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Estudos e considerações acerca da ideia de CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

- formulação de um programa de atividades – 

 

“(...) é indiferente que as faculdades continuem isoladas  

ou reunidas se um princípio de organização geral  

não lhes modificar o caráter.” 

Inquérito sobre o Problema da Universidade Brasileira. 1928. 

 

 Ao investigar a ideia de universidade no contexto brasileiro, questões das mais 

diversas e relevantes tomam lugar central no modo de como é realizada a leitura da 

existência e a construção das relações acerca desse lugar peculiar, o do Campus 

Universitário, diversas vezes pensado e visto sobre a alcunha de ‘Cidade Universitária’.  

 Um dos pontos centrais para a compreensão do desenho de funcionamento que 

hoje assistimos dentro das universidades brasileiras é a criação e adoção da Lei 

Francisco Campos, de 1931- que, impulsionada pela tarefa de pensar e transmitir a 

cultura brasileira, previa uma reforma educacional de caráter nacional, dispondo sobre o 

funcionamento do ensino secundário e direcionando também as atividades dos poucos 

núcleos acadêmicos à pesquisa, com maior autonomia administrativa e pedagógica. 

 O estímulo provocado por decisões como este decreto se configurou numa 

torrente de constituição de polos de ensino que hoje são referências absolutas dentro 

do cenário nacional, instituições como a UFMG, UFRJ – inaugurada como ‘Universidade 

do Brasil, a USP e a UFRGS tiveram como embriões estes núcleos da geração de 30. 

 Com um cenário econômico e político favorável a este processo, foram dados 

os primeiros passos rumo à consolidação das universidades brasileiras, disso questões 

como o funcionamento geral da estrutura do sistema universitário e disposições sobre 

o projeto das construções surgem com uma atenção central. 

 Muito foi discutido se a criação e reforma dos centros de ensino existentes 

imersos na malha urbana sobre a forma de prédios pontuais, aparentemente isolados – 

ao menos no critério físico de implantação desses edifícios, poderia trazer mais 

vantagens frente à possibilidade de criação de um campus integrado (cidade 

universitária) onde estes herdeiros da tarefa de transmitir a cultura atuariam com maior 

interação – ao menos no critério físico. 

É interessante deixar explícito que a ideia de cidade universitária que 

importamos, sustentada pelo vislumbre da interação e integração entre os cursos e os 

avanços que isso articularia para as universidades enquanto difusoras do conhecimento 

produzido, vem de um modelo americano de planejamento físico bastante imbuído pelo 

ideal do progresso. Neste modelo, as cidades universitárias propostas estruturam-se 



seguindo o padrão urbanístico da cidade moderna – setorização rígida, estrutura viária 

automotiva e edifícios isolados em áreas extensas. 

Este conjunto de partidos e posições acerca da estrutura física da cidade 

universitária carrega consigo o serviço de endossar o discurso de progresso realizado 

à época pelo conhecido Estado Novo de Getúlio, servindo-lhe de ‘cartão-postal’ – 

paralelamente, a decisão de locar este campus ‘uno’ e pontual na periferia próxima dos 

grandes centros urbanos da época associada ao retrato de quem frequentava a 

universidade na década de 30 e 40, revela uma estratégia de demarcação territorial 

dos grupos de renda elevada, culturalmente hegemônicos dentro do ambiente 

acadêmico - como se o núcleo urbano abastado estivesse se espreguiçando e a 

consequência disso seria o ganho do território periférico protegido e legitimado 

progresso que esse feito traria. 

Portanto a existência dos campi universitários das principais metrópoles do país 

da forma como conhecemos traz um histórico de relações e posições socioeconômicas, 

políticas e ideológicas e imprime falhas estruturais semelhantes às observadas na 

concepção das cidades modernas – problemas de mobilidade, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, verifica-se a carência de um tom urbano real, uma vez que as tímidas dinâmicas 

de fluxo fora dos edifícios e os grandes espaços edílicos entre um edifício e outro 

conferem um ambiente estéril e, em grande parte do tempo desértico, monótono - 

monotonia essa rompida talvez apenas nos horários de almoço e jantar, início e final do 

horário letivo, quando é possível enxergar sombras dos ‘viventes ao mesmo tempo’ que 

se relacionam com o território da universidade. 

Outra importação substancial para entender o estado atual das universidades 

brasileiras é a do funcionamento institucional baseado no modelo napoleônico 

(Politécnica), caracterizado por prever um sistema educacional e científico 

extremamente centralizado, estratificado, formalizado e rígido. Esta importação se deu 

de maneira tardia, uma vez que à época já se balizavam os problemas estruturais de 

pensar um funcionamento acadêmico nesses moldes ao passo que, simultaneamente 

acontecia uma valorização grande da especialização e o cientificismo como 

metodologias avançadas de ensino e prática dos conhecimentos. 

 As consequências do tecnicismo científico adotado e as deficiências 

proporcionadas pelo planejamento físico do campus somam-se numa força distanciadora 

dos ideais primeiros de interação, integração e divulgação dos conhecimentos 

produzidos e discutidos no ambiente acadêmico, retornando assim um diagnóstico de 

universidade na qual os conhecimentos não dialogam e – quando existe um esboço de 

retorno, este ocorre da comunidade acadêmica para ela própria, sem grandes retornos 

práticos para a sociedade local/nacional; daí a relevância das pesquisas de extensão e 

atividades integradoras, atividades práticas que têm por si a latência da possibilidade 

de mobilização de conhecimentos das mais diversas áreas. 

 Abordando agora uma escala pontual de elucidação do contexto que permeia o 

desenvolvimento do projeto em questão, a última votação realizada na Escola de 

Arquitetura, Urbanismo e Design abre indicativo de mudança do funcionamento físico 



dos cursos hoje sediados no prédio para o lote estudado na cidade universitária, o que 

torna - de maneira bastante discutível, a ocupação proposta neste projeto como 

temporária. 

 Por tanto, num apanhado geral, seria no mínimo interessante que uma 

proposição para o sítio trabalhado ouvisse e esboçasse esforços para aliviar as 

insuficiências tanto do funcionamento dinâmico do campus universitário – questões de 

mobilidade, demandas infraestruturais - como dos prédios ainda imersos na malha 

urbana, como é o caso do prédio da EA – demanda de espaço físico. Além disso, 

atentando para promover a idealização da integração/interação das pessoas e 

conhecimentos, começando a enfatizar o terreno e as possibilidades de fruição da 

universidade no imaginário dos estudantes da UFMG como um todo. Isso pode ser 

“traduzido” num programa de funcionamento estruturado por: 

 

_Central de gestão e manutenção de Bicicletas comunitárias no Campus 

_Canteiro Experimental EA-UFMG e Oficinas de construção, marcenaria e outras 

atividades. 

_Vestiário comum e Instalações de apoio aos estudantes e funcionários  

_Zonas de descanso 
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