série de 
possíveis casos e experiências que pudessem ser claramente 
representativos das questões levantadas no trabalho, 
identificando novas visões propostas ou já implementadas 
em diversos países. Verificou-se uma concentração de novos 
estudos na América Latina, na Europa e na Ásia em virtude 
dos contextos políticos e econômicos que esses territórios 
estavam passando e que propiciaram novas iniciativas em 
relação ao tema.

O que se pode verificar de imediato é que as 
complexidades da cidade contemporânea agem de formas 
diferenciadas em suas dimensões sócioespaciais, gerando 
processos que até então sequer haviam sido prognosticados. 
Sendo assim, foi necessário 3) OBSERVAR os casos 
apresentados relativos aos primeiros campi universitários, 
de Virginia e Berkeley, para a compreensão da complexidade 
das questões apresentadas. Tais universidades, que em 

sua origem e teoria vislumbravam como essenciais o 
distanciamento, a concentração e o isolamento de suas 
atividades, atualmente apresentam problematizações 
significativas e que estão intrinsecamente ligadas aos 
conceitos e às ideologias adotados em seus planos de 
implantação.

Na Virginia, a busca pelo distanciamento e isolamento 
foi abandonada em prol da pulverização de suas estruturas 
pela cidade, sendo que atualmente a própria cidade 
é dependente, inclusivamente economicamente, do 
funcionamento da universidade. Tal situação indica a 
ruptura entre a teoria e a prática e como as conexões atuam 
em diversas dimensões sócioespaciais.

No caso de Berkeley, a necessidade de concentração 
em uma única área gerou uma especulação imobiliária 
no seu entorno, saindo do controle e monitoramento da 
universidade e levando para regiões cada vez mais distantes 

seus próprios usuários, demonstrando a relevância da 
escala de intervenção no campus universitário.

Foi necessário também 4) EXPLORAR casos e 
experiências que pudessem representar as principais 
tendências e problematizações que, de uma forma geral, 
várias outras universidades também vivenciam, buscando 
alternativas/propostas capazes de promover mudanças 
ou transformações nos paradigmas preestabelecidos, 
resultando na matriz investigativa da Figura 173 |A.

Algumas questões permeiam as dimensões 
sócioespaciais, como a dimensão política, com o incentivo 
para a implementação de ferramentas como parcerias, 
doações, concessões, ações e políticas públicas para 
o desenvolvimento urbano; a dimensão ambiental, 
com a padronização ou limitação dos conceitos ditos 
sustentáveis e a ação do “marketing” para o cumprimento 
de acordos nacionais e internacionais referentes às 
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problemáticas ambientais; a dimensão social, com o 
resgate da função social e das questões que envolvem 
a gestão participativa versus discursos políticos e ações 
para a complementaridade entre as atividades e funções 
urbanas; e, por fim, a dimensão pública, com interpretações 
sobre o conceito de acessibilidade, com a necessidade de 
rompimento das barreiras físico-sociais e o estabelecimento 
de conexões e continuidades tanto nos aspectos físico-
espaciais, no próprio desenho urbano proposto, como nos 
sócioespaciais, relacionados às formas de utilização dos 
espaços, com promoção da vitalidade e da vivência urbana.

Sendo assim, buscou-se 5) VALIDAR a existência 
de interferências significativas e impactos negativos na 

atuação dos novos agentes de conformação espacial, que 
diferentemente das décadas passadas, hoje passam pela 
inserção implacável do mercado e pelas “oportunidades” 
vislumbradas tanto pelas iniciativas privadas quanto 
públicas, em que as novas inserções urbanas dos espaços 
universitários são utilizadas como “âncoras” na promoção 
e no incentivo do Estado e de empresas privadas, por meio 
da supervalorização, privatização, especulação imobiliária 
e gentrificação dos espaços urbanos.

Sendo assim, as áreas e regiões de implantação dos 
novos campi universitários passam por transformações 
no entorno e alterações em sua dinâmica intraurbana 
e extraurbana, direcionando os vetores de expansão e o 

desenvolvimento das cidades. Esse processo incorpora 
a instituição juntamente com seu espaço público e de 
domínio público como um bem de consumo e acelera os 
processos de segregação físico-espacial de suas estruturas.

Tais ações são possíveis também graças às ações 
diretas e indiretas dos agentes públicos na produção 
espacial e nas transformações das qualidades físico-
espaciais e socioambientais, não apenas no entorno 
imediato, mas em toda a cidade e região (principalmente 
quando consideramos as cidades de pequeno porte).

Por fim, procurou-se 6) REFLETIR sobre a atuação 
das dimensões sócioespaciais e suas interfaces na 
implantação dos espaços universitários, mas também 

sobre as influências e os impactos gerados na conformação 
espacial dos espaços públicos e de domínio público, 
compreendendo suas principais tensões e conexões com a 
produção da cidade contemporânea.

Como resultado da matriz investigativa, foram 
identificados parâmetros e variáveis observados nos casos 
e experiências analisados – que legitimam a afirmação da 
tese proposta neste trabalho – e também pontos de ruptura 
e continuidades dessas novas problemáticas/tendências, 
que irão nortear a identificação das potencialidades e 
perspectivas de cada dimensão a serem analisadas nos 
novos campi universitários brasileiros no próximo capítulo.
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 A| MATRIZ INVESTIGATIVA E B| DIAGRAMA SÍNTESE-EIXO 3.
Fonte: Autora.
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NOVOS CAMPI 
UNIVERSITÁRIOS 
BRASILEIROS  
POTENCIALIDADES E 
PERSPECTIVAS
 como foco as  reflexões que envolvem a 
UNIVERSIDADE (representada pelos seus 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS) e a CIDADE 
no processo de implantação de alguns 
desses campi no contexto de aplicação 
do plano REUNI no Brasil, analisando 
algumas experiências e suas relações com 
os novos agentes de produção dos espaços 
urbanos contemporâneos 

[
[4



O Brasil, assim como outros países, passou a promover 
um elevado investimento no setor da educação por meio 
da expansão, criação e consolidação dos seus campi 
universitários. Assim, a partir de 2002, foram atendidas 
diversas demandas pontuais, culminando em 2007 com 
o lançamento de uma política pública de expansão e 
interiorização do ensino superior desenvolvida pelo 
Governo Federal e denominada Programa de Apoio aos 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), como também a implantação de novos 
Institutos Federais para o fortalecimento do ensino técnico 
profissionalizante (BRASIL, 2007a).

Desta forma, a partir de 2007, novos campi 
universitários foram instalados no Brasil, marcando um 
novo episódio na implantação de espaços universitários no 
tecido urbano, por meio da interiorização da urbanização 
no território brasileiro em decorrência da alta demanda 

para ampliação de instituições de ensino e pesquisa em 
todas as regiões. 

Desta forma o objetivo deste capitulo é analisar 
as potencialidades e perspectivas, no processo de 
implantações de alguns campi universitários, no contexto 
de aplicação do Plano denominado de REUNI, no Brasil, 
a partir de 2007. Este período proporcionou um aumento 
significativo dos novos campi universitários, fato que não 
acontecia desde a década de 80, e é marcado por inúmeras 
tentativas de rompimento do modelo modernista, com 
novas leituras e propostas ideológicas, vinculadas às 
novas formas de inserção dos campi universitários, nos 
contextos regionais e locais de diversas cidades do Brasil. 
É apresentada uma breve histografia, sobre o programa 
REUNI e suas diretrizes para formação, crescimento e 
desenvolvimento das Universidades públicas federais no 
Brasil.

NOVOS CAMPI 
UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS| 
POTENCIALIDADES E PERSPECTIVAS
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• “2ª fase (1960/1980): o campus universitário, que 
relativiza parte dos princípios anteriores, principalmente 
no que se refere à adoção de edifícios em destaque, e parte-
se para uma arquitetura tipificada e modulada (segundo 
padrões funcionalistas que perseguem o conceito de 
unidade arquitetônica)”, com a implantação do tão sonhado 
modelo de Universidade brasileira: a Universidade de 
Brasília (UNB) - (RODRIGUES, 1997, p. 307). Para Alberto 
(2008), esse período também foi caracterizado por um 
movimento de interiorização das Universidades Federais 
no território brasileiro, com a criação das unidades, como 
por exemplo: UFG e UFPA, respectivamente nos Estados de 
Goiás e Pará.

• “3ª fase (pós-80): na qual se vê surgir um esforço 
de rever certos conceitos modernistas (ainda que muito 
timidamente)”. Em relação ao espaço universitário, os anos 
80 viram surgir propostas que apontavam rupturas com o 
modelo vigente, como o projeto de “adensamento da UFG 
na Praça Universitária” (Centro de Goiânia), o projeto para 
a “UFMA no Centro Histórico de São Luís” e o projeto de 
eixos de integração para o Campus da UNB (RODRIGUES, 
1997, p. 307). 

CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADES ENTRE 1920 A 1990 NO BRASIL.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Brasil ([2008]).

Ainda, é sugerido a proposta de inserção do Plano 
REUNI, como uma 4 (quatro) fase de evolução do 
espaço físico universitário brasileiro, como um papel 
estratégico/político para o desenvolvimento econômico 
e social do país. No entanto, não é objetivo deste trabalho 
estudar as características e aspectos do Plano REUNI, 
em contraposição a outros períodos históricos e sim 
a investigação de estratégias de implantação desses 
campi universitários, no qual foi determinada por cada 
Universidade (e não diretamente associado ao Plano), 
quanto e inserção urbana, ou a ausência de interfaces com 
a cidade e sociedade, aos desenhos urbanos, seus métodos 
e ideologias adotados, como localização, formação de 
equipe, princípios norteadores e seus aspectos relacionados 
às propostas de complementariedade, conectividade, 
acessibilidade e proximidade no tecido urbano existente.

De acordo com Rodrigues (1997, p. 39), podemos 
identificar a evolução do espaço universitário brasileiro, 
em três fases: 

• “1ª fase (1930/1960): a cidade universitária, regida 
fortemente pelos princípios norteadores da cidade-jardim, 
propostos pela Carta de Atenas”, com a implantação de 
algumas das maiores universidades brasileiras: a UB (hoje 
UFRJ), a USP e a UFMG” (RODRIGUES, 1997, p. 307);
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UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais

UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora

UFPI | F. Universidade Federal do Piauí

UFF | Universidade Federal Fluminense

FURG | F. Universidade Federal do Rio Grande

UFBA | Universidade Federal da Bahia

UFPB | Universidade Federal da Paraíba

UFV | Universidade Federal de Viçosa

UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina

UFU | Universidade Federal de Uberlândia

UFAL | Universidade Federal de Alagoas

UFAM | F. Universidade Federal do Amazonas

UFRRJ | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UFPE | Universidade Federal do Pernambuco

UFMT | Universidade Federal do Mato Grosso

UNIRIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

UNIR | Universidade Federal de Rondônia

UFMA | Universidade Federal do Maranhão

UFAC | Universidade Federal do Acre

UFMS | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

UnB | Universidade de Brasília

UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFPA | Universidade Federal do Pará

UFSCAR | Universidade Federal de São Carlos

UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFPEL | Universidade Federal de Pelotas

UFPR | Universidade Federal do Paraná

UFSM | Universidade Federal de Santa Maria

UFOP | Universidade Federal de Ouro Preto

UFES | Universidade Federal do Espírito Santo

UFG | Universidade Federal de Goiás

UFS | F. Universidade Federal de Sergipe

UFC | Universidade Federal do Ceará

UFRPE | Universidade Federal Rural do Pernambuco
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Em uma apresentação sobre o programa REUNI, 
denominado de “Mais formação e oportunidades para os 
brasileiros”, encontrado no site do Ministério da Educação, 
indica como meta do programa “a potencialização da função 
social e do engajamento dos Institutos e Universidades 
como expressão das políticas do Governo Federal na 
superação da miséria e na redução das iniquidades sociais 
e territoriais”, atuando em três dimensões no território: 
social, geográfica e econômica (BRASIL, 2014).

A implantação do programa foi uma politica pública, 
iniciada nos governos do presidente Lula da Silva, entre os 
anos 2002 e 2010 (2014111), com objetivo de melhoramento 
na “concepção fragmentada do conhecimento, com 
currículos rígidos, estreitos e com forte viés disciplinar”. 
Além disso, buscou melhorias e adequações na excessiva 
precocidade na escolha profissional, a dificuldade de 
mobilidade de estudantes entre programas de formação e 
Instituições de ensino; a elevada taxa de evasão na graduação 
(40%) e a necessidade de estabelecer competitividade 
com os currículos de países desenvolvidos cada vez mais 
incompatíveis com o modelo de formação universitária em 
vigência no Brasil (BRASIL, 2007b). 

111  O plano REUNI foi implementado entre os anos 2002 a 2010, no 
entanto varias ações se estenderam até o ano 2014.

O programa visou um amplo processo de abertura 
não apenas de novas instituições, mas também de novos 
cursos de graduação e programas de pós-graduação em 
instituições já existentes, o que promoveu um significativo 
aumento dos campi universitários em todas as regiões 
brasileiras (BRASIL, 2012, p. 9-10).

Com a criação de novos campi universitários pelo país 
surgiu um novo e grande desafio para cada Universidade, 
que também foram objetos de diversas reflexões, 
questionamentos e estudos realizadas pelos profissionais 
de arquitetura e urbanismo sobre as metodologias a serem 
utilizados para garantir a inserção desse equipamento nos 
tecidos urbanos existentes de uma forma que correspondem 
as ambições de crescimento e desenvolvimento, mas 
principalmente as aflições e as fragilidades relacionadas 
ao tema, focando no campo de atuação da arquitetura/
urbanismo nos processos de produção do espaço urbano 
contemporâneo. 

Como também estabeleceu uma discussão sobre 
papel do profissional arquiteto/urbanista na elaboração 
dos projetos urbanos na cidade contemporânea, 
principalmente considerando os episódios e fatos realizados 
nas décadas de 20 a 70 e os reconhecidos insucessos de 
modelos de campi universitários adotados no pais, na 
tentativa do cumprimento das metas do Plano REUNI. 
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UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais

UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora

UFPI | F. Universidade Federal do Piauí

UFF | Universidade Federal Fluminense

FURG | F. Universidade Federal do Rio Grande

UFBA | Universidade Federal da Bahia

UFPB | Universidade Federal da Paraíba

UFV | Universidade Federal de Viçosa

UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina

UFU | Universidade Federal de Uberlândia

UFAL | Universidade Federal de Alagoas

UFAM | F. Universidade Federal do Amazonas

UFRRJ | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UFPE | Universidade Federal do Pernambuco

UFMT | Universidade Federal do Mato Grosso

UNIRIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

UNIR | Universidade Federal de Rondônia

UFMA | Universidade Federal do Maranhão

UFAC | Universidade Federal do Acre

UFMS | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

UnB | Universidade de Brasília

UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFPA | Universidade Federal do Pará

UFSCAR | Universidade Federal de São Carlos

UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFPEL | Universidade Federal de Pelotas

UFPR | Universidade Federal do Paraná

UFSM | Universidade Federal de Santa Maria

UFOP | Universidade Federal de Ouro Preto

UFES | Universidade Federal do Espírito Santo

UFG | Universidade Federal de Goiás

UFS | F. Universidade Federal de Sergipe

UFC | Universidade Federal do Ceará

UFRPE | Universidade Federal Rural do Pernambuco
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De acordo com as Diretrizes do REUNI (BRASIL, 
2007b, p. 6), 

Os projetos apresentados ao REUNI serão 
avaliados em função da consistência 
entre as suas proposições e as exigências 
do decreto que instituiu o Programa, 
bem como quanto à exeqüibilidade 
dessas proposições. Este documento, 
expondo os principais pontos do 
REUNI, busca esclarecer e orientar as 
universidades federais que desejem 
participar do programa, uma vez que a 
sua implementação está fundamentada 
no princípio da adesão.

De uma forma geral, cada Universidade determinou 
suas estratégias e tipologias de implantação, assim como os 
locais de implantação e as relações a serem adotadas com a 
cidade a ser implantado, os modelos conceituais adotados 
e as formas de elaboração de seus projetos urbanísticos e 
arquitetônicos e promovessem tendências de concepções 
projetuais, que trouxeram consigo novas leituras urbanas 
com soluções/propostas de superações aos conceitos 
modernistas das décadas anteriores.

Este trabalho propõe a indicação de uma 4ª fase (2002 
ao atual):

• 4ª fase (2002 ao atual): com a aplicação do Plano 
REUNI, pelo significativo impacto na ampliação de 14 novas 
Universidades e a consolidação das existentes, seja pela 
ampliação de vagas de discentes, docentes e técnicos, como 
o investimento na ampliação e melhoramento da estrutura 
física. Este período também é marcado por inúmeras 
tentativas, de rompimento do modelo modernistas, com 
novas propostas ideológicas, vinculadas as novas formas de 
inserção dos campi universitários nos contextos regionais 
do Brasil.

O programa contou com 3 etapas de implantação, 
conforme apresentado na Figura 175.

RELAÇÃO DE UNIVERSIDADES – PLANO REUNI.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Brasil ([2008]).
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Luiz Inácio Lula da Silva
Primeiro Ciclo - Expansão para 
o Interior – 2003/2006
Implantação (10) /Consolidação 
(2): 12 novas Universidades 
Federais atendidas.

Prioridades: Interiorização: 
atendimento forte demanda 
do interior; 
Impacto positivo estruturas - 
física, política, social, cultural, 
econômica, ambiental; novas 
demandas; criação e ampliação 
oferta novas oportunidades 
locais/regionais e combate 
às desigualdades regionais e 
espaciais.

Luiz Inácio Lula da Silva / Dilma 
Rouseff
Segundo Ciclo - Expansão com 
Reestruturação – 2007/2012.

Prioridades: 26 projetos com 
elementos componentes de 
inovação; Ampliação de 151 
campi pré-existentes, para 
282, até 2012, Implantação de 
104 novos + 27 em preparação 
campi universitários até 
2012; Expansão cursos (53% - 
3.647), vagas presenciais (73% 
- 225.946) e matrículas (66% 
-1.080.924), 2003-2012.

Luiz Inácio Lula da Silva / Dilma 
Rouseff
Terceiro Ciclo – Expansão 
com integração regional e 
internacional – 2008/2010

Implantação de 4 Novas 
Universidades e seus campi 
universitários.
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UFT | Universidade Federal do Tocantins (Consolidação)

UNIVASF | Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Consolidação)

UFRB | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

UFERSA | Universidade Federal do Semi-Árido 
(Transformação)

UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (Transformação)

UFABC | Universidade Federal do ABC
UFSCAR | Campus Sorocaba*

UNIPAMPA | Universidade Federal do Pampa

UFFS | Universidade Federal da Fronteira Sul - Chapecó-SC –
com Campus-sede +4 campi: Erechim (RS) Cerro largo (RS), 
Laranjeiras do Sul (PR) e Realeza PR);

UNILA | Universidade Federal da Integração Latino-
Americana - Foz do Iguaçu-PR; com Campus-sede;

UNILAB | Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – Redenção-CE; com Campus-sede 
+ unidades acadêmicas estaduais e internacionais (África);

Adesão das 53 Universidades Federais (totalidade existente 
em dezembro, 2007);

UFGD | Universidade Federal do Vale do São Francisco

UFTM| Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(Transformação)

UNIFAL | Universidade Federal de Alfenas (Transformação)

UTFPR | Universidade Federal Tecnológica do Paraná 
(Transformação)(Transformação)(Transformação)

UFCSPA | Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre

UFOPA | Universidade Federal do Oeste do Pará - Santarém-
PA; com Campus-sede + 3 campi (Itaituba, Oriximiná e 
Monte Alegre - PA);
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De acordo com MEC (BRASIL, 2012, p. 42) em 2003, 
o Brasil possuía 45 Universidades até a implantação do 
programa REUNI, sendo distribuídos em 148 campus/
unidades e atendidos 114 municípios. Com a implantação 
do REUNI foram implementados em 2010, o total de 59 
Universidades, sendo 14 novas, onde foram instalados 
274 campus/unidades, sendo 126 novos e atendidos 
230 município. Já em 2014, foram ampliadas para 63 
Universidades, sendo 4 novas, instaladas em 321 campus/
unidades, sendo 47 novos e atendidos 275 municípios, 
conforme apresentado nas Figuras 176 e 177112 e Anexo A 
(BRASIL, 2007a; 2012, p. 25; 2014).

 
 
 

112   De acordo o Relatório de Análise sobre a Expansão das 
Universidades Federais 2003 a 2012, fornecido pelo Ministério da 
Educação, todas as estruturas e instalações planejadas pelo programa 
REUNI foram implementadas, o que de fato, não significa que foram 
finalizadas ou consolidadas (BRASIL, 2012, p. 42). Não foi encontrado 
outro relatório que aponta o fornecimento de informações com 
precisão sobre as continuidades das ações previstas no programa, no 
entanto é possível verificar que várias unidades e/ou campus ainda 
se encontram em implantação (caso inclusive, do Campus Patos de 
Minas, da Universidade Federal de Uberlândia; Campus Zona Leste, 
da Universidade Federal de São Paulo; Campus Lagoa do Sino, da 
Universidade Federal de São Carlos; Campus UNILA, da Universidade 
Federal Latino-A).

OS NOVOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS DOS INSTITUTOS 
FEDERAIS NO BRASIL PREVISTO ATÉ 2014.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Brasil (2014).
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Luiz Inácio Lula da Silva / Dilma 
Rouseff
Segundo Ciclo - Expansão com 
Reestruturação – 2007/2012.

Prioridades: 26 projetos com 
elementos componentes de 
inovação; Ampliação de 151 
campi pré-existentes, para 
282, até 2012, Implantação de 
104 novos + 27 em preparação 
campi universitários até 
2012; Expansão cursos (53% - 
3.647), vagas presenciais (73% 
- 225.946) e matrículas (66% 
-1.080.924), 2003-2012.

Luiz Inácio Lula da Silva / Dilma 
Rouseff
Terceiro Ciclo – Expansão 
com integração regional e 
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Implantação de 4 Novas 
Universidades e seus campi 
universitários.
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UFT | Universidade Federal do Tocantins (Consolidação)

UNIVASF | Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Consolidação)

UFRB | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

UFERSA | Universidade Federal do Semi-Árido 
(Transformação)

UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (Transformação)

UFABC | Universidade Federal do ABC
UFSCAR | Campus Sorocaba*

UNIPAMPA | Universidade Federal do Pampa

UFFS | Universidade Federal da Fronteira Sul - Chapecó-SC –
com Campus-sede +4 campi: Erechim (RS) Cerro largo (RS), 
Laranjeiras do Sul (PR) e Realeza PR);

UNILA | Universidade Federal da Integração Latino-
Americana - Foz do Iguaçu-PR; com Campus-sede;

UNILAB | Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – Redenção-CE; com Campus-sede 
+ unidades acadêmicas estaduais e internacionais (África);

Adesão das 53 Universidades Federais (totalidade existente 
em dezembro, 2007);

UFGD | Universidade Federal do Vale do São Francisco

UFTM| Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(Transformação)

UNIFAL | Universidade Federal de Alfenas (Transformação)

UTFPR | Universidade Federal Tecnológica do Paraná 
(Transformação)(Transformação)(Transformação)

UFCSPA | Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre

UFOPA | Universidade Federal do Oeste do Pará - Santarém-
PA; com Campus-sede + 3 campi (Itaituba, Oriximiná e 
Monte Alegre - PA);
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4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, 
REGIONAL E LOCAL.

Para exemplificação dessa situação foi estruturada 
em três contextos brasileiros: o contexto nacional, que 
apresenta as alterações e transformações nas dinâmicas 
territoriais com a inserção dos campi universitários e 
seus processos de expansão, principalmente após sua 
interiorização no Brasil; o contexto regional, que revela 
as transformações físico-espaciais promovidas por essa 
inserção em cidades principalmente de pequeno e médio 
porte; e o contexto local, de atuação da autora, que investiga 
questões relacionadas às problematizações do cotidiano 
da UFU e suas repercussões na sociedade.

Em um contexto nacional é possível identificar que o 
Brasil passou por um processo de urbanização acelerada, 
responsável por grandes transformações físicas e territoriais. 
De acordo com Soares (2013), “em 50 anos o crescimento da 
população urbana foi muito expressivo, transformando as 
dinâmicas territoriais das cidades, principalmente devido à 
intensa concentração de bens, serviços e pessoas”. A autora 
afirma, de acordo com dados e informações fornecidos 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil 
(IBGE), que o crescimento urbano inverteu a distribuição 
da população no Brasil: em 1945, a população urbana 

representava 25% da população total de 45 milhões; e em 
2010, 84,52% da população brasileira moravam em cidades, 
ou seja, 160.925.792 pessoas (IBGE, 2007, 2010; SOARES, 
2013).

O crescimento do grau de urbanização no Brasil nos 
anos 40, 60, 2000 e 2010, respectivamente, apresentados 
na Figura 178, demostram aumentos populacionais 
significativos em diversas regiões do país. Nos mapas 
apresentados, as regiões mais urbanizadas são indicadas 
pelas cores vermelha e laranja, sendo possível perceber as 
principais concentrações na região Sudeste, nos estados 
de São Paulo, no sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, 
no Espírito Santo e no norte do Paraná; como também 
na região central do Rio Grande do Sul e no litoral de 
Santa Catarina, além de nos litorais dos estados da Bahia, 
Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. 
É importante verificar que desde o ano 2000 ocorre um 
aumento significativo no interior dos estados de Goiás, 
Tocantins e Mato Grosso, além do aumento expressivo nas 
regiões já citadas anteriormente.

OS NOVOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS DAS UNIVERSIDADE FEDERAIS NO BRASIL PREVISTO ATÉ 2014.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Brasil (2014).
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O aumento populacional expressivo no território 
promoveu o surgimento de diversas novas demandas na 
sociedade, sendo significativa a demanda educacional. 
Essa demanda, associada às melhorias nas condições 
socioeconômicas, políticas e espaciais, buscou de 
uma forma geral a “qualificação da força de trabalho, o 
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, a constante 
inovação nos processos produtivos, etc. tornam-se 
elementos constantes que enveredam o funcionamento 
das atividades produtivas modernas desenvolvidas 
em determinados subespaços do território brasileiro” 
(AMORIN, 2014; NASCIMENTO JUNIOR, 2006, p. 146; 
SOARES, 2013).

Consideram-se como atividades produtivas 
“modernas” as atividades necessárias para o 
desenvolvimento socioeconômico das cidades associadas 
aos processos de globalização, “como a modernização 
do campo; o crescimento das cidades pela realização de 
atividades industriais e de serviços; as mudanças culturais; 
a expansão urbana, entre outros” (AMORIN, 2014; 
NASCIMENTO JUNIOR, 2006; SOARES, 2013).

Diante desta nova realidade, o Brasil, assim como 
outros países, passou a promover um elevado investimento 
no setor da educação por meio da expansão, criação e 
consolidação dos seus campi universitários. Assim, a partir 

de 2002, foram atendidas diversas demandas pontuais, 
culminando em 2007 com o lançamento do programa 
REUNI. Esse programa representou uma nova dinâmica 
territorial, gerando alterações significativas na educação 
superior do país, assim como apontou “a subordinação 
desse fenômeno à desigual estrutura socioeconômica que 
tanto caracteriza e diferencia as diversas regiões brasileiras” 
(NASCIMENTO JUNIOR, 2006, p. 161). Trata-se de um 
programa de proporção única na história educacional 
do país, pois o campus universitário passou a ter um 
papel relevante, levando consigo também propostas de 
desenvolvimento local e regional. 

Na Figura 179, o mapa A| apresenta a localização das 
principais instituições de ensino superior do país no ano 
de 2004, período anterior ao Reuni, identificadas pelos 
pontos de cor laranja e vermelha, demonstrando que a 
concentração das instituições estava basicamente na região 
Sudeste, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro (os únicos pontos em vermelho no mapa). Em 
2007, o IBGE realizou uma nova análise, com a publicação 
do mapa de descolamentos promovidos pela inserção do 
primeiro ciclo do Reuni. É importante observar o aumento 
de deslocamentos para diversas regiões, principalmente 
a interiorização destes (até então pouco significativa), e o 
surgimento de novos polos de atração, como as cidades de MAPA DE CRESCIMENTO URBANO NOS ANOS A| 1940; B| 1960; C| 2000  E D| 2010.

Fonte: IBGE (2010a).
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Salvador, São Luís, Natal e região, Teresina, Campo Grande 
e Belo Horizonte (novos pontos vermelhos no mapa).

De qualquer forma, é possível identificar impactos 
territoriais significativos nos locais de implantação, 

considerando a inserção da universidade como “uma nova e 
importante variável na dinâmica econômica e social, local/
regional”, funcionando como um “verdadeiro recurso local” 
(SOARES, 2013). Soares (2013) faz uma menção aos estudos 
realizados pela Prof. Dra. Maria Encarnação Beltrão Sposito, 
da Unesp, em sua linha de pesquisa Grandes Infraestruturas 
Urbanas, Ensino Superior e Desenvolvimento Regional: 
Reconfigurando as relações entre as cidades médias, as 
cidades pequenas e o campo (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP, 2016), 
em que ela afirma que “os investimentos feitos pela 
Universidade constituem-se numa nova ‘injeção’ no papel 
já desempenhado por estas cidades enquanto centralidades 
regionais pautadas em serviços, entre estes, a educação 
superior”, complementando que tal fato promove não 
apenas a centralidade, mas intensifica o desenvolvimento 
e a expansão em suas influências regionais.

Para a Profa. Sposito pode ser considerada a inserção 
de diversos novos incrementos (bens, serviços, produtos 
e pessoas) que, incorporava essas cidades, “vieram desde 
os Projetos Reuni, quando foram criados novos cursos e 
novos campi nestas cidades, reafirmando e intensificando 
a centralidade regional”.

A influência das estruturas e instalações universitárias 
nas cidades também foi destaque em duas pesquisas 

recentes publicadas no ano de 2015 e início de 2016, sendo 
aqui citadas no intuito de reforçar sua relevância no cenário 
brasileiro, principalmente demonstrando que as questões 
relacionadas aos espaços universitários transpõem as 
decisões e definições referentes apenas ao seu desenho 
urbano.

A pesquisa publicada na Revista Fapesp pelo Prof. 
Dr. Fabrício Marques, denominada O DNA da inovação 
das metrópoles, apresenta um estudo sobre a importância 
da presença das universidades para o desenvolvimento 
das principais metrópoles do mundo. Apesar de ter como 
foco as questões relativas à produção de pesquisa e à 
qualificação de mão de obra para a reinvenção econômica 
das cidades, também indica a influência estabilizadora 
em sua vizinhança como “lojas âncoras”, ou seja, com a 
criação de empregos, a reconstrução da infraestrutura e 
a regeneração dos tecidos urbanos. Para o autor, “não é 
à toa que tantos municípios recorrem às instituições de 
ensino superior para dar vitalidade a seus centros urbanos 
envelhecidos” (MARQUES, 2015).

A outra pesquisa publicada pela mesma revista, em 
janeiro de 2016, denominada Circulação limitada, de Bruno 
de Pierro, aponta as trajetórias territoriais e a mobilidade 
dos principais pesquisadores brasileiros.A| MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (2004) E B| MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS PROMOVIDOS PELO 

ENSINO SUPERIOR (2007).
Fonte: IBGE (2010a).
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Essa pesquisa mostra que grande parte dos 
pesquisadores brasileiros “tendem a trabalhar e fazer carreira 
em regiões muito próximas às instituições em que cursaram 
a graduação”, sendo que cerca de 44,8% permanecem 
em um raio de no máximo 10 km de sua instituição de 
origem.  A situação também foi verificada para os cursos 
de pós-graduação e, mesmo havendo pesquisadores que 
realizaram doutorado no exterior, aproximadamente 81% 
se estabeleceram em regiões próximas aos seus cursos de 

origem, conforme apresentado na Figura 180. A pesquisa 
demonstra a influência das estruturas e das instalações 
físicas das universidades para a composição do quadro 
de desenvolvimento científico e inovação tecnológica na 
cidade inserida, como também a promoção de um ciclo de 
inserção de mão de obra qualificada no entorno imediato 
e consequentemente o incentivo para a reinvenção 
econômica da região (PIERRO, 2016).

MOVIMENTAÇÃO DE PESQUISADORES NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM O ESPAÇO URBANO.
Fonte: Pierro (2016).
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No contexto regional, podemos identificar o aumento 
na influência do capital financeiro no espaço urbano, 
já apontado por Harvey (2004) em diversos estudos, 
o qual estabelece a inserção de uma nova variável, 
sendo o mercado estabelecido como agente norteador 
da conformação espacial das cidades, promovendo 
transformações significativas também nas relações entre a 
sociedade (cidade) e a universidade (campi universitários).

Podemos observar que os novos campi universitários 
instalados em cidades de médio e pequeno porte do 
interior brasileiro ou em regiões metropolitanas com 
grande déficit de ensino superior vêm representando uma 
nova dinâmica territorial da educação superior no país, 
antes extremamente desigual, e transformando a dinâmica 
urbana e a paisagem, tanto positiva quanto negativamente 
nas cidades onde são inseridos.

A implantação dos campi universitários passa a 
ser também indutora de novos vetores de crescimento e 
desenvolvimento, sendo rodeada por “novos produtos” 
induzidos pelo mercado, com clara intenção de promoção, 
valorização e especulação imobiliária, valorizando 
excessivamente a terra e, em alguns casos, estabelecendo 
ou aumentando os processos de segregação sócioespacial, 
inclusive levando a processos de gentrificação.

Esses novos produtos, que geram a proliferação de 
áreas cercadas, controladas e restritas, com loteamentos 
e condomínios fechados, centros de negócios e shoppings 
centers; o aumento das invasões e ocupações irregulares 
em áreas adjacentes, que enxergam uma oportunidade de 
aceleração nos processos de desapropriação pelo Estado; 
e a indução de processos de privatização, inclusive dos 
próprios espaços públicos no entorno, estão reconfigurando 
a conformação espacial de cidades e regiões.

Essa situação coloca a universidade, representada 
não só pelo seu espaço físico, mas também pela sua relação 
com a sociedade, em uma situação aparentemente até 
“simplista”, mas que gera uma interferência significativa, 
principalmente quando consideramos sua inserção físico-
territorial em locais inadequados e/ou impróprios (fora do 
perímetro urbano, em zonas rurais, em áreas de preservação 
permanente, contrária aos vetores de expansão da cidade, 
em bairros periféricos), em áreas distantes e isoladas, sem 
conexão e articulação coma a cidade.

Tal contexto gera ainda inúmeros problemas para o 
município e o estado, como a necessidade de infraestrutura 
básica (água, esgoto, drenagem, iluminação pública, 
sistema viário)113, deslocamento por meio de transporte 
público, construção de acessos, ofertas de moradia nas 
proximidades, entre outros, que serão levantados ao longo 
do trabalho, mas principalmente a criação de espaços 
que não se articulam com a vida urbana, com a falta de 
atividades compartilhadas com a cidade.

Como exemplificação pode-se citar a pesquisa de 
doutorado realizado por Henrique Eduardo Ferreira 
Vinhais, pela Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo, realizada em 
2013114 que aponta os efeitos econômico-administrativos 
e seus devidos impactos regionais de curto prazo nas 
microrregiões onde foram implantados novos campi 
universitários no Brasil, durante o programa Reuni, 
conforme indicado na Figura 181.

113   É importante destacar que, juridicamente, a universidade 
federal não pode destinar verbas públicas para áreas que não são de sua 
propriedade e posse, ou seja, destinam-se ao Município ou ao Estado as 
adequações para atendimento da universidade. 
114   Cf. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-
20012014-152929/pt-br.php.

MICRORREGIÕES COM UNIVERSIDADES FEDERAIS | ANO 
2010.
Fonte: Vinhais (2013, p. 34).
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A pesquisa indica que “no período de 2004 a 2010, um 
efeito total de R$ 19,9 bilhões sobre valor bruto da produção 
e R$ 11,5 bilhões sobre valor adicionado, que representa 
0,39% sobre o PIB nacional e um efeito médio anual de R$ 
1,9 bilhão115” em investimentos e custeios na implantação 
dos novos campi universitários (VINHAIS, 2013).

Para o autor, o maior impacto econômico foi na 
região Sudeste que representa 46,2% do efeito total de 
gastos, seguida pelas regiões Centro-Oeste e Sul. Também 
destaca os efeitos sobre o valor bruto em outros setores 
econômicos, de acordo com Figura 182 é possível destacar: 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Serviços Imobiliários e 
aluguel, Transporte, armazenagem e comércio, Eletricidade 
e gás, água, esgoto e iluminação publica, Intermediação 
financeiros e seguros, serviços de informação entre outros. 

115   De acordo com Vinhais (2013, p. 30-33) valor foi analisado de 
acordo com o levantamento de 59 Universidades Federais credenciadas 
até 2010, em especial 17 novas Instituições e coletados por meio do 
Sistema Integrado Administração Financeira (SIAFI) referente às 
despesas públicas executadas pelas Universidades Federais por cada 
município (incluindo os valores de custeio, além dos investimentos). Os 
valores foram diferenciados entre valor bruto e valor adicionado.

Já na Figura 183, o destaque para setor da construção 
civil que apesar de não apresentar efeito significativo 
referente ao valor bruto, como valor adicionado 
apresenta em torno de 80% do efeito total, determinado 
principalmente pela necessidade de novas construções 
e estruturas para composição do campus universitário 
(VINHAIS, 2013, p. 49-63).

EFEITOS SETORIAIS DA EXPANSÃO SOBRE VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO | ANOS 2004-2010.
Fonte: Vinhais (2013, p. 60).
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Além disso, indica um efeito significativo na locação 
de novos empregos, em torno de 467 mil de novos 
servidores e impacto de “3,3% sobre a renda domiciliar per 
capita municipal, com o grupo de municípios com até 65 
mil habitantes apresentando o maior efeito do tratamento, 

com valor de 5,2% sobre a renda”. Destaque também para 
os números de matriculas de discentes em 2000 com 
acréscimo significativo, em torno de 460 mil se elevam para 
800 mil em 2010 (VINHAIS, 2013).

EFEITOS SETORIAIS DA EXPANSÃO SOBRE VALOR ADICIONADO DA PRODUÇÃO | ANOS 2004-2010.
Fonte: Vinhais (2013, p. 62).

EVOLUÇÃO DE GASTOS E NÚMERO DE MATRICULAS ANUAIS EM UNIVERSIDADES FEDERAIS | ANOS  2000-2010.
Fonte: Vinhais (2013, p. 38).
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Outro fator interessante indicado na pesquisa é a 
forte influência politica que a implantação dessa tipologia 
de equipamento promove diretamente nos resultados 
eleitorais futuros, sendo indicado a probabilidade de 27% 
de eleição ou reeleição do partido ou coligação politica 
do governo. No entanto caem 10% referente às eleições 
municipais, mas ainda assim promovem um efeito positivo 
para os administradores públicos e suas atuações na 
dimensão político-administrativa (VINHAIS, 2013).

Em um contexto local, duas exemplificações serão 
utilizadas neste trabalho, como parte das problemáticas 
verificadas, sendo o Campus Santo André, da Universidade 
Federal do ABC e os novos campi da Universidade Federal 
de Uberlândia (realidade da autora).

Entre todos os novos campi universitários do plano 
REUNI, é importante indicar que um ganhou destaque como 
novo modelo de implantação de espaços universitários na 
contemporaneidade no Brasil. Assim, se na década de 60, 
o campus da UNB foi considerado o exemplo de modelo 
universitário, no Plano REUNI, o campus Santo André, 
assim como a própria criação da  Universidade Federal do 
ABC (UFABC) estabeleceu essa nova referência no contexto 
nacional e foi tido pelo Governo Federal como o modelo, 
seja de conformação espacial, como pedagógico para as 
unidades de expansão das Universidades Federais.

Criada em 2005 com objetivo claro de atender 
à demanda da região, que apresentava uma reduzida 
presença de instituições públicas de ensino superior, além 
da experimentação de uma nova Universidade brasileira 
com modelo pedagógico sob enfoque tecnológico, em 
virtude das conquistas científicas do século XX (UFABC, 
2015). 

O campus Santo André, foi localizado a 2 km do 
centro da cidade de Santo André e em torno de 8 km do 
Campus de São Bernardo (criado em 2007) da mesma 
Universidade e implantado em um terreno de 77.443,90 
m² doado pela Prefeitura Municipal, onde se localizava o 
Matadouro Municipal e o antigo terreno do Clube Rodhia.  
É importante destacar que sua localização foi parte de 
uma estratégia de regeneração urbana para consolidação 
do projeto denominado de Eixo Tamanduatehy (UFABC, 
2015), conforme apresentando na Figura 185.

O projeto Eixo Tamanduatehy foi uma proposta de 
parceria público-privado sob ação institucional, iniciado 
em 2003, e que previa uma implantação completa em torno 
de 15 anos. Buscou a privilegiar ações de revitalização e 
estética urbana, a partir do incentivo e consolidação de 
novas centralidades com a implantação de grandes projetos 
urbanos ao longo do Rio Tamanduatehy e a Avenida dos 
Estados. Essa região que já foi um grande centro industrial, 
ao longo dos anos sofreu um processo de esvaziamento 
e alteração na dinâmica físico-espacial, assim como 
econômica e social (TEIXEIRA, 2010).

É importante destacar que o projeto foi marcado pelo 
caráter nitidamente empresarial, revelando a opção política 
do governo local de Santo André pelo “planejamento 
estratégico urbano”116, voltado prioritariamente para o 
atendimento das demandas do mercado, na tentativa 
de promover um dinamismo econômico no município 
(TEIXEIRA, 2010).

Neste contexto, foi elaborado o projeto do Campus 
Santo André pelo escritório Libeskindllovet Arquitetos 
SS Ltda., vencedor da “Licitação Pública Nacional na 
modalidade Concurso de Projeto, em janeiro de 2006, 
promovido pelo MEC (Ministério da Educação) e organizado 

116  O planejamento estratégico visto como ações pontuais de 
intervenções na cidade.

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ABC (UFABC), COM RAIO DE ABRANGÊNCIA, DISTÂNCIA 
ENTRE OS CAMPI E OS CENTROS DAS CIDADES. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015).
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pela Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil 
– IAB, tendo a Prefeitura de Santo André como entidade 
conveniada” (LIBESKIND, 2006). Sendo um dos poucos 
campi universitários dessa fase, cujo projeto urbanístico é 
fruto de um concurso nacional de projetos e sob incentivo 
federal117.

 O Concurso teve por objetivo selecionar a proposta 
mais adequada para a implantação da Universidade 
Federal do ABC, que conseguisse transcrever em um projeto 
arquitetônico e urbano tanto as diretrizes como as ações 
proposta pelo modelo de projeto pedagógico (UFABC, 
2015).

Desta forma sob uma concepção diferenciada, os 
arquitetos (Libeskindllovet Arquitetura) buscaram integrar 
o projeto à malha urbana existente, de forma a fazer com 
que a população do entorno atravessasse o campus para se 
locomoverem a outros lugares da região e assim pudessem 
utilizar o campus como eixos de passagens e circulações 
entre o bairro Santa Terezinha e a Avenida dos Estados, 
formando espaços de convívio e permanência em suas 
bordas e limites, conforme apresentado na Figura 186 A| e 
B| (LIBESKIND, 2006).

117   Ainda houveram os concursos para o Campus Cabral da UFPR 
e o Campus Igara da UFCSPA, mas que foram iniciativas das próprias 
Universidades.

Para Libeskind (2006), “a partir de um eixo principal 
articulador dos diversos blocos correspondentes a cada 
uma das demandas, e seguindo os platôs gerados pelas 
cotas existentes na Rua Abolição, no prédio do matadouro 
e na Av. dos Estados, foram propostas três praças  (da 
memória, do sol e do relógio) alternando espaços abertos 
e cobertos com áreas verdes e pavimentadas”. A ideia de 
estender o passeio público para dentro da Universidade 
busca uma relação com o Projeto Eixo Tamanduateí, com 
inclusão de princípios de valorização do meio ambiente 
e neste caso ao longo da Av. dos Estados e do próprio rio 
(LIBESKIND, 2006).

Além disso, também foi previsto a transposição da 
Av. Dos Estados e conexões com o Parque Celso Daniel, na 
intenção de promover articulações com os espaços públicos 
em seu entorno imediato. O conjunto previa a construção 
de 96.409,03m² de área construída de edificações e a 
construção das praças com suas interligações entre os 
extremos do lote, de acordo com cada tipologia proposta 
(LIBESKIND, 2006). De acordo com o autor do projeto 
Libeskind (2006), as praças eram os elementos centrais de 
seu projeto, sendo,

• Praça da memória: Ligação de pedestres que 
conecta o nível da rua posterior ao nível do 

prédio principal através de uma descida pelo 
terreno passando pelo antigo matadouro e atual 
Restaurante Universitário (LIBESKIND, 2006);

• Praça do sol: Ligação de pedestres ao centro 
cultural, buscando uma articulação com a cidade 
e contato direto com a população (LIBESKIND, 
2006) e

• Praça do relógio: Interligação por meio de 
“passarelas elevadas sobre a Av. dos Estados e a 
estrada de ferro. Esta transposição uniria a Praça 
do Relógio com o Parque Celso Daniel, criando 
uma continuidade paisagística e configurando 
ao mesmo tempo outro trecho do parque linear”. 
(LIBESKIND, 2006).

Atualmente, o campus Santo André já se encontra 
em cerca de 160 mil metros quadrados (MADEIRA, 2015a, 
2015b) com a previsão de ampliação, aquisição de mais um 
lote (Bloco Anexo) e um possível terceiro lote em negociação 
(este para moradia estudantil). Foi uma das poucas novas 
Universidades que buscou uma construção completa de 
seu conjunto, tanto arquitetônico como urbano e na Figura 
187, é possível identificar os blocos construídos em uma 
fotografia datada do ano de 2015 e cedida pela coordenação 
de projetos da Universidade.

PROJETO INICIAL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC).
Fonte: Libeskind (2006).
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O Bloco A é destinado para salas de aulas, laboratórios 
e salas de docentes; o Bloco B é destinado aos laboratórios de 
pós-graduação; o Bloco C é destinado as atividades culturais 
(Biblioteca, teatro, anfiteatros), o Bloco D é destinado 
ao Restaurante Universitário, o Bloco E é destinado as 
atividades esportivas (piscina, quadras poliesportivas, 

academia, entre outros), o Bloco L é destinado aos 
laboratórios; o Bloco F é destinado a caixa da água central e 
ao relógio, o Bloco K é destinado aos laboratórios, e o Bloco 
Anexo é destinado a implantação de novos laboratórios e 
estacionamentos (MADEIRA, 2015a, 2015b).

Uma parte do seu complexo ainda se encontra em 
construção, como o Bloco C, E e F e do projeto original, houve 
alterações significativas, como por exemplo o fechamento 
do campus e a implantação de entradas monitoradas, 
descaracterizando a ideia inicial de um campus aberto e das 
praças de acesso como espaços públicos e incorporação ao 
Parque Linear do Rio Tamanduateí ( que também não foi 
executado). Além disso, foram incorporados novos blocos 
(como Bloco L e H) e o Bloco anexo (que será construído 
no terreno anexo) os dados desta nota tem a ver com os da 
obra citada no final (MADEIRA, 2015a, 2015b).

De acordo com Madeira (2015a, 2015b), em síntese 
como mudanças significativas entre o projeto e a execução, 
podem ser indicadas:

• Passarela de transposição, com mudança de 
localização, onde inicialmente estava posicionada 
ao centro do lote até o terreno da Rodhia, na 
margem oposto ao Rio Tamanduateí, e foi 
modificada para o extremo do lote, em direção ao 
Bloco Anexo. Além disso, o projeto encontra-se em 
modificação devido à necessidade de alteração do 
gabarito e inserção de uma ciclofaixa;

• Bloco K, adaptação de uma antiga edificação 
do terreno, transformando-a em laboratórios 

provisórios. Posteriormente foi incorporada 
ao projeto e está sendo aprovada na revisão do 
projeto;

• Bloco A, transformação dos estacionamentos 
do pavimento inferior em laboratórios e áreas 
administrativas, sendo acrescido cerca de 4.670,00 
m2 de área construída; transformação de parte 
das áreas de convivência nos últimos andares das 
torres em laboratórios;

• Bloco B, adequação de um local com pavimento 
triplo em novos laboratórios, acréscimo de 
cerca de 435,00m2; transformação de parte da 
área de convivência no último andar em área 
administrativa;

• Bloco D, Restaurante Universitário, com a 
ampliação de 620,00 m²;

• Bloco E (Esportivo), em fase de obras, em discussão 
diversas adaptações para acomodação de 
academia, sala de ginástica e tatames, ampliação 
de vestiários de terceirizados, salas de reagentes, 
entre outras solicitações;

• Novas edificações de porte menores: duas centrais 
de gases especiais; abrigo de resíduos, resíduos 
perigosos e reagentes;FOTO AÉREA RECENTE (2015) DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  (UFABC) – EM DESTAQUE OS LIMITES E PRINCIPAIS 

BLOCOS.
Fonte: Adaptado pela autora a partir da coordenadoria de projetos da UFABC (2015).
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• Em estudo aquisição de terreno nas proximidades 
para execução de moradia estudantil (cerca de 
10.000,00m2).

• Fechamento do entorno do Campus, com muros 
e grades, além de monitoramento e controle das 
entradas.

A escolha do local do Campus Santo André, com 
a utilização de uma antiga área industrial da cidade de 
Santo André, e sua proposta de regeneração por meio do 
Projeto do Eixo Tamanduateí (considerado um dos grandes 
projetos urbanos brasileiros) é um dos pontos chaves deste 
campus universitário.

De uma forma geral, o Campus Santo André destaca-
se pela unidade do conjunto arquitetônico, obtida pela 
verticalização dos principais edifícios e compactação do 
programa de necessidades, resultado da análise do projeto 
pedagógico da própria Universidade, no qual foi aplicado 
na espacialização do projeto urbano e nas edificações. Além 
disso, a preservação de uma edificação centenária de valor 
simbólico, local do antigo matadouro, também é destaque 
pelo uso estabelecido como Restaurante Universitário.

Com a construção do Campus Santo André, houve um 
aumento significativo de usuários (docentes, discentes e 

técnicos), que desencadeou elevada demanda de habitação, 
serviços, lazer e outras necessidades cotidianas, em toda a 
região. Esse processo promoveu um aumento significativo 
na valorização dos imóveis, tanto na compra como nos 
alugueis como o aumento /conflitos nos fluxos de veículos 
(carros e ônibus), assim como o crescimento da economia 
local, com o surgimento de vários comércios e serviços, em 
grandes partes informais em toda a região.

Apesar das tentativas de concretização do Projeto do 
Rio Tamanduateí, utilizando o Campus Santo André como 
uma das estratégias de requalificação, não houve uma 
continuidade nos processos e principalmente diálogos/
acordos entre as partes, de forma a garantir as articulações 
previstas com os espaços físicos do campus com a cidade.

Nota-se que em um raio de abrangência de 1km, 
não são identificados equipamentos de uso público 
significativos. Além disso, os grandes equipamentos no 
entorno imediato, como Supermercado Carrefour e Loja 
de Construções, não proporcionam atrativos na escala 
humana para a efetiva utilização do espaço público como 
articulador e integrador entre o campus e o entorno.

O Supermercado Carrefour em uma tentativa de 
cumprimento do Projeto de Requalificação Urbana do 
próprio eixo Tamanduateí, adequou à área frontal em seu 
limite com a Av. Dos Estados, a fim de garantir espaços de 

permanência e de uso da população, para incorporação 
em um futuro parque em suas margens. No entanto, de 

forma isolada, sem atratividade e conexões com o entorno, 
o espaço permanece vazio e sem uso (Figura 188 A| e B|).

A| ÁREA DE LAZER (SUPERMERCADO CARREFOUR) E B| AVENIDA DOS ESTADOS NAS PROXIMIDADES DO CAMPUS SANTO ANDRÉ 
(UFABC).
Fonte: Google Earth (2015).
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Foi verificado que o projeto para o novo campus 
da UFABC procurou ser implantado com o mínimo de 
interferência no terreno natural.  O projeto previa um 
conjunto de ações e cuidado em relação às questões de 
impactos ambientais, respeitando a vegetação existente, 
mantendo áreas permeáveis (mesmo que insuficientes na 
opinião dessa autora), integrando-se física e socialmente 
com a cidade. No entanto, durante a implantação várias 
questões foram modificadas e alteradas de acordo com as 
novas necessidades que iam aparecendo.

Das ações voltadas a implantação de princípios 
sustentáveis no campus, o destaque é a utilização dos 
estacionamentos, como um grande reservatório de 
contenção de água pluvial. As vagas de estacionamento 
foram construídas como caixas de britas, onde são 
coletadas e filtradas as águas de chuvas e direcionadas 
para um reservatório, que à distribui para irrigação de 
jardim e lavagem de pisos. Esse processo promoveu uma 
economia em torno de 40% na utilização da água potável. 
Sendo considerado, um dos melhores exemplos de 
reaproveitamento de água pluvial em campi universitários.

Além das praças de acesso, nos limites do lote, estava 
previsto na área frontal ao campus, a integração com o 
futuro Parque Linear do Rio Tamanduateí, articuladas 
com as demais áreas no entorno, na formação de espaços 

de permanência, convívio e lazer para a população. 
No entanto, tal situação não ocorreu, além da própria 
inexistência do parque, toda a área frontal foi fechada por 
muros, impedindo não apenas a integração com o Rio 
Tamanduateí, como também até a própria visibilidade do 
campus.

O processo participativo com a população não 
ocorreu durante a elaboração do projeto. No entanto, a 
Universidade defende a participação popular durante sua 
própria criação, em eventos políticos, sociais, culturais 
e econômicos que marcaram a história da comunidade 
do Grande ABC, fruto da luta dos trabalhadores das sete 
cidades de região (Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra), que pleiteavam junto ao Governo Federal, uma 
instituição de ensino superior pública e gratuita na região.

Atualmente, as relações dos espaços físicos 
com a comunidade são realizadas com a presença de 
equipamentos, como a Biblioteca e futuramente, se espera 
com a conclusão do Centro Esportivo e Teatro, além de 
diversos os eventos abertos ao público, por meio de ações 
no intuito de fortalecer os laços com a comunidade, como 
atividades esportivas, festas juninas, entre outros.

Com o avanço do projeto e considerando as condições 
de segurança da região e a visão do setor de segurança da 

UFABC, foram criados gradis por todo o redor do campus, 
com grandes portões de cerca de 10 metros que ficam 
abertos a maior parte do tempo (a UFABC funciona até 

às 23h), sendo fechados no período noturno e finais de 
semana, ou quando for necessário, conforme apresentado 
nas Figuras 189 a 191.

AV. DOS ESTADOS NA FACHADA FRONTAL DO CAMPUS SANTO ANDRÉ (UFABC).
Fonte: Google Earth (2015).
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A| RUA ABOLIÇÃO E  B| RUA ABOLIÇÃO COM RUA ORATÓRIO NOS LIMITES DO CAMPUS SANTO ANDRÉ (UFABC).
Fonte: Google Earth (2015).

A| RUA ABOLIÇÃO E B| RUA SANTA ADÉLIA NOS LIMITES DO CAMPUS SANTO ANDRÉ (UFABC).
Fonte: Google Earth (2015).
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A entrada principal da UFABC e acesso de veículos 
são previstos pela Avenida dos Estados e tal situação 
ainda se encontra em construção. A saída é tanto pela 
Avenida dos Estados como pela rua posterior ao campus, 
conforme apresentando na Figura 192 A| e B|. Há controles 
de acesso de veículos através de cancelas, assim como 
controle de pedestres nas edificações por catracas. O 

assunto é bem polêmico na UFABC, com manifestações 
de técnicos e professores sobre a necessidade ou não deste 
controle rigoroso. O fato é, segundo a Universidade, com 
este controle, diminuíram significativamente os roubos e 
problemas de insegurança na área interna ao campus, de 
acordo com o coordenador de projetos, Guilherme Madeira.

Além disso, ainda encontra-se em execução o projeto 
da ciclopassarela de pedestres que ligará os dois terrenos 
passando pela Av. dos Estados e rio Tamanduateí. E em 
negociação com o Shopping Center, atrás do Bloco Anexo, 
para construção de outra passarela sob a Companhia 
Paulistana de Trens Metropolitanos (CPTM) – linha de 
trem –, o que proporcionará um grande eixo de circulação 
de pedestres e bicicletas interligando dois distritos de 
Santo André que basicamente utilizam o carro para sua 
mobilidade.

Acredita-se que desta forma, os eixos metropolitanos 
de transporte públicos próximos (CPTM e Empresas 
Metropolitanas de Transportes Urbanos - EMTU), irá 
proporcionar uma melhoria nos percursos de pedestres 
entre o campus e as estações. No entanto, as execuções 
dessas travessias aparentemente estão associadas aos 
interesses e parcerias com empresas privadas (Shopping 
Center), ou seja, com cunho apenas para fortalecer o acesso 
aos empreendimentos privados e não como uma intenção 
na promoção de conexões ou articulações com a cidade, já 
que nem o próprio projeto no novo terreno do Bloco Anexo, 
prevê qualquer conexão sobre a ferrovia (o limite foi todo 
reservado para os estacionamentos), quanto ao Parque 
Celso Daniel (inicialmente previsto). 

De uma forma geral, foram levantados apontamentos, 
nas mais diversas áreas, referente a esse novo “modelo”118 

de campus universitário, e assim identificar, que apesar 
do campus Santo André ser um ícone do plano REUNI, 
onde envolvem questões relacionadas a uma imagem de 
renovação do espaço universitário no contexto brasileiro, 
ainda estão pendentes e/ou em tentativas de soluções 
diversas questões.

Também é importante destacar, que o campus foi 
implantado em quase toda a sua totalidade (uma exceção, 
como será visto mais adiante no trabalho) e que apesar de 
algumas alterações, no que diz respeito ao seu projeto de 
arquitetura, uma grande parte atendeu o projeto original. 
No entanto, no caso, do projeto urbano, muitas propostas 
significativas foram alteradas, como já mencionadas no 
trabalho, principalmente as relações de permeabilidade 
e acessibilidade e suas conexões com o tecido urbano no 
entorno, na Avenida dos Estados e sua transposição. Além 
das relações propostas pela composição das praças, como 
acessos e espaços de atração para a população. 

Em um outro contexto local e de atuação da 
autora, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), é 
possível verificar algumas das questões também citadas 

118  Aqui citado como modelo tanto fisico-espacial, como pedagógico.
PRINCIPAIS ACESSOS AO CAMPUS SANTO ANDRÉ (UFABC).
Fonte: Google Earth (2015).
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anteriormente. De inicio, é importante destacar que UFU 
surge em 1969, sendo federalizada em 1978 e atuando no 
“Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, o noroeste e partes 
do norte de Minas, o sul e o sudoeste de Goiás, o norte de 
São Paulo e o leste de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso” 
(UFU, 2017).

Atualmente conta com 4 (quatro) campi (Santa Mônica, 
Umuarama, Educa e Glória) na cidade de Uberlândia e 3 
campi fora de sede (Pontal, Monte Carmelo (Araras) e Patos 
de Minas) nas respectivas cidades de Ituiutaba, Monte 
Carmelo e Patos de Minas, além de diversas estruturas 
físicas pulverizadas pela cidade (Engenheiro Diniz, Duque 
de Caxias, Moradia Estudantil, entre outros), Fazendas 
Experimentais e diversos terrenos, também em Uberlândia.

Os campi Santa Mônica, Umuarama e Educa, os 
primeiros da Universidade, foram definidos para atuação 
por áreas de conhecimento, sendo respectivamente nas 
áreas de humanas e exatas, saúde e áreas esportivas e 
suas estruturas e instalações físicas foram construídas 
em meados da década de 1970, com maior intensidade 
nos anos 80-90, marcando seu território na cidade de 
Uberlândia, principalmente após a elaboração do Plano 
Diretor de seus campi, pela equipe do Prof. Dr. Paulo 
Zimbres, docente da Universidade de Brasília. É importante 
destacar o crescimento da cidade em virtude das zonas 
de crescimento e expansão da própria cidade, conforme 
apresentado na Figura 193.

CRESCIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – A| SANTA MÔNICA, B| UMUARAMA E 
C| EDUCA .
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.
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Pode-se citar como exemplo o Campus Santa 
Mônica119, inaugurado em meados da década de 70, em 
uma região periférica ao centro urbano da cidade (PRIETO, 
2005, p. 144). Na Figura 194 A|, datada de 1970, é possível 
observar ao fundo as edificações verticais no centro urbano 
e a implantação dos primeiros blocos do campus. Além 
disso, a linha férrea se encontrava entre o campus e a 
cidade. 

119    É necessário ressaltar que a Universidade Federal de Uberlândia 
é composta por diversos campi, sendo o Campus Santa Mônica citado 
apenas como exemplificação, o que não significa que os demais também 
não passem por processos parecidos e/ou específicos. Além do Campus 
Santa Mônica (280.000,00 m².), a Universidade possui o Campus 
Umuarama (273.000,00 m²), o Campus Educa (53.000,00 m²), e o novo 
campus Glória (3.735.412,00 m²), além dos campi fora de sede: Campus 
Pontal (500.000,00 m²), na cidade de Ituitaba-MG; Campus Monte 
Carmelo (242.000,00 m²); e o Campus Patos de Minas (área ainda em 
definição em razão de processos jurídicos decorrentes de ações sobre as 
áreas doadas).

Já a Figura 194 B|, datada de 2014, apresenta a 
incorporação e contiguidade da cidade ao campus, que, 
atualmente, juntamente com o Centro Cívico (Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal e Praça Cívica), construído 
em 1993, e a instalação do hipermercado Carrefour (1990), 
que se tornou a loja âncora do Shopping Center (1992), 
transformou essa região em uma nova centralidade na 
cidade, atualmente muito valorizada (valor da terra e 
aluguéis e forte influência comercial e de prestações de 
serviços na região) (CALDERARI, 2012; FONSECA, 2007).

A| FOTO DE 1973 E B|  FOTO DE 2014. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.
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Segundo Fonseca (2007, p. 291-297), a partir de 
1990, a implantação de equipamentos significativos, 
mas essencialmente a inserção de uma nova área cívica, 
juntamente com a universidade e novos empreendimentos 
(shopping Center e Carrefour), transformou o setor leste 
da cidade. A autora indica que essa nova centralidade 
foi a responsável pela diminuição da dinâmica na área 
central, principalmente pela falta de articulação e conexão 
com o centro, promovendo a expansão da cidade para 
o setor leste, que até então era periférico ao crescimento 
da cidade e limitado por recursos hídricos (Córrego São 
Pedro e Córrego Jataí, que foram canalizados em 1971 e 
1982) e pela linha férrea (atual Avenida João Naves de Ávila) 
(CALDERARI, 2012; FONSECA, 2007).

Para Fonseca (2007, p. 293),

A região formada pelo Certer shopping, 
Carrefour e o Centro Administrativo 
apresenta uma grande acessibilidade, 
especialmente para carros e ônibus. 
Contudo, tanto em termos de configuração 
urbana, anteriormente analisado, como 
funcionalmente, essas construções atuam 
como verdadeiros enclaves urbanos, com 
uma pobre relação física com o entorno. 
Ali se desenvolvem atividades de grande 
atração de público, mas que ocorrem no 
interior das edificações, praticamente 
isoladas da rua.

A autora indica que esses empreendimentos privados, 
juntamente com os equipamentos estratégicos como a 
Universidade ao se voltarem para os espaços interiores, 
auxiliaram na diminuição da utilização dos espaços 
públicos e suas relações com a cidade, promovendo perdas 
na qualidade ambiental e no potencial de usos do entorno.

Além dessas questões, várias ações fortaleceram o 
processo de segregação e fragmentação, desde a separação 
física em sua origem, em razão da própria distância dos 
centros urbanos ou mesmo da prática de construção de 
grades e muros, com o uso de guaritas controladas, além 
do uso regulamentado e de normativas de usos e horários, 
transformando-se em verdadeiras barreiras físicas 
separando o que está fora e o que está dentro, a cidade e o 
campus universitário.

No mesmo campus citado anteriormente, o Campus 
Santa Mônica, em 2012, foi solicitado a troca dos gradis ao 
seu redor e a construção de novas portarias. Esses gradis 
foram implantados em meados de década de 70, após a 
federalização da universidade em 1978 e, de acordo com 
o Eng. Blaine Alves (funcionário da Universidade há 35 
anos e morador do entorno desde o período), tal fato se 
deu não por questão de segurança, mas para demarcação 
de propriedade, quando novas áreas foram acrescentadas 
ao campus e construídas novas edificações, como a 

biblioteca, o bloco 3D e a portaria na Avenida João Naves de 
Ávila (local da antiga linha férrea citada anteriormente), e 
também em decorrência dos vestibulares (já que não havia 
como controlar o acesso ao campus durante a realização de 
exames).

Essas edificações marcariam a identidade da 
Universidade (com seus “famosos” arcos, que foram 

reproduzidos em vários pontos da cidade, como no Terminal 
Central Rodoviário, em edificações públicas e privadas) e 
a edificação da biblioteca (projeto do Prof. Paulo Zimbres, 
também responsável pelo Plano Diretor do campus), 
funcionando como um marco visual da Universidade e 
um ícone da arquitetura moderna na cidade, conforme 
apresentado na Figura 195.

A |PORTARIA E B| BIBLIOTECA CAMPUS SANTA MÔNICA | UFU.
Fonte: Foto: Milton Santos. Fotógrafo da UFU (2013).
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No entanto, em 2012, houve uma releitura realizada 
pela própria equipe técnica de arquitetos e engenheiros 
(da qual a autora faz parte) da Universidade sobre as reais 
necessidades desses gradis ea apresentação de proposta, 
não de reforma, mas da possibilidade de retirada e abertura 
do campus, na intenção de aproximação com a população 
e do rompimento das barreiras físicas entre o campus e a 
cidade.

Tal situação foi levantada e questionada junto aos 
Conselhos Universitários. Entretanto, apesar de algumas 
defesas (poucas) de colegas da mesma área de atuação 
sobre a necessidade de (re) estabelecimento de relações 
com a cidade, a proposta foi fortemente criticada, associada 
à necessidade de segurança, tanto das pessoas quanto 
do patrimônio da Universidade. Na Figura 196, é possível 
observar a retirada dos gradis para a colocação das novas 
grades, que geraram uma série de discussões internas, 
juntamente com as discussões sobre a implantação e 
elaboração do projeto do Campus Glória (novo campus 
da UFU) e na Figura XXX, uma das novas portarias (acesso 
pelo complexo esportivo) que foram implementadas120.

120  A portaria foi pensada como um grande pórtico de entrada 
ao campus, caso futuramente, seja possível a eliminação dos portões e 
integração com o tecido urbano no entorno.

No entanto, é importante destacar que a segurança 
passa por problemas sérios atualmente, com manifestações 
de estudantes, funcionários e docentes estimuladas por 
diversos episódios121, principalmente após a primeira 
tentativa de estupro (JOVEM..., 2015) ocorrida dentro 
do próprio campus, nos últimos anos. Esses episódios 
passam por uma reflexão do que realmente são as questões 
de segurança, ou seja, as barreiras físicas são elementos 
capazes de estabelecer um cenário de segurança para o 
campus?

A falta de consolidação dos campi universitários, a 
urbanização do entorno, as edificações pulverizadas em 
amplos espaços livres, sem conexões entre as edificações e 
os espaços que promovam articulações com as atividades 
e experimentações cotidianas, além do funcionamento em 
horários determinados, podem ser indícios na formação 
de espaços inseguros, propícios à promoção da violência 
urbana (como roubos e assaltos). 

Tal fato não se restringe à UFU, uma vez que uma 
simples pesquisa em mídias digitais, revistas ou jornais 
permite verificar que a situação é generalizada em grande 

121   Ainda não é possível quantificar a situação até porque ainda 
envolve questões em debates e discussões sobre as ações/acessos da 
segurança pública (policia militar, civil e municipal) dentro dos campi. 
E apenas avaliar pelo nível de insegurança de reclamações recebidas na 
Administração Superior, além de noticias em jornais e revistas.

parte dos campi universitários do país (UFBA, UNB, UFPel, 
USP, entre outras). Observa-se que existe uma cultura 
extremamente enraizada que relaciona segurança com 
fechamento e isolamento. No entanto, episódios constantes 
comprovam que mesmo com o uso de fechamentos e 
controles de acesso os problemas relacionados com a falta 
de segurança continuam. Na Figura 197, é apresentada 
uma das manifestações, principalmente realizada pelo 
gênero feminino sobre os constrangimentos e inseguranças 
sofridas dentro do Campus Santa Mônica – UFU.

GRADIS NO CAMPUS SANTA MÔNICA – DURANTE A 
REFORMA (2013).
Fonte: A| Foto: Milton Santos. Fotógrafo da UFU (2013) e 
Autora.

MANIFESTAÇÕES DE ESTUDANTES DA UFU EM RAZÃO DA 
FALTA DE SEGURANÇA NO CAMPUS SANTA MÔNICA.
Fonte: Brito (2015). Foto: Cleiton Borges.
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Também se pode verificar a falta de uso e até o 
desinteresse generalizado da população pelo campus e 
por suas atividades. Muitos moradores passam a vida sem 
saber o que acontece de fato “dentro” da Universidade 
(representada pelos seus campi universitários). Há ainda 
uma falta de articulação com os governos municipais, 
visto que grande parte dos campi universitários sequer 
se encontra regulamentada e inserida no planejamento 
urbano por meio de Planos Diretores (não fazem parte das 
ações e parcerias do município).

De fato, é possível verificar que a relação da 
universidade com a cidade e a compreensão de seus espaços 
como parte integrante desta ainda é complexa. No caso da 
UFU, já citado anteriormente, em conversa com a Profa. 
Dra. Maria Socorro Militão, do Instituto de Filosofia, ela 
relembra que, em sua origem, “os moradores transitavam 
dentro do campus Santa Mônica, mas, atualmente, o que 
percebemos é que eles contornam o campus e sequer é 
identificado algum tipo de frequência ou hábito de vivência 
da população no espaço físico da universidade”. 

A mesma professora afirma que é raro encontrarmos 
moradores que atravessem o campus, mesmo que seja para 
“cortar caminho”, como era realizado até alguns anos atrás, 
e que tal situação é problemática pelo fato de atualmente 
o campus encontrar-se dentro do município, funcionando 

inclusive como parte integrante de um bairro relevante da 
cidade. Ela afirma que essa falta de aproximação com a 
sociedade foi promovida pela própria Universidade, que se 
afastou da população transformando-se em um verdadeiro 
“gueto” urbano.

Nos novos campi da Universidade, o campus 
Glória, Monte Carmelo, Pontal e Patos de Minas da UFU, 
vivenciamos o sonho da expansão e da materialização da 
cidade universitária em Uberlândia-MG e da presença 
da universidade em novas cidades, como Ituiutaba-MG, 
Monte Carmelo-MG e Patos de Minas-MG.

Em Uberlândia, o novo campus, denominado de Glória, 
foi a realização do “sonho” da Universidade desde a década 
de 70, conforme notícia do jornal Correio de Uberlândia, 
indicada abaixo, de possuir uma Cidade Universitária na 
cidade. O Campus Glória está localizado em uma área que 
fez parte de um acerto entre a Universidade e a Prefeitura 
Municipal, que doou a Fazenda Glória para a construção 
do campus, que leva o nome da fazenda, ficando com o 
terreno onde hoje se localiza o Parque Ecológico (Parque 
do Sabiá) da cidade.

APROVAÇÃO DO CAMPUS GLÓRIA | UFU, 1970.
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.
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Depois de anos de idas e vindas, apenas em 2009 
foi criada uma equipe própria da Universidade (da qual 
a autora foi coordenadora técnica), que se deparou com 
o imenso desafio de elaborar um planejamento para um 
campus da Universidade que sequer tinha um programa 
de necessidades para o local, e ainda em uma área de 
297 hectares, ou seja, quase dez vezes maior do que as 
instalações existentes, representando 5% da área urbana 
da cidade de Uberlândia-MG. De uma forma geral, sonhos 
para muitos, são desafios para outros.

O processo que envolveu a elaboração do Plano e 
do projeto urbanístico foi estruturado na realização de 
diversos workshops, oficinas e visitas técnicas envolvendo 
profissionais de várias partes do país em um processo 
completamente colaborativo e participativo. Desta forma, 
o projeto foi apresentado e aprovado pela comunidade. No 
entanto, sua fase de implantação se encontra com diversas 
problematizações e aspectos referentes desde acesso, 
infraestrutura, transporte, segurança, recursos financeiros, 
recursos humanos entre outros.

Na cidade de Ituiutaba, outras questões foram 
relevantes para a construção do campus, o primeiro da 
Universidade fora da sede. Diante de todos os desafios, 
incluindo a própria distância física, o plano diretor foi 
elaborado por uma equipe técnica da Faculdade de 

Arquitetura, Urbanismo e Design da UFU, juntamente 
com um plano de necessidades definidos por um grupo de 
professores que fundaram o campus, em 2007. A questão 
é que tais professores apenas fundaram o campus, e 
quando ele iniciou suas atividades, foram verificadas 
muitas decisões e definições equívocas, culminando na 
revisão do Plano Diretor em 2014, antes mesmo de ser de 
fato implementado, o que significa que todo o processo 
precisou ser refeito.

Outro episódio marcante foi a disputa entre Monte 
Carmelo e Patos de Minas para recebimento dos novos 
campi da Universidade, sendo que, ao final, optou-se pela 
implantação nas duas cidades. No entanto, o Campus 
Monte Carmelo (do qual também a autora foi coordenadora 
técnica), foi literalmente implantado no meio da zona rural 
e ainda se discute como será o acesso a ele, sem entrar nas 
questões de infraestrutura, segurança e habitação, entre 
outras.

Há ainda a atual situação do campus de Patos de 
Minas, lançado em 2010, no entanto apenas iniciado 
em 2017, devido a processos que envolvem a doação da 
área do terreno, situação essa que foi levada à justiça por 
problemas ainda bem complexos na escolha do terreno 
para a implantação do campus no município. 

Tanto o caso Glória, Pontal, Monte Carmelo e Patos 
de Minas sofreram um “boom” de valorização de terrenos 
em suas vizinhanças, em alguns casos promovendo 
o crescimento das cidades inversamente aos vetores 
propostos em seus Planos Diretores, incluindo a elaboração 
de masterplan de diversas tipologias desde novos 
loteamentos, condomínios fechados, shopping centers, 
escolas privadas, centro de negócios, programa Minha 
Casa Minha Vida entre outros, inclusive em processos de 
invasões e ocupações irregulares, modificando de maneira 
significativa as dinâmicas territoriais dessas cidades.

Em síntese, suas implantações apresentam 
pecularidades, em virtude de inúmeras questões, que 
envolvem desde recursos financeiros, problemas com 
as áreas de implantação, planejamento e previsão 
orçamentária, até a continuidade administrativa de gestões. 
Apenas como exemplificação, abaixo são apresentadas 
imagens do projeto (idealizações) e da atual situação de 
cada campus da UFU (com fatos e episódios que não se 
restringem a essa Universidade em específico, como se 
verá ao longo do trabalho).

No caso do campus Glória/UFU, além dos desafios 
de incorporação da área dentro do perímetro urbano, 
implantação de infraestrutura de acessos e saneamento 
básico, seu entorno imediato passou por diversas 

alterações, seja na valorização econômica nos loteamentos 
do entorno, implantação de novos empreendimentos 
privados e a invasão/ocupação irregular do chamado 
“Triângulo do Glória” pelos movimentos sociais, que já 
conta com em torno de 15.000,00 pessoas instaladas, 
conforme apresentado nas Figuras 199 a 201.
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CAMPUS GLÓRIA – A| PROJETO (2011) E  B| SITUAÇÃO ATUAL (2015).
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.

CAMPUS GLÓRIA – A| SITUAÇÃO ATUAL (2014) – CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA E B| ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO – REFORMAS.
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.

CAMPUS GLÓRIA – ÁREA DE INVASÃO E OCUPAÇÃO IRREGULAR (2013).
Fonte: Péret (2014). 
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Na Figura 202, é possível identificar o amplo 
crescimento urbano da região sul da cidade de Uberlândia, 
nas margens do novo campus Glória, promovendo não 
apenas a expansão urbana para novas regiões e margeando 
o atual perímetro urbano. No entanto, o que fato chama
a atenção, é número elevado de novos loteamentos
e principalmente de novos condomínios horizontais
fechados, indicados na cor rosa, o que promoveu um
elevado valor da terra no entorno do campus, fruto do
processo de especulação imobiliária e o surgimento de
novos empreendimentos.

CAMPUS GLÓRIA.
Fonte: Adaptado pela autora e colaboração com Guilherme 
Motta, Cássio Mota e Marina Gonçalves a partir do Google 
Earth (2017) e Guerra (2015).
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No campus Monte Carmelo/UFU, sua localização em 
área rural ainda enfrenta questões significativas no acesso 
ao campus assim como a implantação de infraestrutura 
básica, como esgotamento sanitário, abastecimento de 
água, iluminação pública, entre outros. Outro fator que 

chama a atenção é a problemática no transporte público 
para atendimento as atividades do campus, assim como 
o planejamento de empreendimentos no seu entorno, 
modificando o vetor de crescimento da cidade, conforme 
apresentado na Figura 203 A|, B| e C|.

CAMPUS MONTE CARMELO – A| PROJETO (2013), B| CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO BLOCO E C| SITUAÇÃO ATUAL (2015).
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.
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Na Figura 204, também é apresentado o crescimento 
urbano, promovido principalmente pelo contexto 
econômico do pais no período e em decorrência da 
implantação de novos empreendimentos na cidade, 
como supermercados, centros comerciais, conjuntos 
habitacionais, incluindo a Universidade Federal de 
Uberlândia, promovendo uma expansão com novos 
loteamentos e prospecção de condomínios horizontais 
fechados no entorno imediato ao campus, e em sentido 
oposto ao então vetor de crescimento urbano.

CAMPUS MONTE CARMELO.
Fonte: Adaptado pela autora com a colaboração de Claudionor 
Ribeiro, Gil Lanconi Pena e Cássio Motta a partir de Google 
Earth (2017).
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4- SANTO AGOSTINHO

5- LAMBARI
6- CAMPOS ELÍSIOS
7- BELA SUÍÇA
8- MANSÕES FIDALGAS
9- FIDALGO
10- RESIDENCIAL GOMES AGUIAR
11- RESIDENCIAL VIRGÍLIO ROSA
PREVISTOS
16- LOTEAMENTO PREVISTO
17- LOTEAMENTO PREVISTO
18- LANGONI
19- RESIDENCIAL MORADA DO
LAGO
20- CONDOMÍNIO FECHADO
PREVISTO
21- JARDIM IPIRANGA II e III
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No campus Pontal/UFU, após vencida algumas 
problemáticas iniciais de acessos e infraestrutura básica na 
área externas, atualmente passa por dificuldades na execução 
do planejamento previsto no Plano Diretor, principalmente 
nas questões referentes as obras de urbanização como 
vias, infraestrutura, praças, estacionamentos, espaços de 
convívio, arborização, entre outros, que complementam 
além das edificações as possibilidades de atrativo e 
conforto aos usuários dos campi. É importante também 

indicar o “boom” imobiliário (seja privado quanto público) 
e a implantação de novos empreendimentos que alteraram 
de forma significativa a dinâmica econômica da cidade.

No Pontal, também é possível verificar o crescimento 
urbano no entorno imediato ao campus, principalmente por 
novos loteamentos, além de um grande empreendimento do 
Programa Minha Casa Minha Vida, conforme apresentado 
na Figura 205 A|, B| e C| e 206.

CAMPUS PONTAL – A| PROJETO (2009-2014), B| CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO PIONEIRO E C| SITUAÇÃO ATUAL (2014).
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU.
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CAMPUS PONTAL
Fonte: Adaptado pela autora com a colaboração de Hélio C. 
Oliveira, Daniel Muniz, Cássio Mota e Marina Gonçalves a 
partir de Google Earth (2017) e Oliveira (2013).
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NOVOS/PREVISTOS 
LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS DE
ITUIUTABA

LOTEAMENTO FECHADO 
HORIZONTAL 

LOTEAMENTO 
FECHADO VERTICAL 

LOTEAMENTO ABERTO 

LANÇAMENTO DE 
APARTAMENTOS

CENTRO DA CIDADE

OUTROS (INSTITUCIONAL, 
EMPREENDIMENTOS...)

LOTEAMENTO IRREGULAR

CAMPUS  

PERÍMETRO CAMPUS

PERÍMETRO URBANO 

RODOVIAS/VIAS 

2001 a 2010
1- UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA 
2- JARDIM EUROPA I E II
3- RES. DRUMMOND
4- CANAÃ I E II

A PARTIR DE 2011
5- LAGO
6- CENTRO TURÍSTICO
7- PÁTIO CIDADE
8- BRETAS

9- AMERICANAS
10- MART MINAS
11- ESTÁDIO MUNICIPAL
12- GILCA VILELA CANCELA
13- RESIDENCIAL DR.
MARCONDES BERNARDES
FERREIRA
14- RESIDENCIAL BURITIS
15- NADIME DERZE I e II
16- NOVA ITUIUTABA I, II, III
E IV
17- CIDADE JARDIM
18- CAMILO CHAVES
19- GERSON BADUY
20- PORTAL DOS IPÊS
31- PORTAL DO LAGO

PREVISTOS
21- SESC
22- CONDOMÍNIO RES.
ITUIUTABA
23- COLÉGIO NACIONAL
24-  SHOPPING
25- VIVENDA ALMEIDA
DRUMMOND
26- JARDIM DAS MANSÕES
27- JÚLIA DE PAULA
28- RESIDENCIAL JARDIM SUL II
29- PORTAL DO CERRADO
30- RESIDENCIAL INOCÊNCIO
FRANCO
32- RESIDENCIAL LISBOA
33- RESIDENCIAL DI MARIA

ITUIUTABA-MG
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4.2 CASOS E EXPERIÊNCIAS 

Para definição dos casos e experiências deste trabalho, 
foi realizado por meio de um amplo levantamento, 
exemplos de novos campi universitários brasileiros, 
integrantes do Programa do governo federal de expansão 
das Universidades públicas (REUNI), sendo destacados 11 
(onze) deles:  o campus Rebouças (2008), da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), campus Ceilândia (2009) e Gama 
(2008), da Universidade de Brasília (UNB), campus Diadema 
(2007), Zona Leste (2014) e da Baixada Santista (2005), da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); campus 
Glória (2011) e Monte Carmelo (2010), da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU); Campus Lagoa do Sino 
(2011), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR); 
Campus Foz do Iguaçu, (2010)  da Universidade  Federal da 
Integração Latino-Americana (UNILA)  e Campus Itabira 
(2008) , da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 
conforme indicado na Figura 207.  

Esses casos e experiências destacados, tiveram ampla 
divulgação nas mídias especializadas e foram concentrados 
na região centro-sudeste do Brasil, em decorrência das 
similaridades de contextos urbanos, como condições 
sócioeconômicas, culturais e espacialidades, como 
também questões relacionadas à logística para realização 

da pequisa, já que havia a necessidade de realização de 
visitas técnicas e entrevistas. 

 Os campi Rebouças (2008) da Universidade Federal 
do Paraná, como o campus Santo André (2005) da 
Universidade Federal do ABC, tiveram suas implantações 
contextualizadas e inseridas em grandes projetos de 
intervenções urbanas, sob ações políticas, com incentivos 
de empresas privadas, em um modelo de planejamento 
estratégico ou como alguns autores denominaram o 
modelo empresarial.

A Universidade de Brasília, implantou o campus 
Ceilândia (2009) e Gama (2010)122, utilizando o conceito de 
implantação da Universidade Sustentável, que também foi 
levantado pela Universidade Federal de Uberlândia, nos 
campi Glória e Monte Carmelo. Além disso, esses campi 
possuem um diferencial de serem implantados em cidades 
de pequeno porte e localizados em espaços isolados e sem 
continuidade com o tecido urbano existente, que é um dos 
temas abordados na pesquisa.

Atualmente passam por processos de implantação de 
“novos produtos” ao seu redor, induzindo a especulação 
imobiliária e valorização da terra. No caso do Gama e 
Glória, ainda é possível acrescentar as invasões irregulares, 

122   Houve também a implantação do Campus Planaltina-UNB, 
que não será trabalhado neste trabalho.

REGIÃO DE ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO DOS CASOS/EXPERIÊNCIAS DO TRABALHO.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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como formas de indução dos movimentos sociais ao 
Governo federal de desapropriação de áreas e atendimento 
as necessidades básicas da população, como a questão da 
moradia e estrutura básica (educação, saúde, infraestrutura, 
entre outros), como também, a invasão de áreas rurais para 
implantação de loteamentos/condomínios com valores 
muito abaixo do mercado.

O campus Diadema e da Baixada Santista da UNIFESP 
e o campus Glória e Monte Carmelo da UFU, buscaram 
estabelecer um diálogo com a comunidade. Os processos de 
implantação desses campi passaram por longos processos 
participativos, com realização de oficinas e workshops, 
promovendo a interação e integração entre o projeto e a 
comunidade.

A UNIFESP, com o campus Diadema e Baixada Santista 
também tem uma particularidade relevante, onde suas 
estruturas foram pulverizadas pelo tecido urbano existente, 
não se configurando em um espaço único e estabeleceram 
algumas de suas estruturas em espaços e edificações 
preexistentes, como antigas fábricas e galpões. Tal fato, 
não foi uma determinação unânime em todos os campi da 
Universidade e por isso merece um estudo aprofundando 
para a compreensão dessa mudança de paradigma. O 
campus Rebouças (UFPR), também apresenta a utilização 
de estrutura preexistentes, inclusive com um longo 

processo de restauração arquitetônica de um dos edifícios 
ícones da cidade de Curitiba e revitalização de uma região 
adjacente ao centro.

Os Campi da UNILA e da UNIFEI, utilizaram como 
estratégia, estabelecer parcerias com empresas privadas 
(ITAIPU Binacional e Companhia Vale do Rio Doce) para 
construção e principalmente contratação de grandes 
“nomes” da arquitetura, como o arquiteto Oscar Niemayer 
e o arquiteto Gustavo Penna para elaboração do desenho 
urbano dos campi universitários, em uma tentativa 
de atração de recursos financeiros e potencialização 
de setor turístico da cidade de Foz do Iguaçu-PR e 
desenvolvimento econômico e tecnológico para Itabira-
MG, consequentemente a consolidação dos campi.  Além 
disso, a UNILA vem com uma proposta de potencialização 
dos setores de educação e pesquisa junto com os países 
pertencentes ao grupo Mercosul, com uma localização 
estratégica,  limítrofe com a Argentina e o Paraguai, em 
uma clara intenção de integração para o desenvolvimento 
latino-americano.

O campus Lagoa do Sino da UFSCAR, optou pela 
implantação em uma fazenda experimental, com intuito 
de aproximação das atividades das fazendas com os cursos 
propostos, no entanto em uma área a 30 km do próprio 
município-sede,que atualmente passa por questões 

relevantes, quanto a disponibilidade de infraestrutura, 
serviços urbanos, transportes e até moradia para seus 
usuários. O distanciamento dos campi com a cidade é 
vivenciado também pela UNILA, UFU e UNB.

Diante de todos esses apontamentos, foram verificados 
os contextos, potencialidades, perspectivas e possíveis 
problematizações, conforme indicado Figura 208. E após a 
análise do quadro comparativo, como também dos Planos 
Diretores e/ou documentações oficiais das Universidades 
sobre seus processos e propostas, além de entrevistas com 
os responsáveis e os envolvidos, visitas técnicas ao longo 
dos últimos anos, participação em palestras e eventos, 
que envolveram a apresentação das suas metodologias, 
destaques nas principais mídias especializadas, entre 
outros, que foram determinados os casos/experiências a 
serem aprofundados nessa pesquisa.

Assim, foram determinadas 3 (três) campi 
universitários123, sendo das Universidades: UNB, UFU 
e UNIFESP para aprofundamento das análise dos seus 

123   Como requisito também, não menos importante, as afinidades 
e contatos diretos, além do conhecimento prévio pela própria autora, 
que se justifica pelo acompanhamento dos processos de elaboração 
dos projetos durante os últimos anos com a participação em eventos 
e palestras, e que poderia promover contribuições mais significativas 
ao trabalho. É importante destacar como requisito, a possibilidade de 
acesso direto as documentações, já que a disponibilização de materiais e 
principalmente informações não é facilitada por todas as Universidades.

respectivos campi: Campus Gama, Campus Monte Carmelo 
e Campus Baixada Santista124. A definição desses casos para 
o trabalho se justifica pela localização das Universidades
no território brasileiro, como também no Estado de
referência, além da localização das cidades de relevância
em suas proximidades e da capital, assim como as taxas de
crescimento populacional e econômico e verificação das
necessidades locais de educação. Outro fator relevante foi
a constatação do interesse pela sociedade civil e politica da
cidade de implantação.

124  Esses campi não foram acrescentados ao quadro comparativo, 
já que serão o alvo das análises ao longo do trabalho. 477476
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QUADRO COMPARATIVO DOS NOVOS CAMPI BRASILEIROS.
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IMPLANTAÇÃO
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foi dividida em etapas. De acordo com os dados 
REUNI (BRASIL, 2010b), o valor total do investimento 
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com passagens de pedestres e ciclistas), transporte 
público. Falta de serviços básicos, como educação 
para fi lhos e empregos aos conjugês.
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IMPLANTAÇÃO

Localização e custos do projeto desenvolvido, a obra 
foi dividida em etapas. De acordo com os dados 
REUNI (BRASIL, 2010b), o valor total do investimento 
da primeira fase é de R$ 324,8 milhões com recursos 
do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul 
(FOCEM), sendo que R$ 284,8 milhões são destinados 
a primeira fase em construção e R$ 40 milhões 
referentes à construção da Biblioteca. Atualmente as 
obras encontram-se paradas , devido ao abandono 
da obra pelo consórcio construtor, contando com 
41% da execução de sua primeira etapa e no qual 
aguardam tratativas junto ao MEC (Ministério da 
Educação) para retomada das obras.

Localização e dimensão distância entre o centro urbano 
de Buri (30 km) e proximidade (6 km) de uma pequena 
cidade, Campina de Monte Alegre e que promoveram 
uma“erupção” de ofertas e “oportunidades”, em 
busca dos benefícios econômicos vindos da instalação 
da Universidade, incluindo questões relacionadas ao 
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público. Falta de serviços básicos, como educação 
para filhos e empregos aos conjugês.

Fonte: UNILA (2015).
Fonte: UFSCAR (2015a).
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UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos        |  campus Lagoa do Sino

UNILA
Universidade Federal de Integração Latino-Americana        |  campus Foz do Iguaçu
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No entanto, foi constatado  que o Campus Itajubá não pertenceu ao 
Plano REUNI. Como o trabalho definiu como recorte a realização de 
análises dos novos campi universitários proposto neste programa, 
esse caso foi desconsiderado.

Custos e andamento as obras que deveriam estar prontas 
desde 2012 (iniciadas em 2008) terão a entrega do 
Bloco do Anexo A que se encontra pronto e o prédio 
Teixeira Soares em fase de fi nalização, no qual sofreu 
várias paralisações em decorrências de abandono das 
construtoras. As demais edifi cações ainda não existem 
previsões para construção.

PROBLEMATIZAÇÕES

IMPLANTAÇÃO

Fonte: Solivan (2014). 

PROJETO

Fonte: UFPR (2011). Fonte: Gustavo Penna Arquiteto e Associados (2011/2012).

CONTEXTO

POTENCIALIDADES

PERSPECTIVAS

Localiza-se no edifício histórico Teixeira Soares, antiga sede 
da extinta da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), localizado 
no antigo bairro industrial, denominado de Rebouças, 
localizado as margens do centro da cidade de Curitiba/PR 
(UFPR, 2011). 

Localiza-se no Distrito Industrial II, em uma área destinada pela 
Prefeitura Municipal de Itabira-MG, com 604 mi m².  

Implantação de parceria público privada entre a Vale do Rio Doce, 
PMI - Prefeitura Municipal de Itabira e MEC (Ministério da Educação). 
Busca criar um novo polo tecnológico e um campus-parque para a 
cidade e região.

Consolidação de uma tendência mundial de renovação 
urbana de áreas antigas das grandes metrópoles, e a ideia 
é parte de um projeto de renovação urbana denominado 
de Novo Rebouças, lançado pela Prefeitura Municipal no 
ano de 2000 (UFPR, 2011). 

Definição do arquiteto Gustavo Penna, para garantir visibilidade 
e promoção do campus, para atrair interesse de investimentos e 
recursos para concretização do campus.

Restruturação de um espaço urbano desocupado e 
degradado por meio de soluções e intervenções para 
integração da Universidade com a cidade, promovendo 
espaços abertos para convívio e utilização da população.

UFPR
Universidade Federal do Paraná

UNIFEI
Universidade Federal de Itajubá

CAMPUS ITABIRACAMPUS REBOUÇAS

UFPR
Universidade Federal do Paraná        |  campus Rebouças
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UFPR
Universidade Federal do Paraná
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Fonte: UFPR (2011). Fonte: Gustavo Penna Arquiteto e Associados (2011/2012).
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Prefeitura Municipal de Itabira-MG, com 604 mi m².  

Implantação de parceria público privada entre a Vale do Rio Doce, 
PMI - Prefeitura Municipal de Itabira e MEC (Ministério da Educação). 
Busca criar um novo polo tecnológico e um campus-parque para a 
cidade e região.

Consolidação de uma tendência mundial de renovação 
urbana de áreas antigas das grandes metrópoles, e a ideia 
é parte de um projeto de renovação urbana denominado 
de Novo Rebouças, lançado pela Prefeitura Municipal no 
ano de 2000 (UFPR, 2011). 

Definição do arquiteto Gustavo Penna, para garantir visibilidade 
e promoção do campus, para atrair interesse de investimentos e 
recursos para concretização do campus.

Restruturação de um espaço urbano desocupado e 
degradado por meio de soluções e intervenções para 
integração da Universidade com a cidade, promovendo 
espaços abertos para convívio e utilização da população.

UFPR
Universidade Federal do Paraná

UNIFEI
Universidade Federal de Itajubá

CAMPUS ITABIRACAMPUS REBOUÇAS

UNIFEI
Universidade Federal de Itajubá       |  campus Itabira
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PROJETO

CONTEXTO

POTENCIALIDADES

PERSPECTIVAS

PROBLEMATIZAÇÕES

Localiza-se em 4 (quatro) unidades em funcionamento, sendo 
três destas localizadas no Bairro denominado Centro, ao norte do 
território municipal, e a  quarta unidade denominada José de Filippi 
trata-se da mais isolada das unidades do Campus, está localizada 
no Bairro de Eldorado. (UNIFESP, 2013).

Distribuição das áreas ociosas foi realizada em comum acordo com 
a Prefeitura de Diadema a partir da doação de áreas disponíveis no 
município para a implantação do Campus, assim como a criação 
de convênios para uso e aluguel de alguns espaços municipais 
destinados à educação (UNIFESP, 2013).

Previsão futura de construção de um novo campus em uma quinta 
área denominada Sítio Morungaba situado no extremo sul do 
território municipal, na beira da Represa Billings. O Sítio Morungaba 
é objeto de uma doação do Município a Universidade A área foi 
objeto de um concurso de projeto, no entanto ainda não obteve o 
licenciamento ambiental (UNIFESP, 2013).

O campus encontra-se em inicio de implantação. As vagas pactuadas 
com o Ministério da Educação foram suspensas, assim como os 
recursos necessários para investimentos no campus.

Localiza-se no terreno da antiga fábrica Gazarra, que 
havia sido leiloado após a falência da fábrica e, poucos 
meses depois, decretado o interesse público para sua 
desapropriação, que se consumou apenas em janeiro de 
2013 (UNIFESP, 2015b).

(Re) constituição da Zona Leste, onde o campus Zona Leste, 
foi resultado não apenas da ação do governo federal e 
da Unifesp como também da mobilização de movimentos 
sociais, na luta por espaços universitários em uma região 
da cidade, com altos índices de vulnerabilidade.

Instalação de uma universidade pública em áreas 
vulneáveis, “que atendam a uma população que hoje 
supera o número de 4 milhões de pessoas na região”, para 
diminuição de desigualdades sociais (UNIFESP, 2015b).

Para defi nição de área de implantação, houve um longo 
processo de desapropriação do terreno. Além disso, o 
campus encontra-se em inicio de implantação. As vagas 
pactuadas com o Ministério da Educação foram suspensas, 
assim como os recursos necessários para investimentos no 
campus.

CAMPUS ZONA LESTE

UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo

CAMPUS DIADEMA

Fonte: UNIFESP (2015b). Fonte: UNIFESP (2013).

PROJETO

CONTEXTO

POTENCIALIDADES

PERSPECTIVAS

PROBLEMATIZAÇÕES

CAMPUS CEILÂNDIA CAMPUS GLÓRIA

Localiza-se nos limites da cidade satélite de Ceilândia na 
zona urbana de dinamização, denominada de área de 
desenvolvimento econômico para a cidade.

Localiza-se nas margens d BR -050, na zona leste da cidade de 
Uberlândia-MG, na fazenda do Glória, na cidade de Uberlândia, em 
uma área de 297 hectares, cerca de 5% da área urbana de toda a 
cidade. Fonte: Arquivos da Diretoria de Infraestrutura da UFU.

Implantação do campus universitário, previsto desde a década de 
1970, quando recebeu da Prefeitura de Uberlândia a doação da 
fazenda do Glória, justamente pudesse implantar um câmpus único, 
tendo sido objeto inclusive de aprovação do Conselho Universitário 
e de pedido de recurso fi nanceiro junto ao MEC. 

Aproximação do projeto arquitetônico, urbanístico com a 
parte ecológica, para a sua inserção na Agenda Marrom e 
desenvolvimento de projetos mais ecológicos.

Aumento no número de cursos, vagas e atividades, decorrente da 
ampliação da demanda de vagas em cursos cada vez mais voltados 
às vocações da região. E implantação de um campus sustentável, 
que se inicia desde do seu planejamento, projeto e execução.

Construção, modernização e Operações Sustentáveis 
de Campi Universitários, para exercer “impacto positivo 
sobre o nível de desenvolvimento social e econômico da 
região e entorno, como importante fator na redução das 
desigualdades regionais”

A inauguração do campus previsto em 2012, foi possível apenas em 
2016, de forma parcial. Devido a falta de recursos, grande parte 
das obras previstas, não puderam ser realizadas, sendo construídas 
apenas 3 edifi cações, sendo uma delas, parcialmente concluída e 
a infraestrutura de acesso realizada de forma temporária para 
inauguração do campus.

O projeto apresentado não foi implantado e se encontra 
em reconfi guração do projeto proposto pela equipe técnica 
da UNB. Devido a limitação de recursos, o projeto foi 
considerado dispendioso.

UNB
Universidade de Brasilia

UFU
Universidade Federal de Uberlândia

Fonte: LASUSUNB. Fonte: UFU.

UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo     

UnB
Universidade Federal de Brasília

UFU
Universidade Federal de Uberlândia

continuação  figura  208
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4.3 ESCALAS DE ANÁLISE

Para composição da análise, foram definidas as escalas 
de investigação, capazes de estabelecer a relação entre a 
Universidade, a cidade e a sociedade. Dessa forma, foram 
indicadas 4 (quatro) escalas  de referência, sendo essas: a 
escala do edifício, a escala da quadra, a escala do campus 
e a escala da cidade. No entanto, para esse trabalho, foi 
definido como recorte territorial, as análises das escalas do 
campus e da cidade, por tratar da área de abrangência das 
questões indicadas ao longo da tese.

Na escala da CIDADE, apresenta as interfaces da 
cidade, com a identificação das principais características de 
seu crescimento e desenvolvimento e suas relações com os 
espaços universitários Para isso, foi realizada uma avaliação 
ampliada, sob a ótica dos eixos de desenvolvimento do 
país, ou seja, por meio da análise das redes de influências 
e suas respectivas composições de redes de infraestruturas, 
além do ordenamento territorial sob os aspectos referentes 
a escolaridade, faixa etária, rendimento, densidade 
habitacional e densidade populacional, como perspectivas 
de transformações e/ou alterações nas dinâmicas urbanas e 
suas materializações nas formas de ocupação do território.

Já na escala da CAMPUS, apresenta as interfaces da 
universidade com a sociedade, por meio da análise da 

atuação das dimensões sócioespaciais, seja em seu entorno 
imediato (de acordo com os raios de abrangência definidos 
em cada caso), como também, em suas estruturas e 
instalações internas propostas ou já construídas. A ideia é 
identificar nas dimensões sócioespacias, as potencialidades 
na representação e  materialização dos novos espaços 
universitários brasileiros, de forma sistematizada e 
segmentada nos seguintes subtemas: contexto, agentes/
atores, ideologias e conceitos, conformação projetual 
(dimensões sócioespaciais - política, ambiental, social e 
pública)125 e apontamentos.

125   Nessa parte do capitulo, diferente do capitulo 2 (terceiro 
período), a temática de composição projetual é substituída pela análise 
das dimensões socioespaciais, por entender e demonstrar ao longo do 
trabalho, que a composição projetual, apenas como análise de aspectos 
físico-espaciais, não é suficiente para subsidiar uma leitura sob os 
aspectos sócio-culturais.

4.3.1 | ESCALA CIDADE

Historicamente, os eixos de desenvolvimento 
do Brasil, se iniciam e intensificam no eixo Santos- 
Brasília, do porto a capital do país, passando por cidades 
relevantes como: São Paulo, Grande ABC, Ribeirão Preto, 
Uberaba, Uberlândia, Brasília, entre outros. De acordo 
com pensamento de Reis (2006) podemos associar a 
materialização do eixo de desenvolvimento, por meio das 
análise das redes de infraestruturas, seja nas suas origens, 
por meio da passagem das entradas/ bandeiras rumo ao 
interior do país e posteriormente pela presença das redes 
hídricas na formação das cidades e suas expansões por 
meio das construções de ferrovias e rodovias.

 Atualmente a localização dos aeroportos também 
apresentam uma influência significativa, devido as 
possibilidades de logística de bens e mercadorias e vem 
sendo potencializado com ações especificas das iniciativas 
privadas (principalmente referente aos processos de 
urbanização e novos produtos imobiliários, como 
condomínios, novos bairros, shopping e outros). 

Desta forma, por meio do estudo do IBGE, lançado 
em 2007, denominado de REGIC (Regiões de Influência 
das cidades), foi identificado as redes de influências nas 
principais cidades no Brasil, no inicio do século XX e para 

identificação das redes de infraestrutura, foi analisado a 
base cartográfica integrada do Brasil ao milionésimo digital 
de 2014, que é a quarta edição e considerada a mais recente 
realizada no país.

 De acordo com a publicação Região de influência 
das cidades (REGIC), o estudo reconhece  os níveis de 
centralidade por meio das articulações econômicas, 
demográficas e de acessibilidade e as redes de fluxos de 
bens e serviços por meio do mapeamento de relações e 
interdependências126 entre as cidades brasileiras, marcando 
dois tipos de sistemas urbanos, sendo eles: o “sistema de 
localidades centrais, com regiões formadas no entorno dos 
centros, e o sistema reticular, em que a cidade funciona 
como nó de uma rede mundial” (IBGE, 2007, p. 7). O sistema 
central é apresentado na cor amarela e o sistem reticular na 
cor vermelha, conforme apresentado na Figura 209 A| e B|.

126   No documento REGIC (IBGE, 2007, p. 7), essas relações e 
interdependências é identificado como a “localização das atividades 
econômicas de produção, consumo privado e coletivo, bem como prover 
ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes e dos 
padrões espaciais que delas emergem”. 485484
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ÁREA DE INFLUÊNCIA – CONEXÕES INTERNAS (A|) E EXTERNAS (B|). 
Fonte: A| IBGE, 2007; B| IBGE, 2007 e C| Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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Foram identificados os campi: Baixada 
Santista, Monte Carmelo e Gama, respectivamente, nas 
cidades e/ou regiões de Santos no Estado de São Paulo, 
Uberlândia no Estado de Minas Gerais e Brasília no 
Distrito Federal como vetores de desenvolvimento do 
eixo Santos-Brasília, ora apoiados por seu sistema 
central e ora pelo sistema reticular, por meio de uma 
ampla rede de influência e de infraestrutura, 
incorporando diversas cidades na região, como 
também conexões externas entre as diversas capitais 
(metrópoles).

A conexão entre as cidades de Santos e Uberlândia 
é visualmente identificada na Figura 209 A|, em grande 
parte, garantida pela presença da Rodovia BR-050- 
Anhanguera, que conecta as duas cidades, em direção a 
capital do país. Nota-se a falta de conexões tanto com 
Belo Horizonte e poucas com região sul do país. Já 
na Figura 209 B|, apresenta as conexões externas a 
partir da cidade de São Paulo, apresentando relações 
com praticamente todas as regiões do território 
brasileiro.

Na Figura 210 é indicado o diagrama 
comparativo entre as cidades analisadas, em relação 
ao número da habitantes, densidade demográfica, 
área da unidade territorial entre outros dados 
disponíveis pelo IBGE127.

127  Informações retiradas do site oficial do IBGE em https://cidades.
ibge.gov.br/brasil. Acesso em janeiro, 2017.

Também se destacam o papel atuante 
no desenvolvimento econômico brasileiro e no 
aumento significativo da população em seus territórios e 
regiões, conforme apresentado na Figura 210. Como 
parte da análise do processo de interiorização 
proposto pelo REUNI, tanto Brasília como a cidade de 
Uberlândia, foram definidos seus campi avançados como 
objetos de análise, assim os campi de Gama e Monte 
Carmelo foram determinados para composição da 
pesquisa.  A cidade de Brasília, apresenta o maior PIB 
do país e tanto Uberlândia quanto Santos apresentam 
índices considerados satisfatórios para a média brasileira.



DIAGRAMA COMPARATIVO DAS CIDADES DE ANÁLISE.
Fonte: IBGE (2010a).
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Para análise do ordenamento territorial, foram 
sistematizados os bancos de dados e informações do IBGE, 
referente aos setores censitários, decorrentes dos anos 
2000 e 2010, com o objetivo de identificar as principais 
características que marcam os deslocamentos e ocupações 
territoriais nas cidades analisadas, em período anterior e 
posterior a implantação do REUNI no Brasil128. Para isso, 
foram consultados os Manuais do Censo (IBGE, 2003, 2011) 
e utilizadas as bases cartográficas junto ao banco de dados 
do IBGE (2000b129, 2010c130)

É importante destacar que os setores censitários 
dos anos 2000 e 2010 (IBGE, 2000a, 2010b), além de 
não apresentarem a mesma metodologia de coleta e 
sistematização, também não possuem a mesma definição 
de limites dos setores, portanto foi necessário estabelecer 
uma linguagem gráfica nos cartogramas, com a intenção 

128   Vale ressaltar, que no ano de 2015, aguardava-se o censo do 
IBGE 2013-2014, que marcaria o fim da implantação de todas as etapas 
do Plano REUNI. No entanto, no início de 2015, o IBGE anunciou o 
cancelamento da pesquisa em razão de restrições financeiras, de forma 
que até o momento não foi realizada.
129 Cf. ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/
Dados_do_Universo/Agregado_por_Setores_Censitarios/.
130 Cf. ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/
Dados_do_Universo/Agregado_por_Setores_Censitarios/.

de garantir possíveis análises comparativas, como também 
identificar as variáveis e os desdobramentos entre os anos 
analisados. Assim, os mapas, foram configurados tanto 
em faixas de classificação em cada setor censitário, como 
também por círculos que marcam as suas intensidades 
(baixa, média e alta).

Para o processamento da base cartográfica foi utilizado 
o software ArcGIS 10.1, disponibilizado no Laboratório de 
Geotecnologias, do Instituto de Geografia, da Universidade 
Federal de Uberlândia, além do software de tabulação de 
planilhas e o AutoCAD (2017 - versão estudante), para 
organização de dados físico-espaciais, como localização 
dos campi, perímetro urbano e adequações da base 
cartográfica, evidenciando as questões necessários para 
análise de cada temática.

Para complementação das bases e composição dos 
mapas, foram adquiridos e/ou consultados os seguintes 
materiais para cada cidade analisada:

• Gama: Consulta sistema online de 
georreferenciamento com informações131 e 
pesquisa distrital por amostra de domicílios132, 
indicado pela arquiteta e funcionária da Prefeitura 
Municipal: Julia Sollero.

• Monte Carmelo: mapeamento do perímetro 
urbano da cidade de Monte Carmelo foi cedido 
em SIG, com dos vetores de ruas e bairros de 
Monte Carmelo, pelo Prof. Dr. Claudionor Ribeiro, 
da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - 
Campus Monte Carmelo, UFU;

• Santos: arquivo base do perímetro urbano, 
zoneamento Insular de 2011 (vigente) e o 
zoneamento Insular de 1998, que foi o zoneamento 
válido até o novo Plano Diretor e a planta com 
os dados da SEDUC (Equipamentos municipais 
e conveniados) e da Saúde (UBS, hospitais, 
etc), cedidos pelos funcionários da Prefeitura 
Municipal: Luís Felipe Lunardi Rigotto, Gunther e 
Renata Fagundes.

131  Cf.  http://www.siturb.segeth.df.gov.br/.
132 Cf.http://www.codeplan.df.gov.br/component/content/
article/261-pesquisas-socioeconomicas/295-pesquisa-distrital-por-
amostra-de-domicilios-.html.

A composição da metodologia, com a definição das 
variáveis e os desdobramentos dos anos 2000 e 2010, além 
da sistematização dos gráficos e cartogramas, seguiram as 
seguintes indicações:

493492

EIXO 4  |  Novos campi universitários brasileiros | potencialidades e perspectivas

493



SISTEMATIZAÇÃO DOS CARTOGRAMAS (IBGE).
Fonte: Autora.

VARIAVEL

Faixa etária

Rendimento

Densidade Populacional 
(domic/hec)

Densidade Habitacional 
(hab/hec)

Escolaridade

METODOLOGIA

As faixas etárias foram determinadas de acordo com as defi nições abaixo:
• Criança até 11 anos e Adolescente até 18 anos.
De acordo com Art.2.do Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei 8069 de 13 de julho de 1990). No entanto o IBGE não 
apresenta uma faixa etária até os 11 anos e para composição do trabalho, foram defi nidos duas faixas: criança e pré-
adolescente. No caso de adolescente, também foi verifi cado que a coleta da pesquisa foi realizada até 19 anos.
• Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
De acordo com artigo 1, do Estatuto do Idoso- Lei n 10.741 de 01 de outubro de 2003).
Para estabelecer comparações entre as varíaveis, para as demais faixas, foram determinados:
• Jovem: faixa etária que compõem a média de frequência do Ensino Superior.
• Adulto: faixa etária que compõem a faixa da população economicamente ativa.

As faixas de rendimento foram utilizadas por meio da análise da renda média do chefe de família, por entender ser a renda 
mais signifi cativa da residência consultada.
De acordo com IBGE (2003, p. 14), “ considerou-se como rendimento nominal mensal da pessoa de 10 anos ou mais 
de idade, responsável pelo domicílio particular permanente, a soma do rendimento nominal mensal de trabalho com o 
proveniente de outras fontes”.
E para determinação das faixas de classifi cação, foram utilizadas as conceituações de classes do próprio IBGE (mesmo 
verifi cando que a coleta não segue exatamente o conceito defi nido). Sendo assim: Classe A (acima de 20 salários mínimos 
(SM); Classe B (de 10 a 20 SM); Classe C (de 4 a 10 SM); Classe D (de 2 a 4 SM) e Claase E (até 2 SM).

As faixas de densidade populacional foram determinadas pelo número de habitantes por m² ou outra unidade indicada 
no mapa.De maneira geral, a densidade de habitantes foi defi nida pelo número de habitantes dividido pela área em km², 
desde que essa área tenha mais de 1 km². No caso dos setores censitários foram verifi cados vários com menos de 1 km², 
sendo que ao aplicar essa regra o número fi ca distorcido/errado. A solução foi analisar, nesses casos em especifi co, o 
número de habitantes por m².

As faixas de densidade habitacional foram determinadas pela coleta do número de habitações por área do setor censitário.
As unidades utilizadas em cada caso, são indicadas nos mapas. 

As faixas de escolaridade foram determinadas de acordo com a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, onde 
determina como:
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II - Educação superior.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor 
sobre a formação dos profi ssionais da educação e dar outras providências.
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio.
No caso de analfabetos ou não alfabetizado, o IBGE (2003, 2011) defi ne todos que tem 5 anos ou mais que não sabe ler 
nem escrever o próprio nome.
De acordo com IBGE (2003, p. 13), “considerou-se como alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples 
no idioma que conhecia. Aquela que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu e a que apenas assinava o próprio nome foi 
considerada analfabeta”.

FAIXA 1 -Criança (0 a 9 anos)
FAIXA 2-Pré-Adolescente (10 a 14 
anos
FAIXA 3 - Adolescente (15 a 19 
anos)
FAIXA 4 - Jovem (20 a 34 anos)
FAIXA 5 - Adulto (35 a 59 anos)
FAIXA 6 - Idosos (Mais que 60 anos)

FAIXA 1 - Resp. sem rendimento
FAIXA 2 - Classe E
FAIXA 3 - Classe D
FAIXA 4 - Classe C
FAIXA 5 - Classe B
FAIXA 6 - Classe A

FAIXAS VARIÁVEIS
Total Pessoas do Setor x
Área (hec/ km²/m²)

FAIXAS VARIÁVEIS
Total de Domicílios X Área (hec/ km²/
m²)

FAIXA 1 - Pré-escola (ed. Infantil)
FAIXA 2 - Ensino Fundamental
FAIXA 3 - Ensino Médio
FAIXA 4 - Ensino Superior
FAIXA 5 - Pós-Graduação
FAIXA 6 - Sem instrução
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CLASSIFICAÇÃO)
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As faixas etárias foram determinadas de acordo com as defi nições abaixo:
• Criança até 11 anos e Adolescente até 18 anos.
De acordo com Art.2.do Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei 8069 de 13 de julho de 1990). No entanto o IBGE não 
apresenta uma faixa etária até os 11 anos e para composição do trabalho, foram defi nidos duas faixas: criança e pré-
adolescente. No caso de adolescente, também foi verifi cado que a coleta da pesquisa foi realizada até 19 anos.
• Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
De acordo com artigo 1, do Estatuto do Idoso- Lei n 10.741 de 01 de outubro de 2003).
Para estabelecer comparações entre as varíaveis, para as demais faixas, foram determinados:
• Jovem: faixa etária que compõem a média de frequência do Ensino Superior.
• Adulto: faixa etária que compõem a faixa da população economicamente ativa.

As faixas de rendimento foram utilizadas por meio da análise da renda média do chefe de família, por entender ser a renda 
mais signifi cativa da residência consultada.
De acordo com IBGE (2003, p. 14), “ considerou-se como rendimento nominal mensal da pessoa de 10 anos ou mais 
de idade, responsável pelo domicílio particular permanente, a soma do rendimento nominal mensal de trabalho com o 
proveniente de outras fontes”.
E para determinação das faixas de classifi cação, foram utilizadas as conceituações de classes do próprio IBGE (mesmo 
verifi cando que a coleta não segue exatamente o conceito defi nido). Sendo assim: Classe A (acima de 20 salários mínimos 
(SM); Classe B (de 10 a 20 SM); Classe C (de 4 a 10 SM); Classe D (de 2 a 4 SM) e Claase E (até 2 SM).

As faixas de densidade populacional foram determinadas pelo número de habitantes por m² ou outra unidade indicada 
no mapa.De maneira geral, a densidade de habitantes foi defi nida pelo número de habitantes dividido pela área em km², 
desde que essa área tenha mais de 1 km². No caso dos setores censitários foram verifi cados vários com menos de 1 km², 
sendo que ao aplicar essa regra o número fi ca distorcido/errado. A solução foi analisar, nesses casos em especifi co, o 
número de habitantes por m².

As faixas de densidade habitacional foram determinadas pela coleta do número de habitações por área do setor censitário.
As unidades utilizadas em cada caso, são indicadas nos mapas. 

As faixas de escolaridade foram determinadas de acordo com a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, onde 
determina como:
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II - Educação superior.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor 
sobre a formação dos profi ssionais da educação e dar outras providências.
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio.
No caso de analfabetos ou não alfabetizado, o IBGE (2003, 2011) defi ne todos que tem 5 anos ou mais que não sabe ler 
nem escrever o próprio nome.
De acordo com IBGE (2003, p. 13), “considerou-se como alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples 
no idioma que conhecia. Aquela que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu e a que apenas assinava o próprio nome foi 
considerada analfabeta”.
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A | BRASÍLIA - GAMA- DF

A cidade de Brasília encontra-se localizada na região 
centro-oeste do país, na região do Planalto Central e 
por ser a capital do país, também possui características 
de município e estado, incorporando em seus limites 
geográficos as denominadas regiões administrativas 
(“cidades-satélites”): Gama, Ceilândia, Taguatinga, 
Samambaia, Núcleo Bandeirante, Sobradinho e Planaltina. 
Possui uma densidade demográfica (IBGE, 2010a) de 
444,66 hab/km² e área da unidade territorial (IBGE, 2016) 
de 5.779,997 km². 

Como área de influência, a capital tem conexões 
diretas com os municípios do noroeste do Estado de 
Minas Gerais, sudoeste da Bahia, sudeste de Goiás e sul 
de Tocantins, além disso com as capitais de Porto Velho e 
Cuiabá. No entanto, por ser a capital, também apresenta 
conexões externas com todas as demais capitais do país, 
conforme apresentado na Figura 212.

Brasília possui ligação com 8 (oito) rodovias federais do 
Brasil (Figura 213), por meio de modelo axial, que conecta a 
capital em direção às extremidades do país, sendo elas: BR-
010, a cidade de Belém-PA; a BR-020, a cidade de Fortaleza-
CE; a BR-030, a cidade de Ubaitaba-BA; a BR-040, a cidade 
do Rio de Janeiro-RJ; a BR-060, a cidade de Bela Vista-MS; 
a BR-070, a cidade de Cáceres-MT; a BR-080, a cidade 
Uruaçu-GO e a BR-050, a cidade de Santos, considerada 
como eixo de desenvolvimento analisado neste trabalho.

Em relação a malha ferroviária, atualmente é 
conectada apenas a uma linha férrea de cargas entre 
as cidades de Goiânia e São Paulo.  E possui o aeroporto 
internacional Presidente Juscelino Kubitschek, como um 
dos maiores, em dimensões e demanda, do país.

REDE DE INFLUÊNCIA DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2007).
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A escolha de Gama, deve-se a sua participação no 
processo REUNI, como expansão e novo campus da 
Universidade de Brasília. Além disso, foram considerados 
alguns aspectos relacionados ao planejamento da 
cidade, suas dimensões, números referente a população 
e problemáticas encontradas, que serão indicadas ao 
longo do texto e apresentavam relações com as questões 
indicadas no trabalho.

A “cidade-satélite” de Gama, oficialmente denominada 
de região administrativa do Gama – RAII, de acordo com 
o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). 
Encontra-se situada a 33 km a sudoeste de Brasília, ocupa 
uma área de 276,34 km², sendo apenas 15,37 km² de área 
urbana (IBGE, 2010a).

Gama, foi projetada pelo arquiteto Paulo Hungria, 
cujo desenho urbano foi concebido em forma de polígono 
hexagonal e em cinco setores: central, norte, sul, leste, 
oeste, posteriormente o setor leste, teve o acréscimo do 
setor de indústria. Assim como as demais cidades satélites, 
de acordo com Costa (2011), teve sua criação atrelada a 
necessidade de garantir áreas de ocupação para a população 
proveniente de invasões e alojamentos provisórios aos 
trabalhadores operários da construção de Brasília (COSTA, 
2011).

Costa  (2011) indica que na década de 1960, Gama 
recebeu famílias transferidas da barragem do Paranoá e 
na década seguinte, os moradores da invasão do setor de 
indústria da Taquatinga. Nos próximos anos, recebeu uma 
extensa população de diversas regiões do Brasil em busca 
de novas oportunidades.

Na década de 2000, houve um aumento significativo 
em direção ao setor nordeste do município, fora dos limites 
urbanos, na área rural, chamada de Ponte Alta Norte, 
com a implantação de diversos condomínios fechados 
irregulares. Freitas (2013), destaca que essas ocupações 
de certa forma, foram consolidados pelo Estado, pois 
não houve nenhum tipo de coibição ou controle sobre a 
situação. A extensão significativa dessa região, deve-se aos 
baixos valores destinados aos terrenos e que atraíram de 
forma significativa a população de média e a alta renda 
(FREITAS, 2013).

Outra questão relevante no crescimento urbano 
de Gama, é que a partir de 2006, houve um intenso 
processo de verticalização, com novos empreendimentos 
impulsionados pelo mercado imobiliário em grandes 
condomínios verticais, principalmente no setor central e 
no antigo setor da indústria, que perdeu suas atividades 
industriais a partir da década de 1980, decorrentes da 
desaceleração econômica do período e transferência de REDE DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.

Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2014).
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atividades para outras regiões mais atrativas (FREITAS, 
2013).

Desta forma, atualmente Gama se encontra dividida 
entre duas partes distintas: a regular (traçado original) e 
a irregular (expansão de condomínios fechados na área 
rural), sendo que a área definida para locação do campus 
Gama-UNB, encontra-se exatamente entre essas duas 
partes, conforme pode ser verificado na Figura 214.

CRESCIMENTO DA MANCHA URBANA| GAMA-DF.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Costa (2011) e Freitas 
(2013).
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As principais vias de Gama, contornam os limites 
dos cinco setores e os interligam ao traçado original, onde 
também estão localizados as linhas e pontos destinado ao 
transporte público coletivo. A área urbana apresenta como 
limite físico diversas barreiras, sendo como barreira física 
ao norte, devido a presença da Rodovia DF-480 e ao sul, a 
barreira natural, devido a presença das áreas de preservação 
formadas pelo Rio Alagado. Desde 2012, a cidade vem 
passando pelo processo de implantação de ciclovias, cuja 
passagem foi definida como pontos estratégicos de conexão 
entre os setores da cidade, conforme apresentado na Figura 
215. No entanto, ainda faltam vários trechos e conexões.

Na Figura 216, foi identificado a presença significativa 
de equipamentos vinculados a educação, distribuídos em 
todos os setores. Os equipamentos culturais e institucionais 
encontram-se concentrados no setor central; e os 
esportivos e de saúde, também distribuídos em cada setor. 
Nota-se uma carência de equipamentos urbanos, no antigo 
setor das indústrias, onde exatamente foi identificado, 
um forte crescimento populacional, devido aos novos 
empreendimentos habitacionais verticais neste setor.

CIRCULAÇÕES VIÁRIAS | GAMA-DF.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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 Em Gama, entre os anos 2000 e 2010, foram verificados 
várias questões nos dados do censo do IBGE, conforme 
Figura 217 e cartogramas do Anexo B, como relevantes são 
destacados:

• Educação: aumento da população com ensino 
superior, de 2,21% para 5,81% e de pós-graduados, 
de 0,21% para 0,43%. E que essa população, que 
no ano 2000, encontrava-se concentrada no setor 
central, em 2010 é deslocada para as novas áreas 
de ocupação (irregular).

• Faixa etária: aumento da população adulta de 
23,15% para 30,74% e idosos de 6,60% para 9,77%, 
com o consequente decréscimo da população 
jovem de 31,94% para 27,02%.

• Rendimento: aumento significativo da população 
sem rendimento, de 6,70% para 9,16%, assim como 
a classe E, que passou de 27,39% para 42,18% e 
diminuição a classe C, de 41,26% passou para 
29,83%. A classe E, tanto em 2000 quanto 2010, 
permanecem nos limites/bordas da área urbana, 
enquanto a classe C, B e A se deslocam para novas 
áreas de ocupação, ainda permanecendo alguns 
setores censitários na região central.

A análise dos dados censitários de Gama, demostram 
que apesar do acesso ao ensino superior e pós-graduação 
terem elevado seus índices, ocorreu a diminuição da 
população jovem e o crescimento dos idosos, assim 
como o aumento significativo da classe E e da população 
sem rendimento, podendo ser indicativo da falta de 
oportunidades na cidade e deslocamento da população 
ativa para outras regiões.

Outra questão relevante, é o deslocamento da 
densidade habitacional para nova área de ocupação, que 
além de ser ocupada irregularmente, ainda promoveu 
a nítida segregação na cidade, com o deslocamento das 
classes C, B e A. Lembrando que a área definida para 
locação do campus, encontra-se exatamente entre essas 
duas partes, que ainda são seccionadas pela Rodovia DF-
480.

EQUIPAMENTOS | GAMA-DF.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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SÍNTESE DADOS – EDUCAÇÃO, FAIXA ETÁRIA E RENDIMENTO | GAMA-DF.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2014).
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Em sua rede de influência abrange diretamente os 
municípios de Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Carmelo 
e Araguari e os municípios vizinhos, além das capitais São 
Paulo, Brasília e Goiânia. Sendo destacado nesse trabalho, 
a cidade de Monte Carmelo, localizado a 101 Km da cidade 
de Uberlândia, na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, próximo a divisa com o estado de Goiás e se 
conecta as cidades históricas de Romaria e Estrela do Sul, 
conforme apresentado na Figura 218.

B | UBERLÂNDIA - MONTE CARMELO – MG.

A cidade de Uberlândia encontra-se localizada 
no oeste do estado de Minas Gerais e caracteriza como 
o principal município da região do Triângulo Mineiro 
(compondo com as cidades de Uberaba e Araguari), com 
área da unidade territorial (IBGE, 2016) de  4.115,206km²  e 
densidade demográfica (IBGE, 2010a) em 146,78hab/km² .

Possui como principais acessos rodoviários: BR- 050, 
com a ligação entre São Paulo e Brasília, a B R-365, BR- 452, 
BR 455, BR 497.Como rede ferroviária é destacado a Ferrovia 
Paulista S/A e ainda conta com aeroporto e atendimento 
as “principais companhias aéreas e uma estrutura de 
operação para voos internacionais de cargas e um terminal 
intermodal de cargas (aeroviária, rodoviária e ferroviária) ” 
(UBERLÂNDIA, 2016).

REDE DE INFLUÊNCIA DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2007).
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 A escolha de Monte Carmelo, deve-se ao histórico de 
adesão ao Plano REUNI, sua composição de novo campus 
universitário, além das dimensões e características de 
cidade de pequeno porte e interior mineiro. Lembrando 
que os demais novos campi da UFU, do Pontal e do Glória, 
não fizeram parte diretamente do plano REUNI e o campus 
Patos de Minas, ainda encontra-se em elaboração do Plano 
Diretor.

A cidade de Monte Carmelo, possui uma área da 
unidade territorial (IBGE, 2016) de 1.343,035 km² e 
densidade demográfica (IBGE, 2010a) de 34,08hab/km². 
É destaque pelo crescimento econômico e populacional 
nos últimos anos, principalmente em decorrência do 
aquecimento promovido com as instalações da própria 
universidade federal, promovendo novas potencialidades e 
perspectivas para a cidade e região.

As principais rodovias de acesso são a MG-190, que 
contorna a cidade de Monte Carmelo a oeste e conecta a 
cidade em vários outros municípios, entre eles: Uberlândia 
e Abadia dos Dourados; a MG-028, que dá acesso à cidade 
e a LMG-746 que liga Monte Carmelo a São Félix, Chapada 
de Minas e Grupiara, conforme apresentado na Figura 
219. Em relação a rede hídrica, a região pertence à Bacia 
do Rio Paranaíba e se destacam os rios Dourados e Quebra 
Anzol133.

133   Texto elaborado pela autora em parceria com a equipe técnica 
responsável pela concepção do Plano Diretor do Campus Monte Carmelo/
UFU.

REDE DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2014). 
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A cidade de Monte Carmelo teve início em 1840, 
devido a descoberta de garimpos de diamantes nas cidades 
vizinhas de Estrela do Sul e Romaria (BRASÃO, 2013). E foi 
considerada na categoria da cidade em 25 de Junho de 1900 
e passou a chamar-se “Monte Carmelo”.

A cidade se constituiu nas margens do Córrego 
Mumbuca e posteriormente no entorno da capela e da 
praça matriz, estruturou-se em núcleo urbano. Na década 
de 1930, recebeu a rede ferroviária, que contribuiu para o 
crescimento econômico da região.

De acordo com Mariano (2010),  foi nesse período, 
que se iniciou a produção de cerâmicas  (telhas e tijolos), 
e ao final dos 1950, principalmente com a construção de 
Brasília, se estabeleceu como parque cerâmico, tornando-
se referência nacional. A partir da década de 1970, com 
a expansão da cultura do café, obteve um crescimento 
urbano considerável, conforme apresentado na Figura 
220. Na década de 1980, a ferrovia foi erradicada e a partir 
da 1990, houve um estagnação do crescimento urbano e 
consequentemente das atividades econômicas passam 
um declínio, principalmente com o fechamento das 
principais industrias cerâmicas, devido em grande parte as 
questões ambientais e ações trabalhistas dos funcionários 
(MARIANO, 2010). 

Tão situação foi significativa que promoveu 
a mobilização da sociedade civil no pleito junto a 
Universidade e ao governo federal, para a implantação de 
um campus universitário na cidade. Essa movimentação 
buscava promover novas atividades com potencialidades 
para o desenvolvimento e criação de um pólo de atração 
para outras tipologias de empresas e indústrias na cidade.

CRESCIMENTO DA MANCHA URBANA| MONTE CARMELO-MG.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017), Machado (2011) e Mota (2016).
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Na Figura 221, é possível identificar diversos 
equipamentos institucionais, de educação, concentrados 
em grande parte na região central da cidade, assim 
como esporte/lazer e a de saúde. Nota-se a carência de 
equipamentos culturais e ligados ao meio ambiente.

 As principais vias da cidade, partem da região 
central para suas extremidades, a partir da Avenida 
Olegário Maciel, que atravessa todo o centro da cidade. 
No sentido norte-sul, a Avenida Eng. Heládio Simões e sua 
continuidade com a Avenida dos Mundins, que conecta a 
rodovia MG-190 ao sul e a Rua Riachuelo, que conecta a 
MG-190 e aos bairros do setor norte. No sentido oeste, a 

Avenida Quinze de Novembro e sua continuidade com a 
Avenida Paranaíba, que liga a região do novo campus da 
UFU e a Avenida Laerte Canedo, que liga ao campus da 
FUCAMP  (Fundação Carmelitana Mário Palmério), uma 
universidade particular relevante na cidade. E ao leste, a 
Avenida Romulado Rezende e Belo Horizonte, que conecta 
a unidade SESI-UFU e outras estruturas temporárias em 
funcionamento da Universidade.

 

EQUIPAMENTOS | MONTE CARMELO-MG.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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Existe a previsão de implantação de ciclofaixas, na 
futura avenida, denominada via do Contorno (futura 
pretensão de conexão sul com o campus) e as barreiras 
identificadas são naturais, decorrentes das redes hídricas 
e suas áreas de preservações existentes, que modelam o 
crescimento urbano, conforme apresentado na Figura 222. 
É importante destacar que o perímetro urbano foi alterado 
após a implantação do novo campus da UFU, para sua 
incorporação e atendimento de infraestrutura básica pelo 
município.

Em Monte Carmelo, entre os anos 2000 e 2010, foram 
verificados várias questões nos dados do censo do IBGE, 
conforme Figura 223 e cartogramas do Anexo B, como 
relevantes são destacados:

• Educação: aumento da população com ensino 
superior, de 1,80% para 5,81% e de pós-graduados, 
de 0,05% para 0,17%. A população que no ano 2000 
encontrava-se concentrada no setor central, em 
2010 é deslocada para o setor sudeste da cidade. 

• Faixa etária: aumento da população adulta de 
27,33% para 33,48% e idosos de 7,39% para 
10,51%, e decréscimo da população jovem de 
31,94% para 27,02%. A população adulta em 2000 
encontrava-se concentrada na região central, já 

em 2010 é pulverizada em todos os setores. E a a 
população idosa, continua sua concentração na 
região central.

• Rendimento: aumento significativo da classe E, que 
passou de 50,41% para 69,01% e a diminuição da 
classe C, de 23,84% passou para 11,27%.  É possível 
verificar a população sem rendimento e classe E, 
nas regiões periferias da cidade, enquanto nota-se 
um deslocamento das classe B e C para os novos 
bairros na região sudoeste, nas proximidades do 
novo campus.

A análise dos dados censitários de Monte Carmelo, 
também demostram um aumento significativo do acesso ao 
ensino superior e de pós-graduação na cidade, assim como 
Gama. E como Gama, também passa pela diminuição da 
faixa ativa da população, com o deslocamento dos jovens e 
o aumento significativo da classe E e a diminuição da classe 
média.

Nota-se uma movimentação de praticamente todas as 
variáveis em direção aos setores sudeste e nordeste, direção 
oposta a localização do novo campus, sendo que a varíavel 
rendimento é verificado uma movimentação em direção ao 
setor leste ( em direção ao campus).

CIRCULAÇÕES VIÁRIAS | MONTE CARMELO-MG.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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SÍNTESE DADOS –  EDUCAÇÃO, FAIXA ETÁRIA E RENDIMENTO | MONTE CARMELO-MG.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2014).
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C | SANTOS- BAIXADA SANTISTA- SP.

A cidade de Santos encontra-se localizada no sudoeste 
do Estado de São Paulo, faz parte da região metropolitana 
da Baixada Santista, junto com as cidades de São Vicente, 
Praia Grande e Guarujá. De acordo com IBGE (2010a) possui 
uma área da unidade territorial (IBGE, 2016) de 281,033 
km², distribuída duas áreas: área insular e área continental 
e densidade demográfica (IBGE, 2010a) de 1.494,26 hab/
km².

As redes de infraestrutura são marcados pela presença 
de diversas rodovias, ferrovias e acessos hidroviários 
importantes do Brasil. No caso das rodovias, pode-se 
destacar pela ligação direta nas cidades de São Paulo, 
Diadema e Guarulhos, por meio das rodovias Anchieta 
(SP-150) e Imigrantes (SP-160),  denominado de Sistema 
Anchieta-Imigrantes; com a cidade do Rio de Janeiro e o 
litoral norte paulista, com a rodovia Manoel Hyppolito 
Rego (SP-55), conhecida como Rio-Santos e a cidade do 
Guarujá com a rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP- 55 
e SP-248), conforme apresentado na Figura 224. (SANTOS, 
[2014]).

Além da rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), 
que tem um papel turístico relevante, já que promove 
a conexão com os municípios na porção sul da região 

(Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe) e com 
os municípios do Litoral Sul (Iguape, Cananéia e Ilha 
Comprida) (SANTOS, [2014]).

Em relação as ferrovias, são significativas as operadas 
pelas empresas MRS Logística (interligação com o Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Geras); a ALL Logística (Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, demais regiões de São Paulo 
e com a Região Sul do Brasil) e a Ferrovia Centro Atlântica 
(FCA), que se espalha por 7 estados: Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia, São Paulo e 
Distrito Federal (SANTOS, [2014]).

Os acessos hidroviários são realizados “por meio do 
Canal da Barra tem o acesso a hidrovia Tietê-Paraná” e partir 
dele, os demais acessos sudeste-centro-oeste (SANTOS, 
[2014]).

Em relação ao aeroporto, é verificado a presença da 
Base Aérea em Vicente de Carvalho, município de Guarujá, 
que de acordo com o Plano Diretor de Mobilidade é proposto 
sua transformação em Aeroporto Civil Metropolitano 
(ainda em análise). No entanto, a cidade é abastecida pelas 
operações do aeroporto mais próximo (70 km), o aeroporto 
de Congonhas, em São Paulo, como também pelo aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em torno de 500 Km 
(SANTOS, [2014]).

REDE DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE SANTOS-SP.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2014).
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No caso da cidade de Santos, é importante destacar 
que foi feito uma adaptação ao estudo do REGIC, inserindo 
também as cidades (e suas redes) de localização dos outros 
campi da UNIFESP, conforme apresentado na Figura 225. 
Desta forma, além das regiões de influência de Santos, 
também foram indicadas as cidades de São Paulo, Diadema, 
São José dos Campos, Guarulhos e Osasco. Aqui, vale uma 
ressalva ao estudo do REGIC, que aponta como área de 
influência da cidade de Santos apenas a região da cidade de 
Registro, sem apontar a região do Grande ABC e da cidade 
de São Paulo.

 Tal situação é contraditória, já que o Plano Diretor 
Municipal e o de Mobilidade, são verificados claramente 
que as redes de conexões da cidade de Santos, atendem 

não apenas a região no entorno, mas abastace todo o 
Estado de São Paulo, como o centro do país, devido as redes 
de infraestruturas tanto rodoviárias, como ferroviárias e 
hidroviárias.

E comprovado quando verificado que Santos é uma 
das cidades com “nível elevado de riqueza e alto nível 
de indicadores sociais, que juntamente com Cubatão 
concentram grande parte do PIB referente as atividades 
portuárias e industriais do país” (SANTOS, 2011).  Esse 
potencial econômico e social deve-se as articulações e 
fluxos de bens e serviços que a cidade exerce como pólo de 
desenvolvimento.

REDE DE INFLUÊNCIA DA CIDADE DE SANTOS-SP.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2007).
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A cidade  de Santos, tem sua origem atrelada na 
logística estabelecida pelo presença da área portuária, 
sendo ocupado inicialmente nas áreas próximas ao estuário 
e ao canal da Barra, até a ocupação completa da parte 
insular. Na Figura 226, é possível verificar em torno de 1900, 
o crescimento urbano em direção a orla marítima, por meio 
da potencialização como turismo balneário e incentivos 
do mercado imobiliário e a partir de 1930, a ocupação 
da região noroeste, em direção a cidade de São Vicente e 
na regiões dos Morros, sendo e o último principalmente 
pela população de baixa renda, que trabalhavam nas 
construções no beira-mar. 

Em torno de 1980, a região loteável da área insular, 
já estava praticamente toda ocupada e a partir do séc. XX, 
incentivados por um novo padrão do mercado imobiliário, 
com a indução da verticalização. Para Santos (2015),

Se o primeiro processo de crescimento de 
Santos, com a formação da praça cafeeira, 
no início do século XX, foi marcado pelo 
adensamento do centro da cidade, com 
verticalização em reduzida escala, o 
segundo surto de crescimento, após a 
Segunda Guerra Mundial, caracterizou-
se pela verticalização e adensamento 
dos bairros da orla marítima, que já se 
encontravam quase que inteiramente 
loteados e passaram a ser os mais 
populosos de Santos (SANTOS, 2015).CRESCIMENTO DA MANCHA URBANA CIDADE DE SANTOS-SP.

Fonte: IBGE (2010a).
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Apesar de uma grande área na parte continental, é na 
parte insular que concentra grande parte da população e 
as atividades urbanas. Possui uma ampla rede de conexões 
viárias principalmente entre a região central e a orla 
marítima. Destaca-se a Avenida Ana Costa, como eixo de 
atividades comerciais e de serviços, e a Avenida Perimetral, 
como conexão de bens e serviços ligados ao setor portuário.

A cidade de Santos possui uma ampla rede de ciclovias 
grande parte da rede viária, facilitado por seu terreno 
praticamente plano e conecta por ciclofaixas ou ciclovias 

pela orla marítima, além da localização dos bike points 
(estações de bicicletas alugadas). O transporte público 
coletivo, recebeu reforço, com a construção da primeira 
etapa do VLT (veículo leve sobre trilho) de 11,5 km, das 
estações de Barreiros ao Porto, conectando Santos e São 
Vicente, de extremo a extremo. (SANTOS, 2015).

 

CIRCULAÇÕES VIÁRIAS | SANTOS-SP.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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Os equipamentos urbanos referente a cultura, 
assistência social e saúde encontram-se em grande 
parte concentrados na área central. Já os equipamentos 
esportivos e de turismo estão dispersos cidade, sendo 

destaque a orla marítima. Os equipamentos de educação 
são localizados em diversas regiões da cidade, conforme 
apresentado na Figura 228. 

EQUIPAMENTOS | SANTOS-SP.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017).
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Em Santos, entre os anos 2000 e 2010, foram 
verificados, várias questões nos dados do censo do IBGE, 
conforme Figura 229 e cartogramas do Anexo B, como 
relevantes são destacados:

• Educação: aumento da população com ensino 
superior, de 7,32% para 12,25% e de pós-graduados, 
de 0,72% para 1,41%. 

• Faixa etária: aumento da população adulta de 
27,33% para 33,48% e idosos de 7,39% para 10,51%, 
com consequente decréscimo da população jovem 
de 31,94% para 27,02%.

• Rendimento: aumento significativo da classe E, 
que passou de 12,15% para 31,29% e a diminuição 
da classe C, de 46,26% passou para 22,89%. 
Destaque para diminuição da classe B (de 17,65% 
para 3,78%) e classe A (de 10,50% para 1,31%).

A análise dos dados censitários de Santos, também 
demostram um aumento significativo do acesso ao ensino 
superior e de pós-graduação na cidade, assim como Gama 
e Monte Carmelo. Também foi verificado o aumento de 
idosos na cidade, como também o aumento da população 
adulta.

No entorno dos complexos: Ana Costa (região central); 
Central (área portuária) e Estuário (ponta da praia) das 
estruturas universitárias da UNIFESP134 são verificados 
que:

• Complexo Ana Costa: verificado população 
predominante da classe D e C com a presença de 
intensidade alta de idoso, com escolaridade de 
nivel médio e superior.

• Complexo Central: verificado população 
predominante da classe E e sem rendimento, com 
a presença de intensidade alta de jovens e adultos, 
com escolaridade de nível médio.

• Complexo Estuário: na região próxima a ponta 
da praia, é verificado população predominante 
classe A e B, nos demais terrenos ao norte, classe 
C e D, com a presença de intensidade alta de 
jovens, adultos e idosos, com escolaridade de nível 
superior e pós-graduação (ponta da praia).

134  Essas estruturas estão detalhadas no item 4.3.2|C.

A densidade populacional é verificado com 
intensidade alta no complexo Estuário, devido a um 
processo de verticalização da área e onde também 
verificado a densidade habitacional relevante. Nos dois 
demais complexo, Ana Costa e Central, sendo a primeira 
se caracteriza como uma região comercial e de prestações 
de serviços, assim como a segunda pela presença das 
atividades portuárias.
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SÍNTESE DADOS – EDUCAÇÃO, FAIXA ETÁRIA E RENDIMENTO | SANTOS-SP.
Fonte: Adaptado pela autora e por Josimar Souza a partir de IBGE (2014).
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4.3.2| ESCALA CAMPUS

Na escala do campus, a ideia foi analisar a atuação 
das dimensões sócioespaciais, desde a proposta de 
implantação, as definições de elaboração do projeto, as 
definições de equipe de trabalho e formas de contratação, 
a definição dos locais de implantação, o processo projetual, 
as ideologias e métodos adotados, como também a situação 
atual e as principais mudanças entre o projeto e as obras 
em realização. Também é apresentado a localização e raios 
de abrangência de todos os campi pertencentes a cada 
Universidade e a localização do campus a ser analisado 
com a distância do mesmo em relação ao centro urbano da 
cidade de sua inserção.

É importante destacar a representação estratégica 
no Plano REUNI desses campi, como idealizações de uma 
nova imagem de Universidade no país. Nos 3 (três) casos 
definidos, foram verificados a preocupação clara sobre 
os processos de elaboração de seus Planos Diretores e 
projetos urbanísticos, por meio da adoção de processos 
participativos e como uma forma de entendimento dos 
processos realizados e da apropriação da comunidade 
universitária e da população no entorno.

Também foram verificados a importância e relevância 
no contexto urbano, atores e agentes, ideologias e conceitos, 

composição projetual (dimensões sócio-espaciais), sendo 
finalizado com os apontamentos das potencialidades 
e perspectivas de cada objeto de análise, identificando 
também reflexões referente as problematizações 
encontradas.

Na Figura 230, é apresentado as principais 
características de cada caso/experiência escolhida 
para análise neste trabalho, sendo: ano de criação, ano 
de inauguração, vocação, responsáveis pelo projeto, 
população estimada, área do terreno, área construída 
atual e área construída prevista. Os três campi também 
possuem um aspecto que os diferem de forma relevante, 
suas localizações em relação ao limite (borda) da cidade, 
sendo o campus Gama, implantado no limite da cidade, o 
campus Monte Carmelo, fora do limite da cidade e o campus 
Baixada Santista, dentro do limite da cidade. Esse aspecto 
é explorado, nas suas relações, impactos e interferências ao 
longo das análises.

  

CASOS E EXPERIÊNCIAS DO TRABALHO.
Fonte: Autora.
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Nas dimensões sócio-espaciais, as análises foram 
definidos por meio da sistematização de mapas temáticos 
em duas escalas propostas, escala do campus e escala da 
cidade nas dimensões politica, ambiental, social e pública. 
Na Figura 231 são indicadas as informações e dados 
identificados, além das variáveis e parâmetros a serem 
verificadas em cada dimensão e sistematizados nos mapas 
temáticos.

A | CAMPUS GAMA | UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA (UNB) – NO LIMITE URBANO

| CONTEXTO | 
A Universidade de Brasília promoveu a expansão de 

suas atividades em 3 (três) cidades satélites no entorno do 
Distrito Federal, sendo eles: Gama, Ceilândia e Planaltina, 
todos os campi buscaram atender uma equidistância da 
capital, em torno de 40 km, conforme apresentado na 
Figura 233. A localização na periferia do Distrito Federal 
teve como missão “de manter o padrão buscado por 
uma Universidade pública de qualidade, com o foco 
na sustentabilidade ambiental e social, na tentativa de 
promover a requalificação à área onde se instala e uma 
série de benefícios à comunidade” (UNB, 2010c).SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DADOS NOS MAPAS TEMÁTICOS.

Fonte: Autora.

CAMPUS GAMA| UNB – VIADUTO RODOVIA.
VIADUTO de retorno UnB. 1 fotografia, color. carregada por 
Fabiano Oliveira, em 2015 na Wikimapia. Disponível em: 
<http://wikimapia.org/25567798/pt/Viaduto-de-Retorno-
UnB#/photo/5149485>. Acesso em: 10 set. 2016.

DIMENSÕES

DIMENSÃO POLITICA

 DIMENSÃO PÚBLICA

DIMENSÃO SOCIAL

DIMENSÃO AMBIENTAL

IDENTIFICAÇÃO NO MAPA TEMÁTICO

Identifi car distancia físico e/ou social entre o 
campus e a cidade
Identifi car as principais atividades (residencial, 
comercial, prestação de serviços e outros) no 
entorno imediato.
Identifi car zonas urbanas e rurais e perímetro 
urbano.

Identifi car os espaços livres e abertos que 
possuem potencialidades de domínio público, 
para se tornarem espaços de livre acesso ao 
público, como circulações (passeios e vias), 
praças, vazios e outros.
Identifi car os locais e atividades que 
promovem a presença com as possibilidades de 
permanência, de convivências e encontro.
Identifi car espaços/edifi cações de descanso, 
contemplação, convivo e encontro
Identifi car principais acessos e domínio de 
veiculos/pedestres e confl itos viários.
Identifi car as barreiras físicas e/ou sociais de 
acessos das pessoas aos espaços, como muros, 
grades, taludes, controle e monitoramento de 
entrada e saída e suas relações com o entorno.

Identifi car as atividades e edifi cações públicas 
que possuem potencialidades de serem 
compartilhadas/complementates para a cidade.
Identifi car as potencialidades de usos 
concentrados ou dispersos.
Identifi car locais que promovam segurança ou 
insegurança aos usuários.

Identifi car os principais equipamentos 
públicos e lazer/recreação na cidade, com 
potencialidade de formação de sistema 
integrados de espaços públicos.
Identifi car as potencialidades em promover 
corredores verdes (links ecológicos) 
Identifi car conexões com áreas de lazer e 
recreção como praças e parques urbanos no 
entorno.
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Neste trabalho, será analisado o Campus Gama, criado 
em 2007, e implantando em um lote doado pelo Governo 
do Distrito Federal, com área de cerca de 335.000,00 m², 
localizado na Zona do Complexo de Educação, Cultura, 
Esportes e Lazer, na cidade de Gama (UNB, 2010a).

De acordo com o UNB AGÊNCIA (2008), as atividades 
do campus tiveram inicio em junho de 2008, no antigo 
Fórum da cidade e buscaram atender as áreas da ciência 
exatas e tecnologia com a disponibilização de 240 vagas em 
cursos de engenharia: Engenharia Aeroespacial, Engenharia 
Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia de Software e  
Engenharia Eletrônica, no intuito de garantir uma área 
de abrangência entre as cidades de Gama, Santa Maria, 
Ceilândia, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo 
e Samambaia, e os municípios de Luziânia/GO, Valparaíso 
de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Cidade Ocidental/GO e 
Santo Antônio do Descoberto/GO. 

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS DA UNB, COM RAIO DE ABRANGÊNCIA, DISTÂNCIA ENTRE OS CAMPI E OS CENTROS 
DAS CIDADES. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015). 
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Em 2009, foi alugado novos espaços no estádio Valmir 
Campelo Bezerra (Bezerrão) até o segundo semestre de 
2010. E no inicio de 2010, foi alugado o terceiro e o quarto  
andar do prédio do Sesc do Gama, até a inauguração do 
campus. Também foi alugado um galpão, para depósito e  
instalação de laboratórios135.

Em 2011, é inaugurado o campus, com 3 edificações: 
UAC – Unidade Acadêmica (com salas de aula, auditório, 
biblioteca e praça de convivência); UED – Unidade de Ensino 
e Docência (com sala dos professores, administrativo das 
unidades acadêmicas e principais laboratórios) e MESP 
– Módulo de Serviços e docência (com o Restaurante 
Universitário e serviços de xerox), e também possui um 
campo de futebol temporário, conforme Figura 234 e 235.

135  Informações retiradas do site oficial da Universidade, https://
fga.unb.br/. Acesso em Junho/2016.

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: https://fga.unb.br/guia-fga/estrutura

ESTRUTURAS “PROVISÓRIAS”– A| SESC GAMA E B| FÓRUM 
– CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: Google Earth (2017).
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| AGENTES E ATORES |

A expansão da UNB visou a implementação de novos 
cursos superiores que garantissem o desenvolvimento 
econômico e social da região. Esse processo teve a formação 
de uma comissão permanente do REUNI, composta 
por docentes, técnicos administrativos e convidados da 
sociedade, para o planejamento e a elaboração da proposta 
de abertura do campus e encaminhamento ao Ministério 
da Educação.

Em Gama, como também em Ceilândia, havia uma 
indicação, não apenas do corpo técnico da UNB, mas 
também da sociedade civil. De acordo com a Universidade,

pela primeira vez na história da 
Universidade de Brasília (UnB), o Consuni 
“(Conselho Universitário)” abriu as portas 
para dar voz à comunidade do Distrito 
Federal. Representantes de grupos que 
lutavam pela implantação da universidade 
pública nas cidades de Ceilândia e do 
Gama discutiram, em reunião realizada 
no dia 9 de maio de 2008, o projeto de 
expansão da UnB para essas cidades. 

Em relação ao projeto urbano136 , foi feito um convite 
aos docentes internos, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, na intenção de formação de equipes. Assim, a 
Profa. Dra Marta Romero, Prof. Dr. Caio Frederico e equipe 
fizeram a proposta para o Campus Gama, que buscou 
estabelecer uma visão sistêmica de diversas categorias137, 
“com a aplicação dos princípios de sustentabilidade 
ambiental, de forma a estar “equilibrando o ambiente 
de campus com a conservação dos recursos naturais e 
patrimônio.” (UNB, 2010b).

136   Plano Diretor Urbanístico do Campus Gama – Universidade de 
Brasilia, desenvolvido em 2010, pela equipe Marta Romero, Cairo Frederico 
e Silva, Éderson Oliveira Teixeira, Lorena Mileib Burgos, Marianna Gomes, 
Martha Battaglin Ramos e Moira Nunes Costa Neves.
137  Categorias de diretrizes: Mobilidade Sustentável, Adensamento 
urbanos, Moradias economicamente viáveis, Comunidades com sentido 
de Vizinhança, Energias alternativas, Tratamento de esgoto alternativo, 
Gestão Integrada da água, Drenagem natural, implantação de centros 
de bairro (economia), revitalização urbana, proteção ecológica e politcas 
dos 3R’s (reduzir, reusar e reciclar) (UNB, 2010b).

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS |

No projeto, foram estabelecidas diretrizes de gestão 
ambiental bem como a determinação de exemplos práticos 
incorporados na operação de seus campi e na aproximação 
do projeto arquitetônico e urbanístico com a parte ecológica, 
para a sua inserção na Agenda Marrom, da Agenda 21. De 

acordo com os autores do projeto, que as diretrizes seriam 
capazes de promover os impactos positivos sobre o nível de 
desenvolvimento social e econômico da região e entorno, 
como um importante fator na redução das desigualdades 
regionais (UNB, 2010b).

PROJETO INICIAL DO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: Adaptado pela autora de UNB (2010b).
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De acordo com o Plano Diretor Urbanístico (PDU)138, 
o projeto orienta-se morfologicamente através do 
cruzamento de dois eixos lineares para onde se voltam às 
edificações, criando uma sequência de espaços livres e 
edificados em espinha dorsal, de modo a contribuir com 
estratégias bioclimáticas como adequação aos ventos, 
insolação e topografia, além de permitir a implantação de 
caminhos de drenagem pluvial (UNB, 2010a).

O Plano Diretor ainda indica que todo o trabalho 
estabeleceu a inserção de parâmetros bioclimáticos, para 
controle térmico, acústico e ambiental, sendo simulados 
para as principais áreas do campus indicativos como: 
temperatura do ar (ºC), fator de visão do céu (%), umidade 
(%) e ventilação (m/s), e a índices de absorção de drenagem 
que passaram a ter finalidade de integração com o sistema 
de drenagem convencional, diminuindo os impactos 
ambientais do mesmo e aumentando as áreas permeáveis 
(UNB, 2010b).

Além disso, o PDU indica que a disposição dos 
edifícios acompanha as curvas de nível, favorecendo a 

138   É importante destacar que os documentos consultados e que 
são denominados de Plano Diretor Urbanistico neste trabalho foram 
desenvolvidos em forma de projetos e relatórios, ou seja, não existe 
um documento formal de elaboração do Plano Diretor ou de uma 
resolução com suas diretrizes e normativas, como também não houve 
sua aprovação nos Conselhos Superiores da Universidade.

drenagem natural das águas e diminuindo os movimentos 
de terra e os impactos ambientais negativos. Os edifícios 
foram propostos vazados, permitindo ventilação cruzada 
e alguns em pilotis, evitando assim a criação de ilhas de 
calor. E as implantações dos edifícios principais foram 
trabalhadas de forma que tenham as fachadas com a 
melhor orientação solar, além de apresentarem a padrões 
de exigência de beirais largos e passagens cobertas, ainda 
com o aproveitamento da luz natural existente, conforme 
apresentado na Figura 237 (UNB, 2010b).

ANÁLISE BIOCLIMÁTICA DO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: UNB (2010b).
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| COMPOSIÇÃO PROJETUAL|

DIMENSÃO POLÍTICA

Na dimensão politica foi utilizado três raios de 
abrangência para coleta e levantamento de dados e 
informações, sendo primeiro raio em torno de 1 km, o 
segundo em torno de 2,0 km e o terceiro em torno de 3,5 
km, sendo essa a distância ao centro urbano da cidade, 
conforme apresentado na Figura 238.

 

DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CIDADE – CAMPUS GAMA (UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e UNB (2010a). 
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Pode-se destacar a localização do campus nas 
bordas do município, que além de distante das principais 
atividades e equipamentos da cidade, está completamente 
isolada em todos os limites, seja pela Rodovia DF-480, 
pelas áreas de preservação ambiental, pelos fechamentos 
(muros) das fábricas no entorno, como os fechamentos 
da própria Universidade (gradil sendo executado), 
transformando em grandes barreiras físicas artificiais e 
naturais. A própria localização dos estacionamentos em 
suas bordas no projeto, apesar de solucionar as questões 
acústicas, também se transformam em barreiras visuais e 
físicas. 

No raio de abrangência de 1 km, não é possível 
a identificação de relações e conexões com atividades 
e equipamentos no entorno, nem mesmo o raio de 2 
km é suficiente para atender prioridades básicas como 
alimentação, transporte, moradias, entre outros. Grande 
parte do entorno é ocupado por grandes áreas de fabricas, 
como Skol, Rebram, além de áreas de preservação 
permanente e a Rodovia DF 480, e não existem atividades 
comercias, serviços e outros equipamentos públicos no 
entorno imediato, conforme pode ser identificado na 
Figura 239 A| e B| e 240.

Na parte interna do campus, o projeto indica que o 
zoneamento das atividades não é  rigidamente definido e 
sim pulverizados pela área de implantação nas edificações 
e não em zonas, assim, confere-se maior urbanidade ao 
campus, por garantir atividades e fluxos diversificados. 
Foram previstos no eixo leste-oeste, os equipamentos 
comunitários como biblioteca, centro cultural e centro 
de convivência e no seu entorno os edifícios acadêmicos 
e laboratórios. Com acesso direto na Rodovia, foram 

previstos o centro esportivo e as moradias estudantis (é 
indicado também moradias aos docentes e servidores) e 
no outro extremo do campus, o restaurante universitário, 
devido a necessidade de carga-descarga, favorecido por 
meio de acesso secundário de serviços.

O campus ainda deverá contar com uma edificação 
destinada a formação de um parque tecnológico, que 
deverá receber atividades e ações voltadas a produção 
da alta tecnologia, na área das engenharias, indicando 
uma potencialidade de desenvolvimento tecnológico 
para cidade e consequentemente, possível crescimento 
econômico.

Neste campus, o “coração” foi designado ao Centro 
de Convivência, na extremidade do eixo leste-oeste, ao 
contrário da grande maioria dos Campi, que se localiza 
na Biblioteca. Tal situação indica uma preocupação em 
buscar espaços de convivência como elemento norteador 
ao desenho urbano proposto e garantir perspectivas de 
vivências aos suários (Figura 241).

 

ENTORNO DO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: Google Earth (2017).

ENTORNO DO CAMPUS GAMA-UNB  – FÁBRICA REBRAM.
Fonte: Google Earth (2017).
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DIMENSÃO AMBIENTAL
Na dimensão ambiental, a principal questão envolve 

exatamente o terreno, que está parcialmente inserido em 
área de restrição ambiental (campos de murunduns), e 
tem uma série de condicionantes ambientais, como 33% 
de área de murundu (vegetação típica do cerrado) e áreas 
de erosão que foram incorporadas ao projeto, conforme 
identificados na Figura 242 A| e B|. Assim, grande parte do 
terreno doado foi destinada a criação de áreas permanentes 
de preservação.

No projeto, não  foi possível a identificação de 
nenhuma estratégia de continuidades ecológicas, com 
articulações nas áreas de preservação e alagáveis no entorno, 
na tentativa de criação de parques, corredores ecológicos 
e áreas de recreação/lazer, para que o campus pudesse 
também ser um espaço de utilização pela comunidade.

DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CAMPUS – CAMPUS GAMA 
(UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UNB (2010a). 
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Também não existem conexões com as demais 
áreas de lazer e recreação identificadas no entorno, com 
indícios de possíveis complementariedades ou interfaces 
com intenção de alguma relação entre as áreas. A rodovia, 
além de uma barreira física, também proporciona aspectos 
negativos em relação aos ruídos constantes desse tipologia 
de viário, mesmo com o projeto indicando a vegetação e os 
bolsões de estacionamentos como possíveis atenuadores.

Ainda nota-se que o projeto buscou soluções em 
grande parte das questões relacionadas a dinâmica 
ambiental do campus, no entanto o que se percebe são que 
as soluções foram direcionadas as áreas internas ao campus, 
e não estabelecendo conexões e possíveis articulações no 

entorno imediato, conforme apresentado na Figura 243. 
Como equipamentos internos, foram previstos centro de 
convivência, centro cultural, pista de motocross e complexo 
esportivo, como atividades além de acadêmicas, também 
como lazer e recreação para população. Mas a possível 
utilização desses equipamentos, irá depender de como o 
campus se tornará atrativo para a população.

A| ÁREAS DE MURUNDUS E B| ÁREAS DE EROSÃO NO TERRENO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: UNB (2010b).
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Internamente ao campus também foi verificado, no 
projeto, a aplicação da infraestrutura verde, com o uso dos 
jardins de chuvas ao longo de toda a circulação viária, na 
tentativa de controle da velocidade de escoamento das 
águas pluviais, assim como o uso do telhado verde, que 
também tem o objetivo de diminuição das temperaturas 
internas nas edificações, conforme Figura 244. O uso 
de grande parte das edificações, posicionadas de forma 
continuas, para aproveitamento da iluminação e ventilação 
natural, como também foi um estratégia para garantir 
beiras da cobertura para proteção dos usuários em relação 
as intempéries (seja sol ou chuva).

DIMENSÃO AMBIENTAL – ESCALA CIDADE – CAMPUS 
GAMA (UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UNB (2010a). 
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DIMENSÃO AMBIENTAL – ESCALA CAMPUS – CAMPUS 
GAMA (UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UNB (2010a). 
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DIMENSÃO SOCIAL

Na dimensão social, no projeto não foram identificados 
processos participativos junto à sociedade. No Plano 
Diretor é possível identificar algumas metodologias 
interessantes para as determinações de programas de 
necessidades do campus, como ferramentas metodológicas 
para definição do projeto: Fluxograma e Diagrama de Gantt 
visando compreender o fluxo de funções e usuários do 
campus, bem como evitar aproximações indesejáveis entre 
edificações e suas atividades. No entanto, não está claro, se 
a metodologia foi elaborada apenas pela equipe técnica, 
ou se houveram reuniões, oficinas ou mesmo consultas 
públicas com os usuários e população no entorno, para 
determinação desses esquemas (Ver Figura 245).

A distância em relação a cidade, dificulta estabelecer 
propostas de compartilhamento com os demais 
equipamentos da cidade, assim como a permanência dos 
usuários, para geração de presença no campus, conforme 
apresentado na Figura 213. O equipamento mais próximo 
é um outro campus, do Instituto Federal, que passa por 
questões semelhantes.

FLUXOGRAMA  DE PROXIMIDADE ENTRE AS ATIVIDADES  PREVISTAS NO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: UNB (2010b).
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No entanto, a maioria dos equipamentos não foram 
implantados, sendo apenas construído uma praça de 
convivência interna em uma das edificações (Figura 246) 
e um espaço denominado de “praça externa” (ainda na 
terra) e um campo de futebol, que formam os espaços de 
convivência e encontro do campus. 

DIMENSÃO SOCIAL – ESCALA CIDADE – CAMPUS GAMA (UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e UNB (2010a). 

ÁREAS DE CONVIVÊNCIAS ATUAIS NO CAMPUS GAMA-
UNB.
Fonte: Google Earth (2015). 
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Na Figura 248, é identificado a previsão de 
equipamentos que poderiam estabelecer relações de 
complementariedade com a cidade, como a Biblioteca, 
Centro de Apoio Olímpico, o Centro de Convivência e o 
Parque Tecnológico, como também as áreas de preservação 
e a pista de motocross, no entanto a falta de conexões com 
o tecido urbano, dificultam promover essas relações com a 
população.

DIMENSÃO SOCIAL – ESCALA CAMPUS – CAMPUS GAMA 
(UNB).
Fonte: Adaptado pela autor a partir de Google Earth (2015) e 
UNB (2010a). 
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DIMENSÃO PÚBLICA

Na dimensão pública, o isolamento físico e a falta de 
infraestrutura adequada (grande parte ainda encontra-se 
em terra batida) dificultam o acesso, principalmente de 
pedestres e ciclistas, agravados pela construção do viaduto 
(retorno), apresentado na Figura 249. A construção do 
viaduto, em período posterior ao inicio do campus, foi uma 
decisão dos órgãos competentes, onde a equipe técnica 
foi apenas informada sobre a situação e não consultada. 

Essa situação, além de prejudicar e alterar todo o fluxo 
proposto da entrada ao campus, também se tornou uma 
grande barreira visual, tirando a visibilidade pretendida ao 
campus.

O terminal rodoviário (BRTs) nas proximidades, não 
tem conexões com o campus, sequer com a construção 
de passeios interconectados entre os equipamentos e as 
reclamações em relação à insegurança são constantes em 
notícias visualizadas em sites e jornais da região.

Atualmente o campus passa por processos de invasões 
e ocupações irregulares em áreas adjacentes. Os motivos 
das ocupações são decorrentes dos processos especulativos 
no setor imobiliário em que os valores dos terrenos em 
áreas rurais se tornaram atraentes. É importante destacar 
que essa área é de proteção de manancial, de acordo com o 
Plano Diretor vigente da cidade.

Mas diferentemente de uma invasão, sob as 
necessidades de igualdade social e direito da cidade, 
essas invasões foram para construções de condomínios 
horizontais fechados, atraindo principalmente a classe 

média e alta, devido ao valores baixos oferecidos. Assim, 
são terrenos com dimensões consideráveis, compostos 
por grandes muros em todos os seus limites, promovendo 
ainda mais a segregação dessa área, conforme apresentado 
na Figura 250.

Assim, o campus se encontra entre duas áreas 
distintas e segregadas, e não houve propostas de criação de 
conexões e/ou continuidades, utilizando o campus como 
um possível mecanismo de reestruturação urbana para 
essa região.

VIADUTO CONSTRUÍDO NO LIMITE CONFRONTANTE DA RODOVIA COM O ACESSO AO CAMPUS GAMA-UNB.
Fonte: Google Earth (2015).

OCUPAÇÃO IRREGULAR | CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS | GAMA-DF.
Fonte: Google Earth (2017).
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As vivências no entorno do campus, diz respeito 
apenas as outras Universidades, como já citado no 
trabalho, fazendo com que esse campus, após os horários 
acadêmicos, se torne totalmente desocupado e ocioso. Na 
Figura 217, é possível verificar que o tecido urbano existente, 
sequer chega nas proximidades do campus, e a maioria das 
atividades promotoras de vitalidade urbana, encontram-se 
distantes e inseridas no tecido urbano existente.

DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CIDADE – CAMPUS GAMA 
(UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UNB (2010a). 
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O limite do campus é composto por diversas barreiras, 
não é verificado conexões com o entorno, os acessos são 
limitados e realizados apenas pela rodovia, onde o novo 
viaduto também prejudicou de maneira significativa, 
também se transformando em outra barreira. No projeto, 
internamente, é verificado a promoção de vivências, como 
estudos coletivos, esportivos, culturais, habitação e espaços 
para atividades ao ar livre, entre outras. No entanto, ainda 
sequer saíram do papel e foram implementadas.

| APONTAMENTOS |
A Universidade de Brasília utilizou como estratégia 

de implantação dos seus novos campi, a incorporação 
de conceitos associados às Universidades Sustentáveis. 
Atualmente, diversos acordos nacionais e internacionais 
vêm sendo discutidos e estabelecidos compromissos em 
declarações oficiais, eventos organizados e adesão a redes 
e associações, como um importante elemento para a 
transformação e legitimação social da Universidade como 

DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CAMPUS – CAMPUS GAMA 
(UNB).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UNB (2010a). 
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um modelo de Universidade de acordo com os desafios da 
sustentabilidade.

É fato e mérito da proposta, que o Campus Gama 
apresenta potencialidades em relação as diversas 
estratégias em seu desenho urbano, por meio das diretrizes 
e definições de projetos, que pudessem atender aos 
critérios de sustentabilidade e se tornar uma referência 
local e regional desse processo. Ao mesmo tempo, a falta de 
relações e interfaces com o entorno é preocupante, levando 
a identificar a escolha da área como uma problemática ao 
campus.

Mesmo pertencendo a uma zona de ocupação 
urbana, denominada de complexo de educação, cultura e 
esporte, é visível que a área já é um espaço fragmentado, 
antes mesmo da implantação do campus. Localizada as 
margens da cidade preexistente, rodeada pela rodovia e por 
áreas de preservação (área de preservação de manancial) e 
sem qualquer conexão com a cidade (fisicamente) e com a 
sociedade (socialmente), localizado nas bordas/limites da 
cidade, já é um indício forte de espaço segregado.

Essa situação é mais agravante, quando verifica-se o 
distanciamento físico e a falta de proximidade aos demais 
equipamentos urbanos, seja voltados ao lazer/ recreação, 
cultura, educação e mesmo as prioridades básicas como 
alimentação, transporte, moradias, entre outros. Além disso, 

a área ainda apresentou questões ambientais relevantes, 
sendo impossibilitada de sua ocupação, em uma grande 
parte dela, e sem propostas de uso desse espaços pela 
população.

Com a construção do viaduto e do terminal de 
passageiros (merecendo inclusive a capa deste item 
no trabalho- Figura 232) , sem qualquer relação com o 
campus e possível ligação, demonstra a falta de diálogo 
entre os órgãos competentes, sem o vislumbre de qualquer 
articulação entre projetos, assim como o terminal de 
ônibus.

Quanto ao projeto, ainda que não tenha um 
zoneamento rígido formado por áreas de ocupação, 
permanece a ideia de campus estruturado pelo desenho 
dos eixos axiais, onde o eixo principal, atende as principais 
atividades comunitárias e áreas de convívio e os eixos 
secundários as demais atividades estritamente acadêmicas 
estruturam a composição do campus.

A construção das edificações, isoladas e ilhadas, sem a 
construção de toda rede de infraestrutura, principalmente 
em relação aos acessos, passeios e conexões necessárias 
entre as edificações, como também a falta das edificações 
comunitários e de promoção de convívio, apresentam outra 
problemática significativa. No entanto, é reconhecido a 
potencialidade de transformação do Centro de Convivência, 

no “coração” do campus, em uma tentativa de garantir 
permanência e atração aos usuários no espaço central do 
campus.

Ainda que são previstas diversas edificações 
acadêmicas, para atividades de salas de aula, laboratórios 
e salas de docentes, Biblioteca, Restaurante Universitário, 

Bloco Administrativo, Moradias para estudantes e docentes, 
Centro Poliesportivo e um parque tecnológico, em torno de 
100.000,00 m² de área construída, nenhuma das propostas 
sequer saíram do papel, mostrando a dissociação entre a 
teoria e a prática (UNB, 2010a).

FOTO AÉREA RECENTE (2014) DO CAMPUS GAMA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) – EM DESTAQUE OS LIMITES DO CAMPUS.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Andrade (2013) e UNB (2010a).
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Atualmente, apenas um bloco multiuso (salas de 
aulas e laboratórios), de um modelo padrão estabelecido 
pela Universidade, para implantação em todos os seus 
novos campi, como também um bloco de laboratórios de 
ensino e um bloco CTINFRA foram de fato construídos 
(12.000,00 m²), conforme apresentado na Figura 219. Além 
disso, foram construídos um campo de futebol, uma praça 
interna e outra externa (apenas com bancos dispostos em 
um gramado) como as áreas de convivência, recreação e 
lazer. 

O fato é que o campus Gama, sem dúvida é um grande 
ganho para o desenvolvimento da cidade e da região, não 
apenas como um atrativo e geração de oportunidades 
em suas diversas esferas, mas também como potencial 
de transformação urbano no seu entorno, com a criação 
de um pólo tecnológico. Atualmente, com em torno de 
4.700 alunos, já se apresenta como uma comunidade 
significativa, quantitativamente quando qualitativamente, 
com a presença de mão de obra altamente capacitada e 
potencial econômico relevante.

No entanto, é questionável suas estratégias de 
ocupação, seja na definição do local de implantação, 
quanto nas características físicas do seu projeto urbano, 
devido a falta de conectividades com as áreas no entorno, 

se tornando uma nova área segregada, entre duas já em 
segregação (cidade regular x cidade irregular).

B | CAMPUS MONTE CARMELO | 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
(UFU) | FORA DO LIMITE URBANO

| CONTEXTO | 
Na Universidade Federal de Uberlândia, a partir de 

2011, foi elaborada uma metodologia para a concepção dos 
seus novos campi, na tentativa de integração e disseminação 
de ações e compromissos por “Universidades Sustentáveis”, 
sendo o Campus Glória e Monte Camelo139 foram às 
primeiras experiências da Universidade neste novo modelo. 
Os novos campi universitários foram localizados sob uma 
distância em torno de 100 a 150 km entre eles, formando 
uma área de abrangência linear na região e proximidades 
da cidade de Uberlândia-MG, conforme apresentado na 
Figura 180 (UFU, 2013). Neste trabalho, será analisado o 
Campus Monte Carmelo (Figura 255), na cidade de mesmo 
nome.

O campus Monte Carmelo possui 25 hec, em uma 
cidade de pequeno porte, em torno de 100 km da cidade 
de Uberlândia/MG, com pretensões de atendimento de 
6.000,00 usuários. (UFU, 2013).

139   A Universidade ainda teve o Campus Patos de Minas, que por 
desdobramentos jurídicos houveram atrasos em sua implantação e atu-
almente passa pela elaboração do Plano Diretor e projeto urbanístico. 
E o campus Pontal, apesar de não ter sido implantado durante o Plano 
Reuni, recebeu vários investimentos financeiros para consolidação e es-
truturação na fase inicial de funcionamento.

PROJETO PROPOSTO (2013) CAMPUS MONTE CARMELO –
UFU. 
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura da UFU e UFU 
(2013). 

CAMPUS MONTE CARMELO | UFU – ACESSO PRINCIPAL.
Fonte: Autora.
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A definição da área, do Campus Monte Carmelo, foi 
determinada em um terreno doado por proprietários da 
região, em uma área de 25 hec e localizado na zona rural da 
cidade e parcialmente em 3 (três) fazendas, com plantações 
de café e tomate, nas proximidades da Rodovia MG 190. 
Na Figura 256, é possível verificar que o local encontra-se 
distante da área central em torno de 2,5 km.

 

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI UNIVERSTIÁRIOS DA UFU, 
COM RAIO DE ABRANGÊNCIA, DISTÂNCIA ENTRE OS 
CAMPI E OS CENTROS DAS CIDADES.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015). 
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A primeira questão desse caso é sua própria localização, 
onde a Universidade abriu uma chamada pública140, par a 
definição da área de ocupação, a para possíveis interessados 
na doação de terras para a Universidade.

Conforme apontado na reunião do Conselho 
Universitário exigia-se, como exemplo em Monte Carmelo,141 
os seguintes critérios: área mínima de 25 hectares para 
atender uma previsão de 12 mil estudantes, facilidade de 
acesso, infraestrutura básica de água, esgoto e telefonia, 
possibilidade de atendimento pelo serviço público de 
transporte, topografia do terreno favorável/facilitadora à 
implantação de edificações, aspectos que possam causar 
impacto no custo da construção e aproveitamento da área 
doada, impactos no entorno e na cidade e atendimento à 
legislação municipal vigente. Embora se tenha estabelecido 
critérios para a escolha da mesma, os mesmos foram 
parcialmente atendidos142.

140   Tal situação foi verificada no Campus Monte Carmelo e Patos 
de Minas. No Campus Pontal, a doação de terras foi realizada para a 
Prefeitura Municipal, que repassou os terrenos para posse da Universi-
dade. No caso do Campus Glória, o terreno utilizado já estava sob posse 
da Universidade, devido a um acordo feito na década de 70, com a Pre-
feitura Municipal da cidade. 
141   Nos demais campi, foram estabelecidas exigências semelhantes. 
No entanto, cada campus teve suas especificidades e restrições. 
142   Os 4 primeiros parágrafos são textos elaborados pela autora 
em parceria com a equipe técnica responsável pela elaboração do Pla-
no Diretor do Campus Monte Carmelo/UFU, coautoria com a Arquiteta 

A área selecionada foi originária da doação de três 
partes desmembradas de glebas maiores (3 doadores 
distintos), que foram unificadas, gerando no Registro 
de Imóveis de Monte Carmelo a Matrícula n° 31.949, de 
29/08/2011. Podendo-se aqui dizer que se trata de um dos 
grandes e primeiros impactos que o novo uso implantado, 
considerando sua classificação no Plano Diretor Municipal 
como Equipamento Social e Comunitário de Educação, 
que promove no entorno imediato. 

A partir de 2011, foram implantados 3 cursos 
de graduação, sendo Agronomia, Eng. Agrimensura e 
Cartográfica e Sistemas de Informação, com previsão de 
atendimento de 1100 discentes e a partir de 2015, os cursos 
de Engenharia Florestal e Geologia, além de mais vagas 
nos cursos existentes: Agronomia (20 vagas), Engenharia 
de Agrimensura e Cartográfica (10 vagas), e Sistemas de 
Informação (10 vagas), totalizando mais 800 discentes. 
(UFU, 2013).

Para início das atividades foram cedidos a estrutura do 
complexo SESI143 e ainda em 2011 foram cedidos o Ginásio 

Flávia Carvalho, Gláucia Trindade e Clarice Costa, além da colaboração 
de Lucas Martins, Jakeline Garcia e Verônica A. Jorge.
143  Essa estrutura foi posteriormente comprada pela Prefeitura 
Municipal, que cedeu a Universidade para manutenção de atividades 
até a transferência completa para o campus, o que ainda está em anda-
mento.

Poliesportivo para implantação dos laboratórios. Em 2012, 
foi alugado um Galpão, de um antigo supermercado ao 
lado do SESI, para implantação das salas dos docentes e 
um laboratório de desenho técnico.

Desde de 2013, a Universidade ainda possui uma área 
do Horto municipal, convênio UFU/Prefeitura Municipal e 
em 2014, a Fazenda Juliana, convênio UFU/Renato Baiardi, 
para atividades práticas do cursos.

Em 2015, foi alugado o prédio na maçonaria, na  Av. 
Dona Clara, 647, no centro da cidade, ocupado parcialmente 
pela UFU, com Cursinho pré-vestibular, CIEPS, Pós EJA, 
Projeto ALGAR/UFU, Prossiga, e o imóvel, na Av. XV de 
novembro, 501, sendo ocupado com 6 laboratórios dos 
cursos de Geologia e Engenharia Florestal.

Em 2015, foi inaugurado o Bloco 1AMC, com a 
transferência parcial das atividades do complexo do 
SESI, como salas de aula, salas de docentes, biblioteca 
temporária, lanchonete e laboratórios básicos dos cursos.

Em 2017, foi inaugurado parcialmente o Bloco 1BMC, 
com a transferência dos laboratórios de Agronomia, 
Sistema de Informações e Engenharia Agrimensura e 
Cartográfica, e em fase de finalização, a construção do 
Restaurante Universitário. É importante destacar que o 
Bloco 1CMC, encontra-se com o projeto completo pronto, 
que deverá conter novas salas de aula, espaços estudantis 

e o auditório, para complementação das atividades iniciais 
dos cursos. O complexo do SESI, irá permanecer com as 
atividades voltadas ao esporte, extensão e parcialmente 
administrativo, conforme a Figura 257 A|, B|, C| e D|.
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ESTRUTURAS PROVISÓRIAS – A| COMPLEXO SESI, B|GALPÃO 15 DE NOVEMBRO, C| GINÁSIO POLIESPORTIVO (LABORATÓRIOS) E D| 
GALPÃO SUPERMECADO (SALA DE DOCENTES). CAMPUS MONTE CARMELO- UFU.
Fonte: Fotos cedidas por Prof.Dr.Luiz Fernando de Paula Santil e Tatiana Mayumi Tamura.

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS MONTE CARMELO-UFU.
Fonte: Adaptado pela autora a partir do Google Earth (2017) e informações cedidas por Mary Ann Garcia Santos.
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| AGENTES E ATORES |
 A definição da implantação da Universidade na 

cidade de Monte Carmelo, reivindicando sua “participação 
no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI), do 
Ministério da Educação, em 2008/2012”, deve-se a um 
movimento estruturado da  “sociedade carmelitana, através 
dos comerciantes, das entidades de classe, da Prefeitura e 
Câmara Municipal e da sociedade civil, organizou abaixo-
assinado e comitivas a Brasília, com o objetivo de implantar 
um campus avançado da UFU em Monte Carmelo” (UFU, 
2013).

 Essa movimentação é relevante, já que naquele 
momento, a Universidade estruturava sua extensão 
apenas para a cidade de Patos de Minas. Assim, a gestão 
administrativa da Universidade definiu a criação de grupo 
de trabalho, composto por membros internos e externos, 
para elaboração de um estudo de viabilidade também para 
Monte Carmelo e tratar as negociações tanto com os órgãos 
públicos municipais, como os federais (UFU, 2013).

Por meio do parecer favorável tanto da Universidade, 
como do Ministério da Educação e da Prefeitura Municipal 
(que garantia uma série de contrapartidas, referente a 
infraestrutura para instalação do campus), foi definido 
a criação tanto do Campus Monte Carmelo, quanto 

do Campus Patos de Minas. A partir dai, foi criado um 
novo grupo para elaboração do Plano Diretor e projeto 
urbanístico do novo campus (UFU, 2013).

O projeto foi desenvolvido por uma equipe técnica 
interna144, coordenado pela Diretoria de Infraestrutura, 
da Prefeitura Universitária, com participação de docentes, 
técnicos administradores e discentes da Universidade, 
sendo a segunda experiência da Universidade neste 
formato de equipe145 (UFU, 2013).Desta forma em 2010, 
o Conselho Universitário da UFU aprovou a criação do 
Campus Monte Carmelo, através da Resolução nº. 09/2010 
(UFU, 2013).

144  Portaria R Nº. 1201, de 8/7/2013 para o Grupo de Trabalho Téc-
nico para o Plano Diretor (GTTPD) do Campus Monte Carmelo.
145   A primeira experiência se refere a elaboração do Plano Diretor 
Físico-Territorial do Campus Glória.

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS |
O Plano Diretor (PD)146 determina diretrizes que 

apontam para a implementação de práticas sustentáveis 
em soluções denominadas de “ecologicamente 
corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e 
culturalmente aceitas, baseadas nos seguintes conceitos: a 
participação popular, a adequação da morfologia urbana, 
a adaptação da mobilidade e acessibilidade, a inserção da 
urbanidade e a implantação de uma infraestrutura verde” 
(UFU, 2013).

Esses conceitos foram estruturados em quatro 
princípios estratégicos que nortearam as definições para 
a elaboração do desenho urbano, e foram baseados nos 
conceitos de conexão e integração entre os sistemas 
naturais e antrópicos, sendo caracterizados como conexões: 
extra-campus, intra-campus, fluxos e ambiental, que 
determinaram 10 categorias de diretrizes para aplicação no 

146   Plano Diretor do Campus Monte Carmelo – Universidade Fede-
ral de Uberlândia, desenvolvido em 2010, pela equipe técnica de arqui-
tetura e urbanismo: Elaine Saraiva Calderari (Coordenação Técnica), 
Flávia Carvalho, Glaucia Trindade, Clarice Costa, Ana Beatriz Lima e 
Adoniran Tristão e demais membros relacionados em portaria especi-
fica, já indicado neste trabalho. É importante destacar que o Plano Di-
retor do Campus Monte Carmelo (UFU) é composto pelo Diagnóstico 
Físico-Ambiental, Plano Diretor Físico-Teritorial, Projeto Urbanístico/
Paisagístico e Resolução normativa, aprovados no Conselho Universitá-
rio (CONSUN) da Universidade, em 27 de fevereiro de 2015.

desenho urbano em relação aos seguintes temas: Função 
Social, Gestão Ambiental, Fluxos de Circulação (Mobilidade 
Urbana), Recursos Renováveis, Capacidade Hidrológica, 
Técnicas Construtivas, Usos e ocupação do solo, Conforto 
Ambiental e acessibilidade e paisagem urbana (UFU, 2013).

Além disso, o PD propõe-se a sobreposição da leitura 
técnica (resultante das pesquisas e levantamentos de dados 
no campo, além da avaliação de pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades) com a Leitura comunitária, 
a fim de garantir a participação de toda a comunidade 
universitária no processo. (UFU, 2013).

O Plano Diretor indica as etapas de elaboração, 
compreendendo a realização do diagnóstico físico-
territorial, a proposta de desenho urbano, zoneamento e 
ocupação da área, a definição de prioridades, princípios 
e diretrizes gerais para implantação do campus, foram 
desenvolvidos envolvendo a comunidade universitária 
e colaboradores da cidade e região. De acordo com o PD, 
foram elaborados para construção, discussão e divulgação 
dos trabalhos:

• Questionário on-line: Coleta de opiniões da 
comunidade universitária e externa sobre temas 
em discussão no processo de elaboração. O 
questionário foi disponibilizado entre os dias 
26 de fevereiro de 2013 e 19 de julho de 2013, e 
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contou, no total, com 62 participantes, sendo: 25 
estudantes;12 docentes;7 técnico-administrativos 
e 18 pessoas da comunidade externa.

• Realização de eventos como Seminários e 
Oficinas, para discussão pública das diretrizes do 
Plano Diretor, com a comunidade universitária e 
externa, sendo:

• 1º Seminário UFU em Expansão - Plano Diretor 
Físico-Territorial Campus Monte Carmelo/UFU: 
com apresentação dos conceitos e diretrizes, com 
a presença dos convidados: Profa. Dra. Beatriz 
Soares, do Instituto de Geografia- UFU, Prof. Dr. 
Eduardo Macedo, da Faculdade de Direito-UFU 
e do Prof. Dr. Adilson Macedo, da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo –FAU/USP, e contou com 
a participação da comunidade interna e externa.

• 1ª Oficina de Ideias Campus Monte Carmelo/
UFU, com a participação de docentes, discentes 
e técnicos administrativos na cidade de Monte 
Carmelo-MG.

• 2ª Oficina de Ideias Campus Monte Carmelo/
UFU, com a participação de docentes, discentes e 
técnicos administrativos na cidade de Uberlândia-
MG.

• 2º Seminário UFU em Expansão - Plano Diretor 
Físico-Territorial Campus Monte Carmelo/UFU, 
com a apresentação do Plano Diretor e do projeto 
urbanístico e contou com a participação da 
comunidade interna e externa.

• Website do projeto para disponibilização de 
documentos e propostas relacionadas à área 
do campus e ao projeto, além de notícias e 
programação dos eventos.

• Divulgação da proposta de implantação do 
campus junto à comunidade por meio das mídias 
da universidade (rádio, TV, jornal), e meios de 
comunicação local e regional. (UFU, 2013).

Na Figura 259 são apresentados alguns eventos 
públicos destinados à realização de atividades, seminários 
e oficinas em busca de uma construção coletiva e 
participativa não apenas da comunidade universitária 
como de toda a cidade e da região.

EVENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CAMPUS MONTE CARMELO/UFU.
Fonte: UFU (2013).
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| COMPOSIÇÃO PROJETUAL|

DIMENSÃO POLITICA
Na dimensão política foi utilizado três raios de 

abrangência para coleta e levantamento de dados e 
informações, sendo primeiro raio em torno de 0,5 km, o 
segundo em torno de 1,0 km e o terceiro em torno de 2,5 
km, sendo essa a distância ao centro urbano da cidade, 
conforme apresentado na Figura 260.

Na mesma figura é possível verificar que a nordeste, 
leste e sudeste do campus a malha urbana se estende 
até a MG 190 ocupando alguns dos vazios urbanos até 
então existentes. Cabe ressaltar que a localização da área 
contraria as diretrizes de crescimento desejável para a 
cidade, conforme Plano Diretor de Desenvolvimento 
Municipal de Monte Carmelo (Lei Complementar nº. 11, de 
10 de outubro de 2006), o qual preconiza que “a ocupação 
por loteamentos para além da MG-190 e do acesso pelo 
trevo da Matinha até a Avenida Olegário Maciel deverá ser 
restringida, evitando assim a transposição da rodovia por 
novos bairros e induzindo a expansão urbana, a ocupação 
e o adensamento nas áreas já parceladas da cidade”. (UFU, 
2013).

DIMENSÃO POLITICA | ESCALA CIDADE | CAMPUS MONTE CARMELO-UFU. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e UFU (2013).
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Além disso, a mesma possui graves deficiências de 
infraestrutura urbana: água, esgotamento sanitário (coleta 
ou tratamento), drenagem pluvial, energia elétrica, e 
telecomunicações. Por se tratar de uma área desprovida de 
infraestrutura necessária ao funcionamento do Campus, 
foi acordado entre a Universidade, a Prefeitura Municipal e 
os doadores, que caberia ao Município a responsabilidade 
de dotar a área de infraestrutura (água, esgoto, energia 
elétrica, comunicação telefônica), tendo o acordo sido 
aprovado pelo Conselho Universitário através da Resolução 
nº 27, de 24 de setembro de 2010. (UFU, 2013).

No entanto, devido a falta de recursos financeiros, 
a Prefeitura Municipal, precariamente tenta atender as 
reivindicações da Universidade. Outro agravante, é que 
a implantação do campus promoveu uma verdadeira 
explosão no surgimento de novos loteamentos e/ou 
condomínios horizontais no entorno imediato, em locais 

periféricos e isolados do centro urbano e em condições 
precárias de infraestrutura, conforme apresentado na 
Figura 261. 

Como também, a valorização excessiva no valor da 
terra, levando a uma fragmentação cada vez maior do 
espaço urbano e a intensificação da contradição entre 
a terra urbana de acesso público e a de acesso privado, 
sendo que a primeira cada vez mais se reduz em relação 
a segunda. Fazendo com a relação entre Universidade e a 
cidade, passe necessariamente pela geração de políticas 
públicas e pela especulação imobiliária que enfrentem as 
diferenças e particularidades de cada um.

MASTERPLAN  DE  NOVOS  EMPREENDIMENTOS  PARA  O  ENTORNO  IMEDIATO  DO  CAMPUS  MONTE CARMELO/UFU – 
INCORPORADORA LOCAL.
Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrutura da UFU.
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No entorno imediato, o novo bairro Cidade Jardim, 
mais próximo ao campus, passou a receber duas tipologias 
de edificações residenciais, a primeira com a utilização de 
um terreno para implantação de 3 até 4 residências de baixo 
a médio padrão, voltadas para atender principalmente 

aos estudantes e a segunda tipologia, é a de residência 
de alto padrão, que ocupam em alguns casos até 2 (dois) 
terrenos, para servidores (docentes e técnicos), conforme 
apresentado na Figura 262.

 
Em relação ao projeto do campus, as áreas destinadas 

para a construção estão organizadas em quadras, sem 
subdivisão em lotes, com formas e tamanhos variados. 
Essas quadras serão ocupadas com a construção de 
edifícios para salas de aula, laboratórios, edifícios 
multiusos, administrativos, biblioteca, restaurante 
universitário, centro de convivência, laboratórios de 
pesquisa (CTINFRAS).

Na escala campus (Figura 263), é possível verificar a 
definição das tipologias de usos e ocupações por meio das 
edificações  e por funções de cada um, sendo divididos 
em: área central (com as edificações comunitárias); 
área acadêmica (com a concentração das edificações 
para atividades acadêmicas); área de pesquisa (ao sul do 
campus, destinados aos laboratórios especializados); área 
esportiva (ao centro, na transição entre a área acadêmica e 

a de pesquisa) e a área produtiva (destinada as plantações 
nas bordas do campus e áreas não edificantes.

Os principais equipamentos comunitários foram 
localizados nas entradas do campus, sendo  o restaurante 
universitário, centro de convivência e museu na portaria 
principal e a  biblioteca e o centro de convenções na 
segunda portaria. Esses equipamentos também estão 
localizados nas extremidades da praça linear, que obteve 
esse posicionamento, devido a memória da antiga linha 
férrea do local.

TIPOLOGIAS DE EDIFICAÇÕES | BAIRRO CIDADE JARDIM, MONTE CARMELO-MG, 2017.
Fonte: Autora.
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DIMENSÃO AMBIENTAL

Na dimensão ambiental, o campus foi localizado em 
uma área de produção agrícola. No oeste observa-se uma 
grande erosão (voçoroca) que dista cerca de 70 metros do 
limite da área e é usada pelos proprietários rurais como 
depósito de animais mortos e outros rejeitos. O solo da 
área (Latossolo Vermelho Ácrico) tem como característica 
a textura que se assemelha à areia, o que facilita o rápido 
percolamento da água e a vegetação de grande porte no 
entorno é esparsa, prevalecendo pastagens e culturas 
agrícolas como café e tomate. 

Destacam-se a faixa de vegetação arbustiva e arbórea 
ao longo da linha férrea demolida e algumas unidades 
isoladas. Chama atenção as lavouras de café e as visadas da 
paisagem para o entorno e a cidade.

DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CAMPUS – CAMPUS 
MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UFU (2013).
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IMAGENS DA VOÇOROCA E REPRESA EXISTENTE NAS PROXIMIDADES DO CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Fotos cedidas por Prof. Dr. Ronaldo Antonio dos Santos - ICIAG/UFU.

IMAGENS DA VOÇOROCA NA PROXIMIDADE DO CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Fotos cedidas por Prof. Dr. Ronaldo Antonio dos Santos - ICIAG/UFU.
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Além disso, a proximidade de uma indústria cerâmica 
e na direção dos ventos dominantes (nordeste), no bairro 
Chácaras do Trevo, contribui para a poluição do ar, por meio 
da propagação de pó e fuligem. Não foram identificados 
dados sobre a qualidade da água subterrânea e superficial,  
acredita-se que a agricultura intensiva no local contribua 
para a poluição dos mananciais que abastecem a bacia do 
córrego das Araras147. É verificado um grande reservatório 
ao sul, exatamente em direção ao declive das curvas de 
nível do campus.

É previsto a conectividade ambiental as áreas 
externas de preservação ambiental, com a proposta de 
transformação em grandes parques urbanos e ligação 
ao futuro parque da cidade (proposto pelo município, 
no entanto, atualmente não possui projeto e recursos  
financeiros para sua implantação). No entanto, devido a 
distância dos equipamentos de lazer e recreação da cidade, 
as continuidades  e conexões entre os equipamentos é 
dificultada. Na região oeste, com objetivo de conter a 
expansão da voçoroca existente é previsto uma reserva de 

147  Texto elaborado pela autora em parceria com a equipe técnica 
responsável pela elaboração do Plano Diretor do Campus Monte Car-
melo/UFU, coautoria com a Arquiteta Flávia Carvalho, Arquiteta Flávia 
Carvalho, Gláucia Trindade e Clarice Costa, além da colaboração de Lu-
cas Martins, Jakeline Garcia  e Verônica A. Jorge.

DIMENSÃO AMBIENTAL – ESCALA CIDADE – CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e UFU (2013).
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área significativa para proteção e contenção do processo 
de erosão.

 Internamente, foram previstos o uso do cinturão 
verde, em todo o entorno do campus, como proteção aos 
ruídos da rodovia e criação de microclima local, além de 
proteção visual. Também é previsto o uso da infraestrutura 
verde, com a implementação de técnicas compensatórias 
de drenagem, a presença de bolsões de contenções de 
água pluvial e ao longo das vias, o uso de ecocalhas, para 
diminuição da velocidade de escoamento.

As coberturas com telhados verdes também são 
previstas em todo o projeto e foi implementado no primeiro 
bloco, assim como as jardineiras nas fachadas da edificação, 
como brises naturais, conforme Figura 268. No entanto, 
de acordo com a Universidade, no segundo bloco, os dois 
elementos foram retirados, sob a  indicação de otimização 
dos custos de manutenção.

DIMENSÃO AMBIENTAL – ESCALA CAMPUS – CAMPUS 
MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UFU (2013).
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DIMENSÃO SOCIAL

Na dimensão social, é verificado no entorno imediato, 
os equipamentos institucionais concentrados no bairro 
Catulina Matos de Castro, com destaque para a EE Ordália 
Rocha Mundim, Reservatório de Água Pirapitinga – DMAE 
e PSF Joana Félix de Jesus. No bairro Jardim Zeny localiza-
se o campus da Instituição de Ensino privada da Fucamp. 
Em toda a área do campus são desenvolvidas atividades 
agropecuárias, como pastagens para pecuária e lavouras, 
por exemplo, de café e tomate.

Diante  dessa  situação, o afluxo repentino de 
estudantes, professores e técnicos à cidade geraram 
demandas imediatas e em médio e longo prazo por 
moradias, serviços e equipamentos. A análise de entorno 
aponta a existência de poucas unidades de moradia 
disponíveis para atender tal demanda, bem como de 
equipamentos de uso público próximos à área.

No projeto são propostos os equipamentos em 
todos os acessos ao campus que pudessem estabelecer 
relações de convivo e vivência universitária, como também 
a geração de presença em todo o dia, como Biblioteca, 
Centro de Convenções, Complexo Esportivo, Museu e 
Bloco Administrativo. E ainda, na antiga estrada de ferro, 
foi proposto um eixo de circulação exclusiva aos pedestres e 

acessos aos principais equipamentos presentes no campus, 
como também uma forma de manutenção da memória e 
identidade do local na cidade, como de concentração de 
fluxos.

No entanto, o distanciamento do campus de cerca 
de 700 m da área do campus até o tecido urbano mais 
próximo, cercados por duas rodovias (MG 190 e LMG 476) 
e contornada por áreas agrícolas e pastagens, promoveu 
um alto grau de isolamento de suas atividades. Em raio 
de abrangência de 1,5 km, apenas no sentido nordeste é 
possível identificar atividades comerciais e de serviços, 
como também residências unifamiliares.

Os novos loteamentos no entorno, como Cidade 
Jardim e Jardim Zeny, também voltados para a habitação 
unifamiliar, identifica-se ainda uma ocupação rarefeita. 
A presença de equipamentos de comércio e serviço 
relacionados ao setor logístico (armazéns, beneficiadoras, 
atacadistas, oficinas mecânicas) é marcante no bairro 
Trevo. O bairro Chácaras do Trevo caracteriza-se ainda pelo 
pouco número de habitações e pela presença da indústria 
cerâmica. 

 

JARDINEIRAS E TELHADO VERDE – BLOCO 1AMC – CAMPUS MONTE CARMELO-MG, 2017.
Fonte: Autora.
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Em relação ao projeto, alguns edifícios propostos 
deverão ser considerados como referências morfológicas 
dentro do Campus, por meio do contraste em relação ao 
entorno e identificando seu uso coletivo, como Biblioteca, 
Restaurante Universitário, Museu e Centro de Convivência. 
E juntamente com os equipamentos  esportivos são os 
espaços que podem ser destinados a garantir presença o 
dia todo e ser compartilhado com a comunidade externa.

DIMENSÃO SOCIAL – ESCALA CIDADE – CAMPUS MONTE 
CARMELO (UFU).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UFU (2013).
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DIMENSÃO PÚBLICA

Na dimensão pública, o acesso existente à área se 
dá pela rodovia LMG-746. A implantação do campus já 
promove um grande impacto no sistema viário urbano 
existente, induzindo a gargalos de tráfego e deslocamento 
de verbas públicas para a qualificação do sistema viário. 
Atualmente o acesso ao campus é feito por meio da abertura 
“irregular” no trevo existente e/ou acesso via estrada de 
terra, conforme Figuras 271 e 272.

A situação encontra-se em impasses com o DER 
(Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais) e Prefeitura Municipal sobre a construção de 
um novo acesso para área.

DIMENSÃO SOCIAL – ESCALA CAMPUS – CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e UFU (2013).
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Para se acessar a área é necessário cruzar a rodovia 
MG 190 e seguir pela rodovia LMG 476, como já comentado, 
cujo fluxo viário oferece grande risco aos transeuntes, 
impossibilitando assim o acesso ao campus por bicicleta 
ou pedestres e priorizando o uso de veículos motorizados, 
o que contraria princípios de mobilidade urbana.

Além do acesso, considerando que o uso proposto 
com um aumento considerável do tráfego, a sua ligação 
com a cidade se dá somente pela Avenida 15 de Novembro. 
Essa avenida conta com canteiro central e arborização em 
um trecho, e apesar do trânsito constante de bicicletas, a 
mesma não possui faixa exclusiva para a mesma, tendo 
que compartilhar em situação de risco, entre bicicleta, 
veículos e ônibus. Outra questão importante é a situação 
dos passeios, onde em vários trechos não existem, outros 
estão em situação precária e não existem adequações de 
acessibilidade, conforme apresentado na Figura 273 A| e B|.

 

ACESSO EXISTENTE AO CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Google Earth (2015).

A| ACESSO PELA MG-190 (TREVO DE ACESSO) E B| ATUAL 
ENTRADA AO CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: A| Google Earth (2015) e B| Fotos cedidas por Prof. Dr. 
Ronaldo Antonio dos Santos - ICIAG/UFU.

AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, MONTE CARMELO-MG, 2017.
Fonte: Autora.
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O projeto busca propor soluções, em uma intenção 
clara de preocupação, com a previsão de conexões viárias 
com a cidade e articulações internas no intuito de promover 
atividades de uso comum com a população (como 
Biblioteca, Centro de Convenções, Parque Linear com 
centro esportivo, Museu, entre outros). Esses equipamentos 
foram locados junto aos principais acessos ao campus, com 
o objetivo em promover a atratividade para os espaços de 
convivência pelo campus.

No entanto, as questões que envolvem a problemática 
da mobilidade urbana é complexa, cabe destacar a 
inexistência de plano cicloviário municipal para Monte 
Carmelo, bem como a falta de infraestrutura para o pedestre 
no acesso ao Campus. Considerando que a Universidade 
é um polo gerador de tráfego, a área, por distar do tecido 
urbano existente, não é servida por transporte público 
adequado, o que acarretará na necessidade de novas linhas e 
itinerários para o sistema. Inclusive, a própria universidade 
mantém um ônibus, denominado intercampi, para fazer 
o transporte de seus alunos entre as unidades durante o 
horários de aulas, no intuito de amenizar a situação.

Na Figura 274, é verificado a falta de conexões com 
o tecido existente, sendo que malha urbana chega apenas 
a MG-190, promovendo um enorme vazio urbano. Vários 
espaços de vivências são encontrados pela cidade, no DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CIDADE – CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e UFU (2013).
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entanto em quantidades mais significativas na região 
central e ao sul, em localizações distantes do campus.

O projeto do campus é estruturado em um eixo 
principal que determina as conectividades internas com 
os acessos principais, a partir desse, surgem vários eixos 
perpendiculares que são interligados com as edificações 
pelo campus. Nas edificações também são previstas o uso 
de circulações por meio dos pilotis, que se conectam as 
demais  áreas livres, sejam pelas vias, passeios, áreas de 
estacionamentos, entre outros. Entre os conjuntos previstos 
de blocos, são destinadas áreas para implantação de praças 
e áreas de convivência. 

DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CAMPUS – CAMPUS MONTE 
CARMELO (UFU).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015) e 
UFU (2013).
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Inclusive nos dois novos blocos implementados, é 
previsto uma praça de conexão entre eles, mas de acordo 
com a Universidade, devido a falta de recursos financeiros 
não foi possível ser executada e os espaços de convivências 
utilizados são espaços internos do Bloco 1AMC, no 

pavimento térreo (junto a lanchonete) e o no pavimento 
superior (espaço de estudo em grupo), onde também 
são realizados reuniões, encontros, eventos no campus, 
conforme Figuras 276 A| e B|.

| APONTAMENTOS |

O processo de elaboração do Plano Diretor se 
mostrou interessante, devido as consultas e participação 
da comunidade, tanto universitária quanto da população 
da cidade. Esse processo apresenta uma possibilidade 
de estreitar os laços de pertencimento e de apropriação 
do campus pela sociedade, no qual permanecem no 
imaginário e desejos da comunidade. Outra questão 
relevante é a proposta de desenvolvimento de uma 
Universidade Sustentável, que assim como Gama, atende 
os acordos nacionais e internacionais que as Universidades 
se comprometeram no cumprimento.

No entanto, tanto o processo participativo, 
quanto de desenvolvimento sustentável necessitam de 
implementações, ou seja, precisam sair do papel, dos 
documentos e principalmente dos discursos. É necessário 
garantir a continuidade desse processo, por meio de 
consultas e avaliações periódicas, como também de suas 
implementações, mas que dependem de uma politica 
permanente da Universidade e compromisso dos demais 
órgãos competentes envolvidos.

O campus Monte Carmelo, foi um desejo articulado 
pela sociedade civil, em uma ideia clara de busca de 
crescimento e desenvolvimento para a cidade e região, 

após a diminuição e fechamento das fábricas ligadas 
ao setor ceramista. A ida da Universidade, desta forma, 
visou como possibilidade de atrair não apenas novos 
investimentos, mas também mão de obra qualificada, além 
da permanência dos jovens ativos na cidade e região.

A definição do terreno, primeiro pela própria 
localização, fora do perímetro urbano e distante das 
principais atividades da cidade. Considerando uma 
cidade do porte de Monte Carmelo, uma estratégia local 
poderia ter sido a ocupação de áreas já consolidadas e 
com infraestrutura, além de equipamentos e habitações 
em suas proximidades, como já é realizado com a 
utilização de estruturas provisórias para implantação da 
Universidade. Tão situação poderia trazer para a cidade, 
uma oportunidade única de reestruturação da área central 
e/ou potencializar um área em desenvolvimento.

Ainda a doação feita por terceiros, promoveu uma 
supervalorização das áreas lindeiras e consequentemente 
o surgimento da especulação imobiliária, como promotor 
de “desenvolvimento”, alterando o vetor de crescimento da 
cidade e norteando o surgimento de diversos loteamentos, 
inclusive condomínios horizontais fechados, em uma 
cidade de pequeno porte, que sequer apresenta uma 
demanda desse tipo de empreendimento.ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA – BLOCO 1AMC – A| ESPAÇO LIVRE, SEGUNDO PAVIMENTO E B| PILOTIS, PAVIMENTO TÉRREO – CAMPUS 

MONTE CARMELO-UFU.
Fonte: A| Autora e B| Fotos cedidas por Suellen Vilela.
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Em relação ao projeto, é verificado a permanência 
da reprodução morfológica de um campus composto por 
eixo principal, faceado por equipamentos comunitários 
e de convívio. E o que difere de outros, é a posição desses 
equipamentos e do eixo na diagonal, posicionando 
os equipamentos nas entradas do campus, como 
equipamentos convidativos e atrativos.

Mas também, o espaço isolado e distante da cidade, 
ainda em uma zona rural, é uma problemática significativa, 
já que não estabelece relações de pertencimento com a 
sociedade, como também de identidade e referência na 
cidade, evidenciado pela imagem de capa, desta parte do 
trabalho (Figura 254), onde é verificado que até a placa 
do campus, fica depois da placa de despedida da própria 
cidade. 

Em relação as construções, o complexo previa a 
construção inicial em 3 etapas e previsão de construção 
em torno de 50.000,00 m² de área construída, destinados 
aos Blocos Acadêmicos,  Biblioteca, Centro de Convivência, 
Restaurante Universitário, Centro de Convenções, Museu 
de Ciências Agrárias e Tecnologias, Laboratórios de ensino 
e pesquisa e a infraestrutura (UFU, 2013).

Atualmente o campus conta apenas com uma 
edificação em funcionamento e outra parcialmente, 
totalizando 12.000,00 m², conforme apresentado na 

Figura 277. Para o núcleo inicial, ainda foram previstos 
as construções de um terceiro bloco e um bloco 
Administrativo. Nessa configuração, é indicado pelo PD, que 
seria possível o campus apresentar as funções principais 
para seu funcionamento: salas de aulas, salas de docentes, 
laboratórios, administrativos, Restaurante Universitário e 
Biblioteca em formato temporário e praça de convivência 
(UFU, 2013). O que se percebe, é que até o momento, as estruturas 

“provisórias” (SESI, Galpões, Ginásio, entre outros), se 
tornaram “definitivas”, o campus em si, ainda é algo a 
ser construído, já que não é possível, denominar dois 
blocos isolados de campus universitário, de um lado 
com plantações e do outro com mais plantações e um 
estacionamento provisório, conforme Figuras 278 A| e B|, 
e ainda cujo acessos ainda são realizados por vias de terra 
(em negociação com demais órgãos competentes).

Com  uma população em torno 1500 alunos, 150 
docentes e 80 técnicos administrativos148, já representa 
uma comunidade significativa e que apresenta uma 
série de demandas, como infraestrutura de saneamento, 
acesso e circulação, além dos espaços de recreação e 
lazer, esportivos, de estudos, culturais, entre outros que 
promovam a possibilidade dos encontros, das vivências 
e das manifestações. A implantação dessas demandas, e 
a estruturação em espaços universitários, é fundamental 
para que seja possível estabelecer relações e interfaces com 
a cidade e a sociedade.

148  De acordo com os dados e informações fornecidos pelo setor ad-
ministrativo do campus.

FOTO AÉREA RECENTE (2015) DO CAMPUS MONTE 
CARMELO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
(UFU). EM DESTAQUE OS LIMITES DO CAMPUS.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Arquivo da Diretoria 
de Infraestrututura da UFU.
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C | CAMPUS BAIXADA SANTISTA | 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
(UNIFESP) | DENTRO DO LIMITE URBANO

| CONTEXTO | 
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

se caracteriza por ser uma instituição multicampi e 
multidisciplinar, contando atualmente com seis campi em 
atividade, dispersos na Macrometrópole da Cidade de São 
Paulo: São Paulo, Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, 
São José dos Campos e Osasco, e o da Zona Leste em fase 
de planejamento e implantação, conforme apresentado na 
Figura 198149. (UNIFESP, 2015c).

 

149   Informações retiradas no site oficial da Universidade: http://
www.unifesp.br/. Acessado em Julho/2015. 

ENTORNO DO BLOCO 1AMC – CAMPUS MONTE CARMELO (UFU).
Fonte: Autora.

CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIFESP – NOVO BLOCO.
Fonte: Autora.
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Neste trabalho, o campus  da  Baixada Santista é 
o objeto de análise, por ter aspectos próximos (escala 
da cidade) as cidades de Gama e Monte Carmelo. A 
característica que o distingue dos demais citados é  a opção 
de não estabelecer um campus único e sim por meio de 
uma série de estruturas e instalações pulverizadas pelo 
tecido urbano da cidade, aproveitando áreas em desuso e/
ou inutilizadas nas cidades, contrapondo-se aos demais 
casos estudados.

O Campus tem uma grande área de abrangência, 
incorporando a Região Metropolitana da Baixada Santista, 
que se compõe por nove municípios: Santos, São Vicente, 
Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém, 
Peruíbe e Guarujá.

Em setembro de 2004 foi oficializada sua criação em 
nível local e a implantação de seus primeiros cursos. Em 
outubro de 2005 foi assinada a criação definitiva do Campus 
pelo Ministro da Educação e, em dezembro deste mesmo 
ano, ocorreu o primeiro vestibular para os cinco cursos de 
graduação: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 
Educação Física (Bacharelado – Modalidade). Em 2011, foi 
iniciado o curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 
do Mar, Engenharia ambiental e portuária e Engenharia 
de Petróleo e previsto em 2018, o curso de oceanografia. 
(UNIFESP, 2012a).

LOCALIZAÇÃO  DOS  CAMPI  UNIVERSITÁRIOS  DA UNIFESP,  
COM RAIO DE ABRANGÊNCIA, DISTÂNCIA ENTRE OS 
CAMPI  E OS CENTROS DAS CIDADES.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2015). 
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No projeto foram previstos a ocupação de diversas 
edificações compondo dois complexos: Complexo Central 
e Complexo Estuário, que será detalhado ao longo do texto. 
Para toda a estrutura foram previstos a construção de 53.162 
metros quadrados área total estimada (bruta) em 5 anos e 

93.528, em 20 anos, para o novo Campus Baixada Santista 
e mais 32.540 metros quadrados em 5 anos e 71.607 em 20 
anos para o Instituto do Mar, com o total de cerca de 213.029 
m², contemplando também as áreas estacionamentos. 
(UNIFESP, 2012a).

Para inicio das atividades, em 2004, foi alugado o 
edifício denominado de Ana Costa 95, para as atividades 
acadêmicas; o edifício Ponta da Praia, para funcionamento 
das atividades do Instituto do Mar e cedido o edifício Ana 
Costa 78 para os espaços administrativos. Além disso, foi 
alugado o clube Saldanha da Gama, para o desenvolvimento 
das atividades esportivas.

Após a construção do Edifício Central, na Silva Jardim 
136 e a aquisição do Edifício Carvalho Mendonça, as 
atividades dos edifícios Ana Costa 78 e Ponta da Praia foram 
transferidas para esses imóveis. As atividades esportivas 
foram relocadas em instalações de uma escola privada 
e no clube dos servidores, onde acontecem as atividades 
do curso de graduação em Educação Física, onde são 
compartilhados as instalações com os sócios do clube.

PROPOSTAS DE NOVOS ESPAÇOS E EDIFICAÇÕES, NA CIDADE DE SANTOS/SP.
Fonte: UNIFESP (2012a).
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| AGENTES E ATORES |
A concretização do campus Baixada Santista foi 

um esforço conjunto entre a politica local e a gestão 
administrativa da UNIFESP, que junto ao Ministério da 
Educação fizeram a proposta durante a implantação do 
Plano REUNI. Foi com esse campus que a UNIFESP deu 
inicio ao seu processo de expansão (UNIFESP, 2012a).

Em virtude do número restrito de funcionários e a 
alta demanda de atendimento, foi realizado a opção de 
contratação, via licitação, na modalidade técnica e preço, 
de empresa especializada para elaboração do Plano de 
Infraestrutura do Campus (PDInfra), sendo vencedora a 
empresa IDOM, que juntamente com a equipe técnica da 
ProPlan (Pró-reitoria de Planejamento) foram responsáveis 
pela elaboração tanto da metodologia quanto do plano aos 
projetos.

| IDEOLOGIAS E CONCEITOS |
 O processo de elaboração do PDInfra apresenta 5 

partes, sendo: diagnóstico, visão estratégia, meio ambiente e 
mobilidade, proposta e anexos. Como destaque do trabalho, 
é identificado a metodologia proposta de participação 
comunitária, com os usuários do campus, por meio de 
reuniões periódicas e temáticas junto a equipe técnica, 
instâncias deliberativas e comunidade universitária.

Para isso, foram realizados oficinas e mapeamento dos 
agentes envolvidos, que culminaram na consulta pública 
com o Forúm aberto a toda a comunidade acadêmica. 
Também foram realizadas entrevistas, visitas e observações 
nos locais propostos para implantação das estruturas 
universitárias. E a criação de website com questionário 
online para consulta e acompanhamento dos processos. 
(UNIFESP, 2012a).

A consulta pública on line ficou disponível 41 dias (de 
10 de novembro de 2014 até 21 de janeiro de 2015) e obteve 
196 respondentes, sendo 40% discentes e 32% docentes, 
TAEs com 10% de representação e alunos da pós-graduação 
com 6% (UNIFESP, 2012a).

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA-UNIFESP.150

Fonte: Adaptado Google Earth (2017).

150  Informações cedidas pelo Prof. Dr. Odair Aguair Junior.
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 Todo o PDInfra está estruturado em  três cenários 
temporais – curto, médio, e longo prazo, em diversas 
ações baseadas nos conceitos de ideal, equilibrado e nas 
emergencialidades no tempo e no espaço e em cada escala 
de atuação proposta. Os cenários indicados são:

• “Visão para 5 anos (2020): consensos de curto 
prazo, projetos e obras que serão deflagrados 
imediatamente (ou já em processo). 

• Visão para 10 anos (2025): cenários estratégicos 
que podem culminar em duas ou três alternativas 
de futuro de médio prazo. 

• Visão para 20 anos (2035): estimular a prospecção 
de futuro ampliando seu horizonte e investigando 
cenários de longo prazo” (UNIFESP, 2012a).

Em cada cenário foram definidas prioridades de 
investimentos tanto nas estruturas físicas, como na compra 
de equipamentos, considerando 4 (quatro) estratégias 
transversais: inserção urbana, no qual deverá estabelecer 
relações com a cidade, onde o campus é visto como um 
“verdadeiro bairro universitário”; ambição científica e 
pedagógica, por meio do estimulo da pesquisa, ensino e 
extensão e promoção das interações e interdisciplinares; 
sustentabilidade, com a aplicação de conceitos relacionados 

a preservação ambiental, patrimonial e eficiência 
energética em equilíbrio com os custos de manutenção 
e a acessibilidade, que trata da mobilidade e dos acessos 
das pessoas no campus e no seu entorno, “ ao campus e 
intracampus”, por meio dos conceitos de acessibilidade 
universal (UNIFESP, 2012a).

Em cada estratégia transversal foi proposta de 
forma articulada e para ser aplicado em 5 (cinco) escalas 
de intervenção, sendo elas: cidades, bairros, conjuntos, 
edificações e recintos. Em síntese, são apontadas as 
principais diretrizes consideradas em cada escala:

• Cidades: estabelece o campus como possibilidade 
de transformação, recomposição e renovação do 
território da cidade, estabelece como prioridade 
na ocupação eficiente com a reabilitação de 
estruturas ociosas;

• Bairros: estabelece o campus como possibilidade 
de garantir espaços públicos, por meio de 
percursos caminháveis e pedaláveis no entorno, 
aumentando também a sensação de segurança 
com o uso da vigilância social. 

• Conjuntos: estabelece um campus integrado e 
conectado, como exemplo em gestão ambiental, ao 
demais equipamentos da cidade, com a utilização 

da fachada ativa, garantindo o dinamismo e 
interação entre comunidade universitária e 
população, além da garantia de visibilidade das 
atividades da Universidade. 

• Edificações: estabelece a valorização do 
patrimônio e a identidade, criando referências 
para Universidade na cidade, além do uso da 
flexibilidade de ambientes, compartilhamento 
de espaços ociosos e agrupamento de atividades 
afins. Os edifícios construídos com princípios de 
eficiência energética e sustentabilidade.

• Recintos: estabelece a permeabilidade visual, 
flexibilidade, otimização e criação de espaços 
colaborativos, garantindo a acessibilidade em 
todos os ambientes (UNIFESP, 2012b).

PROCESSO PARTICIPATIVO | OFICINAS: A| 
REPRESENTAÇÃO DISCENTES E B| REPRESENTAÇÃO DE 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.
Fonte: UNIFESP (2012a).
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| COMPOSIÇÃO PROJETUAL |

DIMENSÃO POLÍTICA
Na dimensão política foi utilizado dois raios de 

abrangência para coleta e levantamento de dados e 
informações, sendo o primeiro raio em torno de 1,0  km 
e o segundo em torno de 2,0 km e no caso de Santos, os 
raios foram localizados em cada estrutura da Universidade, 
conforme apresentado na Figura 284.

Como relevante no campus Baixada Santista, é a 
ocupação de múltiplas unidades, pulverizadas e dispersas 
no tecido urbano da cidade. Após análise do Plano de 
Infraestrutura, não foi identificado as justificativas sobre a 
aplicação do modelo de dispersão adotado na configuração 
física do campus. 

E após visitas ao local e conversas com a equipe 
técnica da UNIFESP e funcionários da Prefeitura Municipal, 
se esclareceu que essa opção, deve-se a falta de terrenos 
vagos em dimensões significativas para um equipamento 
deste porte na cidade de Santos. Destacando que a cidade 
possui 99% de ocupação de sua parte insular e 63% de suas 
habitações são verticalizadas, definindo assim, seu perfil 
de ocupação territorial (SANTOS, 2013).

 Desta forma, as estruturas do campus foram 
distribuídos em diversos espaços da cidade, definidos em DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CIDADE – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNIFESP (2012).
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dois complexos inicialmente: complexo central e complexo 
estuário, e posteriormente, devido a necessidade de 
locação de atividades, a consolidação do Complexo Ana 
Costa (nome dado neste trabalho), sendo:

Complexo Central, localizado no bairro Vila Mathias, 
entre o centro histórico e nas proximidades da área 
portuária e da via perimetral (principal acesso de contorno 
da parte insular da cidade), sendo composta pelo edifício 
central (Silva Jardim 136), construído e em funcionamento, 

com 4 (quatro) pavimentos, com salas de aula, biblioteca 
central, laboratórios experimentais, não experimentais e 
didáticos, serviços aos estudantes como o NAE e estágio, 
auditório, restaurante universitário, administrativo da 
reitoria e das unidades acadêmicas, entre outros; o edifício 
Silva Jardim 133 e o Edifício Docas, ainda em projeto, 
para complementação dos espaços aos cursos de saúde 
e sociedade e principalmente as atividades esportivas ao 
curso de educação física.

Complexo Estuário, localizado no bairro Ponta da 
Praia, na área portuária e é composto por: edifícios para 
implantação do Instituto do Mar 1 e 2, em projeto. No 
entanto, sendo realizada uma reforma em um galpão na 
Rua Maria Máximo (Figura 286), para atender as atividades  
emergenciais. O complexo ainda conta com dois terrenos: 
Pedro Lessa e República do Equador para funcionamento 
dos futuros laboratórios. Ainda faz parte desse complexo, 
o Terminal Pesqueiro Público de Santos (TPPS), que se 
encontra em negociação junto a Prefeitura Municipal151.

151  No PdInfra, também foi verificado um espaço denominado de 
Armazém 7, localizado na da Rua Xavier da Silva, mas que não foi reali-
zado a doação para UNIFESP até o momento.

Na Figura 287, é possível verificar que as estruturas 
universitárias, ocupam uma área de abrangência 
significativa,  entre os dois extremos da cidade, sendo uma  
na região central e outra na ponta da praia. Desta forma, 
ocupando regiões com atividades tanto residenciais, 
comerciais, serviços, entre outros, até a área portuária.

O complexo central, na região portuária, onde apenas 
o edifício Silva Jardim 136 encontra-se em funcionamento, 
possui em seu entorno imediato tanto edificações 
residenciais e comércio/serviços locais, mas também 
grandes galpões e depósitos, da antiga indústria portuária, 
sendo que muitos encontram-se ociosos e vagos nesta 
região. 

Os bairros do entorno, possuem infraestrutura tanto de 
saneamento quanto de transportes coletivos disponíveis. A 
região possui uma população de baixa renda, vinculadas as 
atividades portuárias e possui um histórico de ocorrência 
de situações vulneráveis em relação ao tráfico, drogas e 
prostituição. Por isso que a UNIFESP, se transformou parte 
de um grande projeto do município de revitalização do 
bairro e reconexão com a cidade.

A| PROJETO EDIFÍCIO SILVA JARDIM 136 E B| PROPOSTA EDIFÍCIO DOCAS E C| FOTO ATUAL DO EDIFÍCIO SILVA JARDIM 136, 2017.
Fonte: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/idom_/unifesp-baixada-santista/3587

FOTO ATUAL – GALPÃO MARIA MÁXIMO – COMPLEXO 
ESTUÁRIO.
Fonte: Google Earth (2017).
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Nas Figuras 288 A|, B|, C| e D|, é indicado algumas 
tipologias encontradas no entorno do complexo central, 
assim foram verificados galpões vagos, formando grandes 
fachadas cegas ao longo da via urbana, como também 
a tipologia de um restaurante local (utilizado pelos 
discentes) e duas tipologias residenciais, a primeira bem 
característica da região, com sobrados geminados e a outra 
uma nova tipologia de torres, recentemente construído, 
com apartamentos voltados para atração tanto dos jovens 
como famílias (visando os discentes e servidores da 
Universidade), fruto da explosão imobiliária promovida 
também pela ida da UNIFESP para essa região.

  

DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CAMPUS – COMPLEXO 
CENTRAL – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e 
UNIFESP (2012).
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A região apresenta diversos contrastes, ao mesmo 
tempo que inicia um processo de revitalização/renovação 
urbana, com a construção de novos empreendimentos, 

nota-se a presença de moradores de ruas, assim como a 
presença de diversas tipologias de comércios informais, 
conforme verificado nas Figuras 289 A| e B|. 

ENTORNO DO EDIFÍCIO SILVA JARDIM 136 – FOTOS ATUAIS, 2017 – A| GALPÃO OCIOSO, B| COMÉRCIO LOCAL,  C| SOBRADOS 
GEMINADOS E D| TORRES VERTICAIS.
Fonte: Autora.

ENTORNO: A|MORADORES DE RUA E B| EXEMPLO DE COMÉRCIO IRREGULAR.
Fonte: Autora.

A

C

B

D
A B

FIG.
288 FIG.

289 631630 631

EIXO 4  |  Novos campi universitários brasileiros | potencialidades e perspectivas Novos campi universitários brasileiros | potencialidades e perspectivas  |  EIXO 4



No entorno do Complexo Ana Costa, localizado nos 
bairros Vila Matias e Vila Belmiro, pode ser verificado uma 
grande concentração de comércios e serviços de médio 
a grande porte, conforme apresentado na Figura 290. A 
proximidade ao centro histórico, garante um fluxo contínuo 
de pessoas, ônibus, ciclistas e automóveis, já que essa via 
exerce um papel de conexão entre a orla e a região central, 
sendo uma das principais vias estruturais da cidade de 
Santos. 

Possui infraestrutura de saneamento, como também 
rede de transporte público (com pontos de ônibus cobertos) 
e ciclovias para acessos em diversas regiões da cidade. O 
sistema viário possui vias duplas e canteiro central, com 
passeios laterais e em alguns pontos, foram verificadas 
adequações de acessibilidade nos passeios e nas travessias 
entre vias, de acordo com as Figuras 291 A| e B|.

FIG.
290

DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CAMPUS – COMPLEXO ANA COSTA –  CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNIFESP (2012).
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No entorno imediato foi verificado a presença 
de galerias comerciais, comércios de médio a grande 
porte como: supermercados, restaurantes, lanchonetes, 
hospitais, empresas, igrejas, outras universidades, como 
a Universidade Católica de Santos, Universidade Paulista, 
escolas de ensino fundamental e médio, Prefeitura 

Municipal, entre outros. Dessa forma, é verificado uma 
grande variedade de equipamentos e serviços disponíveis 
no entorno imediato e em distâncias confortáveis para 
serem percorridas tanto a pé ou mesmo de bicicleta entre 
as estruturas universitárias desse complexo, conforme 
pode ser verificada nas Figuras 292 A|, B|, C|, D|, E| e F|.

A| SISTEMA VIÁRIO E B| CICLOVIA E PONTO DE ÔNIBUS – RUA ANA COSTA – SANTOS-SP.
Fonte: Autora.

EQUIPAMENTOS NO ENTORNO DO COMPLEXO ANA COSTA – SANTOS-SP.
Fonte: Autora.
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Já no Complexo Estuário, é verificado uma grande 
concentração de atividades e equipamentos ligados a área 
portuária, com a presença de grandes galpões, depósitos 
e terminais (Figura 293 e 294), devido a proximidade ao 
terminal de translado das balsas. Mas também apresenta 
uma área residencial significativa, com comércios e serviços 
locais, que passou nos últimos anos, por um processo de 
verticalização com a construção de vários condomínios 
verticais na região, conforme Figura 295 A| e B|.

DIMENSÃO POLÍTICA – ESCALA CAMPUS – COMPLEXO 
ESTUÁRIO – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e 
UNIFESP (2012).
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DIMENSÃO AMBIENTAL 
Na dimensão ambiental, a cidade de Santos apresenta 

uma vasta diversidade de áreas de preservação (unidades 
de conservação) e de espaços de lazer e recreação, que se 
inicia desde da própria orla marítima, com equipamentos 
localizados em todo o seu trajeto, como os morros no 
entorno e também pela variedade de praças, parques 
estaduais, áreas verdes e espaços públicos na cidade. No 
entanto, não foi verificado nenhum relação direta com os 
espaços universitários.

Em relação a mobilidade sustentável, todas as 
estruturas são abastecidas com o transporte público 
coletivo, inclusive a própria Universidade também possui 
um  sistema próprio, que faz o circuito entre os espaços 
universitários, nos horários acadêmicos. De acordo com 
o UNIFESP (2012), esse sistema é justificado, devido a 
necessidade de diversos deslocamentos dos alunos entre 
as edificações, principalmente em decorrência do uso do 
Restaurante Universitário (no Edifício Central).

Além disso, é verificado o acesso também via ciclovia e 
a disponibilidade do sistema Bike Santos (sistema público, 
não poluente, para empréstimos de bicicletas).De acordo 
com UNIFESP (2012), a bicicleta é o modal mais eficiente, 
em relação ao tempo destinado para locomoção entre as 
unidades, já que Santos é uma cidade provida de uma rede 

de ciclovias já existente, além de ser uma cidade plana e 
que favorece a sua utilização entre percursos. É importante 
destacar a previsão de um trecho do VLT (Veiculo Leve 
sobre Trilho) também atender a região, em uma segunda 
etapa de construção.

Em relação a drenagem, a cidade de Santos possui 
os famosos canais de drenagem, do plano do engenheiro 
Saturnino de Brito, que controlam as vazões das águas 
pluviais em toda a cidade, diminuindo de uma maneira 
significativa antigos episódios de enchentes. No entanto, 
com o alto crescimento urbano, é verificado outras questões 
ambientais como: contaminação das praias, o alto índice 
de resíduos gerados, deslizamentos nas áreas dos morros, 
“ressacas” do mar e também enchentes e inundações em 
áreas de expansão, na direção da cidade de São Vicente.

VERTICALIZAÇÃO NO ENTORNO DO COMPLEXO 
ESTUÁRIO – A| CONTRA ESQUINA DO GALPÃO MARIA 
MÁXIMO E B| ENTORNO MM: AVENIDA GENERAL SAN 
MARTIN – SANTOS-SP.
Fonte: Google Earth (2017).

FOTO ATUAL | TERMINAL PRÓXIMO À RUA MARIA MÁXIMO- 
SANTOS-SP
Fonte: Google Earth (2017).
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No Pdinfra é apontado diversas estratégias de 
gestão ou de aplicação nos projetos, sob os princípios 
da arquitetura sustentável, de acordo com as seguintes 
temáticas: condicionantes do entorno, conforto ambiental 
(de acordo com os usos do edifício), infraestrutura existente 
e sua manutenção, além dos consumos de água e energia. 
Para composição das diretrizes para cada temática, foram 
“utilizados como parâmetros de julgamento à situação 
existente do campus, a legislação e os princípios de 
sustentabilidade das certificações de eficiência energética 
utilizadas no Brasil”. (UNIFESP,2012).

Todos os elementos identificados foram qualificados 
como fraqueza ou oportunidade, sendo que as fraquezas 
receberam uma classificação de acordo com seu nível de 
criticidade (mínimo, médio e crítico) tendo como critérios: 
segurança dos usuários, funcionalidade e custos envolvidos. 
(UNIFESP,2012).

A partir desse estudo, foram definidas estratégias de 
acordo com seu grau de interferência na edificação e/ou 
com os usuários, em relação a ventilação natural, acústica, 
insolação e iluminação natural, sendo estruturados nas 
seguintes categorias:

DIMENSÃO AMBIENTAL – ESCALA CIDADE – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNIFESP (2012).
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1. Estratégias passivas: em relação as questões de 
energia, aquecimento e ventilação;

2. Estratégias ativas: que envolvem dispositivos 
eletroeletrônicos e mecânicos complementares;

3. Energia renovável: que envolve a produção de 
energia elétrica;

4. Consumo racional e reuso da água: que envolve 
a utilização, tratamento e reuso da água para fins 
não potáveis;

5. Paisagismos: relacionado as áreas verde dos 
espaços físicos universitários e do entorno;

6. Segurança nos laboratórios: relacionado a 
conservação dos sistemas de manutenção. 
(UNIFESP,2012). 

Nas Figuras 297 |A, |B e |C, foram mapeados e indicados 
no cartograma, algumas dessas estratégias previstas 
diretamente nas edificações e no entorno imediato, de 
cada complexo:

DIMENSÃO AMBIENTAL  –  ESCALA CAMPUS – 
A| COMPLEXO ANA COSTA, B| COMPLEXO CENTRAL E 
C| COMPLEXO ESTUÁRIO – CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
(UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e 
UNIFESP (2012).
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Nas edificações, as áreas permeáveis não são 
significativas, já que várias estavam construídas, e mesmo 
no complexo central, devido a alta demanda de espaços, 
não foram destinados áreas verdes significativas. 

Todos os complexos apresentam problemáticas em 
relação aos ruídos externos, seja no complexo central e no 
estuário, devido as atividades portuárias, como também 
nas edificações no complexo Ana Costa, devido aos fluxos 
de pedestres e veículos. Outra questão importante, é a 
preocupação com a destinação e fluxos de resíduos nas 
instalações universitárias, que foram planejados de acordo 
com sua tipologia de descarte, fluxos e usos.

Nas estruturas de todos os Complexos, foram 
previstas instalações de bicicletários e/ou paraciclos, além 
de vestiários e duchas para incentivo ao uso do modal. 
Tanto o Edifício Central, Ana Costa 95 e o edifício Carvalho 
Mendonça, já possuem paraciclos instalados e em uso.
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DIMENSÃO SOCIAL

Em relação a dimensão social, é relevante indicar 
que no Plano Diretor Municipal, as estruturas da UNIFESP, 
foram incorporadas nas áreas definidas como parque 
universitário e fazem parte das diretrizes do programa Alegra 
Centro, criado pela Secretaria Municipal de Planejamento 
para revitalização e desenvolvimento da região central e 
histórica da cidade de Santos. (SANTOS, 2013).

As diretrizes desse programa estabelecem as áreas 
de proteção cultural, renovação urbana, atração de novas 
habitações e o incentivo para instalação de empresas para 
aumentar o dinamismo econômico da região. É importante 
destacar a presença de diversos equipamentos institucionais 
no entorno imediato de todos os complexos, além de áreas 
de recreação e lazer, praças e a orla, também compõem os 
espaços públicos que podem ser compartilhados com as 
atividades e funções acadêmicas.

Na Figura  298, nota-se a presença de equipamentos 
ligados a educação, saúde, cultura e outros distribuídos 
pelo tecido urbano, mas sem relações e/ou interfaces desses 
equipamentos com as estruturas universitárias propostas.

Apenas o projeto Porto Valongo Santos, que ganhou 
incentivos também do governo federal por meio do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), que indica a 
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recuperação das antigas estruturas portuárias no bairro 
Valongo e sua transformação em um pólo tecnológico 
de atração turística, náutica, cultural e empresarial, é 
incorporado o Instituto Oceanográfico da USP no Armazém 
8 e o Instituto de Ciências do Mar da Unifesp no Armazém 
7, além do “terminal de cruzeiros, zona de marina, Centro 
de Negócios com escritórios e hotéis, bares, restaurantes 
e galerias de arte”, como também do   Museu Portuário e 
“área para informações turísticas e espaço para feiras e 
eventos” (SANTOS, 2013).

DIMENSÃO SOCIAL – ESCALA CIDADE – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNIFESP (2012).
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É importante destacar que no caso do campus 
Baixada Santista, diferentemente da maioria dos campi 
universitários, o “pulmão” 152 do campus será destinado ao 
Edifício Carvalho de Mendonça, devido a sua localização 
estratégica na região central da cidade. Os autores do 
PDinfra, indicam que essa definição, busca garantir 
um espaço para “receber usos não previstos do campus 
temporariamente, até que seja construída uma nova 
edificação que possa abrigá-los”. (UNIFESP, 2012).

Nas Figuras 299 A|,B| e C|, é  mapeado os possíveis 
usos propostos em cada complexo e edificação, com 
potencialidade de exercer um papel de compartilhamento 
com a população no entorno. Como vários projetos 
não foram implementados, não é possível identificar o 
andamento e interfaces dessa situação.

152  É relevante destacar que ao contrário de outras universidades, 
a preocupação aqui, se trata do “pulmão” e não do “coração” do campus. 
O “pulmão”, indica claramente uma preocupação em garantir espaços 
para as expansões futuras, tendo como principio o “respiro e o oxigênio” 
necessário, para a continuidade das atividades e ações do campus.

DIMENSÃO SOCIAL – ESCALA CAMPUS – A| COMPLEXO ANA COSTA, B| COMPLEXO CENTRAL E C| COMPLEXO ESTUÁRIO – CAMPUS 
BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNIFESP (2012).
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Mesmo no Edifício Central, os espaços internos foram 
alterados do projeto inicial. O uso de portões e grades em 
seus limites, não permitem o acesso direto e permeável, 
conforme proposto no Plano de Infraestrutura. Assim, 
mesmo o espaço aberto, no pavimento térreo, que poderia 
exercer um papel de praça urbana, é pouco frequentado 
pela população externa. O uso desses elementos de 
segurança são justificados pela Universidade devido aos 
diversos relatos sobre assaltos e sensação de insegurança 
no entorno do Complexo.
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DIMENSÃO PÚBLICA

Na dimensão pública é verificado uma forte relação 
com o tecido urbano, com a inserção das estruturas 
pulverizadas pela cidade, conforme apresentado na Figura 
300. No entanto, essa relação é perdida quando os espaços 
são completamente fechados, por portões e grades, sendo 
desconfigurada as diretrizes propostas pelo plano inicial.

Além disso, no projeto foram previstos os alargamentos 
dos passeios, as elevações do nível do viário nos acessos 
e a exclusividade das vias, aos pedestres e ciclistas no 
entorno imediato dos complexos. Também foram previstos 
as novas conexões de ciclovias/ciclofaixas e novos pontos 
para implantação do sistema Bike Santos,  na tentativa de 
melhoria do sistema e diminuição do tempo de viagem 
entre as estruturas universitárias. (UNIFESP,2012).

No projeto, os espaços de vivências, foram destinados 
nas edificações em cada complexo. No entanto, não existe 
um espaço central de convívio, já que de acordo com a 
UNIFESP (2012), esse espaço  seria destinado aos eixos 
externos, definidos entre as edificações e o espaço público 
da cidade, para promoção dos encontros e atividades de 
convivência, não apenas para a comunidade acadêmica e 
sim para toda a população.
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No entanto, não foram encontrados uma área 
especifica para convívio, sendo que, no edifício Carvalho 
Mendonça, foi verificado uma concentração de pessoas 
no átrio central e no edifício Central  (Figura 301), a 
concentração estava no pavimento térreo (área dos pilotis), 
principalmente devido a presença da lanchonete e alguns 
mobiliários (bancos).

DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CIDADE – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e UNIFESP (2012).

DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CAMPUS – CAMPUS 
BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Autora.
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Os eixos externos previstos no projeto, seriam 
abertos e acessíveis para a população, que atravessavam 
toda o pavimento térreo das edificações de extremo a 
extremo e seriam tratados como espaços sociais atrativos 
e seguro, conforme apresentado na Figura 302. Ao longo 
de seus percursos, foram previstas a locação de “pontos 
de interesse”, como espaços de alimentação, esportivos e 
outros que pudessem criar uma dinâmica e garantir o fluxo 
e permanência de pessoas. (UNIFESP,2012).

Na prática, os eixos não existem e com a alteração 
dos projetos das edificações, principalmente no Complexo 
Central, nesses locais foram implantados portões e grades, 
conforme Figuras 303 A|, B| e C|.

DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CAMPUS – COMPLEXO 
CENTRAL – CAMPUS BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e 
UNIFESP (2012).
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 Já no complexo Ana Costa, devido a grande 
variedade de atividades e a constante presença de diversos 
tipos de fluxos, é identificado vários espaços públicos com 
a presença e possibilidade de encontros, vivências e outras 
trocas. 

 No  entorno do complexo estuário, não foram 
identificados espaços significativos que indiquem a 
promoção de vivências urbanas, ao contrário, nota-se que 
a concentração de estruturas portuárias, em muitas das 
vezes ociosas e vagas, quando não são grandes complexos 
fechados, além de não atraírem essa tipologia de uso, ainda 
inibem a permanência de usuários.

FACHADA FRONTAL E FUNDO DO EDIFÍCIO CENTRAL – SILVA JARDIM 136 E ACESSO AO TERRENO DA SILVA JARDIM 133.
Fonte: Autora.
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DIMENSÃO PÚBLICA – ESCALA CAMPUS   A| COMPLEXO 
ANA COSTA E B| COMPLEXO ESTUÁRIO – CAMPUS 
BAIXADA SANTISTA (UNIFESP).
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Google Earth (2017) e 
UNIFESP (2012).
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| APONTAMENTOS |
O campus Baixada Santista, é diferenciado dos demais 

campi em duas características principais: a primeira pela 
sua configuração física, estando disperso pela cidade e a 
segunda pelos aspectos da cidade no qual foram inseridos. 
Não há dúvidas da inserção do campus na cidade, apesar de 
não ter sido um princípio projetual e sim a falta de outras 
oportunidades.

Nota-se, que a implantação em diversos espaços da 
cidade, principalmente em locais com infraestrutura de 
saneamento, acessos, mobilidade, habitações e serviços 
disponíveis são fatores que apresentam aos seus usuários 
uma experiência urbana e enriquecedora.

 Outro ponto relevante, é a proposta do uso das 
estruturas universitárias como potencial para a renovação 
e revitalização urbana, conforme utilizado em várias 
universidades europeias, por exemplo, nos campi da 
Pompeo Fabra e UPC, que já foram citadas nesse trabalho 
e que abrangem as principais iniciativas contemporâneas 
sobre o tema.

 A elaboração da proposta também apresenta 
seu mérito, tanto na metodologia com na proposta de 
participação da comunidade na elaboração do plano/
projeto, como também pelo seus resultados e produtos 
produzidos, sendo um trabalho que busca compreender 

os desafios do tema e se propõe a encontrar soluções, 
conciliando tanto as decisões já tomadas (como escolha 
dos locais de implantação) com a implementação dos 
cenários propostos, articulando as propostas com as teorias 
contemporâneas.

 Outro ponto positivo, é a inserção no planejamento 
urbano, nas diretrizes do Plano Diretor Municipal, 
como também do projeto Alegra Centro, que buscaram 
compreender e compartilhar com a universidade, o papel 
de transformação dos bairros e da população no entorno.

 No entanto, diferentemente das propostas 
apresentadas e considerando o que de fato foi executado até 
o momento, uma grande parte das propostas, que de fato, 
buscavam inserir essas edificações isoladas no contexto 
urbano, acabaram não acontecendo. O projeto do campus 
Baixada Santista em si, não aconteceu, já que a maioria das 
estruturas sequer foram construídas e aquelas que foram, 
acabaram sendo desconfiguradas e exatamente os itens 
que contemplavam a necessidade de inclusão social das 
estruturas universitárias.

 Outro aspecto relevante da proposta, diz respeito 
as pretensões de investimentos, sendo proposto “entre 
novas construções, reforma, retrofit, demolição, aquisição 
de terrenos, aquisição de mobiliários, urbanização e 
paisagismo; e contratação de projetos”, em um custo 

estimado em torno R$ 839.231.260, que mesmo distribuídos 
em 5 fases: “imediato, curto (fase 01 e fase 02), médio e 
longo prazos, é um valor expressivo. Tal fato é validado 
pelo próprio PDinfra, que indica a necessidade de busca 
de fontes de recursos alternativas, já prevendo que as 
fontes previstas pelo Ministério da Educação, não seriam 
suficientes para a conclusão do projeto completo.

 Voltando ao primeiro paragrafo, quando destaca-se 
os aspectos de Santos, é importante indicar que a cidade, 
além de possuir um dos maiores indicadores econômicos 
e sociais, também é uma referência de qualidade de vida, 
contemplada com a orla e seus espaços públicos na cidade, 
portanto a cidade por si, já é um grande atrativo. Assim, com 
inúmeras oportunidades de promoção de vivências, sendo 
ao mesmo tempo um complexo turístico, náutico, cultural 
e empresarial, em meio a diversos contrastes, conforme as 
Figuras a seguir:
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FOTOS ATUAIS – SANTOS-SP.
Fonte: Autora.
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4.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES | EIXO 4

O capítulo 4 apresentou as potencialidades e 
perspectivas dos novos campi universitários brasileiros por 
meio da análise daqueles que foram propostos e escolhidos 
neste trabalho como materialização da política pública 
denominada de Reuni no Brasil.

Para isso, foi necessário 1) CONHECER os processos 
que envolveram o surgimento do Reuni referentes não só 
ao seu contexto histórico, mas também seus princípios e 
objetivos políticos, além de sua aplicação nos desenhos 
urbanos, os métodos e as ideologias adotados para a criação 
e implantação dos campi, como localização, formação 
de equipe, princípios norteadores e leituras urbanas 
com soluções/propostas de superação dos conceitos 
modernistas das décadas anteriores.

Verificaram-se quais as perspectivas do programa 
para promover a educação nas cidades e regiões em que 
foi implantado, onde se constatou alta taxa de crescimento 
populacional e consequentemente a carência de ofertas 
relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão do nível 
superior, vislumbrando-se tal programa como uma 
ferramenta para a redução das desigualdades sociais, 
como também de desenvolvimento social, econômico e 
geográfico.

Para a estruturação do capítulo, foi preciso 2) 
COLETAR casos e experiências, identificando as estratégias 
e tipologias de implantação dos campi universitários, os 
locais de implantação e as relações a serem adotadas com a 
cidade em que se instalaram, além dos modelos conceituais 
adotados e as formas de elaboração de seus projetos 
urbanísticos e arquitetônicos. O quadro comparativo 
estruturado em contextos, perspectivas, potencialidades 
e problematizações de diversos campi apresentaram 
um panorama geral das possibilidades de escolha para 
desenvolvimento do trabalho e, por meio dele, foram 
apresentadas as justificativas para a definição dos casos.

Desta forma, foi possível 3) OBSERVAR as 
contextualidades com a inserção dos campi universitários e 
a aplicação do Plano Reuni no território brasileiro, seja por 
meio de sua expansão, criação e consolidação, apontando 
em nível nacional, regional e local as principais alterações 
e transformações nas dinâmicas territoriais dos seus locais 
de instalação, seja pelos seus aspectos físico-espaciais e/ou 
socioculturais.

No contexto nacional, foi verificado um processo 
de urbanização acelerado resultando em impactos no 
aumento populacional, com o consequente surgimento 
de novas demandas, em que a educação se tornou 
relevante por abranger outros aspectos relacionados ao 

desenvolvimento das cidades, decorrentes do surgimento 
de novos produtos vinculados às ações do mercado. Foram 
identificadas algumas pesquisas recentes que buscaram 
discutir relações entre a universidade e a cidade com a 
materialização do Plano Reuni, sendo três relevantes: a de 
Marques (2015), a de Pierro (2016) e a de Vinhais (2013).

Na pesquisa de Marques (2015), revelou-se a 
possibilidade de as universidades funcionarem como uma 
reinvenção econômica, passando a serem utilizadas como 
“lojas âncoras” (grifo do autor) para a renovação e vitalidade 
das cidades, principalmente aquelas que passam por crises 
econômicas, políticas, sociais, entre outras.

Pierro (2016) identificou o potencial de criação e 
fixação de mão de obra altamente qualificada nas regiões 
de implantação desses campi, assim induzindo à promoção 
de ciclos de inserção de desenvolvimento científico e 
inovação tecnológica.

Já o estudo de Vinhais (2013) se preocupou com o 
contexto regional de instalação dos campi universitários, 
apontando os investimentos e custeios injetados nas cidades 
em que eles foram implantados, levando à transformação 
de diversos setores econômicos da cidade e região, como 
o de alimentos e bebidas, o de comércio imobiliário e da 
construção civil. O que chama atenção nessa pesquisa é 

a influência política da criação desses campi no que diz 
respeito aos resultados de futuras eleições.

No contexto local, foi observada a atuação da 
arquitetura/do urbanismo nos processos de produção 
do espaço urbano contemporâneo, em que novamente 
o arquiteto e urbanista ganha protagonismo por meio da 
elaboração dos desenhos urbanos dos campi universitários 
determinando sua inserção nas cidades. Foram verificados 
dois contextos, o primeiro, com a formação do novo 
“modelo” de campus universitário, que substituiu o 
“modelo” da UnB, apresentando uma nova imagem da 
universidade. Um exemplo é  o Campus Santo André, da 
Universidade Federal do ABC, que incorpora esse status e 
busca representar esse novo momento histórico para os 
espaços universitários no Brasil. Entretanto, constatou-se 
que mesmo esse “novo modelo” passou e continua passando 
por problemas e incertezas referentes à conclusão de sua 
implantação.

 Também apontaram-se algumas questões 
vivenciadas pela autora na Universidade Federal 
de Uberlândia, onde foram identificadas diversas 
transformações e adequações de sua estrutura física 
relacionadas com as características determinantes para 
essa situação desde o seu surgimento, seja em decorrência 
de sua localização e/ou da formação de espaços voltados 
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para dentro do campus, até o fechamento deste por grades, 
muros e portarias, o que se reflete em sua relação com a 
cidade e a sociedade. 

Também foi analisado o impacto e a atual situação 
dos novos campi: o Glória, em Uberlândia; o Pontal, em 
Ituiutaba; e o campus Monte Carmelo, na cidade de mesmo 
nome, com o objetivo de apresentar dois problemas-chave: 

a modificação do que foi idealizado (dos projetos), com 
a implantação (obras), de fato, dos novos campi e com o 
surgimento de novas conformações espaciais no entorno 
relacionadas diretamente à produção do capital e à atuação 
do mercado, utilizando os espaços universitários também 
como âncoras de expansão e investimento.

No entanto, para aprofundamento da questão, o 
capítulo buscou 4) EXPLORAR a atuação das escalas de 
intervenção e a atuação das dimensões sócioespaciais 
em casos distintos, identificados nos capítulos anteriores, 
como interfaces entre as conexões e tensões dos espaços 
universitários com a cidade e a sociedade.

Para isso, foi realizada uma ampla pesquisa com duas 
escalas de intervenção, a escala cidade e a escala campus, 
em 3 (três) campi, como estudos de caso para leituras e 
análises. Na escala cidade, identificaram-se as redes de 
influência e de infraestrutura das cidades que passam pelo 
eixo de desenvolvimento do Porto (Santos) até a capital 
(Brasília). Esse eixo apresenta as formas de atuação das ações 
vinculadas ao mercado na formação e/ou intensificação de 
centralidades regionais, em que a educação, juntamente 
com seus setores de apoio e complementares, passou a ser 
indutora, ora diretamente, ora indiretamente, das novas 
configurações dos espaços urbanos.

 Aqui é importante destacar a metodologia adotada, 
com a utilização de dados do IBGE que geraram dificuldades 
de padronização. Além disso, as mudanças de padrão nas 
pesquisas dos anos de 2000 e 2010 também dificultaram 
a realização de uma análise comparativa, conforme 
pretendido inicialmente.

 No mais, esta parte do trabalho é importante para 
o entendimento do comportamento das variáveis na 
conformação espacial das cidades. Um primeiro aspecto 
relevante é que as cidades definidas para a implantação 
dos campi de fato pertencem às redes de influência e 
infraestrutura significativas do país, mesmo os casos de 
Monte Carmelo e Gama, cidades de pequeno e médio porte 
que não fazem uma ligação direta com as capitais (maiores 
redes de bens e serviços), mas em que são estruturadas 
redes secundárias nas cidades de Uberlândia e Brasília. 
Esse fato demonstra uma escolha assertiva das cidades de 
implantação dos campi, exercendo potencialidades para 
o desenvolvimento econômico e social, tanto da cidade 
quanto da região e da rede em seu entorno.

Outro aspecto relevante verificado é como os locais de 
implantação podem estabelecer interfaces com o entorno 
e com a cidade. Nas três cidades escolhidas, a questão da 
localização de implantação e a dimensão dos campi foram 
decisivas para determinar as relações desse equipamento 
com a cidade e como a população em seu entorno poderia 
ou não usufruir dos benefícios da estruturação dos espaços 
universitários.

Os dados do IBGE foram fundamentais para a 
compreensão dos aspectos físicos relacionados aos 
deslocamentos e às expansões urbanas, assim como dos POTENCIALIDADES E PERSPECTIVAS – NOVOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS | CIDADE E SOCIEDADE.

Fonte: Autora.
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aspectos sociais ligados ao perfil socioeconômico da 
população nas áreas adjacentes ao campus. Assim, foi 
possível verificar em Gama e Monte Carmelo questões 
relacionadas à necessidade de criação de oportunidades 
para a permanência da sua população ativa na cidade, 
assim como o surgimento de novas oportunidades para seu 
desenvolvimento econômico e social. Já na Baixada Santista, 
observou-se uma cidade em pleno desenvolvimento e com 
altos índices econômicos e sociais, cidade essa que passa 
por um momento de renovação urbana.

Na escala campus,  verificou-se a interferência da 
implantação dos espaços universitários e seus impactos 
junto com a atuação das dimensões sócioespaciais, 
analisando-se suas escalas de intervenção tanto em relação 
ao entorno imediato quanto em seus desenhos urbanos.

Nesta parte, exploraram-se os contextos e processos 
de inauguração/implantação dos campi, assim como seus 
atores e agentes por meio do interesse da comunidade. 
Em Monte Carmelo e Gama houve uma movimentação da 
sociedade civil, e na Baixada Santista, o envolvimento de 
líderes políticos junto com a universidade.

As ideologias e os conceitos apresentam, de fato, 
novas leituras em relação ao papel da universidade na 
cidade, tendo sido identificada no campus Gama e em 
Monte Carmelo, como princípio projetual, a adoção 

de critérios sustentáveis, transformando seus espaços 
físicos em exemplos de conformações espaciais para a 
sociedade. Foi observada também a utilização de critérios 
relacionados com a inserção urbana, vistos em todos os 
campi, intensificados no campus da Baixada Santista 
em razão de sua própria configuração física, em que a 
universidade tem a função de promover a interação e 
integração de seus espaços, para que eles sejam abertos e 
acessíveis à população.

Todas as questões levantadas puderam 5) VALIDAR 
as atuações das dimensões sócioespaciais. Em cada caso, 
foram desenvolvidos os cartogramas com o levantamento 
de variáveis e parâmetros que pudessem apresentar 
questões relativas a cada tema. Assim, na dimensão 
política, detectou-se a importância do diálogo entre os 
órgãos competentes e suas legislações, como o Ministério 
da Educação, a universidade, o Estado e a Prefeitura 
Municipal, e também entre os atores e agentes envolvidos 
na estruturação e consolidação dos espaços universitários. 
Partiu-se da localização, da dimensão e da preexistência de 
infraestrutura/acessos e atividades urbanas como critérios 
essenciais para a determinação do papel sociocultural que 
o campus universitário irá desempenhar naquela cidade e 
região.

Os campi Gama e de Monte Carmelo apresentaram 
localização distante e isolada do tecido urbano existente, 
no entanto, o mais impactante nesses locais é a falta 
de atividades e funções urbanas, até as primárias 
em seu entorno imediato, não sendo possível prever 
compartilhamentos de equipamentos, tampouco garantir 
a vitalidade do campus.

Essa situação é agravada pelo fato de que os acessos 
se encontram em situações precárias, como o caso do 
campus Monte Carmelo, e mesmo no campus Gama, em 
que, apesar de existir o acesso, ele se encontra diretamente 
ligado a uma rodovia e ainda com um viaduto e alça de 
retorno implantados exatamente em frente ao campus, 
tornando inviável qualquer conexão externa.

 Além disso, a falta de infraestrutura básica também 
é um problema, tanto em relação ao acesso (vias) como 
no que respeita ao saneamento, em que os compromissos 
assumidos por outros órgãos sequer foram cumpridos. No 
caso de Monte Carmelo, houve a necessidade inclusive de 
mudança do perímetro urbano para que fosse possível a 
solicitação de atendimento (aqui, fala-se em solicitação e 
não na execução do que foi pedido).

No caso de Santos, verificou-se que a dispersão de 
suas estruturas é uma potencialidade para a inserção da 
universidade na cidade, principalmente pela sua dinâmica 

urbana, com alto índice de urbanização e verticalização 
e pelas articulações que foram realizadas junto com o 
município para a inserção dessas estruturas tanto nos 
Planos Diretores (zoneamento) como nos processos de 
renovação urbana da cidade.

É fato em todos os casos analisados que o campus ainda 
é um projeto, não se podendo falar em campus universitário 
com os equipamentos que foram implementados até 
então. Por meio da análise dos projetos, constatou-se, em 
Gama, que não foram previstas conexões com a cidade. Já 
em Monte Carmelo, apesar de haver previsão de conexões 
com um futuro tecido urbano no entorno, como também 
de futuros parques, tais ações dependem da condução 
dos órgãos envolvidos, principalmente da Prefeitura 
Municipal, que já revelou não ter “fôlego”, ou seja, recursos 
financeiros para essas intervenções. Em Santos, grande 
parte das diretrizes e ações ainda não saíram do papel e dos 
discursos, tanto no município quanto na universidade.

A consolidação da universidade nessas cidades ainda 
passa pela complexidade de implantação de estruturas 
provisórias, que incluem desde a logística de atividades 
entre as edificações à precariedade das construções, com 
instalações que ultrapassam o tempo de permanência. 
Foi observado que em todos os campi as estruturas 
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denominadas provisórias em grande parte estão se 
transformando em definitivas.

Houve ainda a preocupação com questões ambientais 
na área de implantação e no entorno dos campi, e com a 
forma que elas poderiam ser potencializadas com a inserção 
de parques e áreas de lazer/recreação, como também com 
a instalação de corredores ecológicos e com a definição de 
sua área de implantação.

Tanto Gama quanto Monte Carmelo apresentam 
propostas que se destacam pela busca de um desenho 
urbano, no qual foram incorporados os conceitos definidos 
em acordos nacionais e internacionais para a formação 
de Universidades Sustentáveis. Verificou-se um grande 
esforço das equipes para atender a esses conceitos, 
apontando soluções para que esses espaços se tornassem 
exemplos de conformação espacial urbana. Na Baixada 
Santista também foi observada a aplicação dos conceitos de 
arquitetura sustentável e mesmo em estruturas dispersas 
foram propostas possibilidades de interação com a cidade 
pela abertura de seus espaços para a comunidade, com o 
uso de transportes alternativos, o compartilhamento de 
atividades e também estratégias de renovação e de reúso 
de energia elétrica, água pluvial, iluminação e ventilação 
natural etc.

Mas, na prática, em grande parte as propostas até o 
momento estão restritas ao projeto e não foram aplicadas 
nas estruturas dos campi. Em Monte Carmelo, ainda 
foi verificado o uso do telhado verde e brises naturais 
no primeiro bloco de implantação, mas tal situação 
foi totalmente alterada já no segundo bloco. Esse fato 
demonstra que as questões ambientais ainda são vistas 
como desnecessárias e/ou dispendiosas quando analisadas 
apenas sob a ótica de solução imediatista.

 Já a dimensão social apresenta a importância 
dos equipamentos propostos e as possibilidades de 
compartilhamento dessas estruturas entre a universidade 
e a cidade, para que sejam criados núcleos de vizinhança 
em que a universidade passa a exercer um papel social 
de interação e integração das atividades urbanas para o 
funcionamento da cidade. 

Outro aspecto relevante constatado foram os 
processos participativos do campus Monte Carmelo e da 
Baixada Santista, que não apenas divulgaram o trabalho 
em desenvolvimento, mas estabeleceram laços de 
pertencimento com a comunidade, apropriando-se desse 
projeto, tornando-se os principais atores de cobrança de 
sua execução.

Na dimensão pública, validou-se a presença de 
espaços públicos propícios para a promoção das vivências 

urbanas, articulando-os com os demais espaços da cidade 
e com sua morfologia. Desta forma, percebe-se que as 
barreiras físicas, sejam elas naturais ou construídas, são 
um problema em todos os campi.

No caso de Gama e Monte Carmelo, as rodovias 
fortalecem o isolamento desses campi, assim como a 
área de preservação do campus Gama, que poderia ser 
potencializada por meio da utilização de um parque 
urbano com atividades de lazer/recreação para a cidade e 
a garantia de uma continuidade ecológica para a área de 
proteção manancial no entorno, mesmo estando em zona 
urbana, denominada de Complexo Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.

Já a Baixada Santista, apesar de ter suas estruturas 
incorporadas ao tecido urbano, algumas localizadas nas 
áreas mais densas da cidade, ainda assim possui edificações 
fechadas com grades, muros e portões, não estabelecendo 
uma conexão direta com a cidade.

Os espaços de vivência propostos nos projetos ainda 
são setorizados e limitados em eixos axiais, envolvidos por 
edificações apenas acadêmicas. O campus Gama, mesmo 
tendo um zoneamento denominado de flexível e um centro 
de convivência indicado como espaço central, não garante 
a urbanidade, uma vez que a concepção de separação por 

tipologias de uso e ocupação e a imposição de fluxos ainda 
permanece no desenho urbano.

Por fim, nesta parte do trabalho foi fundamental 6) 
REFLETIR sobre o papel dos novos campi universitários 
brasileiros e sobre suas relações de acessos e propriedades, 
como de pertencimento e apropriação, para a identificação 
das potencialidades na promoção da ativação e do domínio 
público.

Grande parte das propostas e dos projetos analisados 
apresentam qualidades projetuais, com estratégias e graus 
diferenciados, erros e acertos, e em grande parte pode ser 
verificada uma preocupação das relações dos novos campi 
universitários com as cidades, tanto em suas diretrizes 
como nos próprios projetos urbanísticos.

A questão preocupante foi a escolha do local de 
implantação, assim como suas dimensões e escalas 
adotadas, com a inexistência de estudo de viabilidade 
e análises preliminares, principalmente em relação às 
possíveis transformações do território, da paisagem e das 
dimensões sócioespaciais em seu entorno imediato e nas 
cidades inseridas. É importante destacar que não se trata 
da aplicação do programa do Reuni, e sim das definições de 
cada universidade quanto aos desenhos urbanos, métodos 
e ideologias adotados, como localização, formação de 
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equipe, princípios norteadores e aspectos relacionados às 
formas de pertencimento e apropriação pela comunidade.

Por meio de análise apresentando mais do que a 
implantação de um campus universitário, mas o papel da 
instituição pública, suas dimensões e escalas, quantidade 
de usuários, funções urbanas, benefícios e consequências 
em sua inserção no tecido urbano, foi constatado que 
parte dos diagnósticos e relatórios de impacto foram 
realizados em período posterior à escolha e localização 
do terreno de implantação, assim como suas dimensões, 
descaracterizando suas funcionalidades e possível 
caracterização como espaços sociais ativos.

Nota-se que em todo o processo, na grande maioria 
das implantações, não foram previstas articulações como 
os demais espaços da cidade e com os projetos urbanos 
existentes (ou possíveis de serem criados e/ou fortalecidos), 
na tentativa de promover uma estratégia de intervenção 
urbana, não apenas com a simples e pura inserção de um 
campus universitário, mas com a preocupação de se pensar 
em como esse espaço poderia se tornar urbano e público 
para a população, aqui retomando a ideia de acessibilidade, 
de criação de espaços inclusivos  e abertos à sociedade. 

A grande maioria foi localizada, assim como das outras 
vezes, em lugares distantes e isolados, e quando não, sem 
o mínimo de infraestrutura adequada à sua implantação, 

e atualmente promovem um processo de fechamento 
com a construção de muros e gradis, tornando-se espaços 
controlados, monitorados e novamente segregados, 
alterando as relações de domínio público.

Também foi verificado um distanciamento em 
relação às definições do projeto e aos recursos financeiros 
vislumbrados, como também durante a fase de implantação 
destes por meio de alterações e adaptações constantes, 
sendo que, em alguns casos, foi possível notar o retorno 
aos antigos modelos de setorização, concentração de 
atividades, separação entre áreas e institutos e agora 
com um forte discurso de necessidade de fechamento e 
isolamento em função da segurança pessoal e patrimonial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese apresentou os caminhos percorridos, 
as possibilidades de metodologia, casos/experiências 
e análises com o objetivo de construir argumentos 
capazes de demonstrar a necessidade de entendimento 
do papel das universidades (representadas pelos seus 
campi universitários) não apenas como produtoras do 
conhecimento, mas também como responsáveis por 
apresentar conexões com a cidade, utilizando suas 
estruturas e instalações físicas para o fortalecimento 
dos espaços públicos, promovendo efeitos benéficos na 
produção de espacialidades e territorialidades da cidade 
contemporânea.

A hipótese apontada foi investigada em 4 (quatro) 
eixos, sendo verificadas suas ideologias e realidades, e 
apresentadas reflexões sobre várias temáticas que envolvem 
a formação e estruturação da cidade, da sociedade e 
da universidade, baseadas na busca pela idealização 

e utilização de modelos, seja por meio de princípios 
norteadores de conformação espacial, localização 
geográfica, conceituações, materializações, entre outros, 
seja identificando questões que incluem a realidade dos 
espaços universitários e sua interface com a sociedade e 
a cidade na contemporaneidade. Foram contemplados 
os principais questionamentos no que concerne ao 
pertencimento e à apropriação dos espaços urbanos, 
em um período em que as iniciativas públicas e privadas 
estão vinculadas a outros processos de organização físico-
espacial, induzidas pela produção de novos produtos 
vinculados ao mercado.

As relações entre as conexões e as tensões, tanto nos 
aspectos físico-espaciais quanto nos socioculturais, são 
reconhecidas como eixos de investigação, por identificar 
nos processos e na produção de espacialidades e 
territorialidades, em suas ideologias ou na realidade (com 
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a produção dos novos produtos), uma forte interferência 
nas materializações e experimentações das relações de 
convívio e de permanência, em que os modelos padrões 
(ideológicos) ou as novas propostas (realidade) interferem 
nas relações de domínio (entendido neste trabalho como 
acesso e propriedade) e na ativação dos lugares (entendidos 
como relações de pertencimento e apropriação).

Para a validação dos eixos foram analisados a 
origem, a estruturação e o desenvolvimento dos espaços 
universitários e sua relação com o espaço urbano em vários 
contextos históricos e geográficos. 

Os recortes espaciais e temporais apresentados 
identificaram a trajetória histórica da conformação espacial 
da universidade e sua expressão física, passando de uma 
função/atividade urbana para a de um espaço físico, da 
influência da Igreja para a representação de poder do Estado 
e posteriormente para o domínio do mercado,  da relação 
de fé para a razão e o domínio da ciência, de uma instituição 
para uma organização, da produção de territorialidades 
(espaços inseridos na cidade) para a delimitação de um 
território (espaços separados e fragmentados da cidade).

Nesses processos, em cada alteração ou modificação 
de representação ou materialização foi identificada uma 
ruptura, seja de pensamento, de domínio e/ou relações 
entre a universidade e a sociedade. Desta forma, em todos 

os períodos analisados e nos casos identificados como 
relevantes, podem-se verificar dois aspectos recorrentes 
e impulsionadores na promoção de descontinuidades e/
ou continuidades, sendo eles a atuação das escalas de 
intervenção e as dimensões sócioespaciais.

Foram constatadas as descontinuidades urbanas 
dos projetos e de sua implantação, referentes às funções/
atividades e tecidos urbanos; as políticas, relacionadas à falta 
de continuidade entre as gestões; as sociais, concernentes 
ao distanciamento da população desse equipamento 
urbano; e as ambientais, no que diz respeito à modificação 
da natureza para atender a interesses econômicos, entre 
outros.

Assim, as escalas de intervenção urbanas, 
monumentais, bucólicas e/ou territoriais agem por meio das 
suas dimensões (tamanho) e formas de ocupação  (espaços, 
campi ou cidades universitárias), direcionando as relações 
de acesso e de propriedade identificadas pela sociedade. Já 
as relações de pertencimento e apropriação são percebidas 
pela atuação das dimensões, sejam elas culturais, 
sociais, ambientais, públicas, econômicas e/ou políticas, 
por meio das interações/integrações (concentração, 
separação, fragmentação) e intenções (ofícios, produção 
do conhecimento, modernização, conquista, progresso, 
investimento), ora representados pela Igreja, ora pelo 

Estado, ora pelo mercado, ora pela administração das 
universidades, ora pelos administradores municipais, ora 
pelos profissionais de projetos, ora pelos profissionais de 
obras na materialização dos espaços universitários nas 
cidades.

Desta forma, o trabalho passou a investigar casos/
experiências que apresentassem relações entre os 
espaços públicos e os espaços universitários na cidade 
contemporânea, onde o espaço dito público é entendido 
como estratégia para o exercício da cidadania e também 
como ferramenta para exercer o papel das universidades 
públicas, qual seja, seu compromisso social.

Como já indicado ao longo do trabalho, na cidade 
contemporânea, essas relações passam a receber a 
influência e, na maioria das vezes, o domínio de um novo 
agente norteador da conformação espacial, o mercado, 
que se transforma no mercado universitário, com atuação 
não apenas nos espaços urbanos do entorno, mas também 
dentro dos espaços universitários. Verificou-se, portanto, o 
posicionamento das universidades representadas por suas 
estruturas/instalações físicas, analisando as propostas dos 
novos campi universitários em cada dimensão proposta.

O resultado desta investigação foi o mapeamento 
de uma série de tendências e problemas, em que nas 
novas leituras dos espaços universitários são verificadas 

as relações e articulações (em alguns casos, a falta delas) 
com a cidade e sua interação com os espaços públicos e 
sistematizados em variáveis e parâmetros, com condições 
de validar as potencialidades e as perspectivas no processo 
de implantação dos novos campi brasileiros.

 Toda essa trajetória do trabalho levou a leituras e a 
análises dos novos campi universitários no Brasil, que vêm 
sendo instalados em cidades de médio e pequeno porte 
do interior brasileiro ou em regiões metropolitanas que 
apresentaram um grande déficit de ensino superior, como 
também potencialidades e perspectivas de desenvolvimento 
econômico e social (aqui indicaria, também, a questão 
da necessidade de reinvenção econômica). É fato que as 
inserções desses equipamentos urbanos promoveram uma 
nova dinâmica territorial da educação superior no país e 
na região, antes extremamente desigual, transformando 
a dinâmica urbana e a paisagem, gerando tanto aspectos 
positivos quanto negativos nas cidades onde eles foram 
inseridos.

No entanto, não se tem dúvidas de que o programa 
Reuni representou um grande avanço para o país, sendo 
importante destacar que o trabalho não questiona o 
programa em si, mas sim os critérios para a implantação 
dos campi universitários, que foram transferidos para a 
estruturação e definição de cada universidade. Assim, é 
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preciso deixar claro que não houve aqui a construção de 
uma proposta coletiva de qual universidade queremos 
para o Brasil com o papel sociocultural de suas estruturas/
instalações físicas nas cidades e para a sociedade.

 Tal fato aconteceu na Espanha, por exemplo, com 
o planejamento das universidades em 2011, conforme 
já levantando neste trabalho no capítulo 3, por meio do 
desenvolvimento de um “modelo de universidade europeia 
para a cidade europeia”, baseado em estruturação e 
integração física do espaço urbano e da universidade com 
o tecido da cidade. 

Com o Reuni, o Brasil teve a oportunidade de 
estabelecer uma universidade brasileira para a cidade 
brasileira, e não uma replicação de modelos americanos 
baseada em conceitos modernistas, como aconteceu nas 
décadas de 60 a 80, visto que, pela diversidade do território 
brasileiro, seria correto falar que em cada contexto/
realidade  do país determinadas características e aspectos 
deveriam ser remodelados para atender a cada cidade e/ou 
região. 

Assim, é complexo falar em novos modelos 
ou exemplos de desenhos urbanos para os espaços 
universitários, pois, apesar de as propostas apresentarem 
questões e preocupações relevantes, ainda permanecem os 
processos de segregação, com a setorização, a concentração 

de atividades acadêmicas, a ocupação de grandes áreas 
distantes, a separação entre áreas e institutos, entre outros 
problemas, reconhecendo aqui que, nos casos analisados, 
a localização e a dimensão dos terrenos, tampouco a 
execução dos projetos, com alterações e modificações 
significativas nas propostas, na grande maioria justificavas 
pela falta de recursos financeiros e  soluções imediatas, 
passaram pela aprovação dos profissionais de arquitetura 
e urbanismo

Observou-se que as novas propostas de espaços 
universitários ainda se encontram no papel ou nos 
discursos de novas releituras, ainda mais ao verificarmos 
as suas relações com os espaços públicos (e de domínio 
público) para a cidade. Mumford (1998) já identificava nos 
modelos dos colleges a produção de espaços universitários 
fechados e limitados, no entanto, o que se percebeu é a falta 
de reversão dos efeitos de isolamento e distanciamento, e 
agora com uma nova característica, a do cercamento, com 
espaços também fechados, monitorados e controlados, 
afastando-se do conceito de espaço “público” e, 
principalmente, de domínio público.

De acordo com o pensamento de Malard (2012, p. 
207-208),

por tudo isso, a construção de 
um campus isolado implica grandes 
investimentos financeiros num curto 
espaço de tempo, para que o sistema 
funcione. No caso da  UFMG  – e creio 
que em quase todas as universidades 
brasileiras – partiu-se para a construção 
do campus sem nenhum ponto de 
apoio sólido, em termos financeiros. [...] 
enquanto o Governo não se conscientizar 
de que é preciso, urgentemente, mobilizar 
os recursos necessários para a conclusão 
dos campi já iniciados, o seu campus não 
passará de uma utopia: o lugar daquilo 
que não existe.

Nota-se que a produção de espacialidades e 
territorialidades no entorno dos espaços universitários 
torna-se vinculada ao mercado, sendo que esses processos 
sequer haviam sido prognosticados em seus projetos 
e planos, reconhecendo aqui que as complexidades da 
cidade contemporânea agem de formas diferenciadas em 
suas dimensões sócioespaciais, mas é essencial que haja 
articulações com os demais espaços da cidade e com os 
projetos urbanos existentes, para estabelecer conexões e 
costuras entre os espaços públicos e de domínio público 
com os espaços universitários.

É preciso o entendimento do significado dos 
espaços de domínio público como lugares públicos, com 
possibilidades de articulação entre os fragmentos das 
cidades, utilizando os campi universitários como espaços 

potenciais em decorrência de diversos fatores, entre eles: 
a realidade do contexto local; a localização; as dimensões 
significativas; a quantidade de usuários ao longo de todo 
o dia; a garantia de fluxos de pessoas, bens e serviços; a 
diversidade de usos e equipamentos (lazer, alimentação, 
esportivos, recreação, moradia, comércio, serviços, 
culturais etc.) em conjunto com infraestrutura e acessos 
que deem suporte à vida em comum nas ruas, avenidas, 
praças e parques, com o intuito de estabelecer conexões 
que funcionem como espaços de convívio, permanência e 
vivência na cidade para o exercício da cidadania da própria 
comunidade universitária.

Desta forma, a pretensão inicial do trabalho, de 
formação de uma única grande dimensão, denominada 
de dimensão urbana, responsável por englobar as 
características necessárias para a promoção de espaços 
urbanos mais adequados e equilibrados nos campi 
universitários, transformou-se em uma reflexão sobre 
qual o sentido do lugar do universitário (comunidade 
universitária) na sociedade, mais do que em uma 
preocupação com o espaço físico em si mesmo.

O trabalho afirma a necessidade de articulações 
para que os espaços universitários possam permitir uma 
(re)significação do papel do universitário como agente/
ator atuante na promoção de vivências (convívio) e de 
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manifestações (conflitos) no espaço urbano. Essa questão 
pode ser verificada em vários casos, como em Columbia, 
no MIT, na Pompeo Fabra, em Málaga e em outros, em que 
a universidade estabelece seus espaços físicos conectados 
às atividades cotidianas urbanas relacionadas à construção 
de cidadãos, aos seus estudantes.

Diferentemente das décadas passadas, a atuação 
implacável do mercado e as “oportunidades” vislumbradas 
por este com as novas inserções urbanas dos espaços 
universitários, e também com a promoção e o incentivo 
em vários casos proporcionados pelo próprio Estado, são 
capazes de promover transformações no entorno com 
impactos que podem ser tanto positivos quanto negativos 
na dinâmica intraurbana e extraurbana,  e direcionadores 
dos vetores de expansão e desenvolvimento. Temos 
ainda as ações diretas e indiretas dos agentes públicos na 
produção espacial e nas transformações das qualidades 
físico-espaciais e socioambientais, não apenas no entorno 
imediato, mas em toda a cidade e região (principalmente se 
considerarmos as cidades de pequeno porte).

É fato que os espaços universitários intensificam 
o mercado, criando uma diversidade de atividades, 
aumentando as oportunidades de negócios e o 
desenvolvimento urbano em seu entorno e região. Assim, 
pode-se identificar que os espaços universitários atuam 

como atração de capitais, resgatando a afirmação feita 
por Bender (1988), que identificou que as origens das 
universidades estão diretamente ligadas à presença dos 
mercados nas cidades, tornando-se estas, portanto, 
mercados de aprendizagem. 

No entanto, assim como afirmaram Chauí (2003), 
Boaventura Santos e Almeida Filho (2008), e Silva 
(2005;2014), o problema é quando o mercado domina as 
decisões e relações humanas que envolvem a inserção 
da universidade no espaço urbano transformando-as 
em mercados universitários, paralelamente fazendo com 
que estas não sejam mais prioridade do Estado em suas 
políticas públicas.

Pode-se afirmar que essa dominação do mercado se 
agrava quando os espaços universitários são utilizados 
ainda como ações de “marketing” do mercado e/ou 
ações políticas, que passam a ser induzidas não apenas 
pela iniciativa privada, mas também pela esfera pública, 
representada pelo Estado e/ou pela própria universidade.

Segundo Mumford (1998, p. 302), 

à medida que a Igreja deixava de 
ser o repositório de novos valores, a 
universidade gradualmente assumia 
essas funções. Esse fato veio valorizar a 
procura desinteressada da verdade como 
valor dominante da vida, e ignorou, 
em alto grau, os reinos da estética 

e da moral. Assim, a Universidade 
transformou-se num exemplo clássico 
daquela superespecialização e 
limitação de funções que hoje vence o 
desenvolvimento humano e ameaça a 
própria sobrevivência.

Sendo assim, o trabalho permite afirmar que o 
papel dos novos campi universitários perpassa pelo papel 
do Estado, pelo papel da Universidade e pelo papel do 
universitário (comunidade universitária), estabelecendo 
como princípio de implantação das suas estruturas/
espaços físicos a garantia de relações de pertencimento e 
apropriação pela cidade e sociedade.  

Esta pesquisa reconhece, portanto, as conexões e 
tensões dos novos campi para a promoção da vitalidade 
urbana, inserindo em configuração física a formação 
de espaços abertos e convidativos, ressignificados e 
transformados em espaços ativos e vibrantes, por meio 
da construção de uma multiplicidade de condições físico-
espaciais, culturais, sociais e políticas e, assim, garantindo 
os espaços de vivência (convívio) e de manifestação 
(conflitos).
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ANEXOSANEXOS

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO
1 UFG Câmpus Catalão

Câmpus Riachuelo

Câmpus Cidade Ocidental

Câmpus de Chapadão do Sul

Câmpus de Ponta Porã

Unidade Jatobá

Câmpus de Aquidauana

Câmpus de Coxim

Câmpus Naviraí

Câmpus Goiás

Câmpus Aparecida de Goiânia

Câmpus de Campo Grande

Câmpus de Paranaíba

Câmpus Samambaia

Câmpus de Dourados

Câmpus de Corumbá

Câmpus de Três Lagoas

Unidade Prof. Colemar Natal e Silva

Câmpus de Bonito

Câmpus de Nova Andradina

UFG

UFG

UFG

UFG

UFG

UFG
UFG

UFGD
UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

UFMS

2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

18

22

26

30

12

16

20

24

28

11

15

19

23

27

31

13

17

21

25

29

CO GO

CO GO

CO GO

CO GO

CO MS

CO MS

CO MS

CO MS

CO MS

CO MS

CO GO

CO GO

CO GO

CO GO

CO MS

CO MS

CO MS

CO MS

CO MS

CO MS

Catalão
Goiás
Jataí
Goiânia
Jataí
Goiânia
Aparecida de Goiânia
Cidade Ocidental
Dourados
Aquidauana
Bonito
Campo Grande
Chapadão do Sul
Corumbá
Coxim
Nova Andradina
Paranaíba
Ponta Porã
Três Lagoas
Naviraí

UFMT
UFMT
UFMT
UFMT
UFMT
UFMT
UFMT
UNB
UNB
UNB
UNB

Câmpus Cuiabá
Câmpus Universitário de Rondonópolis
Câmpus Universitário de Sinop
Câmpus Universitário do Araguaia
Unidade Barra do Garças
Unidade II – Cuiabá
Câmpus Várzea Grande
Câmpus Darcy Ribeiro
Unidade Ceilândia
Unidade Gama
Unidade Planaltina

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
DF
DF
DF
DF

Cuiabá
Rondonópolis
Sinop
Pontal do Araguaia
Barra do Garças
Cuiabá
Várzea Grande
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

18

22

26

30

12

16

20

24

28

11

15

19

23

27

13

17

21

25

29

Ufac
Ufac
Ufam
Ufam
Ufam
Ufam
Ufam
Ufam
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
UFPA
Ufra
Ufra
Ufra
Ufra

Câmpus Áulio Gélio Alves de Souza
Câmpus da Floresta
Câmpus do Alto Solimões
Câmpus do Médio Solimões
Câmpus do Vale do Rio Madeira
Câmpus Universitário Moisés Benarrós Israel
Câmpus Universitário Prof. Dorval Varela Moura
Câmpus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho
Câmpus de Alenquer
Câmpus de Itaituba
Câmpus de Juruti
Câmpus de Monte Alegre
Câmpus de Óbidos
Câmpus de Oriximiná
Câmpus de Santarém
Câmpus de Abaetetuba
Câmpus de Altamira
Câmpus de Belém
Câmpus de Bragança
Câmpus de Breves
Câmpus de Cametá
Câmpus de Castanhal
Câmpus de Marabá
Câmpus de Soure
Câmpus de Ananindeua
Câmpus de Tucuruí
Câmpus de Belém
Câmpus de Capanema
Câmpus de Capitão Poço
Câmpus de Paragominas

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

AC
AC
AM
AM
AM
AM
AM
AM
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Rio Branco
Cruzeiro do Sul 
Benjamin Constant
Coari
Humaitá
Itacoatiara
Parintins
Manaus
Alenquer
Itaituba
Juruti
Monte Alegre 
Óbidos
Oriximiná
Santarém
Abaetetuba
Altamira
Belém
Bragança
Breves
Cametá
Castanhal
Marabá
Soure
Ananindeua
Tucuruí
Belém
Capanema
Capitão Poço
Paragominas

CENTRO-OESTECENTRO-OESTE
NORTE
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Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

36
35
34
33
32
31

37
38
39
40
41
42
43
44
45

49

53

47

51

55

46

50

54

48

52

56

Ufra
Ufra
UFRR
UFRR
UFT
UFT
UFT
UFT
UFT
UFT
UFT
Unifap
Unifap
Unifap
Unifap
Unifesspa
Unifesspa
Unifesspa
Unifesspa
Unir
Unir
Unir
Unir
Unir
Unir
Unir

Câmpus de Tomé Açu
Câmpus de Parauapebas
Câmpus do Paricarana
Unidade do Cauamé
Câmpus de Araguaína
Câmpus de Arraias
Câmpus de Gurupi
Câmpus de Miracema
Câmpus de Palmas
Câmpus de Porto Nacional
Câmpus de Tocantinópolis
Câmpus de Santana
Câmpus Marco Zero do Equador
Câmpus Sul
Unidade Centro Binacional do Oiapoque
Câmpus Rondon do Pará
Câmpus Santana do Araguaia
Câmpus São Félix do Xingu
Câmpus Xinguara
Câmpus de Ariquemes
Câmpus de Cacoal
Câmpus de Guajará-Mirim
Câmpus de Ji-Paraná
Câmpus de Rolim de Moura
Câmpus de Vilhena
Câmpus José Ribeiro Filho

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PA
PA
RR
RR
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
AP
AP
AP
AP
PA
PA
PA
PA
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Tomé Açu
Parauapebas
Boa Vista
Boa Vista
Araguaína
Arraias
Gurupi
Miracema do Tocantins
Palmas 
Porto Nacional
Tocantinópolis
Santana 
Macapá
Laranjal do Jari
Oiapoque
Rondon do Pará
Santana do Araguaia
São Félix do Xingu
Xinguara
Ariquemes
Cacoal
Guajará-Mirim
Ji-Paraná
Rolim de Moura
Vilhena
Porto Velho

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

18

22

26

12

16

20

24

28

11

15

19

23

27

13

17

21

25

29
30

Ufal
Ufal
Ufal
Ufal
Ufal
Ufal
Ufal
Ufal
UFBA
UFBA
UFBA
UFBA
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
UFC
UFCA
UFCA
UFCG
UFCG
UFCG
UFCG
UFCG
UFCG

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
BA
BA
BA
BA
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
PB
PB
PB
PB
PB
PB

Câmpus Arapiraca 
Câmpus Delmiro Gouveia
Câmpus Delza Gitaí
Câmpus Sede
Unidade Palmeira dos Índios
Unidade Penedo
Unidade Santana do Ipanema
Unidade Viçosa
Câmpus Anísio Teixeira
Câmpus Reitor Edgar Santos
Câmpus Salvador 
Câmpus Camaçari
Câmpus do Ben¬ca
Câmpus do Cariri
Câmpus do Quixadá
Câmpus do Sobral
Unidade Barbalha
Unidade Crato
Unidade do Pici
Unidade do Porangabussu
Câmpus Crateús
Câmpus Russas
Câmpus Icó
Câmpus de Brejo Santo
Câmpus de Cajazeiras
Câmpus de Campina Grande
Câmpus de Cuité
Câmpus de Patos
Câmpus de Pombal
Câmpus de Souza

Arapiraca
Delmiro Gouveia
Rio Largo
Maceió
Palmeira dos Índios
Penedo
Santana do Ipanema
Viçosa
Vitória da Conquista 
Barreiras
Salvador
Camaçari
Fortaleza
Juazeiro do Norte
Quixadá
Sobral
Barbalha
Crato
Fortaleza
Fortaleza
Crateús 
Russas
Icó
Brejo Santo
Cajazeiras
Campina Grande
Cuité
Patos
Pombal
Sousa

NORTE
NODESTE
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Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

36
35
34
33
32
31

37
38
39
40
41
42
43
44
45

49

53

47

51

55

46

50

54

48

52

56
57
58
59
60

UFCG
Ufersa
Ufersa
Ufersa
Ufersa
Ufesba
Ufesba
Ufesba
UFMA
UFMA
UFMA
UFMA
UFMA
UFMA
UFMA
UFMA
UFMA
Ufoba
Ufoba
Ufoba
UFPB
UFPB
UFPB
UFPB
UFPB
UFPE
UFPE
UFPE
UFPI
UFPI

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

PB
PB
RN
RN
RN
RN
BA
BA
BA
MA
MA
MA
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

Câmpus de Sumé 
Câmpus Caraúbas
Câmpus de Angicos
Câmpus de Mossoró
Câmpus de Pau dos Ferros
Câmpus Itabuna
Câmpus Sede Porto Seguro
Câmpus Teixeira de Freitas
Câmpus de Bacabal
Câmpus de Chapadinha
Câmpus de Codó
Câmpus de Grajaú 
Câmpus de Imperatriz
Câmpus de Pinheiro
Câmpus de São Luís
Câmpus São Bernardo
Câmpus Balsas
Câmpus Bom Jesus da Lapa
Câmpus Luís Eduardo Magalhães
Câmpus Barra
Câmpus de Areia 
Câmpus de Bananeiras
Câmpus de João Pessoa
Câmpus Litoral Norte
Unidade Mamanguape  
Câmpus Centro Acadêmico de Vitória
Câmpus do Agreste
Câmpus Joaquim Amazonas
Câmpus de Bom Jesus
Câmpus de Floriano

Sumé
Caraúbas
Angicos
Mossoró
Pau dos Ferros
Itabuna 
Porto Seguro
Teixeira de Freitas
Bacabal
Chapadinha
Codó
Grajaú 
Imperatriz
Pinheiro
São Luís
São Bernardo
Balsas
Bom Jesus da Lapa
Luís Eduardo Magalhães
Barra 
Areia
Bananeiras
João Pessoa
Rio Tinto
Mamanguape
Vitória de Santo Antão
Caruaru
Recife
Bom Jesus
Floriano

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

66
65
64
63
62
61

67
68
69
70
71
72
73
74
75

79

83

77

81

85

76

80

84

78

82

86
87
88
89
90

UFPI
UFPI
UFPI
UFRB
UFRB
UFRB
UFRB
UFRB
UFRN
UFRN
UFRN
UFRN
UFRN
UFRN
UFRPE
UFRPE
UFRPE
UFRPE
UFS
UFS
UFS
UFS
UFS
Unilab
Unilab
Univasf
Univasf
Univasf
Univasf
Univasf

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

MG
MG
MG
MG
MG
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
SE
SE
CE
BA
BA
PE
PI
BA
PE

Câmpus de Parnaíba 
Câmpus de Picos
Câmpus de Teresina
Câmpus de Amargosa
Câmpus de Cachoeira
Câmpus de Cruz das Almas
Câmpus de Santo Antônio de Jesus
Câmpus Feira de Santana
Câmpus Central
Câmpus de Caicó
Câmpus de Currais Novos
Câmpus de Santa Cruz
Câmpus do Cérebro
Unidade Macaíba
Câmpus de Dois Irmãos
Câmpus de Garanhuns
Câmpus de Serra Talhada
Câmpus Cabo de Santo Agostinho
Câmpus Cidade Universitária Prof. José Aluísio de Campos
Câmpus da Saúde Prof. João Cardoso Nascimento Júnior
Câmpus de Lagarto 
Câmpus de Laranjeiras
Câmpus Universitáro Prof. Alberto Carvalho
Câmpus de Redenção
Câmpus São Francisco do Conde¹
Câmpus Juazeiro
Câmpus Petrolina Centro
Câmpus São Raimundo Nonato
Câmpus Senhor do Bon fim
Unidade Ciências Agrárias

Parnaíba 
Picos
Teresina
Amargosa
Cachoeira
Cruz das Almas
Santo Antônio de Jesus
Feira de Santana
Natal
Caicó
Currais Novos
Santa Cruz Petrolina
Macaíba
Macaíba
Recife
Garanhuns
Serra Talhada
Cabo de Santo Agostinho
São Cristóvão
Aracaju
Lagarto
Laranjeiras
Itabaiana
Redenção 
São Francisco do Conde
Juazeiro
Petrolina
Raimundo Nonato
São Senhor do Bonfim
Petrolina

NORDESTE
NORDESTE
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Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

18

22

26

12

16

20

24

28

11

15

19

23

27

13

17

21

25

29
30

Furg
Furg
Furg
Furg
Furg
Furg
UFCSPA
UFFS
UFFS
UFFS
UFFS
UFFS
Ufpel
Ufpel
Ufpel
Ufpel
Ufpel
Ufpel
UFPR
UFPR
UFPR
UFPR
UFPR
UFPR
UFRGS
UFRGS
UFRGS
UFRGS
UFRGS
UFRGS

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
SC
RS
PR
PR
RS
RS
RS
RS
RS
RS
PR
PR
PR
PR
PR
PR
RS
RS
RS
RS
RS
RS

Câmpus Carreiros 
Câmpus de São Lourenço do Sul
Câmpus Santa Vitória do Palmar
Câmpus Santo Antônio da Patrulha
Unidade Cidade
Unidade da Saúde
Universidade Federal de Ciências da Saúde de PA
Câmpus de Cerro Largo
Câmpus de Chapecó
Câmpus de Erechim
Câmpus de Laranjeiras do Sul 
Câmpus de Realeza
Câmpus Capão do Leão
Câmpus Porto 
Unidade CAVG
Unidade da Saúde
Unidade das Ciências Sociais e Engenharia
Unidade Palma
Câmpus Centro
Câmpus do Litoral
Câmpus do Pontal do Paraná 
Câmpus Palotina
Unidade Agrária
Unidade Politécnico
Câmpus Ceclimar
Câmpus do Centro
Unidade da Saúde
Unidade do Vale
Unidade Olímpico
Câmpus Litoral Norte

Rio Grande 
São Lourenço do Sul
Santa Vitória do Palmar
Santo Antônio da Patrulha
Rio Grande
Rio Grande
Porto Alegre
Cerro Largo
Chapecó
Erechim
Laranjeiras do Sul
Realeza 
Capão do Leão
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Capão do Leão
Curitiba
Matinhos
Pontal do Paraná
Palotina
Curitiba
Curitiba
Imbé
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Tramandaí

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSM
UFSM
UFSM
UFSM
UFSM
Unila
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
Unipampa
UTFPR
UTFPR
UTFPR
UTFPR
UTFPR
UTFPR
UTFPR
UTFPR
UTFPR

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

SC
SC
SC
SC
SC
RS
RS
RS
RS
RS
PR
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Câmpus de Araranguá 
Câmpus de Curitibanos
Câmpus de Joinville
Câmpus Reitor João David Ferreira Lima
Câmpus Blumenau
Câmpus de Frederico Westphalen
Câmpus de Palmeira das Missões
Câmpus de Santa Maria
Câmpus de Silveira Martins
Câmpus Cachoeira do Sul
Câmpus de Foz do Iguaçu
Câmpus Alegrete 
Câmpus Bagé
Câmpus Caçapava do Sul
Câmpus Dom Pedrito
Câmpus Itaqui
Câmpus Jaguarão
Câmpus Sant’Ana do Livramento
Câmpus São Borja
Câmpus São Gabriel
Câmpus Uruguaiana 
Câmpus de Apucarana
Câmpus de Campo Mourão
Câmpus de Cornélio Procópio
Câmpus de Curitiba
Câmpus de Dois Vizinhos
Câmpus de Francisco Beltrão
Câmpus de Guarapuava¹
Câmpus de Londrina
Câmpus de Medianeira

Araranguá
Curitibanos
Joinville
Florianópolis
Blumenau
Frederico Westphalen
Palmeira das Missões
Santa Maria
Silveira Martins
Cachoeira do Sul
Foz do Iguaçu
Alegrete
Bagé
Caçapava do Sul
Dom Pedrito
Itaqui
Jaguarão
Sant’Ana do Livramento
São Borja
São Gabriel
Uruguaiana
Apucarana
Campo Mourão
Cornélio Procópio 
Curitiba
Dois Vizinhos
Francisco Beltrão
Guarapuava
Londrina
Medianeira

36
35
34
33
32
31

37
38
39
40
41
42
43
44
45

49

53

47

51

55

46

50

54

48

52

56
57
58
59
60

SUL
SUL
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Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

UTFPR
UTFPR
UTFPR

S
S
S

PR
PR
PR

Câmpus de Pato Branco
Câmpus de Ponta Grossa
Câmpus de Toledo

Pato Branco
Ponta Grossa
Toledo63

62
61

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

18

22

26

12

16

20

24

28

11

15

19

23

27

13

17

21

25

29
30

UFABC
UFABC
UFABC
Ufes
Ufes
Ufes
Ufes
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFJF
UFJF
Ufla
UFMG
UFMG
UFMG
Ufop
Ufop
Ufop
Ufop
Ufop
UFRJ

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SP
SP
SP
ES
ES
ES
ES
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
RJ

Câmpus Mauá
Câmpus Santo André
Câmpus São Bernardo do Campo
Câmpus Alaor Queiroz de Araújo
Câmpus de Alegre
Câmpus de São Mateus
Unidade Thomaz Tomazz
Câmpus de Angra dos Reis
Câmpus de Campos dos Goytacazes
Câmpus de Itaperuna
Câmpus de Macaé
Câmpus de Niterói
Câmpus de Nova Friburgo
Câmpus de Rio das Ostras
Câmpus de Santo Antônio de Pádua
Câmpus de Volta Redonda
Unidade de Miracema
Unidade de Quissamã
Câmpus de Juiz de Fora
Câmpus Governador Valadares
Câmpus de Lavras
Câmpus Montes Claros
Câmpus Pampulha
Unidade Saúde
Câmpus de João Monlevade
Câmpus de Ouro Preto
Câmpus Mariana – Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Unidade II de Mariana – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade Morro do Cruzeiro
Câmpus Macaé

Mauá
Santo André
São Bernardo do Campo
Vitória
Alegre
São Mateus
Vitória
Angra dos Reis
Campos dos Goytacazes
Itaperuna
Macaé
Niterói
Nova Friburgo
Rio das Ostras
Santo Antônio de Pádua
Volta Redonda
Miracema
Quissamã
Juiz de Fora
Governador Valadares
Lavras
Montes Claros
Belo Horizonte
Belo Horizonte
João Monlevade
Ouro Preto
Mariana
Mariana
Ouro Preto
Macaé

SUL
SUDESTE
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Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

UFRJ
UFRJ
UFRJ
UFRRJ
UFRRJ
UFRRJ
Ufscar
Ufscar
Ufscar
Ufscar
UFSJ
UFSJ
UFSJ
UFSJ
UFSJ
UFSJ
UFTM
UFU
UFU
UFU
UFU
UFU
UFU
UFV
UFV
UFV
UFVJM
UFVJM
UFVJM
UFVJM

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
SP
SP
SP
SP
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

Câmpus Universitário Ilha do Fundão
Câmpus Xerém
Unidade Praia Vermelha
Câmpus de Nova Iguaçu
Câmpus de Três Rios
Câmpus Seropédica
Câmpus Araras
Câmpus São Carlos
Câmpus Sorocaba
Câmpus de Lagoa dos Sinos
Câmpus Alto Paraopeba – Ouro Branco
Câmpus de Santo Antônio
Câmpus Centro-Oeste Dona Lindu
Câmpus de Sete Lagoas
Unidade Dom Bosco
Unidade Tancredo Neves
Câmpus de Uberaba
Câmpus de Monte Carmelo
Câmpus de Patos de Minas
Câmpus do Pontal
Câmpus Santa Mônica
Unidade Educação Física
Unidade Umuarama
Câmpus de Floresta
Câmpus de Rio Paranaíba
Câmpus de Viçosa
Câmpus Avançado Mucuri
Câmpus JK
Unidade Centro de Convenções
Câmpus Janaúba

Rio de Janeiro
Duque de Caxias
Rio de Janeiro
Nova Iguaçu
Três Rios
Seropédica
Araras
São Carlos
Sorocaba
Buri
Ouro Branco
São João Del-Rei
Divinópolis
Sete Lagoas
São João Del-Rei
São João Del-Rei
Uberaba
Monte Carmelo
Patos de Minas
Ituiutaba
Uberlândia
Uberlândia
Uberlândia
Florestal
Rio Paranaíba
Viçosa
Teó¬lo Otoni
Diamantina
Diamantina
Janaúba

36
35
34
33
32
31

37
38
39
40
41
42
43
44
45

49

53

47

51

55

46

50

54

48

52

56
57
58
59
60

Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

UFVJM
Unifal
Unifal
Unifal
Unifal
Unifal
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unifesp
Unirio
Unirio
Unirio
Unirio
Unirio
Unirio

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

MG
MG
MG
MG
MG
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ

Câmpus Unaí
Câmpus Alfenas
Câmpus Poços de Caldas
Câmpus Varginha
Câmpus de Itabira
Câmpus Prof. José Rodrigues Seabra
Câmpus da Baixada Santista – Vila Mathias
Câmpus de Guarulhos
Câmpus de Osasco
Câmpus de São José dos Campos
Câmpus de São Paulo – Vila Clementino
Câmpus Diadema
Unidade Eldorado
Unidade Zona Leste
Câmpus Embu
Câmpus Pasteur 296
Unidade Frei Caneca
Unidade Mariz e Barros
Unidade Pasteur 436
Unidade Pasteur 458
Unidade Voluntários da Pátria

Unaí
Alfenas
Poços de Caldas
Varginha
Itabira
Itajubá
Santos
Guarulhos
Osasco
São José dos Campos
São Paulo
Diadema
Diadema
São Paulo
Embu
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

66
65
64
63
62
61

67
68
69
70
71
72
73
74
75

79

77

81

76

80

78

SUDESTE
SUDESTE
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Nº IFES DENOMINAÇÃO DO CAMPUS/UNIDADE REGIÃO UF MUNICÍPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

18

22

26

12

16

20

24

28

11

15

19

23

27

13

17

21

25

29
30

UFG
UFG
UFMT
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
Ufopa
UFPA
Ufra
Ufra
Unifap
Unifesspa
Unifesspa
Unifesspa
Unifesspa
UFBA
UFC
UFC
UFCA
UFCA
UFCG
Ufersa
Ufesba
Ufesba
Ufesba
UFMA
Ufoba
Ufoba

CO
CO
CO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

GO
GO
MT
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
AP
PA
PA
PA
PA
BA
CE
CE
CE
CE
PB
RN
RN
BA
BA
MG
MG
MG

Câmpus Aparecida de Goiânia
Câmpus Cidade Ocidental
Câmpus Várzea Grande
Câmpus de Alenquer
Câmpus de Itaituba
Câmpus de Juruti
Câmpus de Monte Alegre
Câmpus de Óbidos
Câmpus de Oriximiná
Câmpus de Ananindeua
Câmpus de Capanema
Câmpus de Tomé Açu
Unidade Centro Binacional do Oiapoque
Câmpus Rondon do Pará
Câmpus Santana do Araguaia
Câmpus São Félix do Xingu
Câmpus Xinguara
Câmpus Camaçari
Câmpus Crateús
Câmpus Russas
Câmpus Icó
Câmpus de Brejo Santo
Câmpus de Cajazeiras
Câmpus de Pau dos Ferros
Câmpus Itabuna
Câmpus Sede Porto Seguro
Câmpus Teixeira de Freitas
Câmpus Balsas
Câmpus Bom Jesus da Lapa
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Aparecida de Goiânia
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Itaituba
Juruti
Monte Alegre 
Óbidos
Oriximiná
Ananindeua
Capanema
Tomé Açu
Oiapoque
Rondon do Pará
Santana do Araguaia
São Félix do Xingu
Xinguara
Camaçari
Crateús 
Russas
Icó
Brejo Santo
Cajazeiras
Pau dos Ferros
Itabuna 
Porto Seguro
Teixeira de Freitas
Balsas
Bom Jesus da Lapa
Luís Eduardo Magalhães
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MG
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SP
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Câmpus Cabo de Santo Agostinho
Câmpus São Francisco do Conde¹
Câmpus Litoral Norte
Câmpus Blumenau
Câmpus Cachoeira do Sul
Câmpus de Guarapuava¹
Câmpus Mauá
Câmpus Governador Valadares
Câmpus de Lagoa dos Sinos
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Câmpus de Patos de Minas
Câmpus Janaúba
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Unidade Zona Leste
Câmpus Embu
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36
35
34
33
32
31

37
38
39
40
41
42
43
44
45

47
46

NOVOS CÂMPUS A SEREM IMPLANTADOS (ENTRE 2011 A 2014)
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ANEXOS

MAPAS CENSO IBGE 2000 – 2010 
SANTOS-SP | GAMA-DF | 
MONTE CARMELO-MG

ANEXO B

As planilhas de composição das faixas de classificação 
estão disponíveis em CD
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ANEXOSANEXOS

GAMA
FAIXA ETÁRIA - CRIANÇA

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
FAIXA ETÁRIA - ADOLESCENTE

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
FAIXA ETÁRIA - ADULTO

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
ESCOLARIDADE - SEM INSTRUÇÃO

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
ESCOLARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
ESCOLARIDADE - ENSINO SUPERIOR

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 1 (SEM RENDIMENTO)

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 5 (CLASSE B)

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

GAMA
DENSIDADE POPULACIONAL (HAB./HEC.)

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
FAIXA ETÁRIA - CRIANÇA

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

0         2       4

CRIANÇA (0 A 9 ANOS)

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75 

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

km                  km                               km 

20102000

PRÉ-ADOLESCENTE 
(10 A 14 ANOS)

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

MONTE CARMELO
FAIXA ETÁRIA - PRÉ -ADOLESCENTE

0 km        2km        4km



751750 751

ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
FAIXA ETÁRIA - ADOLESCENTE

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
FAIXA ETÁRIA - ADULTO 

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
ESCOLARIDADE - SEM INSTRUÇÃO 

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
ESCOLARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

0         2       4

ENSINO FUNDAMENTAL

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

km                  km                               km 

20102000

ENSINO MÉDIO

MENOR QUE 100

101 - 500

501 - 700

701 - 900

MAIOR QUE 900

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

MONTE CARMELO
ESCOLARIDADE - ENSINO MÉDIO

0 km        2km        4km

20102000



759758 759

ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
ESCOLARIDADE - ENSINO SUPERIOR

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO
RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 1(SEM RENDIMENTO)

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

MONTE CARMELO

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS
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ANEXOSANEXOS
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ANEXOSANEXOS
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ANEXOSANEXOS
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20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

PRÉ-ESCOLA                  
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

MENOR QUE 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

MAIOR QUE 300

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
ESCOLARIDADE - PRÉ-ESCOLA

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

SANTOSENSINO FUNDAMENTAL

MENOR QUE 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

MAIOR QUE 300

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

ESCOLARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL

0             4                             8km                      km                                km 

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

ENSINO MÉDIO

MENOR QUE 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

MAIOR QUE 300

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
ESCOLARIDADE - ENSINO MÉDIO

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

SANTOSENSINO SUPERIOR

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

ESCOLARIDADE - ENSINO SUPERIOR

0             4                             8km                      km                                km 

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

PÓS-GRADUAÇÃO

MENOR QUE 10

9 - 15

16 - 25

26 - 30

MAIOR QUE 30

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
ESCOLARIDADE - PÓS-GRADUAÇÃO

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

SANTOSFAIXA 1      
(SEM RENDIMENTO)

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 1 (SEM RENDIMENTO)

0             4                             8km                      km                                km 

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

FAIXA 2 - CLASSE E

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 2 (CLASSE E )

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

SANTOSFAIXA 3 - CLASSE D

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 3 (CLASSE D)

0             4                             8km                      km                                km 

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

FAIXA 4 - CLASSE C

MENOR QUE 50

51 - 100

101 - 149

150 - 200

MAIOR QUE 200

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 4 (CLASSE C)

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

SANTOSFAIXA 5 - CLASSE B

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 5 (CLASSE B)

0             4                             8km                      km                                km 

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

FAIXA 2 - CLASSE E

MENOR QUE 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

MAIOR QUE 100

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
RENDIMENTO - CHEFE DE FAMÍLIA FAIXA 6 (CLASSE A)

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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ANEXOSANEXOS

SANTOSDENSIDADE 
POPULACIONAL (HAB./HEC.)

MENOR QUE 100

101 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

MAIOR QUE 1500

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

DENSIDADE POPULACIONAL (HAB./HEC.)

0             4                             8km                      km                                km 

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016

DENSIDADE HABITACIONAL
(DOMIC./HEC.)

MENOR QUE 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

MAIOR QUE 400

INTENSIDADE

BAIXA 

MÉDIA 

ALTA

SANTOS
DENSIDADE HABITACIONAL (DOMIC./HEC.)

0 km          4km               8km

20102000

Base Cartográfica:  Censos Demográficos IBGE - 2000 e 2010. Autora: Elaine Saraiva, 2016. Org.: Josimar Souza, 2016
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