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RESUMO: O trabalho apresenta diversas reflexões e questionamentos no contexto nacional, 

regional e local sobre a implantação dos espaços universitários (campi universitários) na tentativa 

do cumprimento das metas institucionais e as interfaces que emergem e que se refletem na 

conformação espacial por meio de diversas transformações nas espacialidades e temporalidades 

em lógicas universais e particulares. Por meio de leituras acadêmicas, além do trabalho diário com 

o assunto, observa-se que as relações entre universidade, cidade e sociedade no Brasil, 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, que, mesmo quando incorporadas ao tecido urbano (em virtude do 

crescimento da cidade e da incorporação dessas áreas em um tecido contíguo), ainda assim não 

conseguem recuperar as relações humanas com a população e a vida urbana, estabelecendo um 

processo de segregação e fragmentação intrínseco ao seu papel na sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços universitários; Campi universitários; cidade contemporânea; 

Universidade; Sociedade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho1 inicia como uma investigação das relações entre as cidades, as 

universidades e a sociedade análise construtiva e critica em relação às estratégias de 

                                                             
1  Esse trabalho é parte integrante da pesquisa de doutoramento em andamento, sob o titulo: (Des) continuidades e 

rupturas nos espaços urbanos contemporâneos: Reflexões sobre o papel dos novos campi universitários, sob 

orientação do Prof.Dr. Manoel Rodrigues Alves, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São 

Paulo. 

Vale destacar que parte desta pesquisa, também se deve a realização dos trabalhos cotidianos exercidos na Diretoria 

de Infraestrutura, da Universidade Federal de Uberlândia. Desta forma, apresentando contribuições indiretas dos 

profissionais (arquitetos e engenheiros) lotados no setor, já que as trocas de conhecimentos em busca de soluções e 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 829 

planejamento e de gestão urbana, em especial na implantação dos novos campi universitários, 

norteando o crescimento e desenvolvimento das Universidades públicas brasileiras na 

contemporaneidade. E analisar a inserção dos campi universitários como estratégia de 

desenvolvimento urbano e em suas transformações significativas e determinantes, nas 

conformações espaciais das cidades. 

No Brasil, assim como no contexto latino-americano, entre os anos 20 a 70, até meados de 

1990, os últimos campi universitários foram instalados2. 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), com determinações e algumas vezes até 

imposições de configuração espacial e formas de incorporação desse equipamento nas cidades, 

funcionando como palco de atuação das forças sociais e políticas imbricadas no contexto físico-

espacial e adotados ora com discursos progressistas, ora com discursos autoritário sem busca da 

chamada modernização do país. 

A partir de 20023, por meio do atendimento de demandas específicas e, de fato, a partir de 

20074, pensado como uma ação estratégica para o desenvolvimento do país surge um novo 

episódio na história brasileira concernente à inserção de campi universitários, com a adoção do 

programa de expansão do ensino superior com o objetivo de interiorização e consolidação das 

universidades públicas federais, denominado Reuni, que 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 municípios5, 

conforme apresentado na Figura 28 (BRASIL, 2012). 

                                                                                                                                                                                                          
propostas são constantes e fazem parte dos questionamentos indicados neste trabalho e, portanto recebem os 

créditos juntamente com a autora. 

2   Nesse período foram implantados 45 campi universitários no Brasil (BRASIL, 2012; RODRIGUES, 1997).  

3  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. 

4
  Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – Reuni. 

5   Vale ressaltar que esse número se refere apenas às Universidades Federais, sem contabilizar os Institutos Federais 

(alguns possuem ensino superior, inclusive pós-graduação), tendo sido 321 campi universitários 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).  
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Esses novos campi são indicados nas Figuras 01 e 02, sendo a primeira Figura referente 

aos campi dos Institutos Federais e o segundo das Universidades Federais, já que devido a sua 

quantidade significativa serão apresentados apenas localizados no território e os periodos de 

criação. 

 

FIGURAS 01 E 02: os novos campi universitários dos institutos federais e das das 

universidade federais no brasil previsto até 2014. 

 

Fonte: Brasil (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. 

Desta forma é apresentada em três contextos reflexões e questionamentos sobre o tema: 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 UFU6 e suas repercussões na sociedade. 

 

2. CONTEXTO NACIONAL 

 

                                                             
6 Universidade Federal de Uberlândia. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 831 

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 (SOARES, 2013; IBGE, 2007; IBGE, 2010). 

O crescimento do grau de urbanização no Brasil nos anos 40, 60, 2000 e 2010, 

respectivamente, apresentados na Figura 03, 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. 

 

Figura 03: Mapa de crescimento urbano nos anos a) 1940; b) 1960; c) 2000 e d) 2010. 

A)  B)  
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C)  D)  

Fonte: IBGE (2007). 

 

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; SOARES, 2013; NASCIMENTO JUNIOR, 2006, p. 146). 

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; SOARES, 

2013; NASCIMENTO JUNIOR, 2006). 

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 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). 

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 
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existentes, o que promoveu um significativo aumento dos campi universitários em todas as 

regiões brasileiras (BRASIL, 2012, p. 9-10). 

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 04, 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 

Salvador, São Luís, Natal e região, Teresina, Campo Grande e Belo Horizonte (novos pontos 

vermelhos no mapa). 

 

Figura 04: a) mapa de localização do ensino superior (2004) e b) mapa de localização dos 

deslocamentos promovidos pelo ensino superior (2007). 

A)  B)  

Fonte: IBGE (2010). 
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No ano de 2015, aguardava-se a publicação do levantamento de deslocamentos dos anos 

2013-2014, que marcaria o fim da implantação de todas as etapas Reuni. No entanto, no início de 

2015, o IBGE anunciou o cancelamento da pesquisa em razão de restrições financeiras, de forma 

que ela não mais será realizada. Assim, espera-se que no próximo ano seja feita a reabertura e a 

elaboração de novos mapas, para estabelecer um comparativo entre os dados fornecidos até 

então. 

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). 
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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. 

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. 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). 

 

Figura 05: movimentação de pesquisadores no brasil e sua relação com o espaço urbano. 

 

Fonte: Pierro (2016). 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

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 
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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 socioespacial, 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 questionamentos junto ao município e ao Estado, como a 

necessidade de infraestrutura básica (água, esgoto, drenagem, iluminação pública, sistema 

viário)7, deslocamento por meio de transporte público, construção de acessos, ofertas de moradia 

nas proximidades, entre outros, mas principalmente a criação de espaços que não se articulam 

com a vida urbana, com a falta de atividades compartilhadas com a cidade. 

 

4. CONTEXTO LOCAL 

 

                                                             
7   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.  
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Em um contexto local (de atuação da autora), na Universidade Federal de Uberlândia, é 

possível verificar algumas das questões citadas anteriormente, tomando como exemplo o Campus 

Santa Mônica8, inaugurado em meados da década de 70, em uma região periférica ao centro 

urbano da cidade (PRIETO, 2005, p. 144). 

Na Figura 06-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. Já a Figura 06-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) (CALDERARI, 2012; FONSECA, 2007). 

 

Figura 06: a) foto de 1973 e b) foto de 2014. 

A)  

                                                             
8   É necessário ressaltar que a Universidade Federal de Uberlândia é composta por diversos campi, sendo o Campus 

Santa Mônica citado apenas como exemplicação, 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 Ituitutaba-MG; Campus Monte 

Carmelo (242.000,00 m²); e o Campus Patos de Minas (área ainda em definição em razão de processos 

jurídicosdecorrentes de ações sobre as áreas doadas). 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 838 

B)  

Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura/UFU. Adaptado pela autora. 

 

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 Certershopping, 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. 
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Além dessas questões, várias ações fortaleceram o processo de segregração 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, 

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, o público e do também público. 

A barreira física, que pode ser representada tantos por barreiras naturais: córregos e a 

linha férrea, como também as barreiras artificiais: com a construção dos muros e gradis, podem 

ser considerados agravantes, no entanto não são os únicos.  É possível verificar que a falta de 

articulação e conexões desse equipamento com a cidade e a sociedade, investigando suas 

dimensões socioespacias e sua interferência nas dinâmicas territoriais como indutores de 

crescimento e desenvolvimento urbano e no qual seja possivel estabelecer relações em paralelo 

com as problematizações e tendências não apenas dos próprios espaços universitários, mas 

também sua relação com a produção do espaço urbano contemporâneo é de fato significativo e 

algo para se verificar com mais atenção. 

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, 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. 

Tal situação é verificada pela 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/estaduais, 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). 

Os novos campi, Glória, Monte Carmelo, Pontal e Patos de Minas, em meio ao 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, 
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podemos verificar um distanciamento significativo entre o desejo e a realidade ou entre a teoria da 

prática. 

Esse afastamento entre os planos/projetos e suas aplicabilidades, onde a implantação 

apresenta peculiaridades, em virtude de inúmeras questões, que envolvem desde a 

disponibilidade de recursos financeiros, problemas com as áreas de implantação, planejamento e 

previsão orçamentária municipal, estadual e federal, até a continuidade administrativa de gestões 

são relevantes. Apenas como exemplificação, abaixo são apresentadas imagens do projeto 

(idealizações) e da atual situação de cada campus da UFU. 

 

Figura 07: Campus Glória – a) projeto (2011) e b) situação atual (2015). 

A)  B)  

Fonte: arquivo da diretoria de infraestrututura/ufu. 

 

Figura 08: Campus Glória – a) situação atual (2014): construção da 1ª etapa e b) área do 

complexo esportivo: reformas. 

A)  B)  

Fonte: arquivo da diretoria de infraestrututura/ufu. 

 

Figura 1: Campus Glória – área de invasão e ocupação irregular (2013). 
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Fonte: Péret (2014). 

 

Figura 10: Campus Monte Carmelo – a) projeto (2013), b) construção do primeiro bloco e c) 

situação atual (2015). 

A)  B)   

C)  

Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura/UFU. 

 

Figura 11: Campus Pontal – a) projeto (2009-2014), b) construção do nucleo pioneiro e situação 

atual (2014). 
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A)  B)  

C)  

Fonte: Arquivo da Diretoria de Infraestrututura/UFU. 

 

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 e inadequados, 

propícios à promoção da violência urbana, a falta de interesse pela comunidade, a desarticulação 

com a sociedade, entre outros. 

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 parte dos campi 

universitários do país (UFBA, UNB, UFPel, USP, entre outras).  

A questão é que o pertencimento dos campi universitário à cidade ainda é polêmico e 

perpassa no entendimento da Universidade e suas funções/relações com a cidade e a sociedade, 

principalmente considerando o papel social da universidade no espaço urbano. Sendo este, não 

sendo considerados 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, os 

campi poderiam, portanto, ser utilizados como espaços públicos e de domínio público, abertos, 

inclusivos e acessíveis a toda a população. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

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 mais 

adequado. 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. 

De forma bem sintética neste momento do trabalho, foram apresentadas algumas 

preocupações identificadas com relação ao tema abordado que buscam demonstrar uma visão 

ampliada de alguns problemas e tendências que vivenciamos diariamente e que comprometem a 

função da Universidade na cidade. E por mais que os projetos de arquitetura e os desenhos 

urbanos propostos tentem corresponder às expectativas da comunidade, 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. Retorna-se então à “velha e repetitiva” 

pergunta: que universidade queremos? Qual o papel da universidade na sociedade e na cidade 

contemporânea? 
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