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RESUMO,

As+infraestruturas+universitárias+são+atualmente+entendidas+como+elementos+chave+nas+dinâmicas+

urbanas.+Contrariando+um+modelo+de+universidade+reservada+e+centrada+em+si+própria,+procuraSse+

a+sua+integração+na+cidade,+capaz+de+fomentar+a+interação+da+comunidade+académica+com+outros+

parceiros,+incluindo+o+sector+empresarial+e+a+população+em+geral.+

A+presente+dissertação+questiona+o+papel+ das+Universidades+nas+Cidades+ contemporâneas.+ É+ seu+

objetivo+ principal+ explorar+ os+ modelos+ adotados+ na+ construção+ e+ expansão+ de+ infraestruturas+

universitárias+ integradas+ na+ cidade+ e+ analisar+ as+ dinâmicas+ estabelecidas.+ Tendo+ como+ base+ a+

Université+Catholique+de+LouvainSlaSNeuve+(UCL)+localizada+na+cidade+de+LouvainSlaSNeuve+(LLN)+é+

proposta+uma+análise+dos+tipos+de+dinâmicas+urbanas+e+universitárias+geradas,+seguindo+três+níveis+

distintos+de+abordagem:+1)+ao+nível+das+ influências+geradas+em+termos+territoriais;+2)+ao+nível+do+

desenho+urbano+e+da+interação+estabelecida+com+a+cidade;+3)+ao+nível+do+recinto+universitário,+das+

suas+valências+funcionais,+dos+edifícios+e+dos+seus+espaços+de+aprendizagem.+

A+dissertação+está+organizada+em+duas+partes.+Na+primeira+parte+referemSse+os+desafios+com+que+

se+ confronta+ a+ universidade+ contemporânea;+ analisamSse+ diferentes+ modelos+ universitários+

segundo+ três+ níveis+ distintos:+ (i)+ desenho+ urbano+ –+ interação+ cidadeSuniversidade;+ (ii)+ recinto+

universitário+ –+ trabalhar,+ viver+ e+ interagir;+ e+ (iii)+ conceção+ dos+ edifícios+ e+ dos+ espaços+ de+

aprendizagem;+e+desenvolveSse+um+esquema+de+classificação+de+espaços+universitários.+Na+segunda+

parte,+ com+ base+ na+ primeira,+ abordaSse+ o+ caso+ particular+ da+ UCL.+ FazSse+ um+ breve+ historial+ da+

universidade;+ identificamSse+ as+ razões+ que+ decidiram+ a+ criação+ da+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve;+

descrevemSse+as+diferentes+estratégias+e+experiências+urbanísticas+e+arquitetónicas+que+ influíram+

na+ sua+ conceção;+ e+ focamSse+ as+ alterações+ que+ foram+ ocorrendo+ ao+ longo+ do+ processo+ de+

consolidação.+

ConcluiSse+que+a+construção+da+UCL+constituiu+“uma+espécie+de+laboratório+para+uma+experiência+

urbana”+ (Woitrin,+ 1998a)+ e+ “partiu+ do+ princípio+ de+ uma+ reflexão+ sobre+ a+ universidade”++

(Woitrin,+ 1987)+ conduzindo+ à+ conceção+ de+ infraestruturas+ específicas+ com+ forte+ identidade+

espacial.+A+ sua+organização+e+ inserção+no+ tecido+urbano+ são+geradores+de+ vivências+particulares,+

que+ se+ constituem+ como+ elementos+ chave+ nas+ dinâmicas+ funcionais+ da+ cidade+ garantindo+ ao+

mesmo+ tempo+ ambientes+ estimulantes,+ consentâneos+ com+ atividades+ de+ ensinoSaprendizagem+e+

de+investigação.+

+

PalavrasSchave:+infraestruturas+universitárias;+dinâmicas+urbanas;+LouvainSlaSNeuve;+núcleo+urbano+ +



ABSTRACT,

The+ university+ infrastructures+ are+ currently+ perceived+ as+ key+ elements+ in+ the+ urban+

dynamics.+The+integration+of+the+university+ in+the+city+ is+desired,+promoting+the+interaction+

between+the+academic+community+and+other+partners,+including+the+business+sector+and+the+

population+in+general,+opposed+to+a+reserved+and+selfScentred+university+model.+

The+ present+ work+ questions+ the+ Universities’+ roles+ in+ the+ contemporary+ Cities.+ Its+ main+

purpose+ is+ to+explore+the+adopted+models+on+the+construction+and+expansion+of+university+

infrastructures+ that+ are+ integrated+ in+ the+ city,+ and+ to+ analyse+ the+ established+ relationship+

between+both+ realities.+ Based+on+ the+ example+of+ the+Université+ Catholique+de+ LouvainSlaS

Neuve+ (UCL)+ located+ in+ LouvainSlaSNeuve+ (LLN),+ the+ analysis+ of+ the+ urban+ and+ university’s+

generated+dynamics+ is+ proposed,+ following+ three+different+ approaches:+ 1)+ the+ level+ of+ the+

territorial+ influences+created;+2)+the+level+of+urban+design+and+its+relationship+with+the+city;+

3)+the+level+of+university+campus,+functional+values,+buildings+and+learning+spaces.+

This+ thesis+ is+ divided+ in+ two+ parts.+ The+ first+ part+ refers+ the+ contemporary+ university’s+

challenges;+ analyses+ the+ several+ university+ models+ according+ to+ three+ different+ levels:++

(i)+ urban+ design+ –+ citySuniversity+ interaction;+ (ii)+ campus+ –+working,+ living+ and+ interacting;++

(iii)+ buildings+ and+ learning+ spaces’+ design;+ and+ develops+ an+ university+model+ classification+

scheme.+The+second+part,+based+on+the+first+one,+approaches+the+particular+UCL+study+case.+

A+brief+historical+ review+of+ the+university+ is+made;+ the+premises+that+promoted+LouvainSlaS

Neuve’s+ creation+ are+ pointed+ out;+ the+ different+ urban+ and+ architectural+ strategies+ and+

experiences+ that+ influenced+ its+ conception+are+described;+and+ the+changes+ that+ took+place+

throughout+the+consolidation+process+are+focused.+

In+ conclusion,+ the+ UCL’s+ construction+ constituted+ “some+ sort+ of+ laboratory+ for+ an+ urban+

experience”+ (Woitrin,+ 1998a)+ and+ “started+ from+ the+ reflexion+ proposition+ upon+ the+

university”+ (Woitrin,+ 1987)+ leading+ to+ the+ conception+ of+ specific+ structures+ with+ a+ strong+

spatial+ identity.+ Their+ urban+ fabric+ organization+ and+ integration+ generate+ particular+

experiences,+ becoming+ key+ elements+ in+ the+ city’s+ functional+ dynamics,+ while+ creating+

stimulating+environments+appropriated+with+the+teachingSlearning+and+research+activities+at+

the+same+time.++
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1+

1.,INTRODUÇÃO,

A+presente+dissertação+explora+a+inserção+das+Universidades+nas+Cidades+contemporâneas+e+

questiona+ o+ modo+ como+ as+ infraestruturas+ universitárias+ se+ constituem+ em+ elementos+

estruturantes+das+cidades+onde+se+ inserem+e+respondem+à+missão+das+universidades+a+que+

estão+associadas+e+incorporam+novas+abordagens+ao+processo+de+ensinoSaprendizagem.+

ConsideraSse+ que+ a+ condição+ física+ das+ infraestruturas+ universitárias+ é+ determinada+ por:++

1)+ tipo+ de+ inserção+ e+ ligações+ estabelecidas+ dentro+ do+ espaço+ urbano,+ nomeadamente+ a+

localização+ e+ configuração+ territorial+ –+ por+ exemplo,+ o+ modo+ como+ se+ distribuem+ pelo+

território,+ ocupando+ apenas+ um+ ou+ vários+ locais;+ e+ 2)+ a+ forma+ de+ inserção+ urbana+ –+ por+

exemplo,+o+modo+ como+a+estrutura+ se+ relaciona+ com+a+envolvente+urbana,+ em+ termos+de+

relações+físicas+e+funcionais.++

No+entanto,+as+infraestruturas+universitárias+não+podem+ser+analisadas+independentemente+

das+características+das+universidades+onde+estão+ inseridas+nomeadamente:+1)+o+relevo+que+

estas+atribuem+a+cada+uma+das+ três+áreas+da+sua+missão:+educação,+ investigação+e+serviço+

público;+2)+a+sua+cultura,+marca,+história,+tradições+e+património;+e+3)+e+a+relação+que+lhe+é+

permitida+estabelecer+com+o+exterior,+seja+a+nível+regional,+nacional+ou+internacional.++

Todas+estas+características+estão+subjacentes+à+conceção+do+espaço+ físico+da+universidade,+

revelando+a+sua+estrutura+na+forma+como+esta+se+distribui+no+território,+no+seu+alcance+de+

distribuição+ e+ na+ relação+ que+ estabelece+ com+ a+ cidade:+ o+ espaço+ físico+ suporta+ a+

universidade+e+a+universidade+despoleta+o+desenvolvimento+e+a+sustentabilidade+do+espaço+

físico.+ Do+ mesmo+ modo,+ e+ à+ semelhança+ do+ presente+ trabalho,+ as+ Universidades+ são+ os+

instrumentos+ de+ investigação+ e+ desenvolvimento+ do+ Conhecimento+ e,+ atualmente,+

tornaramSse+também+o+objeto+de+estudo+e+o+resultado+desse+mesmo+processo.+

+ ,
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1.1,OBJETIVOS,

Na+ formulação+ de+ objetivos+ de+ trabalho+ analisarSseSá+ a+ relação+ estabelecida+ entre+ a+

universidade+e+a+cidade,+e+as+dinâmicas+desenvolvidas+aos+níveis+urbano+e+universitário.+

É+ seu+ principal+ objetivo+ explorar+ os+ modelos+ adotados+ na+ construção+ e+ expansão+ de+

infraestruturas+universitárias+integradas+na+cidade+e+analisar+as+dinâmicas+estabelecidas.+

É+ seu+ objetivo+ específico+ fazer+ uma+ leitura+ da+ Université+ Catholique+ de+ LouvainSlaSNeuve+

(UCL)+ localizada+ na+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve+ (LLN)+ seguindo+ três+ níveis+ distintos+ de+

abordagem:+ 1)+ ao+ nível+ das+ influências+ geradas+ em+ termos+ territoriais;+ 2)+ ao+ nível+ do+

desenho+ urbano+ e+ da+ interação+ estabelecida+ com+ a+ cidade;+ 3)+ ao+ nível+ do+ recinto+

universitário,+ das+ suas+ valências+ funcionais,+ dos+ edifícios+ e+ dos+ seus+ espaços+ de+

aprendizagem.+

Assim+sendo,+a+questão+principal+a+abordar+no+presente+trabalho+é+a+de+resposta+a:+quais+os+

tipos+de+dinâmicas+urbanas+e+universitárias+geradas+pelo+modelo+universitário+de+LouvainSlaS

Neuve?+

+ +
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1.2,JUSTIFICAÇÃO,

O+estudo+da+Universidade+e+da+Cidade+de+LouvainSlaSNeuve+é+pertinente+nas+várias+escalas+

na+ medida+ em+ que:+ 1)+ é+ uma+ universidade+ que+ despoletou+ o+ desenvolvimento+ de+ uma+

cidade+ e+ ambas+ foram+ concebidas+ segundo+ um+ complexo+ projeto+ arquitetónico+ e+

urbanístico;+ 2)+ integra+ um+ conjunto+ diversificado+ de+ construções+ distribuídas+ pela+ cidade+

que+se+constituem+como+centros+de+conhecimento+e+facultam+experiências+de+aprendizagem+

variadas+ e+ 3)+ evidencia+ o+ esforço+ de+ adaptar+ as+ infraestruturas+ universitárias+ a+ novas+

solicitações+decorrentes+quer+da+ evolução+dos+processos+de+ ensinoSaprendizagem+ (avanço+

das+tecnologias+de+informação+e+comunicação+e+o+seu+impacto+e+nos+modos+como+se+gera,+

transmite+e+partilha+conhecimentos)+quer+do+papel+e+missão+da+universidade.+

É+ impossível+dissociar+a+ cidade+de+LLN+da+UCL+ou+a+UCL+de+LLN.+No+ fundo,+a+Universidade+

constituiu+ uma+ premissa+ de+ base+ para+ o+ desenvolvimento+ da+ Cidade+ e+ se,+ no+ início,+ o+

Campus+ Universitário+ existia+ por+ si+ mesmo,+ o+ desenvolvimento+ deste+ último+ e+ as+

necessidades+que+pressupõe+levaram+ao+crescimento+e+ao+desenvolvimento+da+cidade+que+o+

engloba+de+uma+forma+específica,+inovadora+e+rentável.+

+ ,
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1.3,METODOLOGIA,

A+metodologia+ a+ adotar+ neste+ trabalho+ dividiuSse+ em+ duas+ fases+ distintas.+ Numa+ primeira+

fase+ o+ trabalho+ foi+ de+ carácter+ preparatório+ e+ explorativo+ para+ suportar+ e+ desenvolver+ a+

segunda+fase+de+carácter+investigativo.+

,

Fase,1:,preparatória,e,exploratória+

Nesta+ fase+ privilegiouSse+ o+ estudo+ referente+ às+ instituições+ universitárias+ e+ aos+ diversos+

modelos+universitários+adotados.+O+levantamento+bibliográfico+efetuado+foi+relativo:+aos+(1)+

espaços+ universitários;+ e+ ao+ (2)+ estudo+ de+ caso+ da+ Université+ Catholique+ de++

LouvainSlaSNeuve.+ Dentro+ do+ estudo+ dos+ espaços+ universitários+ centrouSse+ no+ contexto+

histórico+ e+ no+ estudo+ de+ análises+ de+ modelos+ universitários+ em+ três+ pontos+ específicos:++

(i)+ desenho+ urbano+ –+ interação+ cidadeSuniversidade;+ (ii)+ recinto+ universitário+ –+ trabalhar,+

viver+e+interagir;+e+(iii)+conceção+dos+edifícios+e+dos+espaços+de+aprendizagem.+

,

Fase,2:,investigativa,,

Esta+fase+privilegiou+a+caracterização+do+estudo+de+caso+através+das+informações+recolhidas+e+

descritas+anteriormente.+Esta+caracterização+efetuouSse+em+três+níveis.+

+

Nível+1+S+À+escala+territorial+

O+primeiro+nível+de+análise+foi+estruturado+de+modo+a+descrever+quais+as+influências+e+as+

características+ da+ Universidade+ ao+ nível+ territorial;+ e+ qual+ a+ materialização+ da+ sua+

estrutura.+Este+nível+de+análise+envolveu+as+seguintes+tarefas:+

a)+levantamento+de+dados;+

b)+representação+e+processamento+de+esquemas+de+análise;+

c)+caracterização+das+áreas+ocupadas+pelas+instalações+da+UCL+no+território;+

d)+síntese+analítica:+resumo+de+resultados+e+conclusões.+

+ +
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Nível+2+S+À+escala+da+cidade+

O+ segundo+ nível+ de+ análise+ foi+ desenvolvido+ a+ partir+ da+ seleção+ do+ centro+ urbano+ que+

acolhe+o+polo+principal+da+UCL+–+identificado+a+partir+da+síntese+analítica+anterior+–+e+foi+

estruturado+pelo+seguinte+ponto+principal.+

,

i),Desenho,urbano:,interação,cidade4universidade,

O+ ponto+ (i)+ foi+ estruturado+ de+modo+ a+ descrever,+ do+ ponto+ de+ vista+ da+morfologia+

urbana,+em+que+medida+os+espaços+da+UCL+se+relacionam+entre+si+e+a+cidade+de+LLN;+e+

quais+ as+ características+ espaçoSfuncionais+ das+ zonas+ da+ cidade+ onde+ se+ localizam+ as+

infraestruturas+universitárias.+Este+nível+de+análise+envolveu+as+seguintes+tarefas:+

a)+levantamento+de+dados;+

b)+representação+e+processamento+de+mapas+cartográficos;+

c)+caracterização+da+morfologia+e+das+dinâmicas+de+uso+geradas+na+cidade;+

d)+síntese+analítica:+resumo+de+resultados+e+conclusões.+

+

Esta+ descrição+ e+ compreensão+ só+ foram+ possíveis+ após+ um+ enquadramento+ detalhado+

inicial+ em+ termos+ da+ identidade+ da+ Universidade+ e+ da+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve,+ ou+

seja,+do+seu+contexto+histórico,+e+da+sua+caracterização+física.+

+

Nível+3+–+À+escala+do+campus+

O+ terceiro+ nível+ de+ análise+ foi+ desenvolvido+ a+ partir+ da+ seleção+ dos+ edifícios+ que+

compõem+o+recinto+universitário+–+ identificado+a+partir+da+síntese+analítica+anterior+–+e+

foi+estruturado+pelos+seguintes+pontos+principais.+

,

ii),Recinto,universitário:,estudar;,trabalhar,,viver,e,interagir,

Este+ ponto+ foi+ estruturado+ de+ modo+ a+ descrever+ qual+ a+ organização+ do+ recinto+ do+

ponto+ de+ vista+ espaçoSfuncional;+ quais+ as+ relações+ estabelecidas+ entre+ o+ recinto+

selecionado+e+ o+ tecido+urbano+envolvente;+ e+ quais+ as+ características+ do+ recinto+que+

lhe+atribuem+identidade+própria.+Este+nível+de+análise+envolveu+as+seguintes+tarefas:+
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a)+levantamento+de+dados;+

b)+representação+e+processamento+de+dados;+

c)+caracterização+da+morfologia+e+das+dinâmicas+de+uso+geradas+no+campus;+

d)+síntese+analítica:+resumo+de+resultados+e+conclusões.+

,

iii),Conceção,dos,edifícios,e,dos,espaços,de,aprendizagem,

Este+ último+ ponto+ foi+ desenvolvido+ a+ partir+ da+ seleção+ do+ edifício+ principal+ da+

Faculdade+de+Filosofia,+Artes+e+Letras+da+universidade+–+identificado+a+partir+da+síntese+

analítica+ anterior+ –+ e+ foi+ estruturado+ de+ modo+ a+ descrever+ como+ se+ organizam+ os+

espaços+de+aprendizagem+que+dão+ resposta+ao+modelo+de+ensino+contemporâneo+e+

que+ fomentam+a+ interação+da+comunidade+académica;+pelos+ tipos+de+espaços+que+a+

aprendizagem+ integra;+ quais+ as+ condições+ funcionais+ desses+ espaços;+ e+ quais+ as+

formas+de+utilização+dos+mesmos.+Este+nível+de+análise+envolveu+as+seguintes+tarefas:+

a)+levantamento+de+dados;+

b)+representação+e+processamento+de+dados;+

c)+caracterização+funcional+detalhada+do+edifício+selecionado;+

d)+síntese+analítica:+resumo+de+resultados+e+conclusões.+

+

+ ,
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1.4,REVISÃO,BIBLIOGRÁFICA,

À+ semelhança+ do+ que+ foi+ referido+ na+metodologia,+ a+ bibliografia+ consultada+ dividiuSse+ na+

compreensão+e+no+estudo+dos+espaços+universitários+em+geral+e+depois,+especificamente,+no+

exemplo+da+Université+Catholique+de+LouvainSlaSNeuve.+

A+escolha+da+bibliografia+analisada,+e+o+destaque+que+se+efetuou+a+cada+uma+em+particular,+

restringiuSse+ à+ caracterização+ e+ compreensão+ das+ estruturas+ universitárias+ essencialmente+

nas+ suas+ componentes+ físicas.+ Para+ além+ de+ entender+ qual+ o+ papel+ que+ a+ Universidade+

desempenha+na+cidade+contemporânea+em+todas+as+suas+vertentes,+no+quadro+do+presente+

trabalho,+ pretendeSse+ que+ esse+ entendimento+ se+ foque+ primordialmente+ no+ desempenho+

que+a+Arquitetura+propõe+na+conceção+das+universidades+nas+cidades+contemporâneas.+

Para+a+primeira+fase+do+trabalho+do+estudo+dos+espaços+universitário+destacamSse+as+obras+e+

as+ análises+ efetuadas+ por:+ Rifca+ Hashimshony+ e+ Jacov+ Haina+ (2006);+ John+ Worthington+

(2009);+ Claes+Caldenby+ (2009);+ Pablo+Campos+CalvoSSotelo+ (2014);+ e+ Luísa+Cannas+da+ Silva+

(2011;+2013a;+2012b).+Estes+autores+em+particular+desenvolveram+diversos+estudos+cujo+foco+

central+é+o+da+análise+das+universidades+contemporâneas+e+da+influência+da+arquitetura+nas+

suas+estruturas.+As+ várias+ classificações+que+propõem+serviram+de+base+de+ trabalho+direta+

para+a+inserção+do+caso+de+estudo.+

Para+a+segunda+fase+do+trabalho+do+estudo+do+caso+da+UCL+destacamSse+as+obras+e+análises+

efetuadas+por:+Michel+Woitrin+(1987;+1998a;+1998b);+Jean+Remy+(2007);+e+JeanSMarie+Lechat+

(2006).+ Estes+autores+em+particular+estiveram+ todos+diretamente+ incluídos+no+processo+de+

planeamento+ e+ de+ construção+ de+ todo+ o+ polo+ universitário+ de+ LouvainSlaSNeuve+ e+ deste+

modo,+as+obras+que+elaboram+contêm+as+informações+mais+relevantes+e+estruturantes+para+a+

análise+do+caso+de+estudo.+

Para+ concluir,+ o+ presente+ relatório+ organiza+ as+ suas+ fontes+ e+ bibliografia,+ para+ citar+ e+

referenciar,+segundo+o+Método+de+Harvard+e+está+escrito+segundo+o+Acordo+Ortográfico+da+

Língua+Portuguesa,+de+1990+–+em+vigor+desde+2009.+

+ +
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1.5,ORGANIZAÇÃO,DA,DISSERTAÇÃO,

Com+base+nos+princípios+ já+descritos,+o+corpo+principal+da+presente+dissertação+organizouS

se+em+duas+partes.+

A+primeira+parte+ inclui+o+capítulo+designado+“Compreender+a+Universidade”.+Aí+ se+ referem+

os+desafios+com+que+se+confronta+a+universidade+contemporânea+e+ se+analisam+diferentes+

modelos+ universitários,+ essencialmente+ ao+ nível+ das+ suas+ concepções+ espaciais+ e+ relações+

urbanas.+ Com+ base+ na+ análise+ desenvolvida+ propõeSse+ um+ esquema+ de+ classificação+ de+

espaços+universitários+a+ser+utilizado+na+análise+do+Estudo+de+caso.+

A+segunda+parte+refereSse+ao+estudo+de+caso+e+inclui+o+capitulo+designado+“Compreender+a+

Université+ Catholique+ de+ LouvainSlaSNeuve”.+FazSse+ um+ breve+ historial+ da+ universidade;+

identificamSse+as+razões+que+decidiram+a+criação+da+cidade+de+LouvainSlaSNeuve;+descrevemS

se+as+diferentes+estratégias+e+experiências+urbanísticas+e+arquitetónicas+que+influíram+na+sua+

concepção;+ e+ focamSse+ as+ alterações+ que+ foram+ ocorrendo+ ao+ longo+ do+ processo+ de+

consolidação.+ O+ capitulo+ termina+ com+ uma+ análise+ crítica+ da+ UCL+ segundo+ o+ esquema+

desenvolvido+no+capítulo+anterior.+

Por+ fim,+ no+ capitulo+ designado+conclusões+ e+ desenvolvimentos+ futuros+destacaSse+ a+ forma+

de+organização+e+inserção+no+tecido+urbano+da+UCL+e+o+seu+potencial+enquanto+gerador+de+

vivências+particulares,+que+ se+ constituem+como+elementos+ chave+nas+dinâmicas+ funcionais+

da+cidade+de+LouvainSlaSNeuve.+

EncontramSse+ ainda+ três+ anexos+ adicionais+ ao+ trabalho.+ O+ primeiro+ anexo+ descreve+

detalhadamente+ a+ localização+ da+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve,+ dentro+ das+ divisões+

administrativas+ e+ territoriais+ belgas.+ O+ segundo+ anexo+ é+ constituído+ por+ alguns+ dos+

esquemas+ de+ classificação+ da+ cidade+ a+ uma+ escala+ mais+ pequena,+ permitindo+ uma+

compreensão+ mais+ detalhada.+ O+ terceiro+ anexo+ constitui+ um+ conjunto+ de+ desenhos+

documentais+de+vistas+em+planta+do+edifício+seleccionado+e+analisado+durante+o+Estudo+de+

caso.+

+ +
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2.,COMPREENDER,A,UNIVERSIDADE,

A+Universidade+surge+na+Europa+na+ Idade+Média+com+o+objetivo+de+cultivar+e+transmitir+os+

saberes+ acumulados+ inaugurando+ uma+ nova+ forma+ de+ trabalho+ intelectual+ e+ de+

conhecimento+(Boyd,+1952;+Rüegg,+1992).+

Diversos+acontecimentos+interferiram+e+estimularam+a+criação+da+universidade+na+Europa+da+

Idade+Média,+nomeadamente+o+crescimento+e+dinamização+económica+dos+centros+urbanos+

pela+ reconversão+ dos+ antigos+ burgos+ em+ centros+ mercantis,+ o+ desenvolvimento+ das+

corporações+ de+ ofícios+ e+ o+ surgimento+ de+ um+ novo+ grupo+ social,+ a+ burguesia,+ que+ para+

sempre+ permanecerá+ ligada+ à+ cidade+ e+ às+ suas+ atividades.+ Vários+ autores+ vinculam+ as+

universidades+ medievais+ às+ escolas+ árabes,+ outros+ defendem+ que+ as+ universidades+ são+

oriundas+ das+ escolas+ monásticas+ do+ séc.+ XII,+ dentre+ as+ quais+ a+ Vitorina+ e+ a+ de+ Pedro+

Abelardo.+

Associada+ ao+ conceito+ de+ studium+ generale+ mais+ tarde+ denominado+ de+ universitas+

scientiarum+ (Rüegg,+ 1992)+ a+ universidade+ medieval+ caracterizouSse+ desde+ logo+ enquanto+

programa+de+estudos+que+visava+cobrir+a+totalidade+do+saber+e+que,+para+isso,+o+distribui+em+

diferentes+ faculdades+ hierarquicamente+ organizadas.+ ConfigurouSse+ também+ enquanto+

universitas+magistrorum+et+scholarium,+ou+seja,+como+uma+sociedade+ou+corporação,+entre+

mestres+ e+ estudantes,+ reunidos+ em+ nações+ que,+ enquanto+ expressão+ do+ cosmopolitismo+

cristão,+dispunha+em+geral+de+autonomia+face+aos+poderes+políticos+e+gozava+da+proteção+da+

Igreja.++

Como+refere+Verger+(1992:+35),+tratavaSse+de:+

“(...)+ uma+ instituição+ de+ educação+ superior,+ fundada+ por,+ ou+ confirmada+ nos+ seus+

estatutos+por,+uma+autoridade+de+natureza+universal,+como+um+papa+ou+um+imperador+

(...),+ cujos+membros+ desfrutavam+de+um+determinado+número+de+ direitos,+ geralmente+

aplicados+ e+ independentes+ dos+ poderes+ locais.+ (...)+ Esses+mesmos+ direitos+ tinham+ em+

conta+os+estatutos+de+coletividade+e+individualidade+de+cada+membro+da+instituição”.++

A+universidade+era+um+local+onde+o+estudo+era+aberto+e+não+existia+restrição+para+qualquer+

estudante+ da+ Europa.+ Dos+ seus+ curricula+ fazia+ parte+ o+ estudo+ das+ artes+ preparatórias+ ou+

artes+liberais;+o+trivium:+gramática,+retórica+e+lógica;+e+do+quadrivium:+aritmética,+geometria,+

música+ e+ astronomia+ (Pedersen,+ 1997:+ 23).+ Embora+ centrada+ no+ ensino,+ a+ universidade+

medieval+era+ também+o+ local+de+ investigação+e+produção+do+saber,+bem+como+um+espaço+
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público+ de+ discussão.+ Os+ seus+ membros+ eram+ encorajados+ a+ lecionar+ cursos+ por+ toda+ a+

Europa,+bem+como+a+partilhar+documentos. +

Os+primeiros+modelos+de+universidade+constituemSse+em+Bolonha+e+em+Oxford+a+partir+dos+

finais+do+séc.+XI+seguido+por+Paris+(Sorbonne)+no+final+do+séc.+XII.++

A+ universidade+ de+ Bolonha+ surge+ associada+ ao+ ensino+ de+Direito.+O+ seu+ corpo+ escolar+ e+ a+

notoriedade+ do+ ensino+ fizeram+ com+ que+ estudantes+ estrangeiros+ afluíssem+ a+ Bolonha+ na+

busca+do+mesmo+conhecimento+(Boyd,+1952;+Verger,+1992).+

A+ universidade+ de+ Oxford+ é+ a+ primeira+ universidade+ inglesa+ que+ se+ desenvolve+

simultaneamente+ à+de+Bolonha(1).+ É+ também+Oxford+que+é+ responsável,+ devido+ a+ conflitos+

políticos,+ por+ uma+ cisão+ dos+ estudantes,+ levando+ à+ formação+ da+ Universidade+ de+

Cambridge(2).++

No+caso+de+Paris,+a+universidade+está+associada+aos+estudos+de+teologia,+até+então+centrados+

na+Catedral+de+NotreSDame,+conjugando+mais+tarde+as+Artes+e+a+Medicina+(Verger,+1992).++

Como+refere+Lusignan+(1999:+9+e+10):+

“as+universidades+medievais+estão+associadas+à+criação+de+uma+nova+tipologia+de+espaço+

social,+ um+ locus+ urbano,+ cujo+ desígnio+ era+ a+ centralização+ dos+ saberes,+ distinto+ dos+

princípios+e+das+práticas+seguidas+nas+escolas+monacais”.+

Com+ efeito+ a+ preocupação+ dos+ homens+ das+ universidades+ não!é" apenas+ formar+ o+ clérigo,+

mas+formar+indivíduos+capazes+de+aprender+e+de+ensinar.+O+saber+deixa+de+ser+um+dom,+uma+

graça+divina,+como+era+considerado+até́+então+para+se+tornar+numa+atividade+humana.+ 

Ao+ longo+ dos+ séculos+ XV+ e+ XVI,+ durante+ o+ período+ do+ Renascimento,+ assisteSse+ ao+

desenvolvimento+ do+ ensino+ superior+ e+ à+ criação+ de+ Universidades+ por+ todo+ o+ continente+

Europeu.++

A+partir+do+séc.+XVI+após+a+realização+do+Concílio+de+Trento+(1548)+nos+países+reformados,+a+

Universidade+ é+ apoiada+ pelos+ poderes+ políticos+ e+ envereda+ pela+ doutrina+ do+ livre+ exame,+

enquanto+ nos+ países+ católicos+ vai+ aproximarSse+ da+ Igreja+ sendo+ por+ ela+ controlada.+ Em+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(1)+Oxford+University+–+Disponível+em:+http://www.ox.ac.uk/about/organisation/history+[20/05/2015]+
(2)+Cambridge+University+–+Disponível+em:+http://www.cam.ac.uk/aboutStheSuniversity/history+[20/05/2015]+
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consequência,+a+ciência+moderna+passa+a+ser!feita&nas&Academias&e,&portanto,&à&margem&da&

Universidade.+Esta+marginalização+do+papel+cultural+e+científico+da+Universidade+atinge+o+seu+

auge+ no+ séc.+ XVIII+ quando,+ simbolicamente,+ os+ poderes+ revolucionários+ da+ Convenção+ em+

Franca+declaram+a+supressão+da+Universidade.++

É+ contudo+ no+ séc.+ XIX+ que+ que+ se+ assiste+ á+ teorização+ do+ conceito+ de+ "universidade+

moderna"+ com+origem+no+ texto+de+Humboldt+ (1997)+e+na+organização+da+Universidade+de+

Berlim,+em+1808.+

Os+ princípios+ essenciais+ postulados+ por+ Humboldt+ –+ de+ forma+ geral,+ até+ hoje+ defendidos+

como+ formulações+ que+ atribuem+ à+ universidade+ um+ carácter+ próprio+ –+ referem+ a+

complementaridade+ do+ ensino+ secundário+ com+ o+ universitário;+ a+ formação+ através+ da+

pesquisa;+ a+ unidade+ entre+ o+ ensino+ e+ pesquisa;+ a+ interdisciplinaridade;+ a+ autonomia+ e+ a+

liberdade+da+administração+da+ instituição+e+da+ciência+que+ela+produz;+a+relação+ integrada,+

porém+ autónoma,+ entre+ Estado+ e+ Universidade.+ Assumindo+ a+ liberdade+ crítica,+ a+

universidade+ não+ aceita+ qualquer+ subordinação+ ou+ compromisso.+ É+ autónoma+ na+ escolha+

dos+métodos+e+prioridades+de+investigação,+orientandoSse+pelo+respeito+pela+ciência+e+pela+

procura+da+verdade+enquanto+processo+em+constante+evolução.++

Estas+propostas+que,+nos+ seus+ traços+ fundamentais,+ são+acompanhadas,+ainda+no+séc.+XIX,+

pelos+ contributos+ de+ Newman+ (1999)+ serviram( de( modelo( à( reforma( das( universidades+

durante+todo+o+séc.+XIX+e+início+do+séc.+XX,+tanto+na+Europa+como+nos+EUA.+

+ ,
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2.1,DESAFIOS,DA,UNIVERSIDADE,CONTEMPORÂNEA,

“Multiversidade”+

Atualmente,+ a+ Missão+ das+ Universidades( 3 )+ baseiaSse+ em+ três+ vetores:+ a+ Educação,+ a+

Investigação+ e+ o+ Serviço+ Público(4).+ A+ Universidade+ já+ não+ se+ restringe+ apenas+ a+ distribuir+

conhecimento,+mas+principalmente+a+criáSlo,+a+pôSlo+em+prática+e+a+criar+evoluções+dentro+da+

Sociedade+ (Duderstadt,+ 2002);+ tornaSse+ num+ lugar+ de+ geração,+ difusão+ e+ partilha+ de+

conhecimentos,+ e+ constitui+ uma+ estrutura+ organizacional+ complexa+ e+ em+ transformação,+

com+diferentes+valências+e+múltiplas+interações+internas+e+externas,+suportada+num+espaço+

físico+ (Cannas,+ 2013a),+ tendencialmente+ aberto+ ao+ ambiente+ exterior+ e+ com+ uma+ forte+

colaboração+com+parceiros+externos,+nomeadamente+o+sector+ industrial+e+a+sociedade+civil+

(Hashimshony+e+Haina,+2006).+

O+ termo+“multiversidade”+ (multiversity)+ foi+utilizado+neste+contexto+para+expressar+ como+a+

universidade+ e+ as+ suas+ atividades+ têmSse+ tornado+ progressivamente+ complexas,+ tanto+ do+

ponto+de+vista+organizacional+como+do+ponto+de+vista+espacial+(Hashimshony+e+Haina,+2006:+8).+

Como+Bickford+e+Wirght+(2006:+4.5)+afirmam:+

“Durante+ décadas+ têmSse+ criado+ espaços+ que+ promovem+ uma+ produção+ massiva+ de+

instruções+ de+ ensino+ baseadas+ num+ modelo+ de+ educação+ que+ apenas+ envolve+ a+

transferência+de+informação”.+

A+ universidade+ necessita+ consequentemente+ de+ novas+ conceções+ segundo+ premissas+

radicais+de+mudança+que+permitam+efetivamente+suportar+e+melhorar+a+complexidade+desta+

organização+ (Hashimshony+ e+ Haina,+ 2006).+ “Embora+ aprender+ envolva+ mudanças+ de+

comportamento+ individuais,+ o+ contexto+ em+ que+ essas+mudanças+ ocorrem+ é+ um+ ambiente+

social+ que+ envolve+ muitas+ pessoas”+ (Bickford+ e+ Wright,+ 2006:+ 4.2).+ A+ conceção+ da+

universidade+deverá+relacionar+e+incluir+as+mudanças+esperadas+nas+atividades+que+alberga,+

e+fatores+que+têm+de+estar+presentes+no+momento+da+definição+do+carácter+e+objetivos+da+

instituição+são,+como+Hashimshony+e+Haina+(2006:+8)+descrevem:+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(3)+ Enquanto+“Instituição”+a+Universidade+assumeSse+como+um+corpo+de+académicos+docentes+e+discentes,+associados+
com+ regras,+ poderes+ e+ organizações+ específicas,+ com+ o+ objectivo+ de+ produzir,+ e+ divulgar+ conhecimento;+ enquanto+
“Ensino+Superior”+remete+para+um+estágio+final+no+processo+de+aprendizagem+(Rüegg,+1992).+
(4)+ Pesquisa+ com+ referência+ a:+O’Banion,+ T.+ (2010)+ Focus+ on+ Learning:+ The+ Core+Mission+ of+Higher+ Education,+ United+
States:+League+for+Innovation+
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“(...)+ desafios+ financeiros,+ colaboração+ com+ a+ indústria,+ aumento+ da+ população+ de+

estudantes+e+maior+diversidade,+novos+padrões+de+ensino+e+aprendizagem,+crescimento+

da+interdisciplinaridade+nos+campos+do+conhecimento+e+a+abertura+à+comunidade”.+

Não+só+este+trabalho+se+efetua+em+termos+das+características+ideológicas+das+Universidades,+

mas+ precisamente+ em+ termos+ físicos.+ Foi+ necessário+ alterar+ as+ organizações+ espaciais+ e+

físicas+ dos+ locais+ de+ promoção+ do+ conhecimento,+ e+ também+ as+ estratégias+ de+

desenvolvimento+da+vida+urbana+e+de+integração+dinâmica+em+contexto+urbano+referente+a+

esses+mesmos+ locais+ (Hoeger,+2007).+Atualmente,+ tentaSse+aprofundar+de+que+maneira+um+

espaço+faz+sentir+os+seus+utilizadores+e+de+que+forma+este+está+relacionado+com+a+criação+e+o+

desenvolvimento+do+conhecimento.+

Adicionalmente,+a+relação+entre+a+universidade+e+a+comunidade+em+termos+espaciais+pode+

incluir+ muitas+ outras+ funções+ tais+ como+ a+ de+ centros+ culturais,+ estruturas+ desportivas,+

comércio+ e+ museus+ (Hashimshony+ e+ Haina,+ 2006)+ que+ complementam+ as+ necessidades+

urbanas.+

Esta+necessidade+e+esta+mudança+cultural+de+repensar+o+espaço+de+uma+nova+maneira+não+

devem+ser+sobrestimadas,+pois+“(...)+a+nossa+perceção+espacial+é+um+dos+instintos+humanos+

mais+ básicos”+ (Chism,+ 2006:+ 2.9)+ e+ é+ necessário+ ter+ persistência+ para+ conseguir+ conceber+

atitudes+ e+ mudanças+ espaciais+ que+ permitam+ efetivamente+ um+ melhor+ ambiente+

envolvente.+

Em+ resumo,+ é+ evidente+ a+ necessidade+ de+ repensar+ os+ ambientes+ universitários+ tendo+ em+

conta+ a+ evolução+ do+ papel+ e+ da+ missão+ da+ universidade,+ o+ avanço+ das+ tecnologias+ de+

informação+e+comunicação+e+o+seu+impacto+e+repensar+nos+modos+como+se+gera,+transmite+e+

partilha+conhecimentos:+objetivos+que+transcendem+e+ inviabilizam+o+método+tradicional+da+

aprendizagem+expositiva+(Cannas,+2011).+

“[As]+ Universidades+ irão+ ressentir+ grandes+ transformações+ a+ organizacionais+ e+ físicas+ de+ à+

medida+ que+ irão+ se+ adaptar+ para+ alcançar+ as+ necessidades+ presentes+ e+ futuras”+

(Hashimshony+ e+ Haina,+ 2006:+ 5).+ Favoravelmente,+ são+ também+ grandes+ motores+ de+

mudança+ e+ “encontramSse+ no+ centro+ de+ vários+ processos,+ tais+ como+ a+ educação+ e+ a+

informação,+ os+ negócios+ e+ a+ comunidade,+ as+ trocas+ de+ conhecimento,+ a+ investigação+ e+

inovação”+ (Cannas,+ 2011:+ 24).+ Elas+ têm+ claramente+ todo+ o+ potencial+ para+ um+ impacto+

positivo+ na+ formalização+ dos+ espaços,+ “contribuindo+ e+ expandindo+ o+ ambiente+ no+ qual+ os+

estudantes+aprendem”+(Bickford+e+Wright,+2006:+4.12).+
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“Ensino+de+base+científica”+e+“Aprendizagem+ativa”+

Nas+últimas+três+décadas,+a+partir+de+um+relatório+publicado+pela+Associação+Americana+para+

o+Avanço+da+Ciência+(AAAS),+várias+foram+as+entidades+que+concordaram+que+a+reforma+na+

educação+se+deve+efetuar+com+base+no+“Ensino+de+base+científica”+(scientific+teaching).+

O+ sistema+ tradicional+ de+ aulas,+ baseado+ somente+ na+ “transmissão+ de+ informação+ ou+ em+

exercícios+ práticos+ e+ aulas+ laboratoriais+ de+ seguimento+ rígido+ de+ instruções+ de+ trabalho”,+

mostrouSse+muito+ pouco+ efetivo+ no+ que+ toca+ à+ compreensão+ de+ conceitos+ ou+ criação+ de+

raciocínios+científicos.+Contrariamente+a+este+método,+é+cada+vez+mais+evidente+que,+adotar+

“estratégias+de+aprendizagem+ativa+e+orientar+os+estudantes+para+um+processo+dinâmico+de+

interação+aumenta+a+capacidade+de+retenção+do+conhecimento”+ (Handelsman+et+al.,+2004:+

521).+

Assim+ sendo,+ o+ ensino+ de+ base+ científica+ é+ uma+ aprendizagem+ ativa+ (active+ learning),+ no+

sentido+ de+ “dinâmica”+ e+ de+ “em+ constante+ desenvolvimento”,+ na+ qual+ aqueles+ que+ dela+

participam+tentam+acima+de+tudo+questionar+os+princípios+transmitidos+e+procurar+suportes+

científicos+ para+ esses+ mesmos.+ Indo+ mais+ longe+ na+ procura+ do+ conhecimento,+ a+

aprendizagem+ fazSse+ através+ do+ diálogo,+ da+ interação+ e+ das+ experiências+ aplicadas.+ Como+

Bickford+e+Wright+(2006:+4.1+e+4.2)+evidenciam:+

“[A]s+pessoas+poderiam+facilmente+aprender+e+interagir+com+tutores.+[Contudo],+estudos+

na+teoria+da+aprendizagem,+no+funcionamento+cerebral,+na+aprendizagem+colaborativa+e+

no+ compromisso+ dos+ estudantes+ ensinaram+ que+ as+ pessoas+ aprendem+ melhor+ em+

comunidade+(...).+[O]+termo+“comunidade”+refereSse+ao+contexto+social+e+envolvente+dos+

estudantes.+Uma+comunidade+é+um+grupo+de+pessoas+com+um+propósito+comum,+com+

valores+partilhados+e+com+um+acordo+nos+objetivos”.+

Todavia,+ uma+ verdadeira+ comunidade+ apenas+ existes+ se+ os+ seus+membros+ interagirem+ de+

uma+maneira+ coerente+ e+ se+ todos+ entenderam+quais+ os+ propósitos+ que+ estão+ a+ servir.+ As+

Universidades+ devem+ então+ propor+ principalmente+ aos+ seus+ docentes+ “instruções+

específicas+ para+ atingir+ as+ melhores+ práticas+ e+ estratégias+ de+ aprendizagem+ efetivas”+

(Handelsman+et+al.,+2004:+vol.+304).+

Deste+modo+todos+podem+usufruir+da+aprendizagem+e+ensino+mútuos,+da+rentabilidade+dos+

recursos+sociais,+e+promover+a+compreensão+e+as+qualidades+intrínsecas+de+um+trabalho+em+

parceria+(Bickford+e+Wright,+2006).+



15+

A+ própria+ evolução+ tipológica+ das+ universidades+ aos+ longos+ dos+ tempos+ serve+ de+ exemplo+

para+ esta+ necessidade+ comunitária+ e+ de+ partilha+ de+ valências.+ A+ conceção+ do+ campus+

universitário+ derivou+ da+ necessidade+ de+ transitar+ de+ sistemas+ de+ um+ edifício+ único+ que+

albergasse+ várias+ funções+ necessárias,+ para+ um+ sistema+ de+ complexo+ de+ edifícios+ que+

permitisse+integrar+várias+faculdades+e+funções+num+espaço+comum+(Cannas,+2011).+

É+ então+ evidente+ que+ rever+ os+ papéis+ que+ cada+ figura+ desempenha+ no+método+ de+ ensino+

pode+ contribuir+ para+ uma+ aprendizagem+ mais+ efetiva.+ Como+ já+ visto+ anteriormente,+

historicamente+ as+ primeiras+ formas+ de+ ensino+ já+ funcionavam+ em+ função+ de+ uma+

comunidade.+ Mesmo+ que+ com+ as+ funções+ de+ residência+ à+ parte+ ou+ também+ ligados+ à+

religião,+ paralelamente,+ o+ compromisso+ cívico+ foi+ cultivado.+ Consequentemente,+ “hoje+ em+

dia,+um+corpo+estudantil+cada+vez+mais+unificado+dedica+menos+tempo+a+uma+aprendizagem+

estruturada+numa+orientação+de+instruções”+(Bickford+e+Wirght,+2006:+4.4).+

Mesmo+que+a+aprendizagem+seja+a+atividade+central+das+universidades,+é+preciso+perceber+

que+“(...)+por+vezes+[ela]+ocorre+em+salas+de+aula+(aprendizagem+formal);+outras,+resulta+de+

interações+afortunadas+entre+individuais+(aprendizagem+informal)”+(Oblinger,+2006:+1.1).+

Na+realidade,+é+cada+vez+mais+devido+à+Globalização+e+aos+avanços+técnicos+e+tecnológicos+

disponíveis+ que+ “o+ papel+ do+ espaço+ físico+ de+ aprendizagem+está+ bastante+ alterado,+ sendo+

possível+ transmitir+ e+ absorver+ conhecimento+ numa+ enorme+ variedade+ de+ espaços+ físicos”+

(Cannas,+2011:+25).+

Por+ todos+ estes+ motivos+ é+ essencial+ que+ se+ reveja+ o+ papel+ do+ espaço+ físico+ e+ também+ o+

espaço+virtual+dentro+da+universidade+para+atingir+um+nível+de+aprendizagem+e+compromisso+

superior+(Bickford+e+Wright,+2006).+Como+Hashimshony+e+Haina+também+referem+(2006:+17),+

“o+mais+provável+é+que+as+universidades+do+futuro+sejam+universidades+“biSespaciais”+onde+

existe+a+combinação+de+atividades+tanto+no+meio+físico+como+virtual”.+

CalvoSSotelo+(2014:+34)+desenvolve+um+conceito+e+uma+metodologia+de+trabalho,+que+visam+

precisamente+ englobar+ todas+ as+ transformações+ espaciais,+ através+ do+ desenvolvimento+ e+

alcance+de+um+“Campus+Educacional”.+O+ conceito+de+ “Campus+Educacional”+é+baseado+na+

ideia+que:++

“(...)+o+corpo+físico+da+Universidade+deve+ser+um+ator+no+desenvolvimento+das+atividades+

de+aprendizagem,+ servindo+ tanto+ como+uma+“lição+ tridimensional”+para+a+ comunidade+

mas+também+como+um+objeto+de+pesquisa”.+
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Inicialmente#o#termo#campus#–#proveniente#de#“campo”#em#Latim#–#surgiu#precisamente#da#

criação#tipológica#dos#espaços#universitários#americanos#e#designava#os#campos#territoriais#

do# colégio.# Progressivamente# e# atualmente,# passou# a# designar# toda# a# propriedade# e# os#

edificados#de#um#espaço,#e#é#utilizado#como#sinónimo#de#todas#as#componentes# físicas#de#

uma#universidade#(Hashimshony#e#Haina,#2006).#Na#verdade,#o#papel#do#campus#“era#o#de#

suprir#todas#as#necessidades#decorrentes#da#vida#académica,#pelo#que#a#sua#autossuficiência#

seria#de#facto#um#requisito#base”#(Cannas,#2011:#10).#

Conceber#um#espaço#universitário# tornouQse#um#desafio#onde# todas# as#premissas#de#base#

foram#repensadas,#metidas#em#questão,#e#onde#as#necessidades#a#atingir#são#outras.#Mais,#a#

capacidade# de# atingir# um# espaço# que# sirva# uma# aprendizagem# ativa# –# através# de# um#

Ensinamento# Científico# –# em# ambientes# formais# e# informais# –# através# de# um# Campus#

Educacional#–#e#conseguir#com#que#este#seja#autossustentável,#coloca#mais#uma#variável#no#

desafio#de#conceber#um#espaço.#

Todos# fatores# estão# interligados# e# as# conclusões# são#evidentes:# no#que# toca# a#melhorar# a#

aprendizagem# e# a# realidade# universitária# em# sintonia# com# a# sociedade,# cada# vez#mais,# “a#

configuração#espacial#exerce#uma#influência#poderosa”#(Chism,#2006:#2.4).#

#

“Terceiro#Espaço”#e#“Pedagogia#da#Construção”#

São#vários#os#estudos#(Oblinger,#2006;#Bickford#e#Wirght,#2006;#Hoeger,#2007;#Hashimshony#

e#Haina,#2014;#Fisher,#2010;#Cannas,#2011;#CalvoQSotelo,#2014)#que,#ao#defenderem#a#criação#

de# ambientes#universitários# agregadores#das# vertentes#de#ensino,# investigação#e# ligação#à#

sociedade,#apontam#o#espaço#físico#como#fator#fundamental#para#a#concretização#e#sucesso#

dos# processos# de# ensinoQaprendizagem# baseados# na# integração# de# saberes# e# práticas#

variadas,# abertos# a# interações,# colaborações# e# a# convivência# entre# os# seus# membros# e# o#

exterior.#

Deste#raciocínio#podeQse#extrair#uma#ideia#defendida#por#CalvoQSotelo#(2014)#de#considerar#

os# espaços# universitários# como# um# “terceiro# espaço”# que# funciona# em# paralelo# e# com# a#

mesma#importância#que#o#espaço#doméstico#e#o#espaço#de#trabalho.#São#todos#essenciais#à#

vivência# de# cada# um# e# é# produtivo# analisáQlos# e# melhorar# as# vivências# dos# que# os#

experienciam#em#todos#os#sentidos.#
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A+universidade+pode+assim+ter+um+papel+educacional+é+escala+urbana+(CalvoSSotelo,+2014)+e,+

relativamente+ à+ conceção+ dos+ espaços+ universitários,+ pretendeSse+ atingir+ o+ “método+ para++

reSconcetualizar+ “espaços+ de+ aprendizagem”+ para+ facilitar+ a+ aprendizagem+ ativa,+ social+ e+

experimental”+(Oblinger,+2006:+1.2).+

Contudo,+como+Chism+(2006:+2.3)+refere,+há+que+entender+que:+

“(...)+embora+as+características+de+conceção+de+um+ambiente+físico,+teoricamente,+levem+

a+qualquer+tipo+de+possibilidade,+a+configuração,+a+localização,+a+organização+do+espaço+

e+equipamentos+pode+permitir+melhor+tipo+de+comportamentos+que+outros”.+

“Cada+ vez+ mais+ e+ mais+ vemos+ o+ poder+ a+ Pedagogia+ da+ Construção+ (...)+ nos+ colégios+ e+

universidades”+(Oblinger,+2006:+1.1).+A+“Pedagogia+da+Construção”+vem+complementar+todas+

as+ ideias+ já+ enunciadas+e+ relativas+ a+ conceção+espacial.+O+ conceito+está+ ligado+a+noção+de+

que+ o+ modo+ como+ o+ espaço+ é+ desenhado,+ formaliza+ a+ aprendizagem+ que+ ocorre+ nesse+

mesmo+espaço,+por+outras+palavras,+“concretizações+arquiteturais+de+filosofias+de+educação”+

(Chism,+2006:+2.2).+

Novamente,+“mais+do+que+projetar+ou+criar+uma+imagem+externa,+a+arquitetura+dos+edifícios+

influencia+ significativamente+ o+ trabalho+ e+ as+ vivências+ que+ se+ desenvolvem+ dentro+ do+

mesmo”+(Hoeger,+2007:+17).+

Estas+estratégias+implicam+contextos+espaciais+diversificados,+à+escala+do+edifício+e+alargados+

ao+ recinto+ e+ à+ cidade+ (CalvoSSotelo,+ 2014),+ aptos+ a+ facultar+ experiências+ de+ aprendizagem+

variadas+(Oblinger,+2006;+Fisher,+2010)+e+a+constituíremSse+como+centros+de+conhecimento.+

De+outro+modo,+uma+das+principais+recomendações+no+que+toca+a+conceção+espacial+é+a+de+

combinar+ o+ ambiente+ físico+ com+ as+ prioridades+ e+ objetivos+ institucionais+ pra+ atingir+ o+

sucesso+da+aprendizagem+(Chism,+2006).+

Várias+são+as+estratégias+propostas+para+a+conceção+dos+espaços+universitários,+mas+não+só+

Qualquer+ Universidade+ no+ seu+ progresso+ integral+ deve+ tratar+ adequadamente+ o+ seu+

ambiente+e+envolvente,+incluindo+as+peças+arquitetónicas,+áreas+abertas+e+espaços+urbanos.+

(CalvoSSotelo,+2014)+como+também+e+a+sua+conceção+e+evolução+deve+ser+“sempre+orientada+

para+a+flexibilidade+e+liberdade+espácioStemporais”+(Cannas,+2011:+22).+É+“crucial+intensificar+

o+uso+do+espaço,+tempo+e+tecnologia”+(CalvoSSotelo,+2014:+37)+e+só+assim+se+atingem+níveis+

de+qualidade+e+sustentabilidade.+
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A+ qualidade+ dos+ espaços+ universitários+ está+ “ligada+ à+ qualidade+ urbana+ e+ arquitetural+ do+

modelo”+ (CalvoSSotelo,+2014:+31)+e+a+sustentabilidade+atingeSse+através+de+um+uso+efetivo+

dos+ vários+ recursos.+ A+ flexibilidade+ dos+ ambientes+ pode+ levar+ ao+ convívio+ de+ diversas+

funções+ numa+ “realidade+ conjunta+ onde+ a+ heterogeneidade+ das+ atividades+ (...)+ assegura+ a+

continuidade+da+utilização+dos+espaços+do+campus”+(2014:+38).+

É+evidente+que+todas+as+mudanças+no+processo+de+aprendizagem+e+ensino+levam+a+estudos+e+

mudanças+profundas+relativas+à+conceção+espacial,+e+segundo+Cannas+(2011:+22+e+23):+

“(...)+os+novos+objetivos,+centrados+no+trabalho+do+aluno+e+tirando+partido+dos+processos+

de+ aprendizagem+ informais,+ exigem+ espaço+ diversificados+ e+ pluriformes,+ tanto+ mais+

eficazes+ quanto+ mais+ adaptáveis.+ (...)+ [A]+ necessidade+ de+ criar+ espaços+ de+ trabalho+

genéricos,+ com+ reduzida+ especialização,+ que+ sejam+ consequentemente+ mais+ fáceis+ de+

manter+ (...)+ [e+ onde]+ uma+ das+ responsabilidades+ do+ espaço+ urbano+ e+ arquitetónico+ a+

transmissão+ de+ ideais+ e+ valores,+ sendo+ tanto+mais+ clara+ esta+ transmissão+ quanto+mais+

legível+for+o+espaço+que+os+veicula”.+

+

“CoSensino”+e+“Ensino+baseado+no+fenómeno”+

Estudos+aprofundados+dos+ambientes+de+aprendizagem+ativa+e+do+ensino+de+base+científica+

geraram+ novos+ estudos+ ligados+ aos+ conceitos+ de+ coSensino+ (cooperativeSteaching)+ e+ de+

ensino+baseado+no+fenómeno+(phenomenonSbased+teaching).+

O+coSensino+é+o+modo+de+instrução+onde+dois+ou+mais+educadores+ou+membros+certificados+

partilham+a+responsabilidade+por+um+grupo+de+estudantes+numa+sala+de+aula+ individual+ou+

espaço+de+trabalho.+Envolve+a+distribuição+de+responsabilidades+nas+fases+de+planeamento,+

instrução+e+avaliação+dos+estudantes+(Hanover,+2012:+2+e+5;+Villa+e+Thousand;+2013:+4).+

Diversos+estudos+(Hanover,+2012;+Rytivaara,+2012;+Villa+e+Thousand,+2013)+nos+últimos+dez+

anos+levam+alguns+a+afirmar+que+este+modelo+é+a+maneira+de+tornar+as+escolas+mais+efetivas+

e+onde+“+a+mistura+de+atividades+de+aprendizagem+leva+à+prática+alternada+de+mudança+de+

conhecimentos+ e+ capacidades”+ (Rytivaara,+ 2012:48).+ Vários+ foram+ os+ modos+ de+

aprendizagem+ mencionados+ e,+ do+ mesmo+ modo+ que+ os+ estudantes+ desenvolvem+ a+

aprendizagem+ em+ múltiplos+ ambientes,+ Rytivaara+ (2012)+ conclui+ no+ seu+ estudo+ que+ “a+

aprendizagem+do+professor+ toma+várias+ formas+e+ocorre+em+vários+níveis”+ (2012:+54)+e+os+

professores+estabelecem+a+“(...)+ligação+entre+as+atividades+[de+ensino]+num+contínuo+onde+a+

aprendizagem+informal+e+formal+estão+presentes”+(2012:+51).+
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Estudos+ (Bacharach,+ Heck+ e+ Dahlberg,+ 2008;+ Wilson+ e+ Ferguson,+ 2008)+ defendem+ que+ o+

coSensino+ao+nível+da+educação+superior+tem+um+grande+potencial+para+a+construção+de+uma+

forte+ comunidade+ de+ aprendizagem,+ principalmente+ entre+ o+ corpo+ universitário+ dos+

professores+e+os+estudantes+futuros+professores.+

Está+ em+ experiência+ um+ novo+ sistema+ de+ educação+ na+ Finlândia(5 )+ e+ uma+ reforma+ foi+

implementada:+ o+ sistema+ tradicional+ de+ aprendizagem+ de+ disciplinas+ “por+ matéria+

específica”+ é+ substituído+ pelo+ sistema+ de+ aprendizagem+ “baseado+ no+ fenómeno”,+ ou+

aprendizagem+“por+ tópico”.+ Por+outras+palavras,+ pretendemSse+ colocar+ desafios+ práticos+ e+

atuais+ aos+ estudantes+ e,+ mediante+ a+ elaboração+ de+ soluções+ a+ esses+ desafios,+ a+

aprendizagem+ focaSse+ nas+ matérias+ que+ servem+ de+ ferramentas+ de+ trabalho+ para+ essas+

mesmas+ soluções.+ Este+ sistema+ está+ intrinsecamente+ ligado+ ao+ coSensino+ e+ uma+

implementação+e+avaliação+de+resultados+estão+previstos+nos+próximos+cinco+anos.+

“Apesar+ da+ inexistência+ de+uma+ forte+ base+de+dados+de+ análise,+ existem+evidências+ que+o++

coSensino+é+um+modo+de+instrução+eficaz+e+positivo”+(Hanoever,+2012:+15)+e+mesmo+que+o+

“coSensino+ ao+ nível+ da+ universidade+ ser+ muito+ pouco+ prevalente+ e+ raramente+ estudado”+

(Bacharach,+Heck+e+Dahlberg,+2008:+9),+ele+desenvolve+“o+contexto+social+de+maior+interação,+

de+aumento+de+comunicação+e+de+mais+recursos”+(Wilson+e+Ferguson,+2008).+

“Um+dos+pontosSchave+benéfico+do+coSensino+está+ligado+ao+modo+como+facilmente+se+pode+

variar+as+atividades+de+aprendizagem,+aumentando+a+flexibilidade+e+criatividade+durante+as+

aulas”+ (Hanover,+ 2012:+ 10)+ e+ “(...)+ resulta+ numa+ aprendizagem+ de+ transformação,+

provocando+grandes+alterações”+(Rytivaara,+2012:+52).+

Contudo,+como+Hanoever+(2012:+16)+resume:+

“(..)+ é+ um+ modo+ de+ passagem+ de+ ensinamentos+ cuja+ rentabilidade+ ainda+ tem+ de+ ser+

avaliada+ num+ estudo+ à+ escala+ alargada,+ controlado+ e+ rigoroso.+ Muitos+ defendem+

múltiplos+ benefícios,+ mas+ o+ verdadeiro+ impacto+ e+ objetivo+ social+ –+ em+ termos+ de+

resultados+medidos+quantitativamente+–+permanece+desconhecido”.+

Os+utilizadores+de+um+modelo+e+de+um+espaço+de+ensino+são+os+primeiros+a+conseguir+definir+

quais+as+lacunas+e+quais+as+necessidades+a+atingir+para+uma+maior+rentabilidade.+O+mesmo+se+

passa+e+passarSseSá+para+os+espaços+universitários.+A+análise+e+a+compreensão+da+utilização+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(5)+Reforma+do+Sistema+de+Educação+finlandês+–+Artigo+informativo+disponível+em:+www.independent.co.uk.+Garner,+R.,+
Finland+ schools:+ subjects+ scapped+and+ replaced+with+ ‘topics’+as+ country+ reforms+ its+ education+ system,+ 20+March+2015+
[21/05/2015]+
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dos+ espaços+ pelos+ estudantes+ e+ docentes+ é+ a+ melhor+ maneira+ de+ conseguir+ atingir+ a+

flexibilidade+de+conceções+e,+Dittoe+(2006:+3.10)+defende+que:+

“(...)+ o+ desenho+ dos+ espaços+ irá,+ por+ vezes,+ combater+ para+ conseguir+ manter+ o+ nível.+

Noutras+alturas,+o+espaço+vai+levar+a+que+os+seus+utilizadores+se+questionem+e+quebrem+

as+ suas+ restrições+ tradicionais.+ Nós+ poderemos+ até+ nunca+ encontrar+ o+ espaço+ de+

aprendizagem+ideal;+a+aventura+é+continuar+a+tentar+chegar+a+isso”.+

Para+ dar+ resposta+ ao+ modelo+ contemporâneo+ de+ universidade,+ a+ conceção+ dos+ espaços+

universitários+deve+ter+em+consideração+que:+1)+o+ambiente+físico+é+o+primeiro+a+contribuir+

para+promover+ e+melhorar+os+processos+de+ vivência+universitários+ e+ esse+espaço+pode+ ter+

“um+ papel+ educativo+ à+ escala+ urbana+ e+ dentro+ do+ território+ no+ qual+ está+ presente”++

(CalvoSSotelo,+ 2014:+ 35)+ e+ tem+ de+ ser+ “veículo+ transmissor+ de+ ideias+ e+ valores”++

(Cannas,+ 2011:+ 24);+ 2)+ “o+ desenho+ destes+ espaços+ tem+ de+ tratar+ as+ interações+ humanas+

como+uma+prioridade+em+vez+da+ escala+ standard+ de+necessidades+ e+ requisitos+ funcionais”+

(CalvoSSotelo,+ 2014:+ 37);+ 3)+ é+ essencial+ “flexibilizar+ o+ espaço+ destinado+ ao+ processo+ de+

ensinoSaprendizagemSinvestigação,+ de+ modo+ a+ que+ este+ se+ adapte+ a+ diferentes+ modos+ e+

posturas+face+ao+mesmo+processo”+(Cannas,+2011:+24).+

+ +
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2.2,ESTUDOS,DE,ESPAÇOS,UNIVERSITÁRIOS,

As+ infraestruturas+ universitárias+ são+ atualmente+ entendidas+ como+ elementos+ chave+ nas+

dinâmicas+ urbanas.+ Longe+ de+ uma+ conceção+ de+ universidade+ reservada+ e+ centrada+ em+ si+

própria,+procuraSse+uma+universidade+integrada+na+cidade,+capaz+de+fomentar+a+interação+da+

comunidade+académica+com+outros+parceiros,+incluindo+o+sector+empresarial+e+a+população+

em+ geral.+ Ao+mesmo+ tempo,+ pretendeSse+ que+ a+ universidade+ continue+ a+ preservar+ a+ sua+

identidade+ espacial+ garantindo+ ambientes+ estimulantes,+ consentâneos+ com+ atividades+ de+

ensinoSaprendizagem+e+de+investigação+e,+portanto,+de+natureza+intelectual.+

+

+

Rifca, Hashimshony+ e, Jacov, Haina+ (2006)+ classificam+ a+ estrutura+ física+ de+ um+ espaço+

universitário+ segundo+ cinco+ variáveis:+ (i)+ dimensão;+ (ii)+ configuração+espacial;+ (iii)+ limites+ e+

acessibilidades;+ (iv)+ organização+ funcional;+ e+ (v)+ localização.+ Cada+ uma+ dessas+ variáveis+

enquadra+ determinadas+ características+ (Fig.+ 1).+ Relativamente+ a+ dimensão+ do+ espaço+

universitário,+ este+ refereSse+ à+ área+ construída+ referente+ aos+ espaços+ abertos+ entre+ os+

edifícios+e+pode+ser:+grande,+média,+pequena.+A+configuração+espacial+ tem+uma+escala+de:+

compacta,+semiScompacta,+descentralizada.+No+que+se+refere+aos+limites+e+acessibilidades+o+

espaço+ universitário+ pode+ ser:+ aberto,+ semiSaberto,+ fechado.+ A+ organização+ funcional+ é+

relativa+à+articulação+de+usos+dentro+do+espaço+universitário+e+deste+modo+podemos+ter+uma+

organização+funcional+mista+ou+baseada+na+autonomização+de+atividades+através+de+zoning.+

Finalmente,+para+a+característica+da+localização,+temSse+em+conta+ao+nível+de+integração+ou+

isolamento+da+universidade+à+metrópole+urbana+e+pode+ser:+integrado+à+cidade,+periférico+à+

cidade,+isolado+da+cidade.+
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+

Fig.,1,–,Variáveis+de+caracterização+da+estrutura+física:+(i)+tamanho+(ii)+configuração+
espacial+(iii)+limites+e+acessibilidades+(iv)+organização+funcional+(v)+localização+

Após+ esta+ classificação,+ Hashimshony+ e+ Haina,+ independentemente+ da+ incerteza+ das+

múltiplas+variáveis,+ou+das+diferentes+adaptações+possíveis+das+universidades+ já+existentes,+

propõem+quatro+modelos+específicos+de+espaços+universitários+como+possíveis+conceções+do+

futuro:+a+(1)+MiniSUniversidade,+o+(2)+Novo+Campus,+a+(3)+UniversidadeSCidade+e+um+modelo+

final+resultante+da+combinação+dos+dois+primeiros.+

Estes+mesmos+modelos+são+definidos+com+base+em+três+premissas+de+conceção:+o+volume+de+

atividades+ que+ irão+ ocorrer+ no+ espaço+ virtual;+ o+ nível+ de+ compacidade+ da+ configuração+

espacial;+e+o+nível+de+enclausuramento+que+a+universidade+pretende+manter+(Tab.+1).+

+
Tab.,1,–,Valor+atribuído+às+características+de+conceção+de+cada+modelo+universitário,

Cada+ um+ dos+ modelos+ com+ as+ suas+ respetivas+ características+ de+ conceção+ vai+ levar+ à+

descrição+das+variáveis+ já+anunciadas+anteriormente+ (Fig.+2).+Cada+um+dos+cenários+ tem+as+

suas+vantagens+e+inconvenientes+e+uma+avaliação+é+proposta+para+cada+um+deles.+

Mini$Universidade Novo.Campus Universidade$Cidade Combinação.(1)+(2)

Espaço.Virtual Alto Médio Alto Médio / Alto

Compacidade Alto Médio Baixo Médio / Alto

Enclausuramento Alto Baixo Baixo Baixo
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+

Fig.,2,–,Descrição+dos+modelos+propostos+

A+ MiniSUniversidade+ é+ considerada+ ter+ custos+ operacionais+ reduzidos+ e+ algum+ nível+ de+

flexibilidade+ na+ localização+ e+ na+ configuração+ interna.+ Permite+ interações+ sociais+ e+ com+ o+

exterior+mas+as+possibilidades+de+crescimento+são+reduzidas+e+o+sentido+de+comunidade+não+

existe+(2006:+15).++

O+Novo+Campus+permite+manter+o+carácter+e+a+identidade+da+universidade+e+o+território+do+

campus+ tem+ um+ papel+ importante+ na+ criação+ de+ relações+ sociais+ e+ de+ interação+ com+ a+

comunidade.+ Tem+ flexibilidade+ no+ que+ toca+ à+ localização+ de+ novas+ funcionalidades,+ ao+

crescimento+das+infraestruturas+e+também+tem+um+ambiente+mais+livre+(2006:+16).+

A+UniversidadeSCidade+alarga+os+horizontes+a+novas+oportunidades+de+grande+flexibilidade.+A+

comunidade+ universitária+ é+ a+ comunidade+ citadina+ e+ ambos+ trabalham+ em+ sintonia+ para+

suportar+as+necessidades+de+cada+um+e+para+a+produção+de+conhecimento+e+aprendizagem.+

Acima+ de+ tudo+ permite+ a+ existência+ de+ múltiplos+ sistemas+ em+ paralelo+ a+ trabalhar+ para+

atingir+os+objetivos+da+universidade+e+dando+um+papel+central+à+aprendizagem,+ao+ensino+e+à+

investigação+na+sociedade+(2006:+16).+

+
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John, Worthington+ (2009)+ centrandoSse+ apenas+ no+ estudo+ de+ ambientes+ universitário+ à+

escala+urbana+propõe+três+modelos+distintos,+com+um+exemplo+físico+construído,+consoante+

a+relação+que+a+própria+universidade+estabelece+com+a+cidade,+não+só+em+termos+funcionais+

como+em+termos+de+escala:+(1)+Cidade+Universidade+–+com+a+cidade+de+Lund+na+Suécia;+(2)+

Cidade+Conhecimento+–+com+a+cidade+de+Newcastle+em+Inglaterra;+e+(3)+UniverCidade+–+com+

a+cidade+de+Boston+nos+Estados+Unidos.+

Mais+do+que+as+características+físicas+dos+modelos,+são+as+necessidades+de+conhecimento+de+

cada+ um+ deles+ que+ leva+ ao+ desenvolvimento+ destes+ modelos.+ Worthington+ defende+ que+

estes+modelos+permitem+atingir+ambientes+de+aprendizagem+ativos+e+que+melhor+servem+as+

necessidades+ atuais+ da+ sociedade:+ a+ cidade+ de+ Lund+ é+ maioritariamente+ constituída+ por+

população+ académica+ e+ todas+ as+ dinâmicas+ urbanas+ dependem+ precisamente+ da+

universidade;+ a+ cidade+ de+Newcastle+ tem+um+ grande+ investimento+ no+ conhecimento+ e+ na+

investigação+ e+ a+ própria+ universidade+ vive+ dessa+ mesma+ realidade;+ a+ cidade+ de+ Boston+

combina+um+pouco+as+duas+realidades+e+“não+só+depende+da+universidade+como+esta+gera+

indústrias+ ligadas+ ao+ conhecimento,+ crescendo+ a+ universidade+ e+ o+ meio+ empresarial+ em+

simultâneo,+numa+relação+de+interdependência”+(Cannas,+2014a:+4).+

+

+

Claes, Caldenby+ (2009)+ aborda+ duas+ perspetivas+ que+ despoletam+ mudanças+ no+

conhecimento+ e+ que+ ocorreram+ ao+ longo+ da+ história:+ a+ (i)+ perspetiva+ “internalista”+ e+ a++

(ii)+ perspetiva+ “externalista”.+ A+ primeira+ considera+ que+ o+ conhecimento+ deve+ ser+

desenvolvido+ através+ de+ métodos+ internos+ da+ universidade,+ através+ de+ um+ sistema+ de+

pesquisa+ de+ soluções;+ a+ outra+ considera+ que+ a+ realidade+ externa+ à+ universidade+ aborda+ e+

gera+as+préScondições+necessárias+para+o+desenvolvimento+desse+mesmo+conhecimento.+São+

estas+duas+perspetivas+que+vão+categorizar+os+modelos+universitários+possíveis+de+existir,+e+

que+vão+precisamente+ditar+a+organização+ física+da+universidade+ou+a+ relação+desta+última+

com+a+cidade+(2009:+11).+

Dentro+ da+ perspetiva+ ou+ matriz+ “internalista”+ existem+ três+ tipologias+ concebidas+ “num+

ambiente+fechado+e+ imperturbável+de+procura+especializada+da+solução+e+de+discussões+de+

alto+nível”+(2019:+11):+o+(1)+College,+a+(2)+Universidade+Campus+e+a+(3)+Universidade+Externa.++

O+College,+é+referente+ao+modelo+universitário+inglês.+Por+sua+vez,+a+Universidade+Campus+é+

ligada+ ao+modelo+ americano+ onde+ a+ “universidade+ devia+ ter+ a+ responsabilidade+ pela+ vida+
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inteira+ dos+ estudantes+ incluindo+ alojamento+ e+ tempo+ livre”+ (2009:+ 13).+ A+ Universidade+

Externa+ refereSse+ sobretudo+ a+ uma+ “solução+ da+ explosão+ educacional+ dos+ anos+ de+ 1960”+

baseada+nos+campus+americanos+mas+com+uma+redução+das+ infraestruturas+de+alojamento+

ou+desporto.+ Este+modelo+universitário+ “era+ colocado+ou+na+periferia+da+ cidade+ou+menos+

fora+desta+rodeada+por+um+extenso+território+livre.+[...]+Elas+eram+designadas+de+“fábricas+de+

educação”+devido+à+metodologia+restringida+de+ensino”+(2009:+13).+

Dentro+ da+ perspetiva+ ou+ matriz+ “externalista”+ existem+ outras+ três+ concebidas+ numa+

“perspetiva+ que+ lida+ com+ a+ universidade+ fortemente+ envolvida+ no+ desenvolvimento+ da+

sociedade,+ambas+com+estratégias+ligadas+ao+modo+como+o+conhecimento+é+aplicado,+[...]+e+

bem+integrada+na+cidade”+(2009:+11+e+13):+a+(1)+Universitas,+a+(2)+Universidade+Institucional+e+

a+(3)+Universidade+Cidade.++

Do+mesmo+modo,+a+Universitas+refereSse+ao+modelo+das+primeiras+instituições+universitárias.+

A+Universidade+Institucional+deriva+da+Universitas+mas+sofreu+um+crescimento+sobretudo+“a+

partir+ do+ séc.+ XIX+ com+o+ aumento+do+número+de+ instituições+ científicas+ especializadas”.+ A+

universidade+teve+que+se+adaptar+e+relacionar+com+esse+crescimento+na+medida+em+“já+não+

era+possível+manter+a+universidade+num+único+ local+da+cidade”+ (2009:+13).+A+Universidade+

Cidade+foi,+nas+últimas+décadas,+“a+resposta+crítica+à+Universidade+Externa”+e+a+integração+na+

cidade+ tornouSse+ o+ fator+ principal+ onde+ se+ acentua+ “a+ cidade+ como+ uma+ aproximação+ à+

universidade,+e+a+universidade+como+uma+aproximação+à+cidade”.+É+assim+a+“versão+de+hoje+

dos+ dois+ modelos+ da+ Idade+ Média:+ o+ Colégio+ fechado+ e+ a+ Universitas+ bem+ integrada”+

(2009:+15).+

+

+

Pablo,Campos,Calvo4Sotelo+ (2014)+ faz+um+extenso+estudo+onde+defende+a+ importância+de+

abordar+ os+ espaços+ universitários+ em+ três+ escalas+ distintas:+ (i)+ dimensão+ na+ qual+ “a+

Universidade+ deve+ estabelecer+ inovação+ e+ desenvolvimento+ com+ a+ cidade”+ (2014:+ 34);+ (ii)+

dimensão+ do+ “Campus”+ em+ si:+ qualquer+ complexo+ distinto+ e+ grande+ o+ suficiente+ para+

conseguir+uma+autonomia+funcional+e+organizacional”+(2014:+36);+e+(iii)+tipologias+espaciais.+

Dentro+ da+ terceira+ e+ última+ escala,+ o+ autor+ distingue+ as+ tipologias+ espaciais+ dos+ espaços+

universitários+em+dois+níveis:+(A)+entre+o+campus+e+a+cidade;+(B)+dentro+do+campus.+
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Abordando+o+primeiro+nível,+pretendeSse+explorar+as+“tipologias+espaciais+e+as+ligações+entre+

o+ campus+ e+ a+ cidade”+ através+ de:+ (a)+ distribuição+ do+ modelo;+ (b)+ estrutura+ territorial;++

(c)+localização+do+modelo;+e+(d)+relação+UniversidadeSCidade.+

A+ distribuição+ do+ modelo+ refereSse+ “ao+ modo+ como+ a+ Universidade+ é+ distribuída+ no+

território.+ Esta+ classificação+ é+ tanto+ espacial+ como+ institucional”+ (2014:+ 40).+ Existem+ três+

modelos+ diferentes+ (2014:+ 40):+ (a1)+ Territorial+ –+ “a+ universidade+ é+ distribuída+ a+ grande+

escala”+ com+ base+ numa+ estrutura+ dispersa+ “sem+ a+ designação+ de+ uma+ sede+ principal”;++

(a2)+ Local+ –+ a+ sede+ principal+ está+ ligada+ a+ uma+ “cidade+ específica,+ e+ esta+ cidade+ e+ o+ seu+

distrito+administrativo+ têm+ relações+ importantes+ com+a+universidade”;+ (a3)+Associado+–+ “a+

Universidade+ está+ individualmente+ associada+ a+ um+ centro+ urbano+ de+ tamanho+moderado,+

mas+a+existência+e+a+escala+da+universidade+são+melhor+explicadas+pela+proximidade+a+um+

outro+centro+urbano+maior+e+mais+importante”+(Fig.+3).+

,

Fig.,3,–,Distribuição+do+Modelo:+(a1)+territorial+(a2)+local+(a3)+associado+

Em+termos+de+estrutura+ territorial,+a+universidade+por+ ser+de+dois+ tipos:+ (b1)+MonoSPolo+–+

com+apenas+um+polo+a+suportar+toda+a+universidade;+(b2)+MultiSPolo+–+com+diversos+polos+a+

suportar+toda+a+universidade.+

A+ localização+ do+ modelo+ “pretende+ gerar+ categorias+ mais+ detalhadas+ no+ que+ toca+ a+

distribuição+do+modelo,+ tendo+apenas+em+conta+o+modo+como+a+universidade+se+relaciona+

especificamente+com+a+cidade.+Se+a+Universidade+tem+ligações+com+mais+do+que+um+centro+

urbano,+a+sua+localização+do+modelo+pode+ser+diferente+consoante+cada+centro”+(2014:+41).+

Existem+ quatro+ modelos+ distintos+ (2014:+ 41+ e+ 42):+ (c1)+ Dissociado+ –+ “localização+

suficientemente+ remota+ da+ cidade+ para+ que+ as+ ligações+ entre+ as+ duas+ entidades+ sejam+

consideradas+ mínimas”;+ (c2)+ SuperSperiférico+ –+ “estruturas+ físicas+ que+ estão+

consideravelmente+ separadas+do+ tecido+urbano+de+uma+cidade+principal,+mas+diretamente+

ligadas+ a+ um+ satélite+ mais+ pequeno+ da+ cidade+ principal”;+ (c3)+ Polarizado+ –+ tem+ uma+

separação+ física+ considerável+ mas+ contém+ também+ uma+ intenção+ de+ ligação+ ao+ centro+

urbano;+ (c4)+ Urbano+ –+ “estruturas+ educacionais+ que+ estão+ diretamente+ ligadas+ ao+ tecido+

urbano+da+cidade”+(Fig.+4).+
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,

Fig.,4,–,Localização+do+Modelo:+(c1)+dissociado+(c2)+superSperiférico+(c3)+polarizado+(d4)+urbano,

Dependendo+ do+ modo+ como+ a+ universidade+ está+ inserida+ espacialmente+ no+ organismo+

metropolitano+ é+ possível+ distinguir+ quatro+ exemplos+ de+ tipologias+ urbanas+ (2014:+ 41):++

(c4.1)+Periférico+–+inserido+na+periferia+da+cidade;+(c4.2)+Tecido+urbano+–+“toma+a+forma+de+

uma+ configuração+ agregada,+ ligeiramente+dissolvida+na+ estrutura+urbana”;+ (c4.3)+ Isolado+–+

“ocupa+uma+zona+que+está+totalmente+incorporada+no+tecido+da+cidade+mas+que+é+distinto+

da+ sua+ envolvente+ imediata”;+ (c4.4)+ Difuso+ –+ “ocupa+ uma+ variada+ de+ edifícios+ isolados+

dispersos+ao+longo+do+tecido+urbano,+sem+ligação+aparente+entre+eles”+(Fig.+5).+

,

Fig.,5,–,Tipologias+dentro+da+localização+urbana:+(c4.1)+periférica+(c4.2)+tecido+urbano+(c4.3)+isolada+(c4.4)+difusa+

Finalmente,+ ao+ avaliar+ a+ relação+UniversidadeSCidade+ é+ possível+ estabelecer+ duas+ relações+

distintas+ relativamente+ às+ premissas+ institucionais+ (2014:+ 43):+ (d1)+ Integração+ –+ “incluiSse+

com+o+espaço+urbano+e+as+dinâmicas+funcionais”;+(d2)+Segregação+–+“separação+do+espaço+e+

das+dinâmicas+urbanas;+possibilitando+uma+relação+intermédia”.++

Abordando+a+morfologia+ao+nível+dentro+do+território+da+Universidade+existem+três+questões+

a+ ter+ em+ conta:+ a+ (a)+ relação+ com+ a+ envolvente;+ a+ (b)+ configuração+ espacial;+ e+ a++

(c)+configuração+da+estrutura+interna.+

A+ relação+ que+ se+ estabelece+ entre+ o+ campus+ universitário+ e+ a+ envolvente+ pode+ ser+ (2014:+

43):+ (a1)+ Extrovertida+ –+ “orientada+para+ criar+ relações+ espaciais+ abertas+ com+a+ envolvente+

natural+ ou+ construída”;+ (a2)+ Introvertida+ –+ “olhar+ introspetivo,+ afastando+ as+ relações+ da+

universidade+com+a+sua+envolvente+para+um+papel+secundário”.+

A+segunda+classificação+tipológica+da+configuração+espacial+existente+dentro+do+campus+tem+

três+modos+de+organização+(2014:+43):+(b1)+Simétrico+–+é+possível+traçar+um+eixo+de+simetria;+

(b2)+Equilibrado;+e+(b3)+Desequilibrado+(Fig.+6).+
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,

Fig.,6,–,Modelos+de+configuração+espacial:+(b1)+simétrico+(b2)+equilibrado+(b3)+desequilibrado,

Para+concluir,+CalvoSSotelo+analisa+detalhadamente+a+configuração+da+estrutura+ interna+do+

campus.+ As+ composições+ podem+ ser+ (2014:+ 44+ e+ 45):+ (c1)+ Malha+ –+ “baseado+ em+ eixos+

lineares+através+da+intersecção+de+duas+famílias+de+linhas+paralelas;+(c2)+Central+–+é+possível+

definir+ um+ ponto+ central;+ (c3)+ Linear+ –+ é+ possível+ traçar+ um+ eixo+ linear+ ao+ longo+ do+

desenvolvimento;+(c4)+Radial+–+disposição+convergente+a+um+ponto+central;+(c5)+Orgânico+–+

“a+estrutura+é+análoga+a+uma+forma+orgânica+ou+sistema+de+composição,+inspirado+por+uma+

forma+crescente+na+natureza”;+(c6)+Geometria+irregular+(Fig.+7).+

,

Fig.,7,–,Tipologias:+(c1)+malha+(c2)+central+(c3)+linear+(c4)+radial+(c5)+orgânico+(c6)+geometria+irregular,

Destas+ tipologias+ ainda+ é+ possível+ definir+ subStipologias+ que+ detalham+ ainda+ mais+ a+

configuração+ espacial.+ Uma+ composição+ em+ Malha+ pode+ ser:+ (c1.1)+ Reticulada+

diagonalmente;+(c1.2)+Reticulada+ortogonalmente;+e+(c1.3)+Grelha+regular+(Fig.+8).+

+

,

Fig.,8,–,Tipologia+malha:+(c1.1)+reticulada+diagonalmente+(c1.2)+reticulada+ortogonalmente+(c1.3)+grelha+regular,

Uma+composição+Central,+dependendo+da+localização+do+seu+ponto+de+referência+dentro+do+

campus+pode+ser+:+(c2.1)+Concêntrica;+(c2.2)+Excêntrica;+e+(c2.3)+Policêntrica+(Fig.+9).+

+
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,

Fig.,9,–,Tipologia+central:+(c2.1)+concêntrica+(c2.2)+excêntrica+(c2.3)+policêntrica,

Finamente,+ e+ para+ concluir+ todos+ os+ modelos+ de+ caracterização,+ referindo+ a+ Geometria+

irregular+da+configuração+espacial+do+campus+há+que+ter+em+conta+se+esta+é+(c6.1)+planeada+

ou+de+(c6.2)+adaptação+ao+contexto+em+termos+tipográficos,+urbanos+ou+naturais.+

+

+ ,
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2.3,MATRIZ,DE,ANÁLISE,DA,UNIVERSIDADE,

PretendeSse+ na+ presente+ secção,+ definir+ um+ esquema+ de+ classificação+ de+ espaços+

universitários.+ Este+ esquema+ tenta+ englobar+ os+ vários+ modelos+ universitários+ e+ pretende+

funcionar+posteriormente+como+uma+ferramenta+de+classificação+e+avaliação+do+modo+como+

os+vários+espaços+universitários+e+o+estudo+dos+mesmos+–+como+o+caso+do+presente+relatório+

–+podem+ou+devem+se+desenvolver(6).+

Tendo+como+ponto+de+partida+os+estudos+anteriormente+referidos,+verificaSse+que+os+autores+

analisados,+ abordam+ o+ espaço+ universitário+ de+ duas+ maneiras+ distintas:+ (1)+ enunciando,

características+de+descrição+e+conceção+de+uma+Universidade+–+trabalhos+de+Hashimshony,+

Haina+ e+ CalvoSSotelo;+ (2)+ descrevendo+modelos+ universitários+ já+ existentes+ ou+ desejáveis+

para+o+futuro+–+trabalhos+de+Hashimshony,+Haina,+Worthington+e+Caldenby.+

Especificamente+ao+ segundo+ponto,+ é+possível+ extrair+ a+partir+ dos+ trabalhos+destes+quatro+

autores+treze,caracterizações+diferentes.+Independentemente+das+premissas+que+os+formam+

individualmente,+ é+ possível+ agrupar+ cada+ um+ desses+ modelos+ através+ de+ critérios+ de+

semelhança.+Para+o+presente+trabalho+é+pertinente+verificar+a+semelhança+das+proposições+

em+termos+de+escala+de+infraestruturas+(Fig.+10).+

,

Fig.,10,–,Esquema+sumário+dos+modelos+analisados+S+por+escala+de+infraestruturas+
(HH)+Hashimshony+e+Haina;+(JW)+Wortinghton;+(CC)+Caldenby,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(6)+No+enquadramento+da+bibliografia+explorada,+Cannas+(2013a;+2013b)+adopta+uma+estratégia+de+análise+sumária+dos+
trabalhos+dos+autores+referidos.+Essa+mesma+estratégia+serve+de+base+para+o+desenvolvimento+da+presente+secção.+
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Estes+ quatros+ autores+ referem+ os+ diversos+ fatores+ relevantes+ para+ a+ classificação+ destes+

mesmos+modelos.+É+também+pertinente+distinguir+quais+são+os+fatores+que+cada+um+propõe+

individualmente+ou+em+simultâneo+(Tab.+2).+

,

Tab.,2,–,Compilação+dos+fatores+de+análise+e+classificação+dos+modelos+universitários+S+por+autor,

Esta+ compilação+ ou+ análise+ revelaSse,+ contudo,+ bastante+ simplista,+ e+mesmo+ redutora,+ da+

informação+ que+ cada+ um+ dos+ autores+ explora.+ A+ título+ de+ exemplo,+ consideraSse+ o+ fator+

“Localização”.+ Seria+ incorreto+ referir+que+ todos+os+autores+o+abordam+da+mesma+maneira:+

tanto+o+ trabalho+de+Hashimshony,+Haina+ e+Caldenby+ centramSse+na+ “Localização”+ à+ escala+

urbana,+ enquanto+ CalvoSSotelo+ estende+ a+ sua+ análise+ ao+ nível+ mais+ alargado+ da+ escala+

territorial.+O+mesmo+se+passa+com+o+fator+“Distribuição”+em+que+apenas+CalvoSSotelo+sai+da+

esfera+da+cidade.+Também+no+fator+“Morfologia”,+é+também+CalvoSSotelo+aquele+que+propõe+

uma+ análise+ mais+ detalhada+ centrada+ na+ configuração+ espacial+ interna+ do+ espaço+

universitário.+ Da+ mesma+ maneira,+ os+ fatores+ expostos+ nesta+ compilação+ são+ resumidos+

essencialmente+ à+ caracterização+ física.+ Contudo,+ todos+ os+ autores,+ diretamente+ na+

classificação+dos+modelos+ou+paralelamente+aos+seus+estudos,+apontam+a+análise+dos+valores+

institucionais+e+da+missão+de+cada+Universidade+como+de+grande+relevância.+Inclusivamente,+

as+ características+ institucionais+ influenciam+e+ são+ influenciadas+pelas+ características+ físicas:+

focando+ o+ fator+ de+ “RelaçãoSCidade”,+ os+ modelos+ propostos+ por+ Worthington+ –+ Cidade+

Universidade,+Cidade+Conhecimento+e+UniverCidade+–+variam+na+sua+relação+institucional+e+

intelectual+ com+ a+ cidade+ e+ não+ é+ feita+ nenhuma+ referência+ às+ suas+ características+ físicas.+

Também+Hashimshony+e+Haina+mencionam+a+ importância+da+missão+de+cada+Universidade+

através+das+suas+premissas+de+conceção+–+espaço+virtual,+compacidade+e+enclausuramento+

(Tab.+1).+

Todavia,+ as+ análises+ de+ síntese+ fornecidas+ nos+ dois+ últimos+ esquemas+ podem+ ser+

complementadas+numa+matriz+de+definição+geral+que+caracteriza+a+Universidade+em+todas+as+

suas+ vertentes.+A+definição+das+Universidades+ fazSse:+ segundo+as+ suas+ (A)+ características+ –+

institucionais+e+físicas;+e+a+diferentes+níveis+de+(B)+escala+–+global,+territorial,+escala+da+cidade+

e+escala+do+campus+(Fig.+11).+

Relação(Cidade Localização Distribuição Morfologias Funcionalidades

Hashimshony>/>Haina - ✔ ✔ ✔ ✔
Worthington ✔ - - - ✔

Caldenby - ✔ - - ✔
Calvo(Sotelo ✔ ✔ ✔ ✔ -
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,

Fig.,11,–,Matriz+de+definição+de+uma+Universidade,

Novamente,+ cada+ fator+ de+ caracterização+ não+ é+ isolado,+ dependendo+ e+ gerando+

dependência+com+todos+os+outros.+

No+que+toca+às+características+ institucionais,+estas+referemSse+essencialmente+às+premissas+

de+base+de+criação+da+Universidade,+excluindo+qualquer+conceção+espacial+ou+material.+Estas+

características+ englobam:+ a+ (a)+ Identidade+ –+ referente+ a+ todas+ as+ características+ culturais,+

históricas,+tradicionais+e+patrimoniais+que+condicionam+a+conceção+universitária;+os+níveis+da+

Missão+da+Universidade+de+(b)+Aprendizagem,+(c)+Investigação,+(d)+Serviço+Público+–+todo+o+

tipo+ de+ atividades+ em+ sintonia+ com+ o+ funcionamento+ da+ sociedade;+ e++

(e)+Relação+–+ligações+conceptuais+e+externas+entre+a+Universidade+e+a+escala+em+conta.+

Mais+ do+ que+ propor+ classificações+ ou+ tipologias+ para+ cada+ característica,+ o+ importante+ é+

perceber+que+a+instituição+“Universidade”,+dependendo+dos+objetivos+que+pretende+atingir,+

pode+ atribuir+ níveis+ diferentes+ de+ importância+ e+ definição+ para+ cada+ um+ dos+ fatores+

mencionados.+

O+ mesmo+ se+ passa+ com+ a+ dimensão+ espacial+ das+ Universidades+ e+ as+ correspondentes+

características+ físicas.+ Estas+ descrevem+ a+ organização+ ou+ composição+ dos+ espaços+

universitários+e+das+diversas+construções+que+os+compõem,+e+diferenciamSse+em+termos+de:+
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(a)+ Localização;+ (b)+ Distribuição;+ e+ (c)+ Estrutura+ –+ por+ “estrutura”+ entendeSse+ todos+ os+

critérios+referentes+à+materialização+física+da+Universidade.+

Com+esta+matriz+já+é+possível+distinguir+quais+as+investigações+desenvolvidas+por+cada+autor+

e+quais+as+especificidades+que+cada+um+abordou+(Fig.+12).+

,

Fig.,12,–,Estudos+analisados+pelos+autores+na+classificação+das+Universidades:++
(HH)+Hashimshony+e+Haina;+(JW)+Wortinghton;+(CC)+Caldenby;+(CS)+CalvoSSotelo,

Duas+ situações+ se+ destacam+ com+o+presente+ esquema:+ a+ primeira+ é+ referente+ ao+ fator+ de+

Relação+da+Universidade+com+a+Cidade+e+a+segunda+à+aparente+inexistência+de+informação+à+

Escala+Global.+

O+ fator+ de+ interação+ da+ Universidade+ com+ a+ Cidade,+ na+ formulação+ de+ princípios+ de+

fundação+ou+materialização+ física,+ é+ o+ único+ que+ é+ abordado+ e+ desenvolvido+por+ todos+ os+

autores+e+que,+por+isso,+se+destaca+pela+sua+importância.+

A+ maioria+ dos+ trabalhos+ e+ investigações+ efetuadas+ pelos+ vários+ especialistas+ sobre+ a+

conceção+arquitetónica+dos+espaços+universitários+não+abordam+a+escala+global.+

Tal+ deveSse+ sobretudo+ ao+ facto+ da+ Arquitetura,+ na+ sua+materialização+ e+ no+modo+ como+ é+

percecionada,+ é+ apenas+ concebível+ em+ estruturas+ de+ escala+ equivalente+ ou+ inferior+ à+ da+

Cidade.+
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Com+ base+ na+ bibliografia+ explorada+ e+ nos+ diversos+ conceitos+ explorados+ nas+ secções+

anteriores+–+com+base+nessa+mesma+bibliografia+–+várias+são+as+estratégias++e+os+critérios+de+

trabalho+que+se+podem+referir+(Fig.+13).+

,

Fig.,13,–,Alguns+critérios++do+desenvolvimento+contemporâneo+das+Universidades,

Compilando+ as+ diversas+ informações+ extraídas+ das+ múltiplas+ análises,+ e+ usando+ os+

instrumentos+ próprios+ da+ área+ disciplinar+ da+ Arquitetura,+ o+ sucesso+ da+ conceção+ e+ do+

desenvolvimento+dos+espaços+universitários+está+ligado+aos+ambientes+e+às+atmosferas+que+

se+ produzem+ e+ como+ ambos+ se+ vão+ influenciar+ mutuamente+ em+ diversos+ níveis.+ Para+

alcançar+os+vários+fatores+de+qualidade,+tipologicamente+–+sustentado+pelos+vários+autores+

mencionados,+e+inclusive+Hoeger+(2007:+18)+–+é+consensual+que:+

“Em+diversos+ aspetos,+ o+ campus+ intrinsecamente+ integrado+ na+ cidade+ e+ no+ seu+ tecido+

urbano+parece+ser+o+modelo+que+melhor+responde+às+necessidades+da+nossa+sociedade+

de+conhecimento”.+

Para+ concluir,+ ao+ analisar+ o+ processo+ de+ criação+ e+ desenvolvimento+ das+ Universidades+ é+

possível+ compreender+ que+ as+ necessidades+ vão+ se+ alterando+ e+ os+ requisitos+ de+ cada+

sociedade+e+cada+época+vão+se+transformando.+
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As+ necessidades+ contemporâneas+ da+ universidade+ são+ distintas+ das+ do+ passado,+ que+

podendo+ter+sido+revolucionárias+no+seu+contexto+e+na+sua+época,+atualmente+pedem+níveis+

de+ educação+ e+ ambientes+ vivenciais+ com+ graus+ de+ exigência+ distintos.+ Em+ particular,+ os+

princípios+ de+ conceção+ da+ Universidade+ passaram+ da+ escala+ do+ Campus,+ para+ a+ escala+ da+

Cidade+e+é+incontestável+que+a+conceção+espacial+é+o+instrumento+que+melhor+combina+“(...)+

um+ compromisso+ com+ o+ contexto+ natural+ (paisagem,+ ecologia+ e+ clima),+ social+ e+ urbano”+

(CalvoSSotelo,+2014:+33)+e+que+se+torna+o+veículo+mais+útil+de+aprendizagem.+

PretendeSse+nas+secções+seguintes+avaliar+e+descrever+um+modelo+que,+como+já+referido,+se+

considera+bastante+pertinente+no+que+toca+as+necessidades+atuais+do+ensino:+a+Universidade+

Católica+de+LouvainSlaSNeuve.+Esta+é+uma+Universidade+que+foi+concebida+simultaneamente+

com+a+cidade+que+lhe+serve+de+estrutura+física+e+que,+desde+então,+ambas+se+correlacionam+

intrinsecamente+e+formam+uma+Univer(c)idade.+

+ +
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3.,COMPREENDER,A,UNIVERSITÉ,CATHOLIQUE,DE,LOUVAIN4LA4NEUVE,

LouvainSlaSNeuve+foi+a+cidade+mais+recente+a+ser+criada+na+Bélgica+após+a+cidade+de+Charleroi+

(Deprez,+2003:+5).+Com+cerca+de+11+000+domiciliados+e+9+000+residentes(7)+está+localizada+na+

comunidade+de+OttigniesSLouvainSlaSNeuve+com+cerca+de+31+300+habitantes(8)+e+integrada+na+

Communauté+da+Wallonie+(Anexo+1).+Várias+foram+as+propostas+de+nome+para+a+cidade+e,+de+

entre+ hipóteses+ como+ LouvainSl’Université,+ Neulouvain,+ FrancSLouvain,+ LouvainSUniversel,+

Louvain+2000+ou+New+Louvain,+o+nome+de+LouvainSlaSNeuve+foi+o+escolhido+por+ser+aquele+

que+melhor+combinava+o+passado+da+UCL+em+Leuven+–+“Louvain”+–+e+a+novidade+da+cidade+–+

“laSNeuve”+(Woitrin,+1987:+177)+.+

,

Fig.,14,–,Cidade+de+LouvainSlaSNeuve+atualmente+

Analisando+ a+ Université+ Catholique+ de+ LouvainSlaSNeuve,+ e+ utilizando+ as+ classificações+

abordadas+na+secção+anterior,+com+base+na+matriz+de+definição,+a+universidade+caracterizaS

se+segundo+o+seguinte+esquema+(Fig.+15).+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(7)+Uma+pessoa+domiciliada+é+habitante+permanente+da+cidade,+enquanto+que,+no+caso+dos+estudantes,+residentes,+são+
aqueles+que+têm+uma+habitação+provisória.+
(8)+Factos+e+Números,+Demografia+–+Disponível+sob+pedido+em:+www.olln.be+[08/05/2015]+
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!

Fig.!15!–!Esquema#de#caracterização#do#modelo#da#UCL#

Contudo,# focando# os# fatores# específicos# da# missão# da# Universidade# –# em# termos# de#

Aprendizagem,#Investigação#e#Serviço#Público#–#e#do#seu#Desenvolvimento#Misto,#através#da#

criação# do# modelo# universitário# específico# da# cidade# de# LouvainJlaJNeuve# destacamJse#

conceções#e#programas#particulares#(Fig.#16).#

!

Fig.!16!–!Conceções#particulares#dentro#da#Missão#da#UCL
(9)!(10)

#

#############################################################

(9)
A#sigla#KAPs#designa#“Kots#à#Projet”#e#é#referente#a#algumas#residências#de#estudantes#particulares.#

(10)
# A#sigla#CSES#designa#o#Conselho#de#Serviço#à#Sociedade#(Conseil#du#Service#à# la#Société)#e#a#sigla#GRS#designa#os#

Grupos#de#Reflexão#Estratégica#(Groupes#de#Réflexion#Stratégique).#



38#

São# esses# fatores# que# se# exploraram# nas# próximas# secções,# de# modo# a# perceber# como#

contribuem#para#a#criação#de#um#modelo#que#concilia#o#ensino#universitário#com#a#vivência#

urbana.#

Com# efeito,# a# construção# da# UCL# constituiu# “uma# espécie# de# laboratório# para# uma#

experiência# urbana”# (Woitrin,# 1998a:# 71)# que# continua# em# evolução,# e# que# se# pretende#

compreender.#“A#conceção#de#LouvainNlaNNeuve#partiu#do#princípio#de#uma#reflexão#sobre#a#

universidade”#(Woitrin,#1987:#147).#

!

Fig.!17!–!Esquema#de#caracterização#e#conceções#particulares#do#modelo#da#UCL#

#

# !
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3.1,ENQUADRAMENTO,HISTÓRICO,E,FÍSICO,

Para+ enquadrar+ a+ formação+ da+ UCL+ e+ da+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve,+ há+ que+ recuar+ ao+

séc.+ XV+ quando+ em+ 1425+ se+ estabeleceu+ a+Universidade+ Católica+ de+ Leuven+ “a+ pedido+ do+

Duque+ da+ província+ de+ Brabant+ preocupado+ com+ deterioração+ local+ da+ indústria+ têxtil”+

(Woitrin,+ 1998b:+ 73).+ Estando+ a+ região+ a+ atravessar+ algumas+ dificuldades+ económicas,+ a+

criação+de+uma+Universidade+pareceu+muito+promissora.+Até+1792+a+ língua+de+ensino+foi+o+

Latim,+e+tornouSse+depois+o+Francês,+devido+às+invasões+francesas+e+ao+instauro+do+ensino+da+

Academie+ Française.+ Progressivamente+ o+ Flamengo+ foi+ inserido+ no+ ensino+ e+ no+ séc.+ XX+ a+

Universidade+ assumiaSse+ como+ sendo+ totalmente+ bilingue:+ Katholieke+ Universiteit+ Leuven+

(KUL)+em+flamengo,+e+Université+Catholique+de+Louvain+(UCL)+em+francês+(Woitrin,+1998b).+

Na+década+de+1960,+sendo+a+proporção+de+estudantes+flamengos+superior+à+de+estudantes+

franceses+ e,+ por+ razões+ maioritariamente+ políticas+ e+ de+ autonomia+ das+ regiões+ do+ país,+

assisteSse+à+cisão+dos+dois+departamentos+linguísticos.+É+a+partir+deste+momento+que+várias+

entidades+propuseram+a+criação+de+uma+nova+cidade+e+um+novo+campus+universitário+que+

albergasse+os+estudantes+da+comunidade+francesa:+a+cidade+de+LouvainSlaSNeuve+(Fig.+14).+

No+processo+de+conceção+desta+nova+cidade,+várias+foram+as+etapas+necessárias+e+as+funções+

a+ distribuir+ para+ alcançar+ todos+ os+ objetivos+ da+ melhor+ maneira.+ Michel+ Woitrin,+

administrador+ geral+ do+ conselho+ de+ administração+ da+ UCL+ desde+ 1963,+ é+ considerado+ o+

fundador+ da+ cidade.+ Professor+ de+ Análise+ Macroeconómica+ e+ Demografia+ e,+ também,+

responsável+principal+do+departamento+francês+da+Universidade+(Woitrin,+1987),+foi+um+dos+

principais+ elementos+ que+ contribuiu+ para+ as+ diversas+ escolhas+ e+ decisões+ de+ toda+ a+

construção+ de+ LouvainSlaSNeuve,+ principalmente+ em+ termos+ económicos.+ Para+ Woitrin+

(1987:+17)+“a+Universidade+deve+criar+um+meio+estimulante,+não+apenas+do+ponto+de+vista+

estritamente+intelectual,+mas+também+do+ponto+de+vista+cultural,+social,+espiritual”.+

Woitrin+ e+ os+ vários+ especialistas+ que+ com+ ele+ colaboraram+ iniciam+ o+ projeto+ desta+ nova+

universidade+abordando+a+sua+expansão:+antes+de+qualquer+dissociação+do+sector+francês+da+

Universidade+ de+ Leuven+ foi+ necessário+ estudar+ as+ implicações+ e+ consequências+ sociais+ ou+

jurídicas+de+uma+cisão+ou+expansão+da+universidade+centenária+(Woitrin,+1987).+

+

+
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Em+1969+a+UCL+ recebe+a+autorização+ legal+que+ lhe+permite+comprar+os+primeiros+ terrenos+

para+ a+ expansão+ da+ universidade+ numa+ província+ no+ centro+ da+ Bélgica+ –+ a+ província+ de+

Brabant+Wallon+ (Deprez,+2003)+–+e+ instalar+os+seus+edifícios,+no+centro+dessa+província,+na+

planície+de+Lauzelle(11).+SegueSse+então+uma+fase+de+pesquisa+sobre+campus+universitários+a+

nível+nacional+e+internacional,+ilustrada+em+diversos+relatórios+de+especialistas+e+viagens+de+

estudo+pois,+como+Woitrin+(1987:+112)+afirmou:+

“É+ necessário+ aprender+ a+ profissão+ desconhecida+ de+ um+ responsável+ involuntário+ da+

construção+de+uma+cidade”.+

Em+ termos+ nacionais+ foi+ estudada+ a+ expansão+ da+ Universidade+ de+ Liège+ através+ da+

construção+do+Centro+Hospitalar+Universitário+na+aldeia+de+Sart+Tilman,+nas+proximidades+de+

Liège+(Fig.+18).+

,

Fig.,18,–,Centro+Hospitalar+Universitário+na+aldeia+de+Sart+Tilman,

Em+termos+internacionais,+para+além+das+Cidades+jardins+ou+dos+vários+Campi+universitários+

de+modelo+americano,+é+sobretudo+o+plano+da+cidade+de+Chandigarh+na+Índia,+desenvolvido+

por+Le+Corbusier+em+1951,+que+desperta+maior+atenção+(Fig.+19).+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(11)+Em+termos+históricos+a+KUL+e+a+cidade+de+Leuven+cresceram+em+sintonia+e+foramSse+adaptando+socialmente+e+

espacialmente+uma+à+outra+(Remy,2007:+9).+Em+contra+partida,+a+UCL+não+tem+nenhuma+relação+directa+com+o+

desenvolvimento+da+ região+de+Ottignies,+o+que+apenas+evidencia+a+dificuldade+de+conceber+uma+cidade+e+uma+

universidade+adequadas+uma+à+outra.+
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,

Fig.,19,–,Cidade+de+Chandigarh+na+Índia,

Woitrin+e+a+sua+equipa,+estavam+conscientes+do+debate+em+torno+da+utilização+radical+dos+

princípios+ de+ urbanismo+ moderno+ (Remy,+ 2007:+ 15).+ Ao+ contrário+ do+ trabalho+ de+ Le+

Corbusier+ que+ pretendia+ uma+ rutura+ com+ o+ passado+ e+ com+ vista+ à+ criação+ de+ uma+ nova+

cidade+e+de+“um+modo+de+vida+para+um+homem+novo”,+a+conceção+de+LouvainSlaSNeuve+“vai+

procurar+ um+equilíbrio+ entre+ o+ romantismo+de+ uma+ cidade+medieval+ e+ a+ racionalidade+ de+

uma+cidade+nova”+ (Terlinden,+Gossé+e+Vanderburgh,+2007:+01.01).+O+objetivo+era+alcançar+

uma+universidade+multicultural+onde,+como+refere+Woitrin+(1998b:+71):+

“(...)+ as+ várias+ culturas+ de+ grupos+ sociais+ diferentes+ estão+ em+ diálogo,+ incluindo+ as+

culturas+ sociais+ que+ caracterizam+ diferentes+ níveis+ de+ desenvolvimento+ económico,+

social+e+político".++

É+com+base+neste+equilíbrio+que+a+equipa+de+Woitrin+(1987)+definiu+as+etapas+de+trabalho+de:+

1)+ Programação+Académica+ –+ “com+a+ determinação+dos+ edificados+ a+ construir+ e+ os+ custos+

dos+mesmos”+ (1987:+ 93);+ 2)+ Programação+ Sociocultural+ –+ “com+ a+ criação+ de+ alojamentos,+

restaurantes+ e+ outras+ componentes+ ligadas+ a+ vivência+ estudantil”+ (1987:+ 94);+ e++

3)+ Programação+Urbana+ –+ para+ “se+ parar+ a+ construção+ de+ uma+ cidade+ inteira,+ a+ partir+ do+

nada+(...)+[onde]+a+programação+urbana+é+combinada+à+da+universidade”+(1987:+96).+

Para+ englobar+ estas+ três+ etapas+ num+ único+ plano+ diretor,+ Woitrin+ contactou+ diversos+

urbanistas+para+elaborarem+propostas+consideradas+inovadoras+em+termos+nacionais.+Victor+

Gruen,+urbanista+de+origem+austríaca,+residente+nos+Estados+Unidos,+respondeu+de+maneira+

positiva+ à+ proposição+ de+ trabalho.+ Em+ Setembro+ de+ 1968,+ Gruen+ apresenta+ uma+ primeira+

proposta+ em+ maquete+ (Fig.+ 20)+ que+ considerava+ inovadora+ e+ adequada+ aos+ princípios+

definidos+ por+ Woitrin.+ Contudo,+ as+ reações+ iniciais+ foram+ maioritariamente+ negativas.+ A+
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proposta+de+Gruen+ foi+ criticada+por+ falta+ de+ identidade+e+desadequação+ao+ contexto+ local+

(Woitrin,+ 1987).+ Apontavam+ o+ facto+ de+ não+ conciliar+ a+ topografia+ do+ vale+ existente,+ e+ do+

edificado,+ quer+ ao+ nível+ dos+ edifícios+ universitários,+ quer+ das+ áreas+ residências,+ adotar+

tipologias+verticais+S+torres+S+repetidas+em+torno+de+um+centro+urbano+(Baghadi,+Voyé,+2001).+

,

Fig.,20,–,Maquete+da+proposta+de+Gruen+em+1968,

Em+Junho+de+1970,+Gruen+apresenta+o+primeiro+plano+diretor+de+LouvainSlaSNeuve+com+base+

nos+ princípios+ anteriormente+ apresentados+ onde,+ num+ documento+ A3+ de+ 63+ páginas,+

explicava+ detalhadamente+ a+ sua+ proposta+ para+ a+ cidade+ (Lechat,+ 2006).+ Vários+ foram+ os+

pontos+positivos+destacados:+a+integração+da+universidade+na+cidade;+a+estrutura+da+cidade+

como+um+centro+e+diversos+quarteirões+em+torno+deste+mesmo;+uma+circulação+automóvel+

separada+ da+ do+ peão;+ a+ criação+ de+ locais+ de+ encontro+ e+ promoção+ do+ espírito+ de+

comunidade;+ e+ a+ limitação+ da+ extensão+ da+ cidade+ tendo+ em+ conta+ a+ topografia+ e+ a+

organização+geral+da+ região+ (Woitrin,+ 1987;+ Lechat,+ 2006).+Contudo,+e+em+sintonia+ com+as+

primeiras+reações+despertadas+em+1968,+as+maiores+críticas+ao+projeto+centraramSse+na+falta+

de+ ligação+entre+o+edificado+e+a+malha+urbana+com+particular+ incidência+na+desarticulação+

dos+ edifícios+ relativamente+ aos+ quarteirões.+ Cada+ quarteirão+ residencial+ resumiaSse+ a+ um+

módulo+ de+ torres+ + e+ de+ alguns+ edifícios+ de+ pequeno+ porte+ que+ se+ repetia+ ao+ longo+ dos+

terrenos+ sem+ grandes+ outras+ adaptações.+ A+ escolha+ desta+ tipologia+ de+ edificado+

proporcionava+uma+vasta+envolvente+verde+em+torno+de+cada+módulo+de+edifícios+acabando+

por+ tornar+ os+ vários+ quarteirões+ da+ cidade+em+polos+ densos+ sem+ coesão+numa+ vasta+ área+

ajardinada.+ Acrescida+ a+ esta+ dispersão+ dos+ edificados,+ a+ circulação+ automóvel+ era+

escassamente+reduzida+na+periferia+de+cada+quarteirão+a+um+único+circuito+em+anel.+O+único+

cordão+ umbilical+ claro+ do+ projeto+ era+ o+ caminhoSdeSferro+ que+ atravessava+ todo+ o+ vale+ da+

cidade+(Woitrin,+1987).+
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Das+críticas+do+projeto+de+Gruen+surge+aquilo+que+Remy+descreve+como+“City+Planning+versus+

Town+Design”+(2007:+21).+A+proposta+de+Gruen,+mais+do+que+pensar+nas+construções+a+uma+

escala+reduzida,+baseouSse+essencialmente+na+distribuição+das+diferentes+funcionalidades+da+

cidade:+centrouSse+no+City+Planning+e+não+desenvolveu+o+Town+Design,+ou+seja,+negligenciou+

a+ escala+ do+ desenho+ urbano.+ A+ proposta+ ao+ seguir+ as+ premissas+ do+ urbanismo+moderno,+

como+defende+Portas+(1987:+9+a+11),+investiu:+

“(...)+ na+ infraestruturação,+ na+ ‘zonificação',+ e+ nos+ 'índices+ de+ edificabilidade',+ deixando+

para+cada+zona+ou+célula+o+direito+a+definir,+de+raiz,+as+formas+dos+seus+elementos+sem+

outros+ constrangimentos+ que+ não+ fossem+ os+ dos+ 'standards'+ de+ densidade,+

equipamentos+ de+m3+ de+ construção+ e+m2+ de+ áreas+ livres,+ sobre+ os+ efeitos+ dos+ quais+

pouco+se+sabia”.+

Efetivamente,+o+plano+não+fazia+referência+à+linguagem+formal+da+dinâmica+urbana.+

Contudo,+ os+ princípios+ idealizados+ por+Michel+Woitrin+ e+ pela+ sua+ equipa+ apontavam+ para+

uma+cidade+adaptada+ao+homem,+ao+nível+da+organização+espacial+e+formal+do+território,+ou+

seja,+ do+ Town+ Design.+ Ambos+ os+ conceitos+ permitem+ também+ perceber+ as+ noções+ de+

Urbanismo+ Relacional+ e+ Urbanismo+ Funcional.+ As+ propostas+ vinculadas+ ao+ urbanismo+

moderno+ baseavamSse+ primeiramente+ no+ Urbanismo+ Funcional+ e+ definiam+ as+ suas+

conceções+ em+ zoning+ funcional.+ O+Urbanismo+ Relacional+ pretende+ precisamente+ focarSse+

nas+ relações+ estabelecidas+ entre+ os+ elementos+ da+ forma+ urbana+ de+modo+ a+ produzir+ um+

espaço+ urbano+ significativo,+ reconhecível+ por+ todos+ e+ alternativo+ ao+ da+ cidade+ tradicional+

(Rowe+e+Koetter,+1979:+60).+TrataSse+portanto+de+configurar,+construir+um+ambiente+urbano+

“coordenado+ e+ contínuo”,+ que+ seja+ capaz+ de+ se+ apresentar+ com+ a+ coerência+ de+ uma+

paisagem+ (Rossi,+ 1966:+ 155)+ e+ em+ que+ a+ diversidade+ e+ a+ vitalidade+ funcional+ resultam+

fundamentalmente+ da+ “continuidade+ de+ diferenças”+ e+ não+ de+ uma+ agregação+ de+ partes+

(Heitor,+1997).+

Como+ defende+ Heitor+ (1997)+ a+ discussão+ inaugurada+ na+ década+ de+ 1950+ contribuiu+

decisivamente+para+a+construção+de+uma+nova+cultura+urbana+e+consequentemente+para+a+

conformação+das+novas+cidades,+planeadas+e+construídas+nos+anos+1960,+como+é+o+caso+de+

LouvainSlaSNeuve+e+ reabriu+o+debate+em+torno+dos+padrões+orgânicos+de+desenvolvimento+

urbano,+ deixando+ aos+ arquitetos+ e+ urbanistas+ as+ tarefas+ de+ explorar+ novas+ formas,+ e+ de+

testar+a+sua+validade+e+adaptabilidade+à+natureza+dos+novos+lugares.+
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Na+tentativa+de+definir+um+modelo+de+cidade+mais+coeso+com+as+necessidades+desejadas,+é+

proposta+a+ criação+de+uma+nova+equipa+ responsável+por+definir+um+novo+plano.+Raymond+

Lemaire,+ historiador+ de+ arte+ e+ próximo+ de+ Woitrin,+ é+ selecionado+ como+ o+ responsável+

principal+ do+ UA+ (grupo+ Urbanismo+ e+ Arquitetura)+ tendo+ como+ colaboradores+ diretos+ os+

arquitetos+e+urbanistas+Pierre+Laconte+e+ JeanSPierre+Blondel.+O+trabalho+desenvolvido+pelo+

UA+ procurava+ precisamente+ partir+ primeiro+ do+ Town+ Design+ para+ depois,+ através+ de+ um+

Urbanismo+ Relacional+ chegar+ ao+ City+ Planning+ (Remy,+ 2007:+ 44).+ Como+ Remy+ (2007:+ 13)+

também+afirma:+

“A+ criatividade+ coletiva+ no+ meio+ dos+ urbanistas+ apoiavaSse+ numa+ visão+ cultural,+

preocupada+ em+ quebrar+ com+ o+ individualismo+ de+ isolamento+ [da+ universidade]+ para+

promover+uma+sociabilidade+aberta.+Aquela+que+foi+dada+como+típica+da+vida+urbana”.+

O+UA+tinha+uma+ideia+muito+clara+de+quais+as+premissas+essenciais+de+conceção+da+cidade,+

bem+como+das+ estratégias+ a+ adotar+ para+ transformar+ essas+ ideias+ em+ realizações+efetivas.+

Em+quatro+meses+o+novo+plano+diretor+do+grupo+é+concebido+com+nove+premissas+de+base+–+

designados+“nove+mandamentos+da+cidade”+(Woitrin,+1987:+93+e+94;+Deprez,+2003:+13):+

1) +A+criação+de+uma+cidade+de+dimensão+e+escala+humanas;+

2) +O+local+de+inserção+e+o+terreno+são+a+matriz+da+cidade;+

3) +A+Universidade+integraSse+à+cidade;+

4) +A+Universidade+constitui+o+motor+de+animação+principal+da+cidade;+

5) +A+cidade+é+primeiramente+feita+para+o+peão;+

6) +A+necessidade+de+uma+atmosfera+urbana+desde+o+início+do+desenvolvimento;+

7) +A+flexibilidade+na+conceção+de+base+da+cidade;+

8) +Evitar+a+densidade+no+centro+da+cidade;+

9) +A+cidade+é+uma+entidade+inserida+na+paisagem+e+na+envolvente.+

Várias+ foram+ as+ ideias+ adotadas+ da+ base+ do+ projeto+ da+ equipa+ de+ Gruen+mas,+ ao+mesmo+

tempo,+tentouSse+colmatar+os+vários+aspetos+negativos+do+mesmo:+a+preocupação+da+equipa+

UA+passava+por+reduzir+a+escala+e+a+densidade+do+edificado+em+oposição+ao+modelo+adotado+

no+ anterior+ plano+ elaborado+ por+ Gruen+ (Remy,+ 2007).+ ApostavaSse+ então+ nas+ vantagens+

sociais+de+uma+escala+urbana+com+dimensões+próximas+da+escala+humana,+ou+seja+no+papel+

do+espaço+público+como+elemento+estruturante+da+vida+urbana+e+modelador+do+movimento+

pedonal,+ tendo+ como+ implicações+ diretas+ a+ redução+ da+ métrica+ das+ infraestruturas+ e+ da+

dimensão+e+volume+das+construções.+Os+projetistas+sem+entrarem+em+confronto+direto+com+

os+modelos+ urbanísticos+modernos+ vinculados+ ao+ ideário+ da+ Carta+ de+ Atenas,+ seguem+ no+

entanto+ de+ perto+ a+ discussão+ em+ curso+ decorrente+ das+ experiências+ desenvolvidas+ no+
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âmbito+ da+ segunda+ geração+ de+ novas+ cidades+ planeadas+ em+ Inglaterra,+ como+é+ o+ caso+ de+

Milton+Keynes(12)+e+de+Hook(13).+O+seu+objetivo+era+atingir+uma+solução+de+compromisso.+Sem+

pôr+em+causa+o+contexto+ambiental+envolvente,+procuravam+um+modelo+de+cidade+com+uma+

forte+ identidade+ capaz+ de+ assegurar+ uma+ eficaz+ ligação+ entre+ os+ vários+ sectores+ e+ em+

particular+entre+a+universidade+os+serviços+e+equipamentos+imediatos.+O+desenho+do+espaço+

urbano+ e+ edificado+ deveria+ definir+ um+ quadro+ físico+ formalmente+ completo+ e+ afirmarSse+

como+um+espaço+controlado+de+modo+a+formar+uma+unidade+de+paisagem+urbana.+

A+ revisão+ proposta+ visava+ a+ utilização+ de+ uma+ linguagem+ urbana+ compacta+ e+ facilmente+

inteligível+ que+ sugerisse+ a+ polivalência+ dos+ espaços+ e+ a+ sua+ interSrelação,+ a+ vitalização+dos+

percursos+ pedonais+ e+ a+ integração+ dos+ espaços+ verdes+ no+ tecido+ urbano.+ Partindo+ do+

conceito+ de+ área+ central+ como+ elemento+ estruturador+ da+ malha+ urbana,+ foi+ proposta+ a+

utilização+ uma+ retícula+ irregular+ em+ que+ os+ vários+ equipamentos+ urbanos+ e+ serviços+ da+

universidade+ se+ apoiariam+ numa+ rede+ de+ percursos+ nela+ convergentes.+ O+ sistema+ de+

circulação+admitiria+uma+grande+fluência+de+tráfego+automóvel+e+proporcionaria,+ao+mesmo+

tempo,+um+elevado+grau+de+segurança+ao+peão,+através+de+um+sistema+próprio+de+circulação+

pedonal+extensível+a+toda+a+malha.+

Com+ cerca+ de+ 10,2+ Km2+ de+ superfície,+ a+ cidade+ insereSse+ na+ topografia+ e+ na+ paisagem+

naturais+do+local.+Os+limites+da+cidade+a+Norte+e+a+Este+são+definidos+por+florestas,+o+Bois+de+

Lauzelle+ e+ o+ Bois+ des+ Rêves,+ respetivamente+ (Fig.+ 21).+ Topograficamente+ a+ cidade+

desenvolveSse+ ao+ longo+ de+ um+ vale+ e+ dos+ seus+ platôs+ adjacentes,+ ou+ seja,+ definindoSse+

segundo+limites+urbanos+naturais.+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(12)+ Pesquisa+ com+ referencia+ a:+ Bishop,+ J.+ (1986)+Milton+ Keynes+ –+ The+ Best+ of+ Both+Worlds?:+ Public+ and+ Professional+
Views+of+a+New+City,+University+of+Bristol,+School+for+Advanced+Urban+Studies+
(13)+Cidade+de+Hook+–+concebida+pelo+London+City+Council+entre+1958+e+1960+como+uma+cidadeSsatélite+de+Londres+mas+
que+acabaria+por+não+ser+concretizada.+
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,

Fig.,21,–,Limites+Naturais+e+Topografia+de+LouvainSlaSNeuve,

Se+ a+ proposta+ inicial+ de+ Gruen+ não+ atribui+ importância+ significativa+ à+ distribuição+ dos+

volumes+construídos+em+função+dos+terrenos+em+questão,+mas+apenas+segundo+um+desenho+

de+ simetrias,+ o+ mesmo+ não+ se+ pode+ dizer+ das+ propostas+ que+ foram+ adotadas+

posteriormente.++

A+ conceção+ da+ cidade+ desenvolveuSse+ em+ função+ da+ topografia+ do+ local.+ Num+ esquema+

inicial,+ as+massas+distribuemSse+ alternada+ e+ paralelamente+ a+ um+eixo+ central+ virtualmente+

sobreposto+ao+vale+de+Lauzelle.+As+várias+parcelas+são+dispostas+segundo+os+movimentos+do+

terreno+(Fig.+22).+Posteriormente,+este+desenho+reconfiguraSse+e+as+várias+massas+começam+

a+ hierarquizarSse+ e+ a+ propiciar+ o+ desenho+ dos+ vários+ eixos+ de+ circulação+ e+ dos+ vários+

quarteirões.+ No+ centro+ a+ volumetria+ é+ mais+ densa+ e+ posteriormente+ vaiSse+ difundindo+ e+

expandido+ao+longo+do+território+(Terlinden,+Gossé+e+Vanderburgh,+2007:+02.04).+
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,

Fig.,22,–,Esquemas+de+distribuição+de+massas+em+planta+

A+ circulação+ automóvel,+ limitada+ entre+ as+ variações+ do+ terreno,+ resultou+ de+ um+ esquema+

simplificado:+ inseriuSse+nos+ limites+da+periferia+da+ cidade+e+definiu+ também+os+ limites+dos+

quarteirões+ habitacionais.+ Deste+ modo,+ os+ principais+ trajetos+ viários+ definem+ também+ os+

principais+eixos+de+desenho+urbano.+Descrevendo+a+esquemática+da+cidade+de+uma+maneira+

simples,+ percebemos+ que+ em+ torno+ do+ centro+ urbano+ desenvolvemSse+ cinco+ quarteirões+

distintos+que+se+dispõem+como+cinco+pétalas+de+uma+flor+(Baghadi,+Voyé,+2001)+(Fig.+23).+

,

Fig.,23,–,Esquema+da+divisão+de+bairros+de+LouvainSlaSNeuve+ +



48+

Desde+ a+ primeira+ conceção+ de+ Gruen+ em+ 1968+ que+ surgiu+ a+ ideia+ da+ criação+ de+ uma+

plataforma+urbana+na+qual+se+construiriam+os+vários+edifícios+(Woitrin,+1987;+Remy,+2007).+O+

conceito+ concretizouSse+ de+modo+ a+ que+ todo+ o+ centro+ da+ cidade+ encontraSse+ estruturado+

numa+ plataforma+ em+ betão+ posicionada+ sobre+ o+ vale+ de+ Lauzelle.+ O+ centro+ da+ cidade+

constituiSse+como+uma+“rotula”+de+articulação+entre+os+dois+grandes+platôs+existentes+e+nos+

quais+ foram+ construídos+ os+ edifícios+ da+ universidade.+ Todo+ o+ tráfego+ automóvel+ é+

desnivelado+passando+por+debaixo+do+centro+urbano,+sendo+que+a+própria+plataforma+está+

assente+em+diversos+níveis+de+silos+automóveis,+fazendo+com+que+a+circulação+no+centro+seja+

exclusivamente+pedonal+(Fig.+24).+

,

Fig.,24,–,Laje+do+Centro+Urbano+e+respetivas+articulações+

Ao+contrário+dos+modelos+urbanos+que+concebiam+as+cidades+segundo+uma+reticula+regular+

como+o+já+referido+caso+de+Milton+Keynes,+LouvainSlaSNeuve+é+caracterizada+por+um+traçado+

irregular+ baseado+ em+ eixos+ indiretos+ e+ tortuosos.+ Não+ existem+ deslocamentos+ diretos+ e+ a+

cidade+vaiSse+descobrindo+à+medida+que+é+percorrida.+No+centro+urbano+não+existem+áreas+

ajardinadas.+ A+ importância+ da+ circulação+ pedonal+ refleteSse+ na+ escolha+ de+ uma+ escala+

adequada+para+os+trajetos.+Não+só+os+principais+equipamentos+se+encontram+a+uma+distância+

média+máxima+de+800m+a+partir+do+centro+urbano+(Fig.+25),+como+também+“para+ritmar+os+
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deslocamentos,+estipulaSse+300m+de+distância+entre+cada+duas+praças”+(Remy,+2007:+48).+As+

várias+praças+proporcionam+acessibilidades+facilitadas+aos+vários+serviços.+

,

Fig.,25,–,Área+de+influência+pedonal+na+rede+de+construções+da+cidade+a+800m+e+1+000m:+
(1)+Acessos+principais+à+cidade+da+rede+de+transportes+públicos+(autocarro+e+comboio)+

À+semelhança+de+qualquer+outra+cidade,+foi+necessário+dar+uma+grande+importância+a+toda+a+

rede+de+ transportes+públicos+e+à+ acessibilidade+automóvel+de+modo+a+ inserir+ a+ cidade+nas+

redes+de+circulação+e+mobilidade+regional+(Remy,+2007).+

A+cidade+é+servida+por+duas+gares+de+transportes+públicos+(Fig.25).+O+caminho+férreo+culmina+

no+ vale+ e+ a+ estação+ terminal+ de+ LouvainSlaSNeuve+ tem+a+ sua+ gare+ no+ centro+ da+ cidade+ na+

Place+ de+ l’Université.+ A+ rede+ de+ Transporte+ Em+Comum+ (TEC)(14)+ –+ rede+ de+ transportes+ da+

Communauté+da+Wallonie+S+ + tem+um+terminal/+gare+de+autocarros+perto+do+centro+urbano+

do+qual+é+servida+toda+a+comunidade.+

No+ que+ toca+ às+ infraestruturas+ automóveis+ existem+ dois+ eixos+ rápidos+ principais+ na+

proximidade+ da+ cidade:+ a+ autoestrada+ E411+ que+ estabelece+ ligação+ entre+ Bruxelas+ e+ o+

Luxemburgo,+e+a+estrada+nacional+N25+que+serve+as+ regiões+do+Brabant+Wallon+e+Nivelles.+

Contudo,+o+mais+importante+a+referir+é+o+princípio+de+separação+das+circulações+pedonais+e+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(14)+Transport+en+Commun+–+Disponível+em:+http://www.infotec.be/+[29/05/2015]+
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automóveis+ da+ cidade+ (Fig.+ 26).+ Existem+ dois+ sistemas+ de+ circulação+ que+ apenas+ se+ sobre+

posicionam+ no+ curto+ eixo+ que+ vai+ entre+ a+ Grand+ Place+ e+ a+ Place+ de+ l’Université.++

(Terlinden,+ Gossé+ e+ Vanderburgh,+ 2007).+ Sendo+ as+ circulações+ pedonais+ de+ extrema+

importância+na+cidade,+grande+parte+da+zona+urbana+central+e+os+principais+eixos+da+cidade+

têm+vários+percursos+de+circulação+cobertos+(Fig.+26)+(Anexo+2.1).+

,

Fig.,26,–,Sistemas+de+Circulação:+ +Automóvel+ +Pedonal+ +Galerias+Cobertas+ +Comboio+

Após+dez+anos+de+pleno+funcionamento+da+cidade+o+Conselho+Administrativo+da+Faculdade+

suprimiu+o+Grupo+Urbanismo+e+Arquitetura.+Contudo,+à+medida+que+a+cidade+se+consolidou,+

surgiu+a+necessidade+de+criar+um+novo+grupo+de+trabalho+e+um+novo+plano+diretor.+Em+1991+

é+ criado+ o+ Serviço+ do+ Plano+ Urbano+ (SPU)+ e,+ um+ ano+ depois,+ é+ proposto+ um+ novo+ plano+

diretor.+ Como+Remy+ (2007)+ descreve,+ este+ plano+ tinha+ como+objetivos:+ “reforçar+ o+ centro+

urbano+ (...)+ para+ que+deixe+ de+ ser+ um+ território+ dominante+ dos+ estudantes+ e+ torneSse+ um+

espaço+ público+ no+ sentido+ sociológico+ do+ termo”+ (2007:+ 79);+ “diversificar+ os+ tipos+ de+

alojamentos”+ (2007:+ 79),+ principalmente+ os+ destinados+ a+ habitantes+ nãoSestudantes;+

“reforçar+a+paisagem+e+a+natureza+do+ local”+ (2007:+79);+ “melhorar+a+ legibilidade+da+cidade+

tanto+para+o+automobilista+como+para+o+peão“+(2007:+80),+através+dos+sistemas+de+circulação+

da+cidade.+
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+

A+cidade+foi+então+concebida,+como+Infante+(2011:+172)+descreve:+

“(...)+à+imagem+das+cidades+antigas,+[onde]+a+repartição+dos+equipamentos+fezSse+a+partir+

do+ centro+ até+ às+ habitações+ mais+ periféricas,+ segundo+ uma+ hierarquia+ razoável+ de+

eficácia+e+de+rentabilidade,+não+baseando+a+conceção+em+zonamentos+independentes”.+

Os+ vários+ serviços+ foram+ então+ estrategicamente+ dispostos+ como+ também+ o+ desenho+ das+

ruas+ onde+ as+ circulações+ se+ efetuam+ foi+ ajustado+ a+ uma+ escala+ adequada+ à+ circulação+

pedonal:+LouvainSlaSNeuve+tem+duas+praças+de+escala+dita+“urbana”,+mas+a+grande+maioria+

do+desenho+urbano+fezSse+segundo+uma+escala+pequena+em+consonância+com+os+princípios+

do+Urbanismo+Relacional.+ Consequentemente,+ durante+ a+ construção+dos+ vários+elementos+

edificados,+foi+propositado+o+posicionamento+dos+edifícios+de+menor+dimensão+nas+periferias+

das+ praças+ ou+ espaços+ públicos+ e+ os+ edifícios+ de+maior+ dimensão,+ em+ regra+ associadas+ a+

funções+ universitárias,+ ligeiramente+ mais+ deslocados+ das+ vias+ principais+ (Woitrin,+ 1987;+

Remy,+2007)+com+acesso+por+vias+secundárias+ou+perpendiculares+às+ ruas+principais.+Deste+

modo,+todos+aqueles+que+usufruem+da+cidade+não+se+sentem+“esmagados”+à+medida+que+a+

percorrem.+

Mesmo+a+materialidade+das+construções+foi+estrategicamente+planeada:+numa+tentativa+de+

criar+uniformidade+em+toda+a+cidade+–+ ideia+de+um+“todo”+–+foi+essencial+a+semelhança+na+

construção+ dos+ vários+ edificados.+ O+ uso+ de+ novas+ materialidades+ estava+ bastante+

popularizado+mas+ as+ próprias+ condições+ financeiras+ da+ época+ não+ possibilitaram+ ter+ uma+

grande+ variedade+ de+ materiais+ ou+ estilos+ arquitetónicos.+ O+ betão+ estava+ bastante+

vulgarizado+e+ cumpria+ facilmente+os+ requisitos+ estruturais+ das+ construções.+ Contudo,+ para+

evitar+um+ambiente+sinistro+pela+presença+constante+de+um+material+cinzento,+o+recurso+ao+

tijolo+ ,+ à+ ardósia+ e+ à+ madeira+ também+ foi+ privilegiado+ (Deprez,+ 2013:+ 26).+ A+ maioria+ das+

construções+ foi+ feita+ em+ tijolo+ e+ com+ as+ coberturas+ inclinadas+ em+ ardósia.+ As+ coberturas+

planas+tão+populares+do+Movimento+Moderno+foram+rejeitadas+e+utilizouSse+um+estilo+mais+

vernacular+ característico+da+ região+e+ adaptado+às+ condições+ ambientais+ locais+ –+ como+por+

exemplo+o+clima+chuvoso.+

Determinados+ locais+ tiveram+propositadamente+uma+escolha+de+materialidade+especiais.+A+

Place+ des+ Sciences,+ a+ praça+ universitária+ principal,+ foi+ praticamente+ toda+ estruturada+ em+

betão+amarelo+e+madeira,+ e+ a+Grand+Place+desde+o+ início+do+ século+XXI+que+é+privilegiada+

com+construções+que+utilizam+estruturas+metálicas+e+envolventes+em+vidro+como+é+o+ caso+
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Cinescope+e+a+Aula+Magna+(Fig.+37).+Ao+longo+dos+eixos+principais+as+várias+galerias+pedonais+

cobertas+utilizam+também+como+materiais+a+madeira+a/ou+o+vidro.+O+pavimento+da+cidade+

também+foi+detalhadamente+pensado+e,+prolongando+a+laje+do+centro+da+cidade,+as+ruas+são+

pavimentadas+ em+ blocos+ de+ betão+ designados+ de+ pedras+ de+ betão+ blanc+ de+ Bierges++

(Deprez,+2003:+26).+

,

Fig.,27,–,Place+de+Sciences+(à+esquerda);+Grand+Place+(à+direita)+

Como+qualquer+conceção+arquitetónica,+neste+caso,+o+desenvolvimento+da+cidade,+prendeS

se+com+o+uso+e+a+fruição+por+parte+dos+utilizadores,+e+com+o+conjunto+de+efeitos+sensoriais+

produzidos+ nesses+ mesmos.+ Estabelecer+ relações+ entre+ os+ vários+ utilizadores+ foi+ um+ dos+

princípios+ chaves+de+ trabalho.+A+distribuição+espacial+dos+diversos+edifícios+e+ funções+ teve+

em+conta+o+desenvolvimento+de+ fluxos+de+ circulação+e+ a+possibilidade+de+gerar/maximizar+

encontros+entre+residentes+e+visitantes.+Mais+uma+vez,+através+do+recurso+aos+princípios+do+

Urbanismo+ Relacional+ procurouSse+ “criar+ locais+ onde+ a+ arquitetura+ do+ espaço+ favorece+ a+

proximidade+ entres+ as+ populações+ a+ esse+ mesmo+ local+ devido+ às+ atividades+ que+ aí+

decorrem”+(Remy,+2007:+21).+

A+partir+da+leitura+da+construção+da+cidade+–+desde+a+proposta+de+Gruen,+à+necessidade+de+

um+novo+diálogo+e+da+criação+do+UA+–+verificaSse+que+sempre+existiu+uma+preocupação+com+

a+ adaptação+ da+ conceção+ arquitetónica+ e+ urbanística+ às+ condições+ geomorfológicas+

envolventes.+A+cidade+defineSse+através+da+topografia,+e+a+organização+básica+da+cidade+e+os+

sistemas+de+circulação+são+definidos+em+consequência.+A+partir+destas+ intenções+procurouS

se+ que+ a+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve+ assegurasse+ condições+ que+ permitissem+ o+ seu+

desenvolvimento/expansão+no+futuro.+
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As+ decisões+ urbanas+ não+ estão+ concluídas,+ e+ a+ própria+ cidade+ continua+ em+ expansão.+ Em+

termos+ futuros+ é+ importante+ assinalar+ que+ está+ prevista+ a+ construção+ de+ um+novo+ centro+

tecnológico+no+Parque+Científico+Fleming,+um+projeto+financiado+pela+China(15).+Deste+modo,+

existem+ atualmente+ diversas+ obras+ de+ consolidação+ dos+ quarteirões+ de+ La+ Baraque+ com+a+

construção+ de+ mais+ edifícios+ habitacionais+ para+ albergar+ entre+ 500+ a+ 700+ novos+

trabalhadores+chineses.+O+mesmo+se+passa+com+a+construção+de+um+complexo+hoteleiro+cuja+

construção+se+iniciou+em+2015+e+que+vai+implicar+o+prolongamento+da+plataforma+do+centro+

urbano+em+direção+ao+lago+a+partir+da+Aula+Magna(16)+(Fig.+28).+

,

Fig.,28,–,Áreas+em+construção+e+desenvolvimento+

Contudo,+desde+a+sua+criação+que+a+Universidade,+em+parceria+com+a+cidade+de+LouvainSlaS

Neuve,+ tem+ evoluído+ e+ as+ dinâmicas+ universitárias+ que+ propõe+ são+ distintas+ de+ qualquer+

outro+modelo+já+referido+no+presente+relatório.+ +

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(15)+China+Belgium+Techonology+Center+–+Disponível+em:+http://www.uclouvain.be/466162.html+[09/05/2015]+
(16)+Agora+Resort+Urbain+–+Disponível+em:+http://www.agoraSresort.net/+[11/05/2015]+
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3.2$UNIVERSITÉ$CATHOLIQUE$DE$LOUVAIN5LA5NEUVE:$ATUALMENTE$

$

Fig.$29$–$Análise#e#descrição#da#UCL#à#escala#Territorial#

No#momento# da# sua# conceção# a# UCL# pretendia# desenvolver=se,# à# semelhança# da# KUL,# na#

cidade# de# Louvain=la=Neuve.# Contudo,# a# Universidade# não# se# restringiu# apenas# à# escala#

urbana# e# é# por# isso# possível# analisar# as# influências# que# são# geradas# a# nível# territorial##

(Fig.# 29).# Atualmente# a# Université# Catholique# de# Louvain=la=Neuve# representa# a# principal#

universidade# da# zona# francófona# do# país# e# da# rede# de# Universidades# Católicas# Francesas#

Belgas(17).#É#também#importante#referir#os#sectores#de#aprendizagem#e#investigação#que#se#

desenvolveram# e# que# hoje# compõem# a# estrutura# física# da# Universidade,# a# sua# respetiva#

distribuição#e#localização.#

A# cidade# de# Louvain=la=Neuve# surge# da# implantação# da# UCL.# Contudo,# o# crescimento# da#

Universidade# levou# a# que# atualmente# esta# integre# 14# faculdades# distribuídas# por# três#

sectores:# Ciências#Humanas;#Ciências# e# Tecnologias;# e#Ciências#da# Saúde.# Estas# faculdades#

estão#distribuídas#por#seis#polos:#(1)#Louvain=la=Neuve;#(2)#Bruxelles#Woluwe;#(3)#Charleroi;#

(4)# Mons;# (5)# Bruxelles# Saint=Gilles;# e# (6)# Tournai# (Fig.# 30).# Uma# mesma# faculdade# pode#

existir#em#mais#do#que#um#desses#polos,#sendo#as#formações#que#propõe#que#variam.#

Em#termos#dessas#formações#distintas#a#UCL#dispõe#de#uma#extensa#lista#de#programas#que#

permitem#uma#fácil#transição#de#formação#dentro#dos#vários#sectores#de#ensino#e#também#

em# horário# pós=laboral# apoiando# trabalhadores# estudantes.# Excedendo# os# diplomas# de#

#############################################################

(17)#No#seguimento#do#processo#de#Bolonha#e#respetivo#decreto#da#Comunidade#Francesa#belga#em#2004,#em#“definição#
do#ensino#superior,#favorizando#a#integração#no#Espaço#Europeu#de#Ensino#Superior”,#as#várias#Universidades#Católicas#
Francesas# belgas# uniram=se# através# de# um# acordo# de# formação# da# Academia#Universitária# Louvain# –#Disponível# em:#
http://www.uclouvain.be/56903.html#[05/05/2015]#
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educação+ tradicionais,+ a+ UCL+ conta+ na+ totalidade+ com:+ 139+ Certificados+ de+ pequenas+

formações;+ 28+ Atestados+ de+ participação+ ou+ passagem+ –+ programas+ maioritariamente+

executados+ em+ horário+ pósSlaboral;+ 42+ Licenciaturas;+ 55+ Menores+ –+ matérias+ de+

especialização+ num+ conjunto+ de+ 30+ ECTS+ que+ cada+ estudante+ tem+ de+ incluir+

obrigatoriamente+na+Licenciatura;+33+Mestrados+anuais+–+de+60+ECTS;+93+Mestrados+bianuais+

–+ de+ 120+ ECTS+ –+ com+ 182+ finalidades+ distintas;+ 63+ Mestrados+ de+ especialização;+ 23+

agregações+–+ conjunto+de+30+ECTS+obrigatório+para+ tornarSse+professor+dentro+da+área+do+

diploma+de+Mestrado+obtido;+21+Doutoramentos;+e+7+Certificados+de+Investigação.+

Assim+ sendo,+ a+ estrutura+ de+ polos+ de+ ensino+ da+ UCL,+ com+ base+ nas+ classificações+ de++

CalvoSSotelo,+Hashimshony+ e+Haina+ é+ de+uma+ localização+ territorial,+ com+uma+distribuição+

local+associada+ao+centro+urbano+de+LouvainSlaSNeuve+(Fig.+30).+

,

Fig.,30,–,Esquema+dos+vários+polos+de+ensino+da+UCL:+
(1)+LouvainSlaSNeuve+(2)+Bruxelles+Woluwe+(3)+Charleroi+(4)+Mons+(5)+Bruxelles+SaintSGilles+(6)+Tournai+

O+ polo+ de+ Bruxelles+Woluwe(18),+ que+ já+ existia+ em+ parceria+ com+ a+ KUL,+materializaSse+ nas+

Clínicas+ Universitárias+ Hospitalares+ de+ SaintSLuc+ na+ periferia+ de+ Bruxelas.+ A+ inexistência,+

óbvia,+ de+ qualquer+ tipo+ de+ infraestruturas+ semelhantes+ em+ LLN+ levou+ a+ que+ deste+ 1976+

diversas+ formações+ de+ três+ das+ faculdades+ do+ sector+ de+ Ciências+ da+ Saúde+ da+ UCL+

permanecessem+em+Bruxelas.+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(18)+Bruxelles+Woluwe+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/woluwe.html+[05/05/2015]+
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O+polo+de+Charleroi(19),+ inaugurado+em+1995,+constitui+uma+pequena+e+única+ infraestrutura+

universitária+ na+ área+ territorial+ de+ Charleroi+ e+ serve+ de+ ligação+ e+ apoio+ à+UCL+ com+ alguns+

mestrados+ em+ horário+ pósSlaboral,+ conferências,+ colóquios,+ exposições+ e+ outros+ eventos+

académicos.+

Dentro+da+Academia+Universitária+Louvain,+surge+em+2011+a+fusão+da+UCL+com+as+Faculdades+

Universitárias+ Católicas+ de+ Mons+ (FUCaM)(20).+ Este+ polo+ de+ Mons(21),+ à+ semelhança+ dos+

outros,+também+estabelece+ligação+com+as+várias+formações+universitárias+da+UCL.+

A+faculdade+de+Arquitetura,+Engenharia+da+Arquitetura+e+Urbanismo,+desde+o+anoSletivo+de+

2010,+integrouSse+nos+antigos+institutos+de+SaintSLuc+existentes+em+Bruxelas+SaintSGilles(22)+e+

nas+proximidades+de+Tournai.+Contudo,+a+partir+de+Setembro+de+2015,+ irá+expandirSse+para+

as+novas+infraestruturas+concebidas+pelo+Atelier+Aires+Mateus+no+centro+urbano+de+Tournai,+

“no+ coração+ das+ problemáticas+ urbanas+ e+ sociais,+ preocupações+ fundamentais+ do+

arquiteto”(23).+ Estas+ infraestruturas+ pretendem+ superar+ as+ insuficiências+ e+ restrições+ das+

atuais+construções+de+ensino+da+Arquitetura+nos+polos+de+LLN+e+Bruxelas.+

O+esforço+desenvolvido+pela+UCL+no+sentido+de+promover+uma+oferta+de+ensino+abrangente,+

polivalente+ e+ melhorado,+ e+ a+ necessidade+ de+ novos+ recursos+ e+ infraestruturas+ adaptadas+

levou+ nos+ últimos+ anos,+ à+ sua+ expansão+ em+ termos+ territoriais.+ Contudo,+ é+ precisamente+

através+ dos+ recursos+ disponíveis+ atualmente+ e+ privilegiando+ transformações+ físicas+ e+

concecionais+que+a+própria+UCL+trabalha+para+melhorar+a+sua+própria+instituição+universitária+

e+procura+a+construção+de+novos+espaços+de+aprendizagem+que+sirvam+da+melhor+maneira+o+

número+ vasto+ das+ suas+ formações+ e+ os+ novos+ métodos+ de+ ensinoSaprendizagemS

investigação.+

Estas+ transformações+ recentes+ não+ significam+ por+ isso+ que+ a+ conceção+ da+ UCL,+ quatro+

décadas+ atrás,+ seja+ inadequada.+Muitos+ são+ os+ fatores+ de+ relevância+ e+ que+ se+ pretendem+

explorar+ focandoSse+ unicamente+ no+ polo+ principal+ de+ LouvainSlaSNeuve( 24 ),+ onde+ se+

encontram+a+maioria+das+estruturas+de+11+das+faculdade+da+UCL.+ +

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(19)+Charleroi+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/charleroi.html+[05/05/2015]+
(20)+ Decoster,+ I.+ (2011)+Ensino+na+UCL+ T+ Fusão+da+UCL+com+FUCaM,+Comunicado+de+ Imprensa,+Serviço+de+ Imprensa+e+
Comunicação+UCL,+LouvainSlaSNeuve+
(21)+Mons+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/mons.html+[05/05/2015]+
(22)+Bruxelles+SaintSGilles+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/stgilles.html+[05/05/2015]+
(23)+Tournai+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/tournai.html+[05/05/2015]+
(24)+LouvainSlaSNeuve+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/lln.html+[05/05/2015]+
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3.3,LOUVAIN4LA4NEUVE:,CIDADE,EDUCACIONAL,

,

Fig.,31,–,Análise+e+descrição+do+polo+principal+da+UCL+à+escala+da+Cidade+

A+ partir+ deste+momento,+ o+ foco+ de+ trabalho+ e+ de+ análise+ cingeSse+ unicamente+ ao+ polo+ e+

infraestruturas+de+LouvainSlaSNeuve+(Fig.+31).+

Um+ dos+ fatores+mais+ importante+ a+ reter+ da+ presente+ análise+ é+ o+ do+ conceito+ de+ “Cidade+

Educacional”.+Se+CalvoSSotelo+ introduziu+o+conceito+de+“Campus+Educacional”+como+sendo+

as+ estruturas+ universitárias+ servirem+ ao+ mesmo+ tempo+ de+ objeto+ e+ veículo+ de+ estudo,+

exatamente+ o+ mesmo+ se+ pode+ dizer+ sobre+ LouvainSlaSNeuve+ à+ escala+ urbana.+ Como+ já+

referido,+ toda+a+construção+da+cidade+surgiu+de+uma+ intenção+experimental+e+é+através+da+

sua+ materialização+ física+ à+ escala+ real+ que+ é+ possível+ confirmar+ as+ suas+ qualidades+

arquitetónicas.+

Todas+ estas+ características+ permitem+ que+ a+ relação+ que+ a+ universidade+ estabelece+ com+ a+

cidade+ seja+ bastante+ particular.+ À+ semelhança+ dos+ vários+ campi+ universitários+ que+

descendem+ do+ modelo+ americano,+ a+ UCL+ dispõe+ de+ infraestruturas+ de+ desporto,+ lazer,+

alojamento+e,+obviamente,+de+ensino.+

Em+sintonia+com+os+princípios+evocados+pelo+Urbanismo+Relacional+a+preocupação+foi+a+de+

dispersar+ as+ funcionalidades+ dos+ edificados.+ Analisando+ então+ num+ panorama+ geral,+ em+

termos+funcionais,+os+edifícios+podemSse+classificar+em:+administrativo;+ensino;+investigação+

e+desenvolvimento;+habitação;+comércio;+desporto;+lazer;+restauração+(Fig.+32)+(Anexo+2.2).+

Analisando+a+disposição+das+funções+dos+vários+edificados+podemos+deduzir+a+existência+de+

uma+rede+de+agrupamentos+característicos+de+cada+funcionalidade+(Fig.+33)+(Anexo+2.3).+



58+

,

Fig.,32,–,Classificação+funcional+das+instalações+ligadas+à+UCL:+ +Ensino+ +Investigação,+e+Serviços+
+Habitação+ +Administrativo+ +Comércio+ +Desporto+ +Lazer+ +Restauração,

,

Fig.,33,–,Agrupamentos+funcionais+das+instalações+ligadas+à+UCL:+ +Ensino+ +Investigação,+e+Serviços+
+Habitação+ +Administrativo+ +Comércio+ +Desporto+ +Lazer+ +Restauração, ,
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Através+destas+classificações+destacamSse+diversos+pontos+a+abordar+dentro+dos+sectores+de+

aprendizagem,+investigação+e+serviço+público.+Muitas+das+estruturas+da+Universidade+são+de+

utilização+ “extracurricular”+ à+ aprendizagem+ dos+ vários+ estudantes,+ mas+ servem+

simultaneamente+a+Universidade+e+a+Cidade+estimulando+e+promovendo,+de+uma+maneira+

ou+outra,+as+vivências+urbanas+e+as+vivências+universitárias.+

A+ UCL+ propõe+ diversos+ programas+ e+ estruturas+ que+ são+ adotados+ pelos+ estudantes+ e+ que+

complementam+a+aprendizagem+dos+mesmos.+DestacamSse+dois+programas+em+específico:+a+

inclusão+ obrigatória+ do+ ensino+ de+ línguas+ na+ maioria+ de+ todas+ as+ formações+ de+ LLN+ e+ o+

programa+de+desporto.+

O+ Instituto+ de+ Línguas+ Vivas+ (ILV)(25)+ é+ uma+ estrutura+ criada+ pela+ UCL,+ também+ aberta+ ao+

público,+que+propõe+formações+gerais+ou+específicas+em+15+ línguas+distintas.+As+formações+

que+propõe+ou+estão+incluídas+nos+programas+dos+estudantes,+ou+são+formações+oferecidas+

aos+docentes+da+UCL,+ou+são+formações+pagas+na+condição+de+estudante+livre+em+formação+

extracurricular.+ Sendo+ a+ Bélgica+ um+ país+ com+ três+ línguas+ oficiais+ –+ francês,+ flamengo+ e+

alemão+ –+ e+ estando+ no+ centro+ da+ Europa,+ a+ utilização+ de+ diversas+ línguas+ nas+ várias+

formações+universitárias+é+comum+e+obrigatória.+Todas+as+licenciaturas+existentes+no+polo+de+

LLN,+ dentro+ dos+ três+ sectores+ de+ aprendizagem,+ têm+ um+ conjunto+ de+ créditos+ específicos+

dedicados+ obrigatoriamente+ ao+ ensino+ de+ pelo+ menos+ uma+ língua+ adicional+ ao+ francês+ –+

normalmente+ o+ inglês+ ou+ o+ flamengo.+ Este+ programa+ de+ línguas+ permite+ uma+ grande+

adaptação+ cultural+ e+ facilita+ os+ utilizadores+ locais+ a+ ingressarem+ em+ diversos+ programas+

internacionais+ e,+ do+ mesmo+modo,+ apoia+ também+ todos+ os+ utilizadores+ estrangeiros+ que+

chegam+à+UCL.+

No+ que+ toca+ a+ programas+ organizados+ essencialmente+ em+ critério+ extracurricular+ a+ UCL+

dispõe+ de+ várias+ facilidades+ principalmente+ para+ os+ estudantes.+ No+ ato+ de+ entrada+ na+

Universidade,+ ou+ de+ posterior+ inscrição,+ o+ estudante+ pode+ ter+ acesso+ a+ três+ programas+

mediante+ um+ pequeníssimo+ custo+ acrescido+ às+ suas+ propinas+ anuais:+ Programa+ de+

Solidariedade;+ Programa+ de+ Cultura;+ e+ Programa+ de+ Desporto.+ Cada+ estudante+ terá+ o+ seu+

respetivo+cartão+de+identificação+de+estudante+e+que+será+distinto+mediante+a+escolha+de+um+

dos+três+programas.+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(25)+ILV+–+Disponível+em:+http://www.uclouvain.be/ilv+[06/05/2015]+
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A+Universidade+criou+uma+estrutura+desportiva+que,+novamente,+ serve+ simultaneamente+a+

Cidade+e+a+Universidade:+o+Complexo+Desportivo+do+Blocry.+Qualquer+pessoa+pode+usufruir+

das+suas+infraestruturas,+e+se+um+estudante+possuir+o+Cartão+de+Estudante+de+Desporto+tem+

acesso+ livre+às+várias+ instalações+e+a+um+vasto+número+de+atividades+desportivas+diárias.+O+

que+ torna+ este+ sistema+ particular+ e+ relevante+ é+ o+ seu+ uso+ alargado.+ As+ infraestruturas+

desportivas+ não+ se+ restringem+ apenas+ ao+ complexo+ desportivo,+ existindo+ também+ um+

aproveitamento+ de+ várias+ outras+ dispersas+ pela+ cidade.+ As+ várias+ escolas+ básicas+ e+

secundárias+de+LLN,+no+horário+noturno+em+que+não+funcionam+como+escolas,+fornecem+os+

seus+próprios+espaços+aos+vários+usos+e+atividades+desportivas.+As+múltiplas+infraestruturas+

tornamSse+mais+sustentáveis+e+a+acessibilidade+ao+desporto+está+coberta+em+diversas+áreas+

da+cidade.+

Estes+são+fatores+que+aumentam+a+qualidade+de+vida+da+própria+cidade+e+dos+estudantes+da+

UCL,+complementando+e+fomentando+os+processos+de+aprendizagem+universitária.+

Analisando+o+sector+de+ investigação,+verificaSse+que+ao+nível+urbano,+a+UCL+desencadeou+o+

desenvolvimento+ do+ maior+ Parque+ Científico+ do+ país.+ O+ Parque,+ que+ está+ associado+ à+

Universidade,+ encontraSse+ repartido+ em+ quatro+ polos+ (Fig.+ 32)+ envolvendo+ os+ limites+ da+

cidade.+ Com+ uma+ área+ de+ 2,31+ km2,+ aloja+ atualmente+ cerca+ de+ 190+ entidades+ ligadas+ à+

investigação+e+uma+população+de+cerca+de+5200+trabalhadores(26).+A+parceria+entre+o+Parque+

e+ a+Universidade+ institucional+ é+ fisicamente+ eficaz.+Os+ vários+ institutos+ de+ investigação+ da+

universidade,+ os+ estudantes+ e+ os+ trabalhadores+ têm+ acessos+ diretos+ às+ várias+ empresas+ e+

indústrias,+e+o+desenvolvimento+da+economia+e+do+mercado+de+trabalho+é+evidente+mesmo+à+

escala+ territorial.+ Tanto+a+UCL+ como+as+ várias+empresas+desenvolvem+parcerias,+ trabalhos,+

colóquios,+ conferências+ e+ formações+ que+ servem+ ao+ mesmo+ tempo+ de+ suporte+ e+ de+

formação+ a+ si+ mesmos.+ Especificamente,+ diversos+ estudantes+ dentro+ das+ suas+ formações+

têm+ precisamente+ de+ desenvolver+ pesquisas+ e+ trabalhos+ práticos+ em+ sintonia+ com+ as+

entidades+do+Parque.+

Mais+uma+vez,+se+verifica+a+intenção+de+criar+uma+“Simbiose+Funcional”+entre+o+parque+e+a+

UCL:+ tanto+ o+ Parque+ como+ a+ Universidade+ trabalham+ em+ paralelo+ na+ investigação+ e+

inovação,+e+fornecem+recursos+um+ao+outro+em+prol+do+desenvolvimento+de+si+mesmos+e+da+

região.+Fisicamente+a+existência+de+recursos+humanos+e+materiais+e+a+geração+dos+mesmos,+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(26)+Parque+Científico+–+Disponível+em:+http://www.llnsciencepark.be/+[06/05/2015]+
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leva+ a+ uma+ realidade+ autossustentável,+ concentrada+ na+ cidade+ e+ no+ polo+ de+ LLN,+ e+ que,+

incontestavelmente,+se+traduz+numa+qualidade+superior+das+dinâmicas+urbanas.+

No+ sector+ de+ serviço+ público,+ a+ UCL+ também+ tende+ a+ inovar:+ o+ serviço+ de+ alojamentos+

proposto+ e+ gerido+ pela+ universidade+ também+ tem+ características+ bastante+ particulares.+

Particularmente+ nos+ serviços+ disponíveis+ para+ os+ estudantes,+ e+ excluindo+ todos+ os+

alojamentos+privados+e+geridos+por+entidades+privadas,+a+UCL+propõe+4250+alojamentos(27)+

distintos+de+dois+tipos:+com+ou+sem+um+projeto+social.+

Existem+assim+diversas+residências+exclusivas+dos+estudantes,+entre+oito+a+doze+pessoas,+com+

um+ projeto+ social+ que+ é+ promovido+ durante+ o+ ano+ letivo:+ Kots+ à+ Projet+ (KAPs)+ ( 28 ).+

Paralelamente+ à+ formação+ de+ aprendizagem+ e+ investigação,+ os+ estudantes+ têm+ assim+ a+

oportunidade+de,+ a+ partir+ do+momento+ em+que+ estão+ no+ ensino+ superior,+ se+ dedicarem+a+

projetos+ sociais+ específicos+ e+ tornaremSse+ em+ membros+ ativos+ para+ o+ crescimento+ e+

promoção+ sociais.+ Todos+ os+ KAPs+ são+ constituídos+ como+ Associações+ sem+ fins+ lucrativos+

(ASBLs),+e+têm+de+ser+aprovadas+pela+Assembleia+Geral+dos+Estudantes+(AGL)+e+por+um+júri+

selecionado+pela+UCL.+ Cada+KAP+ constitui+ um+programa+anual+ de+ atividades+ que+os+ vários+

estudantes+residentes+–+kapistas+–+têm+obrigatoriamente+que+cumprir+e+desenvolver.+Essas+

atividades+ podem+ partir+ desde+ a+ organização+ de+ eventos,+ colóquios,+ campanhas+ de+

sensibilização+ou+solidariedade,+conferências,+concertos,+festivais,+viagens,+cerimónias,+etc.,+

até+a+simples+discussão+ou+partilha+de+ informação+dentro+de+grupos+mais+pequenos+ou+do+

próprio+ Kot.+ Todos+ os+ KAPs+ têm+obviamente+ o+ apoio+ da+ universidade,+ e,+ de+ uma+maneira+

global,+ tanto+ a+ universidade+ como+a+ cidade+participam+e+beneficiam+enormemente+destas+

iniciativas+ dos+ estudantes,+ que,+ paralelamente+ à+ sua+ formação+ académica,+ decidiram+

investir,+desenvolver+e+explorar+projetos+pessoais+e+de+serviço+público.+

Da+mesma+maneira+que+as+premissas+universitárias+dentro+dos+ sectores+de+aprendizagem,+

investigação+ e+ serviço+ público+ necessitam+ e+ geram+ estruturas+ que+ as+ sustentem,+

reciprocamente,+ as+ estruturas+ criadas+ podem+ também+ sustentar+ e+ gerar+ outras+

características+ de+ formação.+ O+ mesmo+ se+ passa+ no+ que+ toca+ às+ condições+ físicas+ e+ às+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(27)+Decoster,+I.+(2013)+Dévelopement+régional+UCL+T+Plan+logement+UCL+:+6000+logement+d’ici+2017,+soit+600+nouveaux+
kots,+Comunicado+de+Imprensa,+Serviço+de+Imprensa+e+Comunicação+UCL,+LouvainSlaSNeuve+
(28)+ A+ palavra+ “Kot”+ (abrigo)+ vem+ do+ flamengo+ e+ é+ utilizada+ na+ Bélgica+ para+ designar+ as+ residências+ dos+ estudantes+
universitários.+Os+kots+podemSse+constituir+unicamente+como+construções+de+habitação.+Os+Kots+à+Projet+têm+o+carácter+
extra+ de+ serviço+ social.+ Existe+ um+ total+ de+ 130+ KAPs+ distribuídos+maioritariamente+ por+ LLN,+mas+ também+Bruxelas+ e+
Namur++–+Disponível+em:+http://www.kapuclouvain.be/+[07/05/2015]+
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estruturas+que+constituem+a+universidade:+as+características+físicas+e+específicas+de+LouvainS

laSNeuve+beneficiam+as+dinâmicas+da+universidade+à+escala+urbana.+

Analisando+as+ infraestruturas+da+universidade+dentro+do+polo+de+ LLN+ verificaSse+que+estas+

são+ homólogas+ às+ da+ cidade:+ foram+ concebidas+ em+ termos+ formais+ seguindo+ premissas+

idênticas,+mesmo+que+sirvam+funcionalidades+diferentes.+A+organização+da+malha+urbana+e+a+

distribuição+ da+ massa+ edificada+ denota+ a+ preocupação+ em+ criar+ um+ tecido+ integrado+ na+

cidade,+e+embora+sem+aparentar+à+primeira+leitura,+uma+ligação+imediata+e+conexa.+

Relativamente+à+ localização+da+universidade,+agora+à+escala+da+cidade,+segundo+as+análises+

anteriores+ seria+ claramente+ à+ de+ localização+ urbana+ na+ cidade+ de+ LouvainSlaSNeuve.+

Contudo,+há+que+sublinhar+de+um+modo+particular+que,+mesmo+que+a+escala+e+localização+da+

UCL+se+assuma+como+urbana,+a+proximidade+que+o+polo+de+LLN+dispõe+da+capital+belga+de+

Bruxelas+faz+com+que+as+dinâmicas+urbanas+sejam+superiores.+

Utilizando+ a+ caracterização+ proposta+ por+ CalvoSSotelo,+ o+ polo+ de+ LLN+ podeSse+ considerar+

urbano+ em+ relação+ à+ cidade+ de+ LLN,+ mas+ também+ polarizado+ em+ relação+ à+ cidade+ de+

Bruxelas+beneficiando+da+ sua+ ligação,+mesmo+que+ fisicamente+estejam+separados.+Um+dos+

fatores+mais+ comprovativos+desta+ realidade+centraSse+na+demografia+da+cidade.+Para+além+

da+ população+ noturna+ habitante+ de+ cerca+ de+ 20+ 000+ pessoas,+ durante+ o+ dia,+ a+ população+

total+é+superior+ao+dobro.+A+Universidade,+o+Parque+Científico,+os+vários+comércios+e+serviços+

fazem+ com+ que+ 25+ 000+ estudantes,+ visitantes+ públicos+ ou+ trabalhadores+ se+ desloquem+

diariamente+a+LLN.+Metade+desses+deslocamentos+representam+trabalhadores+da+UCL+e,+no+

final,+ a+ população+ da+ cidade+ atinge+ um+ total+ de+ 45+ 000+ habitantes.+ É+ deste+ modo+

compreensível+ que+ a+ UCL,+ especificamente+ em+ LLN,+ possa+ ser+ descrita+ em+ termos+ da+ sua+

localização+como+uma+polarizaçãoSurbana+(Fig.+34).+

,

Fig.,34,–,Esquema+de+polarizaçãoSurbana+do+polo+de+LouvainSlaSNeuve:+
(1)+LouvainSlaSNeuve+(2)+Bruxelas+
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Para+ concluir,+ todas+estas+ características+e+programas+que+a+UCL+adota+ contribuem+para+a+

formação+humana+dos+cidadãos+aos+vários+níveis+e,+claramente,+propagam+e+desenvolvem+o+

melhor+funcionamento+da+Cidade+e+da+Universidade.+Contudo,+há+que+refletir+até+que+ponto+

o+ funcionamento+ e+ o+ crescimento+ desta+ “Cidade+ Educacional”+ contribuem+ para+ um+

desenvolvimento+ sustentável+ de+ si+ mesma.+ Os+ sistemas+ que+ LouvainSlaSNeuve+ suporta+ e+

desenvolve+ são+ eficazes,+ também,+ devido+ à+ sua+ escala+ contida:+ é+ o+ contacto+ e+ a+ relação+

“controláveis”+ dentro+ da+ cidade+ que+ são+ benéficos+ e+ sustentáveis+ e+ que+ permitem+ ser+

vivenciados+ à+ escala+ do+ individuo.+ Como+ veremos+ de+ seguida,+ várias+ dinâmicas+ e+

características+ da+ universidade+ só+ resultam+ na+ medida+ em+ que+ são+ materializadas+ em+

proporções+pequenas+e+vivenciáveis.+ +
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3.4,CAMPUS,UNIVERSITÁRIO:,UNIVER(C)IDADE,

,

Fig.,35,–,Análise+e+descrição+do+polo+principal+da+UCL+à+escala+do+Campus+

Ao+longo+das+secções+anteriores+foram+descritas+as+várias+características+e+os+programas+que+

a+Universidade+propõe:+a+UCL+adota+um+desenvolvimento+misto+das+suas+componentes+de+

aprendizagem,+ investigação+ e+ serviço+ público.+ Este+ desenvolvimento,+ independentemente+

das+ iniciativas,+ efetuaSse+ aos+ vários+ níveis.+ À+ escala+ do+ campus+ é+ possível+ abordar+ um+

organismo+que+mais+uma+vez+ reforça+a+ ligação+entre+as+ várias+ componentes+ já+descritas+e+

que+por+si+mesmo+também+contribui+para+os+objetivos+da+sociedade:+o+Conselho+de+Serviço+à+

Sociedade+(CSES)(29).+

O+ CSES+ está+ dividido+ em+ vários+ Grupos+ de+ Reflexão+ Estratégica+ (GRS)+ e+ cada+ um+ deles+

normalmente+está+associado+a+uma+das+quatro+vertentes+estipuladas+de+serviço+à+sociedade:+

(1)+ transferências+ da+ tecnologia;+ (2)+ contribuição+ de+ conhecimentos;+ (3)+ desenvolvimento+

regional;+ e+ (4)+ desenvolvimento+ sustentável.+ Os+ vários+ projetos+ desenvolvidos+ e+ apoiados+

pelo+ CSES+ dependem+ e/ou+ estabelecem+ ligações+ entre+ os+ vários+ estudantes,+ docentes+ e+

cidadãos,+ as+ várias+ faculdades,+ os+ vários+ institutos+ de+ pesquisa+ e+ investigação,+ o+ Parque+

Científico,+e+inclusivamente+os+KAPs+–+todos+os+organismos+já+mencionados+anteriormente.+

Existem+ outros+ órgãos,+ organizações+ e+ grupos+ dentro+ da+ universidade+ que+ pretendem+

contribuir+em+todos+os+níveis+para+o+crescimento+simultâneo+da+cidade,+da+universidade+e+de+

todas+as+pessoas+que+estão+em+contacto+com+esta+realidade.+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(29)+CSES+–+Disponível+em:+http://uclouvain.be/cses.html+[15/05/2015]+
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Mais+uma+vez,+ e+procurando+ focar+ as+ contribuições+que+a+universidade+dispõe,+ já+ se+ tinha+

referido+ como+ as+ componentes+ físicas+ da+ universidade+ são+ grandes+ veículos+ para+ o+

contributo+ social+ e+ universitário.+ Se+ é+ possível+ referir+ o+ conceito+ de+ Cidade+ Educacional,+

analisando+a+Universidade+à+escala+do+Campus+pode+se+falar+de+um+Campus+Educacional.+É+

no+ entanto+ necessário+ referir+ que,+ se+ os+ contributos+ à+ escala+ urbana+ são+ numerosos+ e+

simultaneamente+inovadores,+no+que+toca+à+escala+do+edificado,+as+conceções+já+se+tornam+

um+pouco+inflexíveis+e+inevitavelmente+reacionárias.+

Através+da+análise+das+dinâmicas+ funcionais+da+cidade+ (Fig.+32+e+33)+é+possível+definir+dois+

eixos+ principais+ no+ núcleo+ da+ cidade:+ o+ eixo+ urbano+ e+ o+ eixo+ estudantil+ (Fig.+ 36).+ O+ eixo+

urbano+materializaSse+na+já+referida+plataforma+de+betão+e+estabelece+relação+entre+as+duas+

praças+ urbanas+ principais,+ a+ Place+ de+ l’Université+ e+ a+ Grand+ Place.+ Perpendicularmente+ a+

este,+o+eixo+académico+atravessa+a+Grand+Place+e+surge+do+platô+do+quarteirão+do+Biéreau+

até+ao+platô+do+quarteirão+de+Hocaille,+onde,+como+ já+analisado,+ se+ localizam+as+principais+

infraestruturas+ universitárias.+ Estes+ mesmos+ eixos+ desde+ a+ conceção+ inicial+ já+ estavam+

definidos+pois,+como+Remy+(2007:+47)precisa:+

“Era+também+necessário+determinar+a+mistura+aceitável+entre+os+edifícios+académicos+e+

aqueles+ destinados+ à+ vida+ urbana.+ Para+ preservar+ um+ bom+ equilíbrio,+ foi+ proposta+ a+

distinção+entre+as+praças+de+domínio+urbano+em+relação+às+praças+académicas+situadas+

na+proximidade”.+

+

,

Fig.,36,–,Eixos+Principais+da+Cidade:+ +Eixo+Urbano+ +Eixo+Universitário,

+
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+

É+neste+eixo+estudantil+que+os+princípios+e+a+linguagem+referenciados+aos+modelos+de+Design+

Town+ e+ de+ Urbanismo+ Relacional+ são+ mais+ evidentes+ através+ da+ pontuação+ ritmada+ de+

diversas+praças+que+formam+o+espaço+público.+

Analisando+ detalhadamente+ esse+ eixo,+ é+ possível+ distinguir+ quais+ são+ as+ componentes+ do+

Campus+ universitário+ que+ servem+ o+ ensino,+ do+ resto+ da+ cidade.+ NoteSse+ que+ não+ existem+

quaisquer+ limites+ físicos+ e+ que+ a+ permeabilidade+do+ espaço+universitário+ é+ total+ e+ que+ ele+

próprio+ constitui+ parte+ vital+ da+ cidade.+ É+ neste+ sentido+ que+ a+ estrutura+ da+ universidade+ à+

escala+do+campus+lêSse+como+uma+estrutura+axial+pública+de+grande+fluidez.+

Esta+ estrutura+ localizaSse+ no+ núcleo+ da+ cidade+ e+ são+ vitais+ para+ as+ dinâmicas+ da+ cidade.+

Dentro+ da+ sua+ organização+ estão+ distribuídas+ segundo+ os+ três+ sectores+ de+ ensino:++

(1)+Ciências+da+Saúde,+(2)+Ciências+Humanas+e+(3)+Ciências+e+Tecnologias.+(Fig.+37).+

,

Fig.,37,–,Estrutura+do+Campus+através+dos+edificados+dedicados+ao+ensino:+
(1)+Ciências+da+Saúde+(2)+Ciências+Humanas+(3)+Ciências+e+Tecnologias+(4)+Instituto+de+Línguas+Vivas,

Em+oposição+às+várias+instalações+já+mencionadas+e+que+muitas+das+vezes+partilham+diversas+

funcionalidades,+determinadas+áreas+do+campus+acabam+por+sofrer+um+“zonamento”+e+são+

apenas+ utilizadas+ com+ o+ intuito+ de+ ensinoSaprendizagemSinvestigação+ eficazes+ para+ os+

ambientes+universitários+mas+criando+alguma+segregação+dentro+da+própria+cidade+(Fig.+38).+
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,

Fig.,38,–,Classificação+funcional+de+influência+no+Campus+
+Ensino+ +Habitação+ +Serviços+ +Desporto+ +Misto+(Serviços+++Ensino)+ +Misto+(Serviços+++Habitação),

Neste+ aspeto+ a+ universidade+ tende+ a+ prejudicar+ a+ vivência+ contínua+ da+ cidade,+ criando+

algumas+zonas+desertificadas+a+partir+do+final+da+tarde.+Com+efeito+na+maioria+dos+casos,+os+

edifícios+ não+ podem+ ser+ utilizados+ em+ horário+ pósSlaboral.+ Apenas+ os+ estudantes+ e+ os+

docentes,+mediante+o+uso+do+cartão+magnético+pessoal,+podem+usufruir+dos+espaços+que+a+

própria+universidade+ considera+ como+adequados+a+ cada+um,+ isto+é,+ existe+uma+política+do+

uso+do+espaço+restrito+consoante+a+ocupação+e+funcionalidades+do+mesmo.+

Esta+situação+é+bastante+clara+no+polo+de+Ciências+e+Tecnologias+onde+os+vários+laboratórios,+

anfiteatros,+salas+de+estudo,+salas+de+aulas+ou+gabinetes+são+essencialmente+utilizados+pelos+

estudantes+e+docentes+ ligados+às+áreas+tecnológicas+e+não+existem+outros+grandes+serviços+

ou+espaços+complementares+abertos+à+cidade+para+uso+alargado+à+comunidade.+

A+ mesma+ situação+ ocorre+ com+ o+ uso+ restrito+ dos+ recursos+ que+ cada+ espaço+ universitário+

dispõe+ para+ os+ estudantes+ e+ os+ docentes+ da+ UCL.+ Um+ estudante+ escolhendo+ os+ estudos+

dentro+ de+ um+ sector+ de+ aprendizagem+ não+ necessita+ nunca+ de+ frequentar+ nenhum+ dos+

outros+sectores+dispondo+de+ todos+os+ recursos+numa+área+restrita+da+cidade.+Um+exemplo+

desta+sectorização+é+a+existência+de+mais+de+dez+bibliotecas+principais,+num+total+de+mais+de+

1,3+milhões+de+obras,+cada+uma+associada+a+uma+faculdade+da+universidade(30).+

+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(30)+Bibliotecas+da+UCL+–+Disponível+em:+https://www.uclouvain.be/biul.html+[18/05/2015]+
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Vários+dos+edifícios+que+servem+de+suporte+universitário,+não+são+exclusivamente+dedicados+

ao+ensino,+tendo+uma+funcionalidade+mista+com+a+inclusão+de+serviços+ou+comércio.+Dos+três+

sectores+de+aprendizagem+referidos,+os+vários+edificados+que+constituem+a+área+de+Ciências+

Humanas+(Fig.+39)+são+os+que+melhor+se+integraram+no+tecido+urbano+e+que+estão+em+maior+

relação+com+a+cidade.+

,

Fig.,39,–,Sector+de+Ciências+Humanas,

A+ sua+ localização+ bastante+ central+ e+ em+ grande+ proximidade+ com+ a+ Grand+ Place+ e+ com+ a+

integração+de+serviços,+permite+uma+melhor+integração+desta+área+no+tecido+urbano.+O+polo+

constitui+ dois+ rótulos+ essenciais+ na+ cidade,+ materializando+ as+ passagens+ entre+ a+ laje+ do+

centro+urbano+e+os+bairros+de+Hocaille+e+de+Bruyères.+Através+do+ponto+crucial+da+gare+dos+

autocarros+esta+tornaSse+uma+área+importante+e+de+entrada+direta+tanto+na+cidade+como+na+

universidade.+O+mesmo+ se+ passa+ com+o+ acesso+ automóvel+ através+ do+ silo+ subterrâneo+ da+

Grand+Place.+

+



69+

O+modo+como+os+edificados+e+a+sua+disposição+foram+concebidos+e+desenhados+em+termos+

arquitetónicos+também+é+um+dos+fatores+que+melhor+evidencia+a+qualidade+urbana.+Dentro+

do+ sector+ de+ Ciências+ Humanas,+ através+ da+ análise+ do+ edifício+ Erasme,+ o+ edifício+ da+

Faculdade+de+Filosofia,+Artes+e+Letras+(Fig.+40+(2)),+estas+características+são+evidentes.+

,

Fig.,40,–,Parte+do+Sector+de+Ciências+Humanas:+(1)+Faculdade+de+Teologia++
(2)+Faculdade+de+Filosofia+Artes+e+Letras+(3)+Faculdade+de+Psicologia+e+de+Ciências+da+Educação,

O+ edifício+ engloba+ a+ Praça+ Blaise+ Pascal+ e+ essa+ praça+ funciona+ como+ um+ pátio+ interno+ do+

edificado+e+ como+ponto+de+ ligação+de+ todo+o+quarteirão+de+Hocaille+ com+o+centro+urbano+

(Fig.+ 41).+ Simultaneamente,+ o+ edifício+ usufrui+ do+ pátio+ através+ da+ sua+ fachada+ interna+

envidraçada+e+que+fornece+ iluminação+ao+ interior.+A+partir+do+exterior,+e+mais+uma+vez+em+

conformidade+com+as+várias+decisões+arquitetónicas+e+sobretudo+através+da+materialidade,+

não+é+possível+perceber+a+descontinuidade+dos+edificados+(Fig.+40).+

O+ Erasme+ é+ o+ único+ edifício+ universitário+ que+ tem+ a+ característica+ de+ englobar+ a+

funcionalidades+associadas+à+cultura,+acolhendo+o+Museu+de+LouvainSlaSNeuve(31).+O+Museu+

da+cidade+tem+um+vasto+espólio+de+obras+com+mais+de+30+000+peças+de+pintura,+escultura+ou+

outras+ obras+ e+ é+ de+ entrada+ gratuita+ a+ todos+ os+ membros+ da+ UCL.+ Simultaneamente,+ o+

edifício+acolhe+também+a+maior+biblioteca+da+cidade,+a+Biblioteca+de+Ciências+Humanas,+com+

cerca+de+40%+de+todas+as+obras+da+cidade,+e+toda+a+administração+da+Faculdade+de+Filosofia+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(31)+Musée+de+LouvainSlaSNeuve+–+Disponível+em:+http://www.museelln.be+[18/05/2015]+
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Artes+ e+ Letras.+ O+ edifício+ tem+ cinco+ pisos+ e+ existem+ três+ entradas:+ (1)+ uma+ que+ dá+

diretamente+para+o+museu;+(2)+outra+para+a+administração+principal+da+faculdade+e+a+entrada+

da+biblioteca;+(3)+e+outra+para+diversos+espaços+de+aprendizagem.+Paralelamente+ainda+tem+

os+ diversos+ gabinetes+ dos+ professores,+ salas+ de+ aula,+ auditórios,+ salas+ de+ estudo+ e+ salas+

multimédia.++(Anexo+3).+

O+museu+desenvolveSse+no+piso+térreo+ao+longo+de+várias+salas.+O+maior+espaço+da+exposição+

constitui+um+átrio+que+é+aberto+para+os+vários+andares+no+centro+da+biblioteca+ (Fig.+42).+O+

núcleo+ da+ biblioteca+ foi+ concebido+ como+um+espaço+ aberto+mas+ que+ obviamente+ engloba+

diversas+ prateleiras+ de+ livros+ que+ definem+ divisões+ dentro+ desse+ mesmo+ espaço,+ criando+

múltiplas+áreas+de+estudo.+Consoante+o+andar+da+biblioteca+as+mesas+de+trabalho+variam+de+

mesas+ de+ vários+ elementos+ até+ postos+ de+ trabalho+ individuais,+ e+ existem+ também+ áreas+

próprias+com+computadores+à+disposição+dos+estudantes.+

O+mesmo+se+passa+ao+longo+do+resto+do+edifício+onde+os+vários+corredores+que+dão+acesso+

aos+gabinetes+administrativos,+aos+gabinetes+dos+docentes+e+também+às+salas+de+estudo+e+de+

grupo+são+uma+extensão+da+biblioteca+com+acesso+a+novas+secções+de+estantes+de+ livros+e+

pontuadas+ com+mesas+e+áreas+de+ trabalho+ (Fig.+ 43).+Os+dois+ corredores+a+ sul+do+edificado+

permitem+ também+uma+ ligeira+ ligação+ física+ à+biblioteca+de+Teologia+do+edifício+ adjacente+

que+contem+toda+a+administração+da+Faculdade+de+Teologia.+

Existem+ então+ diversos+ ambientes+ de+ estudo+ possíveis+ e+ à+ disposição+ dos+ estudantes+ que+

facilmente+ podem+ interagir+ com+ os+ visitantes+ silenciosos+ do+ museu+ (Fig.+ 44).+ O+ local+ de+

trabalho+e+de+estudo+dos+estudantes+é+simultaneamente+o+local+de+trabalho+e+de+ensino+dos+

professores+e+de+outros+docentes.+

Os+vários+auditórios+e+salas+de+aula+dispõem+de+todos+os+ instrumentos+de+ensino+desde+os+

tradicionais+ quadros+ de+ ardósia+ aos+meios+mais+ tecnológicos+ e+ de+multimédia+ (Fig.+ 45).+ A+

maioria+das+salas+de+aula+possui+mesas+e+cadeiras+simples+que+permitem+a+ flexibilidade+de+

configuração+ que+ os+ professores+ pretenderem+ em+ cada+ aula+ e+ consoante+ a+ dinâmica+ da+

temática.+A+maioria+das+salas+é+também+de+pequenas+proporções,+permitindo+uma+discussão+

e+ensino+mais+diretos+com+os+professores.+

É+ contudo+ evidente+ que+ o+ facto+ de+ o+ edificado+ se+ constituir+ essencialmente+ como+ uma+

biblioteca+e+um+museu,+leva+à+existência+de+condições+de+restrição+do+uso+do+espaço+não+só+

ao+nível+do+ruído+permitido,+ao+consumo+de+alimentos,+mas+também+ao+horário+de+utilização+

destes+serviços.+ +
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,

Fig.,41,–,Place+Blaise+Pascal+ Fig.,42,–,Átrio+central+a+partir+do+museu+(esquerda)+e+da+biblioteca+(direita)+

,

,

Fig.,43,–,Áreas+do+edifício+com+diversas+dinâmicas+funcionais, +
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,

Fig.,44,–,Múltiplas+áreas+de+estudo+individual+ou+de+grupo+

,

,

,

Fig.,45,–,Espaços+de+Aprendizagem+do+edifício+Erasme:+salas+de+aula,+multimédia+ou+auditórios+ +
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Apesar+ desta+ conceção+ e+ junção+ de+ funcionalidades+ pouco+ vulgares+ num+ único+ edifício+

universitário,+já+há+alguns+anos+que+se+existe+a+intenção+de+transladação+do+museu+para+um+

novo+ local+mais+ crucial+ na+ cidade.+ Inicialmente+ um+ projeto+ foi+ proposto+ junto+ do+ lago+ da+

cidade( 32 ),+ mas+ devido+ a+ dificuldades+ financeiras+ o+ museu+ irá+ aproveitar+ as+ antigas+

infraestruturas+da+Biblioteca+de+Ciências+e+Tecnologias+na+Place+de+Sciences,+no+ centro+do+

sector+ de+ Ciências+ e+ Tecnologias(33).+ Deste+ modo+ o+ museu+ aumentará+ três+ vezes+ as+ suas+

proporções+ atuais+ e+ servirá+ também+ de+ elemento+ de+ revitalização+ do+ referido+ sector+ de+

aprendizagem.+A+abertura+está+prevista+para+o+ano+letivo+de+2015+–+2016(34).+

,

Fig.,46,–,Museu+de+LouvainSlaSNeuve+a+partir+do+Exterior+(esquerda)+e+do+Interior+(direita),

Por+ um+ lado,+ a+ universidade+ procura+ não+ só+ promover+ e+ desenvolver+ as+ suas+ conceções+

iniciais,+ como+ tenta+ também+ atingir+ compromissos+ e+ condições+ que+ agradem+ as+múltiplas+

entidades+ ligadas+ à+ Universidade.+ Todas+ estas+ conceções,+ estão+ continuamente+ em+

experiência,+estudo+e+adaptação.+

+ +

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(32)+ Musée+de+LouvainSlaSNeuve,+Projecto+proposto+pelo+Bureau+Architecture+Engineering+Verhaegen+SA+–+Disponível+
em:+http://www.baev.be/fr/references/culture/Musee_de_LouvainSlaSNeuve/+[19/05/2015]+
(33)+Museu+de+LouvainSlaSNeuve+–+Disponível+em:+https://www.uclouvain.be/407183.html+[19/05/2015]+
(34)+Decoster,+I.+(2015)+Le+nouveau+musée+de+l’UCL+se+dévoile+–+Conférence+de+presse+le+mercredi+29+avril+2015+à+10h30,+
Convite+de+Imprensa,+Serviço+de+Imprensa+e+Comunicação+UCL,+LouvainSlaSNeuve+
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4.,CONCLUSÕES,E,DESENVOLVIMENTOS,FUTUROS,

A+ programação+ arquitetónica+ e+ urbanística+ da+ UCL+ é+ um+ dos+ fatores+ de+ maior+ qualidade+

extraída+do+modelo+universitário+gerado+na+cidade+de+LouvainSlaSNeuve.+ConcluiSse+que+este+

modelo+gera+diversas+dinâmicas+positivas+ao+nível+urbano+e+universitário.+

É+ também+ um+modelo+ de+ vivências+ únicas+ que+ teve+ o+ privilégio+ de+ poder+ ser+ estudado+ e+

projetado+ antes+ da+ sua+ criação,+ contrariamente+ à+ grande+ maioria+ das+ cidades+ à+ escala+

mundial.+ As+ várias+ proposições+ universitárias+ obrigam+ à+ existência+ de+ infraestruturas+

específicas,+ e+ o+modo+ como+ estas+ se+ organizam+ num+ núcleo+ urbano+ gera+ uma+ vivência+ e+

aprendizagem+particulares+e+de+excelência,+como+é+o+exemplo+de+LouvainSlaSNeuve.+

A+ tecnologia+ e+ o+ avanço+ da+ informação+ global,+ desde+ que+ a+UCL+ foi+ construída,+mudaram+

profundamente.+ Avaliando+ a+ situação+ dentro+ dos+ estudos+ dos+ modelos+ universitários+ da+

última+ década,+ e+ inclusivamente+ dos+ novos+modelos+ de+ ensino+ que+ se+ estão+ a+ gerar+ com+

base+no+“Ensino+baseado+no+fenómeno”,+concluiSse+que+os+requisitos+impostos+à+Instituição+

Universidade,+atualmente,+são+distintos+daqueles+que+serviram+a+conceção+da+UCL+nos+anos+

60.+

As+ premissas+ institucionais+ da+ UCL,+ facilmente+ acompanharam+ e+ têm+ acompanhado+ esta+

evolução+ com+ a+ criação+ de+ organismos+ ou+ grupos+ de+ trabalho+ sobre+ múltiplas+ questões.+

Como+descrito+ao+longo+de+todo+o+relatório,+a+universidade+é+precursora+em+promover+um+

desenvolvimento+misto+das+áreas+de+aprendizagem,+ investigação+e+serviço+público,+ tanto+a+

nível+regional,+como+nacional+e+internacional.+

Por+ sua+ vez,+ em+ termos+ de+ conceções+ espaciais,+ a+ flexibilidade+ de+ adaptação+ não+ é+ tão+

acessível+e+constatamSse+duas+situações+distintas:+uma+à+escala+da+cidade+e+outra+à+escala+

das+infraestruturas+que+formam+o+campus.+

Analisando+ a+ cidade+ à+ escala+ urbana,+ este+ é+ um+ modelo+ que+ em+ muito+ pouco+ tempo+

desenvolveu+ resultados+ bastante+ positivos.+ Consequentemente,+ suporta+ uma+ cidade+

perfeitamente+ sustentável,+ ainda+ em+ desenvolvimento+ e+ rentável+ em+ termos+ académicos,+

laborais,+económicos,+sociais,+ambientais,+tecnológicos,+culturais+e+humanos.+

Por+ sua+ vez,+ em+ termos+ de+ criação+ de+ espaços+ de+ aprendizagem,+ apesar+ da+ conceção+

espacial+destes+ainda+ sustentar+de+um+modo+positivo+o+propósito+do+ensino,+a+procura+de+

novas+respostas+para+novas+conceções+está+a+tornar+a+arquitetura+dos+edificados+do+campus+

limitada.+ Algumas+ características,+ nomeadamente+ a+ sectorização+ pronunciada+ do+ ensino+ e+
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dos+espaços,+promovem+uma+“contenção”+na+aprendizagem+que,+na+atualidade,+no+que+se+

refere+às+suas+qualidades,+ainda+se+encontra+em+discussão.+

O+ mesmo+ se+ passa+ relativamente+ ao+ conflito+ de+ interesses+ dos+ múltiplos+ utilizadores+ da+

universidade+e+da+ cidade.+Ao+ contrário+do+que+acontecia+ inicialmente,+ com+o+ aumento+da+

população+nãoSestudante+e+ com+o+passar+de+ algumas+ gerações+de+estudantes,+ existem+de+

facto+diversas+medidas+dentro+da+comunidade+que+têm+promovido+alguma+separação+entre+

a+vivência+dos+estudantes+e+a+vivência+citadina.+O+equilíbrio+entre+as+duas+realidades+é+difícil+

de+atingir,+e+a+universidade+e+a+comunidade+em+conjunto+tentam+garantir+compromissos+que+

nem+sempre+beneficiam+ambas+as+partes.+Todo+o+desenvolvimento+que+exista+ relacionado+

com+a+UCL,+ resulta+aos+múltiplos+níveis+e+ funcionalidades+característicos+de+uma+cidade.+A+

instituição+ conseguiu+ com+ um+ conjunto+ de+ estratégias+ integrar+ as+ múltiplas+ dinâmicas+

citadinas+ em+ paralelo+ e+ em+ favor+ do+ seu+ próprio+ desenvolvimento.+ Os+ fatores+ mais+

evidenciados+ao+longo+do+trabalho+estão+ligados+ao+vasto+serviço+social+e+sustentabilidades+

que+a+universidade+e+a+comunidade+regulamentam+e+promovem+em+sintonia.+

Contudo,+todos+aqueles+que+não+estejam+de+todo+ligados+ao+sector+do+ensino,+investigação,+

ou+ serviço+ público+ em+ relação+ com+ a+ Universidade+ têm+ dificuldade+ em+ se+ integrar+ numa+

cidade+que+vive+totalmente+dependente+dessa+instituição+–+que+a+constitui+e+que+a+suporta.+

Acima+de+tudo,+esses+utilizadores/residentes+e/ou+visitantes+da+cidade+de+LouvainSlaSNeuve+

tendem+ a+ impor+ os+ seus+ requisitos+ urbanos+ e+ a+ reclamar+ a+ adaptação+ do+ modelo+

universitário+que+lhe+parece+alheio+e+sem+vantagens.+

Esta+ questão+ existe+ desde+ o+ primeiro+ momento+ de+ criação+ da+ UCL+ e+ materializouSse+

urbanamente+ na+ separação+ de+ dois+ eixos+ distintos,+ urbano+ e+ universitário.+ Cada+ vez+mais+

esta+diferença+ tem+sido+promovida+num+crescimento+da+cidade+em+segregação,+material+e+

imaterialmente.+

Se+ a+ cidade+ continuar+ a+ crescer+ física+ e+ socialmente,+ irá+ inevitavelmente+ desenvolverSse+ a+

partir+ das+ periferias+ urbanas.+ A+ UCL,+ que+ se+ constitui+ atualmente+ como+ uma+ coluna+

transversal+vital+da+cidade,+tornarSseSá+num+núcleo+universitário+central+isolado+e+desligado+

desse+crescimento,+aglomerando+os+principais+serviços+urbanos.+Consequentemente,+dois+de+

múltiplos+ cenários+ poderSseSão+ desenvolver:+ por+ um+ lado,+ a+ cidade+ poderá+ procurar+ a+

criação+de+novos+serviços+urbanos+principais,+ segregando+as+vivências+urbanas;+ +por+outro,+

permanecendo+ com+ a+ rede+ de+ estruturas+ atuais,+ a+ cidade+materializarSseSá+ numa+ extensa+

envolvente+ habitacional+ em+ torno+ de+ um+ núcleo+ urbano+ e+ universitário+ –+ um+ modelo+
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“zonificado”+ que,+ precisamente,+ representa+ o+ oposto+ do+ trabalho+ que+ os+ arquitetos+ e+

urbanistas+pretendiam+no+planeamento+de+Urbanismo+Relacional+de+LouvainSlaSNeuve.+

Qualquer+uma+das+situações+parece+colocar+em+causa+a+maisSvalia+do+modelo+urbano.+É+por+

isso+essencial+discutir+e+desenvolver+projetos+e+estudos+que+permitam+compreender+qual+o+

verdadeiro+ intuito+ deste+ modelo+ universitário;+ se+ ele+ existe+ apenas+ para+ os+ estudantes+ e+

entidades+ ligadas+ à+ universidade,+ ou+ se+ é+ possível+ desenvolvêSlo+ para+ habitantes+ fora+ do+

sector.+E,+caso+o+novo+propósito+urbano+e+universitário+seja+o+da+inclusão+das+vivências+dos+

habitantes+desligados+da+realidade+universitária+da+UCL,+que+tipo+de+estruturas+físicas+e+que+

tipo+de+estratégias+se+devem+promover+para+atingir+uma+inclusão+e+correlação+positiva+com+a+

cidade+que+já+existe.+

Como+ modelo+ experimental,+ as+ soluções+ que+ se+ extraem+ da+ Université+ Catholique+ de+

LouvainSlaSNeuve+são+muito+pertinentes,+materializadas+na+vida+real,+facilmente+vivenciáveis+

e+ótimos+pontos+de+partida+para+a+mutação+do+Ensino.+Para+uma+universidade+e+uma+cidade+

que+nasceram+de+um+conflito+social,+político+e+económico,+imprevisíveis,+LouvainSlaSNeuve+é+

efetivamente+uma+resposta+eficaz+de+uma+Universidade+simultaneamente+veículo+e+objeto+

de+estudo+de+um+modelo+universitário+de+excelência.+

+ +
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Fig.+2+–+Esquema+produzido+com+referência+a:+Hashimshony,+R.,+Haina,+J.+(2006)+“Designing+

the+University+of+the+Future”+

Fig.+ 3+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+ 4+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+ 5+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+ 6+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+ 7+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+ 8+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+ 9+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ CalvoSSotelo,+ P.C.+ (2014)+ “From+ typological+

analysis+to+planning:+modern+strategies+for+university+spatial+quality”+

Fig.+10+–+Esquema+pessoal+

Fig.+11+–+Esquema+pessoal+

Fig.+12+–+Esquema+pessoal+

Fig.+13+–+Esquema+pessoal+
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Fig.+14+–+Montagem+produzida+com+base+em+imagens+de+satélite+–+Google+Maps+

Fig.+15+–+Esquema+pessoal+

Fig.+16+–+Esquema+pessoal+

Fig.+17+–+Esquema+pessoal+

Fig.+18+–+Montagem+produzida+com+base+em+imagens+de+satélite+–+Google+Maps+(esquerda);+

Imagem+ online+ –+ Disponível+ em:+ http://aSplus.be/timthumb.php?src=http://aSplus.be/wpS

content/uploads/2011/06/CHUSvueSaerienneScopie.jpg&w=750&h=425&a=r+ [26/05/2015]+

(direita)+

Fig.+ 19+ –+ Imagem+ online+ –+ Disponível+ em:+ https://landlab.files.wordpress.com/2011/04+

/chandigarhSplan.jpg+ [26/05/2015]+ (esquerda);+ Imagem+ online+ –+ Disponível+ em:+

http://wcrcleaders.com/wpScontent/uploads/2014/01/chandigarhSuniversityS640x360.jpg+

[26/05/2015]+(direita)+

Fig.+ 20+ –+ Imagem+ online+ –+ Disponível+ em:+ https://bertrandterlindeninarchitecture.files.+

wordpress.com/2010/02/24SgruenSseptembreS1968SlaSmaquetteSdetude.jpg+ [26/05/2015]+

(esquerda);+Imagem+online+–+Disponível+em:+http://books.openedition.org/pucl/docannexe/+

image/963/imgS7.jpg+[26/05/2015]+(direita)+

Fig.+21+–+Esquema+pessoal+

Fig.+ 22+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ Remy,+ J.+ (2007)+ LouvainSlaSNeuve,+ une+

manière+de+concevoir+ la+ville:+genèse+et+évolution,+LouvainSlaSNeuve:+Presses+universitaires+

de+Louvain+

Fig.+23+–+Esquema+pessoal+

Fig.+24+–+Esquema+pessoal+

Fig.+ 25+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ Remy,+ J.+ (2007)+ LouvainSlaSNeuve,+ une+

manière+de+concevoir+ la+ville:+genèse+et+évolution,+LouvainSlaSNeuve:+Presses+universitaires+

de+Louvain+

Fig.+26+–+Esquema+pessoal+
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Fig.+27+–+Fotografia+pessoal+(esquerda);+fotografia+pessoal+(direita)+

Fig.+28+–+Esquema+pessoal+

Fig.+29+–+Esquema+pessoal+

Fig.+30+–+Esquema+pessoal+

Fig.+31+–+Esquema+pessoal+

Fig.+32+–+Esquema+pessoal+

Fig.+33+–+Esquema+pessoal+

Fig.+34+–+Esquema+pessoal+

Fig.+35+–+Esquema+pessoal+

Fig.+ 36+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ Remy,+ J.+ (2007)+ LouvainSlaSNeuve,+ une+

manière+de+concevoir+ la+ville:+genèse+et+évolution,+LouvainSlaSNeuve:+Presses+universitaires+

de+Louvain+

Fig.+37+–+Esquema+pessoal+

Fig.+38+–+Esquema+pessoal+

Fig.+39+–+Montagem+produzida+com+base+em+imagens+de+satélite+–+Bing+Maps+

Fig.+40+–+Imagem+online+–+Disponível+em:+http://www.baev.be/medias/reduced_2/content/+

9105vueavion.jpg+[26/05/2015]+

Fig.+41+–+Fotografia+pessoal+

Fig.+42+–+Fotografia+pessoal+(esquerda);+Fotografia+pessoal+(direita)+

Fig.+42+–+Compilação+fotográfica+pessoal+

Fig.+44+–+Compilação+fotográfica+pessoal+
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Fig.+ 45+ –+ Compilação+ fotográfica+ com+ referencia+ a:+ Auditoires+ Erasme+ (ERAS)+ –+ Disponível+

em:+https://www.uclouvain.be/6843.html+[26/05/2015]+

Fig.+ 46+ –+ Imagem+ online+ –+ Disponível+ em:+ http://www.eckelmans.be/files/library/news+

/museeSucl.+ jpg+ [26/05/2015]+ (esquerda);+ Imagem+ online+ –+ Disponível+ em:+

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_laSpremiereSpierreSduSnouveauSmuseeSdeSlouvainS

laSneuveSaSeteSposee?id=8969395+[26/05/2015]+(direita)+

+

Tab.+1+–+Esquema+produzido+com+referência+a:+Hashimshony,+R.,+Haina,+J.+(2006)+“Designing+

the+University+of+the+Future”+

Tab.+ 2+ –+ Esquema+ produzido+ com+ referência+ a:+ Cannas+ da+ Silva,+ L.+ (2013b)+ University+

precincts+ on+ analysis+ –+ A+ morphological+ review,+ Lisboa:+ Investigação+ de+ doutoramento,+

Instituto+Superior+Técnico+

+
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ANEXOS+ ,



!

ANEXO&1:&DIVISÕES&ADMINISTRATIVAS&DA&BÉLGICA&

A! Bélgica! divide-se! em! três! regiões,! que! normalmente! se! designam! de! Communautés:! a!

Wallonie,!a!Vlaanderen!e!a!região!Capital!de!Bruxelas.!

A! Wallonie! está! associada! a! Communauté! Française! (Comunidade! de! língua! francesa)! e!

divide-se!em!cinco!províncias:!Brabant!Wallon;!Hainaut;!Liège;!Namur;!e!Luxembourg.!

&

Fig.&1&–&Comunidades!Linguísticas!e!respectivas!Províncias!da!Comunidade!de!Wallonie!

A! província! de! Brabant! Wallon,! no! norte! e! no! limite! da! sua! Communauté,! em! grande!

proximidade!com!a!cidade!de!Bruxelas,!divide-se!em!27!comunidades.!Numa!posição!central!

está!a!comunidade!de!Ottignies-Louvain-la-Neuve.!

&

Fig.&2&<&Comunidades!da!Província!de!Brabant!wallon&



+

A+ comunidade+ de+ OttigniesSLouvainSlaSNeuve+ encontraSse+ dividida+ em+ quatro+ secções+

principais:+Ottignies;+LouvainSlaSNeuve;+Limelette;+e+CérouxSMousty.+

,

Fig.,3,–,Secções+da+Comunidade+de+OttigniesSLouvainSlaSNeuve+

É+nesta+comunidade+com+cerca+de+31+300+habitantes+que+se+enquadra+a+secção+e+cidade+de+

LouvainSlaSNeuve+com+cerca+de+11+000+domiciliados+e+9+000+residentes.+

,

Fig.,4,–,Cidade+de+LouvainSlaSNeuve+ +
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ANEXO,2:,ESQUEMAS,DE,CLASSIFICAÇÃO,DE,LOUVAIN4LA4NEUVE+ ,



SISTEMAS'DE'CIRCULAÇÃO' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' !Automóvel! !Pedonal! !Galerias!Cobertas! !Comboio!

' '



INSTALAÇÕES'LIGADAS'À'UCL! ! !Ensino! !Investigação!e!Serviços:!! !Habitação! !Administrativo! !Comércio! !Desporto! !Lazer! !Restauração!

' '



AGRUPAMENTOS'FUNCIONAIS! ! !Ensino! !Investigação!e!Serviços:!! !Habitação! !Administrativo! !Comércio! !Desporto! !Lazer! !Restauração!

'
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,

,
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,

,

,

ANEXO,3:,VISTAS,EM,PLANTA,DO,EDIFÍCIO,ERASME&

& &
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