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RESUMO 
 
A presente dissertação tem como tema o campus universitário Norte Americano construído na 

primeira metade do século XX. É seu objectivo analisar diferentes campi do ponto de vista da sua 

morfologia urbana e arquitectónica e do modo de inserção na cidade, destacando as estratégias que 

estão subjacentes aos processos de produção e ocupação. A análise foi realizada com base em três 

casos de estudo: 1) Massachusetts Institute of Technology em Cambridge, Massachusetts (1916); 2) 

Florida Southern College em Lakeland, Florida (1922) e 3) Illinois Institute of Technology em Chicago, 

Illinois (1943). 

A análise do processo de formação e evolução dos campi em estudo e a sua inserção na cidade 

foi desenvolvida com recurso a metodologias e ferramentas de análise morfológica nomeadamente a 

Teoria da Sintaxe Espacial. A dissertação foi desenvolvida em quatro fases: levantamento bibliográfico e 

pesquisa documental em arquivo; identificação das variáveis de estudo utilizadas; trabalho de análise 

morfológico; interpretação e comparação dos resultados. 

O trabalho divide-se em dois momentos principais. O primeiro abrange a contextualização do 

estudo, i.e. a história e evolução do campus universitário americano. O segundo contém a análise dos 

casos propriamente ditos em termos morfológicos e de relação com a cidade, respetivamente. 

A análise permitiu determinar as diferenças entre os campi estudados através dos seus pontos 

fortes e fracos, no que toca à sua arquitetura, planeamento, processos evolutivos e inserção na cidade. 

Bem como compreender a importância que a arquitetura tem no sucesso de uma universidade, e as 

mais valias que pode proporcionar às instituições. 
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ABSTRACT 
 
The subject of the present work is the North American university campus in the first half of the 

20th century. Its goal is to study the different campuses by their urban and architectonic morphology and 

their inclusion in the city, highlighting the various strategies regarding the production and occupational 

processes. The analysis was based on three case studies: 1) Massachusetts Institute of Technology in 

Cambridge, Massachusetts (1916); 2) Florida Southern College in Lakeland, Florida (1922) and 3) Illinois 

Institute of Technology in Chicago, Illinois (1943). 

The studied campuses’ formation and evolution processes and their integration in the city were 

established using morphological analysis methods and tools, mainly the Space Syntax Theory. The 

dissertation was developed in four stages: bibliographic research and gathering of information; variable 

identification; morphological analysis; interpretation and comparison of the results. 

The work development is divided in two main moments. The first one covers the study 

contextualization, i.e. the history and evolution of the American university campus. The second one 

comprehends the analysis of the actual case studies, in terms of morphology and relationship with the 

city. Finally the three campuses were analyzed and studied in a comparative manner. 

From this analysis it’s possible to determine the difference between the studied campuses 

through their strengths and weaknesses, in terms of architecture, planning, evolution processes and city 

insertion. As well as understand the importance that architecture has on the success of a university, and 

the added value it can provide this institutions with. 
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1.1. OBJETIVO DO ESTUDO 

 
A presente dissertação tem como tema o campus universitário Norte Americano construído na 

primeira metade do século XX. É seu objectivo analisar diferentes campi do ponto de vista da sua 

morfologia urbana e arquitectónica e do modo de inserção na cidade, destacando as estratégias que 

estão subjacentes aos processos de produção e ocupação.  

 

 

1.2. OBJECTO DE ESTUDO 
 
A análise foi realizada com base em três casos de estudo: 1) Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) em Cambridge, Massachusetts (1916); 2) Florida Southern College (FSC) em Lakeland, 

Florida (1922) e 3) Illinois Institute of Technology (IIT) em Chicago, Illinois (1943). Estes casos particulares 

foram selecionados pela sua relevância em termos de modelos de organização do território (plano 

director) e da arquitetura dos edifícios, apresentando simultaneamente soluções distintas. Outro aspeto 

importante para a escolha destes casos teve por base os processos e abordagens de produção e 

transformação do campus, i.e. o modo como têm vindo a evoluir, do ponto de vista urbanístico e 

arquitetónico, desde o primeiro “master plan” até à atualidade. 

 

 

 

Fig. 1.1. Mapa dos EUA com a localização dos três casos de estudo 
 

  

MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY (MIT)

FLORIDA
SOUTHERN

COLLEGE (FSC)

ILLINOIS
INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY (IIT)



O CAMPUS UNIVERSITÁRIO NORTE AMERICANO DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 
ANA CATARINA SEABRA	

	
3 

1.3. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 
Esta dissertação enquadra-se no âmbito do projecto "Cities For Knowledge" coordenado pela 

Prof. Teresa Heitor, integrado nas linhas de investigação do grupo Arquitectura do CERIS. Trata-se de 

um projeto de base exploratória, que considera: i) a identificação e avaliação comparativa de 

experiências diversificadas de "infraestruturas de conhecimento" incluindo os campi (UC) e os parques 

de ciência (SP) e ii) a introdução do conceito de "urbanismo de conhecimento" como um tema 

emergente em todo o mundo. O objetivo é apoiar a construção de uma nova "narrativa" que permita 

orientar o planeamento/concepção de "infraestruturas de conhecimento"  e promover as condições 

necessárias à efetivação de ambientes de aprendizagem/investigação ativos integrados na cidade, tendo 

como base um modelo de avaliação internacional comparada com diferentes contextos 

socioeconómicos e culturais. 

O projeto considera 3 níveis de análise com escalas distintas. Desde a escala da cidade até à 

escala do edifício, passando pela escala do campus, articulados com um conjunto de questões 

relacionadas com o conceito emergente de Infraestruturas de conhecimento e o seu papel nas 

sociedades contemporâneas. 

Nesta dissertação destaca-se a experiência americana desenvolvida no sec XX, cujo modelo de 

campus prevaleceu maioritariamente na concepção das intervenções realizadas em todo o mundo a 

partir da década de 1950 e 60 na sequência da democratização do ensino superior. 

 

O termo “campus” é usualmente utilizado para identificar os recintos universitários, abrangendo 

os seus edifícios, espaços envolventes e infraestruturas. O termo nasceu no sec XIX  no âmbito do plano 

para a “academical village” da Universidade de Virgínia proposto por Thomas Jefferson (Turner, 1984, 

pp.3). O campus surge como uma comunidade de alunos e professores, tornando-se num microcosmo 

urbano com vida própria, integrando diferentes valências (residenciais, sociais, culturais, desportivas) e 

equipamentos complementares à vivência académica (ex. salas de espetáculo, museus, restaurantes, 

creches, capelas, bibliotecas, estádios). Ao contrário dos modelos então adoptados na Europa, que se 

organizavam nos centros urbanos, geralmente com edifícios distribuídos na cidade e exclusivamente 

focados na valência académica, os campi americanos começaram por se estabelecer nas periferias, 

privilegiando os espaços livres. 

Nas primeiras décadas do sec. XX são propostos novos modelos de planeamento e concepção 

de campi. Apesar de inicialmente ainda apresentarem uma fusão entre espaços livres pitorescos e 

edifícios racionalmente projetados, os novos materiais, tecnologias e métodos de construção tornaram 

possíveis conceitos de planeamento mais modernos. O tratamento dos espaços verdes, a disposição 

dos edifícios no solo e os estilos/formas arquitetónicas foram alguns dos aspetos que mudaram na forma 

de planear campi com a chegada do novo século. Os casos de estudo estudados nesta dissertação 

integram-se neste período.  

Ao longo do século XX o modelo dos campi americanos foi evoluindo e transposto gradualmente 

para fora dos Estados Unidos sendo adaptado a diferentes contextos.   
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1.4. ESTADO DA ARTE 

 
Existe uma vasta bibliografia sobre o tema em estudo, embora não especificamente focada nos 

modelos construídos na primeira metade do século XX.  

A bibliografia consultada permitiu traçar a evolução dos campi, os princípios de planeamento e 

as estratégias de concepção. Destacam-se as obras consultadas com maior relevância para a presente 

investigação: 1) Turner, Paul V. (1984). Campus: An American Planning Tradit ion, MIT 

Press, Cambridge, Massachusetts ; 2) Dober, Richard P. (1963). Campus Planning, 
Reinhold Publ ishing Corporat ion, New York ; 3) Edwards, Br ian (2000). University 

Architecture, Spon Press, London ; 4) Calvo-Sotelo, Pablo C. (2011). Espacios Inovadores 
para la excelência universitár ia: estúdio de paradigmas de optimización docente y 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, Madrid  e 5) Holger, K.; 

Christ ianes, K. (2007). Campus and the City, gta Ver lag, Zur ich . 

 

Campus: An American Planning Tradit ion  é por muitos autores considerada a obra 

seminal sobre os campi universitários americanos. Explica em detalhe toda a história desde as suas 

origens no Reino Unido, até ao seu extenso desenvolvimento nos EUA1. Campus Planning , aborda as 

estratégias de planeamento dos campi nos Estados Unidos. Fornece informação quantificada: números, 

tabelas e gráficos da população, área, alunos, etc. que estudam os campus do passado, facultando 

informações vitais para planeamentos futuros. Contém várias imagens, desenhos e ilustrações de 

instituições existentes, dando muitas vezes enfâse ao desenho da paisagem nos campus. University 

Architecture , aborda a arquitetura dos edifícios universitários numa perspectiva universal. Revela a 

importância que a arquitetura tem no desenvolvimento de universidades e dos seus campi, fazendo uma 

revisão dos principais modelos adoptados e identificando os problemas a ter em consideração no 

planeamento do campus. Espacios Inovadores para la excelência universitár ia: estúdio de 

paradigmas de optimización docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior , reflete um grande trabalho de investigação levado a cabo por uma equipa espanhola em 

2011, associado a uma proposta de classificação dos vários modelos de campus2. Campus and the 

City 3 propõem uma analise comparativa de vários campi contemporâneos tendo como foco a sua 

relação com a cidade. Através da apresentação de trinta exemplos diferentes, estudados 

individualmente, é feita uma comparação da forma como se inserem na cidade. 

  

																																																								
1 Esta obra está organizada cronologicamente e divide-se em capítulos, de acordo com os momentos de viragem no planeamento 
e construção dos campi. Esta divisão foi adoptada no capítulo de enquadramento desta dissertação. 
2 Para a presente dissertação, esta obra foi utilizada como utensílio para a criação de três modelos de classificação dos campi. 
3 Esta obra pode ser considerada como sendo a mais semelhante ao tema desta dissertação. 
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Na bibliografia individual dos casos de estudo salienta-se: 1) Mitchel l ,  Wi l l iam J. (2007). 

Imagining MIT: Designing a Campus for the Twenty-First Century, MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts ; 2) Gyure, Dale A. (2010). Frank Lloyd Wright’s Flor ida 

Southern Col lege, University Press of F lor ida, Gainesvi l le, F lor ida  e 3) Schulz, Franz 

(1985).  Mies Van der Rohe. A cr i t ical b iography, University of Chicago Press, Chicago, 

I l l inois . 

 

Imagining MIT: Designing a Campus for the Twenty-First Century  revela a história do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), focando-se nas estratégias adoptadas no seu planeamento 

e na relação com a cidade de Boston, bem como as opções tomadas nos edifícios que compõem o 

campus. Frank Lloyd Wright’s Flor ida Southern Col lege4, descreve detalhadamente a história da 

Florida Southern College, desde a sua criação até após o “master plan” de Frank Lloyd Wright ter sido 

construído. Refere o papel de Frank Lloyd Wright na elaboração do plano da universidade e posterior 

concretização, e na importância desta experiência para o futuro dos campus e arquitetura universitária 

americana. Mies Van der Rohe. A cr i t ical b iography5, dedica uma parte do livro ao projeto do 

campus do Illinois Institute of Technology. Nele é feita uma descrição do plano director e dos edifícios 

projetados por Mies. 

 

 
 

1.5. METODOLOGIA 
 
A compreensão do processo evolutivo dos campi norte americanos foi desenvolvida recorrendo 

a exemplos, e enquadrada e contextualizada pelos casos de estudo. 

A análise do processo de formação e evolução dos campi em estudo e a sua inserção na cidade 

foi desenvolvida com recurso a metodologias e ferramentas de análise morfológica, nomeadamente a 

Teoria da Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson em 1984). 

 
O trabalho decorreu em 4 fases, explicadas num esquema apresentado de seguida:  

  

																																																								
4 Ao explicar ao pormenor todas as fases do plano de FLW, este livro foi bastante útil para a contextualização e análise desde caso 
de estudo. 
5 Os livros biográficos e projectuais de Mies Van der Rohe (criador do plano original do campus) provaram-se indispensáveis na 
pesquisa de informação sobre este caso de estudo. Visto que muita da sua obra construída se encontra no campus do IIT, as 
descrições quer do “master plan” em si, quer de projectos dos edifícios universitários foram uma grande ajuda para a realização do 
estudo. 
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1.6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
O trabalho está dividido em dois momentos principais. O primeiro (capitulo 2) abrange a 

contextualização do estudo, i.e. a história e evolução do campus universitário americano. O segundo 

(composto pelo capítulo 3 e 4) contém a análise dos casos propriamente ditos.  

No capítulo 2 incluem-se três subcapítulos. O primeiro faz uma pequena introdução aos campi, 

apresentando de seguida uma barra cronológica dos principais campi americanos construídos até à data 

dos casos de estudo. Seguem-se quatro subcapítulos onde se expõe brevemente a história dos 

processos de produção de campi ao longo do tempo, desde os exemplos Ingleses até ao final do século 

XIX na América. Em segundo lugar descreve-se uma proposta de três modelos caracterizadores de 

espaços universitários. Por último são apresentadas tabelas explicativas e comparativas de oito campi 

americanos considerados mais relevantes em termos de planeamento. 

O capítulo 3 apresenta a análise dos casos de estudo e divide-se em 4 partes distintas. As 

primeiras duas resumem-se à justificação da escolha dos casos de estudo e à explicação da 

metodologia de análise empregue neste capítulo (completa com esquemas explicativos das “fichas” de 

análise). A terceira parte diz respeito ao estudo descritivo e morfológico propriamente dito – dividido em 

três, um para cada campus estudado – através da utilização das “fichas” que contêm mapas 

esquemáticos. Finalmente a última parte do capítulo trata a interpretação e a comparação dos dados 

obtidos anteriormente. 

O capítulo 4 foca-se na análise dos campi inseridos nas cidades através do método da teoria da 

Sintaxe Espacial. Este capítulo divide-se uma vez mais em 4 partes. A primeira descreve e explica as 

bases da teoria da Sintaxe Espacial, enquanto que a segunda enuncia quais as variáveis que estarão em 

análise no capítulo seguinte, esclarecendo o seu significado. A terceira parte faz a análise das cidades (e 

dos campi nelas inseridos), dividida em subcapítulos conforme os casos de estudo. Cada subcapítulo 

inicia com um pequeno enquadramento da cidade propriamente dita (e da integração do campus nela) e 

prossegue para a análise explicativa dos mapas urbanos feita em Depthmap. Por fim, a quarta parte 

serve para a comparação direta da análise urbana das três cidades e dos seus campi. 

Todas as imagens estão devidamente identificadas com legenda e as suas fontes bibliográficas 

podem ser consultadas no índice de imagens.  

  



O CAMPUS UNIVERSITÁRIO NORTE AMERICANO DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 
ANA CATARINA SEABRA	

	
8 

 
 

02. 
ENQUADRAMENTO 
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2.1. OS CAMPI AMERICANOS 
 

O termo “campus” foi usado pela primeira vez nos finais do sec XVIII para descrever os terrenos 

da universidade em Princeton. Até então era comum utilizar as palavra “yard” ou “ground” para designar 

o terreno onde a universidade se localizava, e “campus” mantinha o significado do latim sendo utilizado 

para se referir a um terreno destinado a práticas desportivas. De acordo com Turner (1984; pp.4) o 

termo foi gradualmente assumindo um significado mais abrangente para designar o modelo da 

universidade americana baseado num território autónomo, pensado como um microcosmo urbano6. 

Com efeito, as primeiras universidades Americanas foram fundadas na periferia dos centros 

urbanos, onde, ao contrário da tradição Europeia, os edifícios se dispunham de forma isolada. 

Segundo Paul V. Turner é por esta razão que o planeamento de universidades nos EUA tem 

uma história bastante independente do resto do mundo, evoluindo as suas próprias formas e produzindo 

as suas próprias inovações. Como resultado o campus americano tem também sido um laboratório de 

experiências arquitectónicas.  

 

De seguida é apresentada uma barra cronológica que expõe os principais exemplos de campi 

universitários planeados e construídos nos EUA ao longo dos anos. Cada universidade foi numerada, 

estando previamente assinalada no mapa americano.  

  

																																																								
6 Era assim que Thomas Jefferson descrevia a “academical village” quando planeou a Universidade da Virginia em 1817. Desde 
cedo que estas instituições não se preocupavam apenas com assuntos académicos, mas também com a vida dos seus 
estudantes fora da universidade. Assim, requeriam infraestruturas mais variadas do que apenas salas de aula, fornecendo 
residências para os estudantes e professores com salas de refeições e ainda instalações recreativas. (Turner, 1984; pp.3). 
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Fig. 2.2. Barra cronológica com os principais campi americanos 



O CAMPUS UNIVERSITÁRIO NORTE AMERICANO DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 
ANA CATARINA SEABRA	

	
12 

2.1.1. O MODELO INGLÊS 

 

O início da colonização Americana 7  coincidiu com um período de especial interesse pela 

educação na Europa e de grande desenvolvimento das universidades de Oxford e Cambridge, que 

influenciou a criação das primeiras universidades Americanas, modeladas a partir das experiências 

Inglesas.8  

Desde o século treze que as universidades de Oxford e Cambridge se organizam com base no 

modelo de “college”. Os edifícios formavam um quadrilátero fechado9 - pátio - e continham todas as 

valências necessárias ao ensino universitário: capela, sala de refeições, salas de aulas e dormitórios para 

alunos e professores. (Turner, 1984; pp.9 e 10). (Fig. 2.3. 1)). 

Este modelo é mantido até ao sec XVI, altura em que John Caius (1510-1573) decidiu ampliar o 

Gonville and Caius College em Cambridge e adicionar um novo pátio adjacente ao existente. Por razões 

de ordem sanitária - promover a ventilação - o pátio manteve-se aberto de um dos lados10, limitado 

apenas por um muro e um grande portão. (ver Fig. 2.3. 2)). 

 

 

 1)  2) 

Fig. 2.3. 1) Axonometria da New College na Oxford University, fundada por William Wykeham em 1379. Foi um 
dos primeiros casos de planeamento de edifícios universitários a integrar residências para os estudantes 

 2) Gravura de 1688 do pátio aberto do Gonville and Caius College, na Cambridge University., 
construído entre 1560 e 1580 

 

  

																																																								
7 A primeira colónia foi estabelecida na cidade de Jamestown na Virginia em 1607 (Conlin, Joseph R. (2009), The American Past: A 
Survey of American History, Thomson Learning, Belmont, California – página 30). 
8 Alguns dos fundadores das colónias Inglesas na América tinham sido eles próprios alunos de universidades Inglesas, Depressa 
tiveram desejos de fundar instituições de ensino superior que preservassem as tradições culturais e intelectuais do “velho mundo” 
(Dober, 1963; pp.13). Isto explica a razão de apenas dez anos depois do estabelecimento da colónia de Massachusetts Bay em 
1630, com uma população de 12 000 pessoas, o primeira “college” já estava em pleno funcionamento (Turner, 1984; pp.17). 
9 O uso do pátio ou do quadrilátero fechado remonta à tradição dos mosteiros com os seus claustros. Do ponto de vista 
arquitetónico, o programa de um mosteiro era muito semelhante ao de um “college”: “a casa de uma comunidade de rapazes e 
homens não-casados, com espaços para dormir, comer, instrução e serviços religiosos” (Turner, 1984; pp.10). A forma 
quadrangular era ainda a melhor opção em termos do uso do solo em cidades grandes como Oxford e Cambridge, onde se tinha 
de aproveitar ao máximo o terreno disponível. 
10 O pátio aberto apresentava uma forma renascentista de planear, muito diferente da da época, que possibilitava a criação de 
organizações axiais e pontos focais. 

Introduction. The British College

9

10

13
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2.1.2. O PERÍODO COLONIAL 

 

Nos primeiros “colleges”, os colonos procuraram adoptar os modelos de Oxford e de 

Cambridge. No entanto, as características do território, a escassez de área urbanizada e as elevadas 

distâncias a percorrer tornaram impossível a criação de uma instituição central (Dober, 1963; pp.13). 

Assim, desde as primeiras colónias até à Revolução Americana, no chamado período colonial, foram 

implantados “Nine Colonial Colleges”: Harvard University em Massachusetts (1636), College of William 

and Mary em Virginia (1693), Yale University em Connecticut (1701), Princeton University em New Jersey 

(1746), Columbia University em New York (1754), University of Pennsylvania em Pennsylvania (1755), 

Brown University em Rhode Island (1765), Rutgers University em New Jersey (1766) e Dartmouth College 

em New Hampshire (1769)11. (ver Fig. 2.1. com a localização destes campi) 

 

O compromisso e a importância que estas universidades tinham nas colónias era demonstrada 

pela dimensão e relevância dos seus edifícios em relação a outras estruturas. “Quando foi erguido em 

finais de 1630s, o primeiro edifício de Harvard era a maior construção em New England” (Turner, 1984; 

pp. 17), também em Virginia se dizia que o edifício principal do College of William and Mary, construído 

em 1700, “era o maior edifício alguma vez erguido na Virginia e provavelmente em qualquer uma das 

colónias”12. E finalmente o “Nassau Hall em Princeton diz-se ter sido o maior edifício na América do Norte 

quando foi construído em 1753” (Turner, 1984; pp.17). 

Não só a dimensão, mas também a diversidade arquitetónica adoptada pelos “colleges” 

coloniais revela bastante sobre as ideias inovadoras dos seus fundadores. Inicialmente os “colleges” 

apresentavam uma dimensão contida e a maior parte das funções estavam juntas num único edifício. No 

entanto, são as diferenças arquitetónicas - de forma, dimensão e estilo – entre o edifício principal das 

várias instituições coloniais que demonstra uma originalidade maior do que em qualquer outro tipo de 

arquitetura colonial Americana (Turner, 1984; pp.21). 

No século dezoito, a construção de “colleges” é transferida para as periferias dos centros 

urbanos por razões de ordem e regulação social13.  

 

2.1.3. A EXPANSÃO DO “COLLEGE” 

 

As primeiras décadas após a Revolução Americana (1765-1783) foram de grande importância 

para o sistema académico. Neste período foram fundadas várias universidades14, incluindo as primeiras 

universidades públicas. Os campi quebraram com os modelos coloniais e tornaram-se mais sofisticados, 

acentuando o seu carácter singular. Destaca-se o modelo de organização em torno do conceito de 

Alameda – duas fileiras de edifícios viradas para um longo espaço aberto no meio (Fig. 2.4. 1)) – ou em 

																																																								
11 Para o âmbito desta dissertação são utilizados os nomes atuais das universidades e não os nomes com que foram fundadas. 
12 Morrison, Hugh (1952), Early American Architecture, New York, p.84 – citado por Turner, 1984; pp.17. 
13 As cidades eram vistas como espaços socialmente conturbados enquanto que a envolvente urbana apresentava ainda uma 
paisagem natural, vista como ideal. Tal foi determinante para a localização da maior parte das universidades Americanas. 
14 Em 1825 já havia perto de quarenta e cinco novas instituições espalhadas pelo novo território dos EUA (Turner, 1984; pp.53). 
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forma de uma “ferradura”15 – duas fileiras de edifícios viradas para um longo espaço aberto no meio, com 

a casa do presidente no centro de uma das pontas e a entrada da cidade na outra (Fig. 2.4. 2)). 

 

 1)  2) 

Fig. 2.4. 1) Primeiro plano em forma de “alameda” na University of North Carolina em 1800 
 2) Primeiro plano em forma de “ferradura” na University of South Carolina em 1805 

 

Benjamin Henry Latrobe (1764-1820) foi um dos grandes arquitetos de campi universitários, nos 

finais do século dezoito e início do século dezanove, estando envolvido no desenho de pelo menos oito 

instituições (entre elas a Universidade da Virginia). “Pela variedade e quantidade das suas obras 

académicas, Latrobe pode ser considerado o primeiro projetista de campi profissional Americano” 

(Turner, 1984; pp.62). Muitos dos edifícios desenhados por Latrobe mostram algumas semelhanças 

entre eles: uma secção central (com uma cúpula) unida a duas asas perpendiculares, formando um 

quadrilátero aberto (ver Fig. 2.5.). Outra das inovações de Latrobe foi aplicada nas residências de 

estudantes, introduzindo um sistema onde todos os quartos estavam alinhados apenas de um dos lados 

do corredor (o lado sul para apanhar mais sol) (Turner, 1984; pp.67). 

 

 1)  2) 

Fig. 2.5. 1) Projeto para uma academia militar por Benjamin H. Latrobe em 1800 
 2) Plano para uma universidade nacional em Washignton, D.C. por Latrobe em 1816 

 

 

																																																								
15 Este modelo é ensaiado pela primeira vez na Universidade da Virginia. 

51 Plan showing early growth of the
University of North Carolina. 1. Old
East, 1793. 2. The Chapel, 1795.
3. South Building, 1798. 4. Old West,
1822. 5. Gerrard Hall, 1822. 6. Smith
Hall, 1851. The "Grand Avenue" was
indicated on a plan of the campus of
about 1800.

52 Lithographic view of the University of
North Carolina campus, looking south
along the "Grand Avenue," ca. 1860.
From left: Old East, South Building, and
Old West. The northern ends of Old
East and Old West were additions made
in 1844 to house the school's two
literary societies.
(North Carolina Collection, University
of North Carolina Library, Chapel Hill)

51 52

57

11. Schools for a New Nation

54

58

11. Schools for a New Nation

59

60

63

63

I

63 Plan for a national university in
Washington, D.C., by Latrobe, 1816.
Intended location was on the Mall,
roughly in the area now between the
Washington Monument and
Smithsonian Institution. Main structure
was to contain the library, classrooms,
dining hall, and an observatory, with
wings devotedmainly to students'
rooms and professors' lodgings.
Separated from main group of buildings
is "University Church."
(Library of Congress, Geography and
Map Division)
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O plano para o Union College em Schenectady, New York realizado em 1813 por Joseph- 

Jacques Ramée (1764-1842) foi um dos planos universitários mais ambiciosos da época16. Consiste num 

grupo de edifícios que forma um pátio aberto de um dos lados, com uma estrutura circular ao centro. Os 

edifícios são articulados entre si por meio de arcadas, formando um semicírculo no fundo do pátio com a 

casa do presidente no topo. Este pátio e conjunto de edifícios estão situados no cimo de uma colina 

(Turner, 1984; pp.71).(Fig. 2.6.) 

 

 1)  2) 

Fig. 2.6. 1) Reconstrução do primeiro plano de Joseph-Jaques Ramée para o Union College em 1813   
 2) Gravura de 1820 do projeto de Ramée para o Union College em Schenectady 

 

Em 1817 Thomas Jefferson propõe o modelo de “academical village”, na Universidade da 

Virginia em Charlottesville: um espaço retangular relvado no centro do terreno, com uma rotunda 

monumental a limitar o rectângulo e uma fileira de residências e pavilhões de cada um dos lados. O 

relvado funcionava simultaneamente como espaço público e elemento articulador, traduzindo uma 

organização com grande adaptabilidade, transformável e ampliável . (Mitchell 2007; pp.3). (Fig. 2.7.) 

 

 1)  2) 

Fig. 2.7. 1) Plano de Thomas Jefferson para a University of Virginia em 1817 
 2) Gravura de 1856 da “academical village” da Univeristy of Virginia (representada fora de escala)  

 

 

																																																								
16 Juntamente com o plano da Universidade da Virginia de Thomas Jefferson em 1817, resume o sonho visionário do sistema 
universitário presente no início da república Americana. 

11. Schools for a New Nation

69 Elevation drawing, by Ramee, for a
Union College building to contain the
chapel, dining hall, classrooms, offices,
library, and other functions. This
structure was probably the centerpiece
of his first design for the college.
Visible at the edges of the drawing are
portions of arcades, perhaps meant to
connect this building to North and
South colleges.
(Shaffer Library, Union College)

70 Conjectural reconstruction of Ramee's
first plan for Union College, 1813. At
the ends are North and South colleges.
At center is the building for which
detailed drawings by Ramee survive, but
which does not appear in Ramee's
surviving site plans.

65

65 Union College. Engraving by J. Klein
and V. Balch, ca. 1820, representing
Ramee's design. To left and right are
North and South colleges (dormitories
and faculty residences), erected
beginning in 1812. The two small
structures connected to themby arcades
(used mainly as classrooms) also were
executed. Circular building in center
(probably intended as a chapel) was
constructed in the late nineteenth
century, but in a modified form. The
two large buildings and connecting
arcade in the background never were
erected. This view was probably based
on a drawing by Ramee, now lost.
(Shaffer Library, Union College)

71 University of Virginia, Charlottesville,
designed by Thomas Jefferson, 1817.
Schematic plan, based on the Maverick
engraving of 1822. Central space, called
the Lawn, is flanked by ten Pavilions
(each serving as a professor's house and
classroom), linked by colonnades onto
which students' rooms open. At north
end of Lawn is domed Rotunda, serving
principally as the library. Behind
Pavilions are gardens, enclosed by
serpentine brick walls. Beyond these are
extra students' rooms and dining halls.

72 University of Virginia, as shown in an
engraving by B. Tanner of 1827. Several
ofthe Pavilions are seen here with their
original roof parapets and the
colonnades with flat roofs, which later
were altered.
(University of Virginia Library)

77

11. Schools for a New Nation

11. Schools for a New Nation

79

78 Portion of letter from Benjamin Henry
Latrobe to Jefferson, July 24, 1817,
with proposals for design of the
University of Virginia. Latrobe's
principal suggestion was that a large
domed structure be added (containing
lecture rooms) at center of end of open
square.
(Library of Congress)

79 View of the University of Virginia from
the west. Lithograph by F. Sachse and
Co., 1856. Behind Rotunda is the
Annex, erected 1851-1853, containing
classrooms and a public hall; was
destroyed by fire in 1895. In
background is the town of
Charlottesville and, in the distance on a
hill, Jefferson's home, Monticello. The
scale of this view is somewhat
inaccurate, showing the Rotunda larger
in relation to other buildings than it
actually is.
(University of Virginia Library)
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Ao mesmo tempo que as novas universidades instalavam os seus campi nas periferias dos 

centros urbanos em espaços rurais, as universidades mais antigas começaram a explorar os revivalismos 

góticos nos novos edifícios dos seus campi17. Este interesse pelo gótico era puramente estético, e 

conseguia transmitir um carácter perdurável, memorável e venerável, dando idade, respeito, honra e 

eternidade às universidades 18  (ver Fig. 2.8.). Note-se que se tratava apenas de uma estratégia 

decorativa. Todo o planeamento geral do campus continuava a refletir os ideais Americanos.  

 

 1)  2) 

Fig. 2.8. 1) Dwight Hall na Yale University, projetado por Henry Austin em 1842 
 2) Memorial Hall na Harvard University, projetado por Ware & Van Brunt em 1868 

 

Na década de 1830, as Universidades de Harvard e de Yale em resposta às criticas sobre o 

sistema académico tradicional, praticado por quase todas as universidades do país, apostam num novo 

modelo de ensino. Esta mudança tem reflexos ao nível da organização espacial dos campi e dos 

edifícios.19  

Na década de 1850 assiste-se à entrada das primeiras mulheres na universidade, e à criação de 

instituições dedicadas exclusivamente a públicos femininos. Estas universidades adoptaram um modelo 

distinto das anteriores, destinadas a estudantes masculinos, sendo que, por motivos de controlo e 

proteção, todas as funções estavam concentradas num grande edifício (ou complexos de edifícios 

ligados entre si).20  

  

																																																								
17 Este estilo foi apelidado de “Collegiate Gothic” na segunda metade do sec XIX. 
18 Os edifícios construídos na época colonial, pela sua simplicidade e materiais, não conseguiam transparecer esta venerabilidade 
(Turner, 1984; pp.117). 
19 “quando se está a construir, devíamos planear primeiro o interior, e depois planear o exterior para o cobrir.” (Henry, Joseph 
(1854) discurso publicado na Scientific American a 27 de Maio, p.294 – citado por Turner, 1984; pp.131). 
20 O objectivo era dar a entender que assim as alunas estavam seguras, isoladas e protegidas dos perigos da cidade para melhor 
se concentrarem nos estudos (Turner, 1984; pp.133). 
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2.1.4. O CRESCIMENTO DA UNIVERSIDADE 

 

É após a Guerra Civil Americana (1861-1865) que se assiste a mudanças de fundo no ensino 

superior, tornando-se num ensino mais democrático21.  

Frederick Law Olmsted (1822-1903) foi o arquiteto paisagista que mudou por completo a ideia 

de campus universitário adaptando-o às novas ideologias. Os seus modelos influenciaram o 

planeamento de praticamente todas as universidades, estando ele próprio envolvido no planeamento e 

concepção de mais de vinte universidades ao longo da sua carreira. O da Universidade da California, 

Berkeley em 1866 é um dos seus primeiros planos que, apesar de nunca ter sido executado, serviu de 

teste para os seus ideais: o “conceito de “college” não como uma entidade separada, mas como uma 

parte integral de uma comunidade maior” (Turner, 1984; pp.141) iria permitir que os alunos tirassem o 

maior partido da sua experiência universitária (Fig. 2.9. 1)). O local ideal para um campus universitário 

seriam os subúrbios bem planeados (como Berkeley), pois permitiam criar um parque com um sentido 

naturalista. Olmsted introduziu o “cottage system” para o desenho dos pavilhões de aulas e das 

residências, sugerindo que se erguessem várias estruturas com dimensões e aspecto de edifícios 

residenciais.(ver Fig. 2.9. 2)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  2) 

Fig. 2.9. 1) Plano de F.L. Olmsted para a University of California, Berkeley em 1866 
 2) “Cottage System” no plano de F.L. Olmsted para a Universty of Massachusetts, Amherst em 1866 

 

É nesta altura que as atividades desportivas começam a ser gradualmente incorporadas na vida 

académica e nos campi universitários22. Tal implicou a construção de novas instalações – ginásios, pistas 

de atletismo, campos de jogos, piscinas, casas de barcos, etc. Estas infraestruturas estavam integradas 

no campus envolvente, em termos de escala e estilo arquitectónico23. (Fig. 2.10. 1)). 

																																																								
21 Em 1862 é aprovado o “Land-Grant College Act”. Esta lei dotava cada estado Americano de uma percentagem de terreno 
público para a criação de universidades, “colleges” agrícolas, técnicas e científicas. Alguns estados decidiram doar esses fundos a 
instituições existentes (privadas e públicas), outros escolheram criar novas universidades. No entanto, todas tinham três objectivos 
a cumprir: o desenvolvimento da educação prática, o direito à educação de todas as classes sociais e a liberdade dos alunos 
escolherem o curso que iriam estudar (Turner, 1984; pp.140). 
22 Inicialmente foram apenas construídos ginásios mas no final do sec XIX os desportos universitários já estavam “bem organizados, 
com treinadores a tempo inteiro, grandes orçamentos e grandes números de espectadores para os eventos entre universidades” 
(Turner, 1984; pp.160). 
23 , Por volta de 1900 apareceu o primeiro estádio de futebol, uma estrutura tão grande que era impossível passar despercebida no 
meio do campus. Assim, o campus como pequena aldeia rural, idealizado por Olmsted, deu lugar à monumentalidade dos estádios 
que simbolizavam força e ambição dos “colleges” Americanos. (Turner, 1984; pp.160). (ver Fig. 2.10. 2)). 

IV. The Democratic College

144

145

144 Plan for the College of California (later
the University of California), Berkeley,
by Frederick Law Olmsted, 1866. Area
marked "A" and adjacent areas "D"
were for the college itself. The rest of
the park-like preserve was intended for
residences and public ground.
Rectangular lots to the south had been
laid out before Olmsted was hired.
(Olmsted, Vaux & Co., Report upon a
Projected Improvement of the Estate of
the College ofCalifornia at Berkeley,
near Oakland, San Francisco and New
York, 1866. University of California,
Berkeley, Archives)

145 Reconstruction of plan for
Massachusetts Agricultural College (now
University of Massachusetts), Amherst,
by Olmsted, 1866. Drawn from plan by
Frank A. Waugh, of 1911 (in the
Olmsted Archives), based on Olmsted's
written report to the college.
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By 1930, professionals recognized the im
portance of 

planning, and m
any universities had adopted som

e sort 
of 

plan. 
 

H
ow

ever, 
they 

favored 
a 

very 
technical 

approach to planning—
planning only began to m

ove 
tow

ards m
ore participatory m

ethods in the 1950s.

Figure 2  O
lm

sted’s B
erkeley Plan 

27  In 
the 1930s universities w

ere also beginning to em
brace 

m
odern architectural styles.  Rapid expansion and the 

“building as object” approach of m
odern architecture led 

to haphazard placem
ent of buildings on m

any university 
cam

puses, a trend w
hich continued until the rise of new

 
urbanism

 in the 1980s. 28  

 

Colum
bia, 

N
ew

 
Y

ork 
U

niversity 
(w

ith 
its 

‘accidental’ 
cam

pus), 
and 

other 
sim

ilar 
urban 

cam
puses such as the U

niversity of Chicago, the 
U

niversity of Pennsylvania, and H
arvard U

niversity 
historically failed to recognize the interdependence 
of 

com
m

unity 
and 

university. 
Their 

acts 
of 

indiscrim
inate expansion created a negative m

em
ory 

bank that affects decisions even in the relatively 
enlightened planning environm

ent of today. 
Source: U

C
 Berkeley, Landscape 

H
eritage Plan (June 2004), 17. 

– Jam
es Stew

art Polshek, “U
niversities as 

U
rban Planners,” The Bulletin of the 

Am
erican Academ

y (Sum
m

er 2005), 17.

The social activism
 and unrest of 1960s led to another profound shift in the focus of higher 

education in the U
nited States.  U

niversities increasingly becam
e involved in participatory 

research related to social program
s and issues.  In 1972 the Carnegie Com

m
ission on H

igher 
Education concluded that m

ost institutions w
ould begin to pay attention to urban problem

s 
through teaching and research and an increasing num

ber w
ould also m

ake a com
m

itm
ent to their 

specific urban locality and to urban problem
s in general.  The Carnegie Com

m
ission report 

recom
m

ended m
ore interaction betw

een cam
pus staff, city staff, and civic leaders. 29  M

ore 
specifically the report recom

m
ended the follow

ing.
   

30

1 
That universities and colleges develop long-range plans w

hich give adequate 
attention to the interaction betw

een the cam
pus and the neighborhood in w

hich it is 
located 

2 
That, w

here appropriate, colleges and universities participate actively in urban-
renew

al activities …
 

3 
That institutions lim

it their need for expansion into scarce urban space by better use 
of existing space   

                                                 
27 Richard P. D

ober, Cam
pus Planning (N

ew
 Y

ork: Reinhold Publishing Corporation, 1964), 37. 
28 Schluntz, 9-10. 
29 Carnegie Com

m
ission on H

igher Education, 5-7.  
30 Ibid., 84. 
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 1)  2) 

Fig. 2.10. 1) Hemenway Gymnasium na Harvard University projetado por Peabody & Stearns em 1878 (demolido 
em 1933) 

   2) Harvard Stadium na Harvard University projetado por McKim, Mead & White em 1903. Foi um dos 
primeiros estádios universitários e uma das maiores estruturas em betão armado da altura 

 
No final do sec XIX surge um novo modelo de universidade, resultado da fusão do sistema 

colegial tradicional americano e do modelo Europeu. As novas “universities” tinham como objectivo 

promover a educação para todos (diferentes classes sociais, sexos e raças), aumentando o número de 

alunos e consequentemente a quantidade de infraestruturas necessárias. Para além de oferecerem 

novos tipos de graduações, tinham várias faculdades, escolas técnicas, residências, edifícios 

administrativos, laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, centros desportivos e muito mais, tudo numa 

grande comunidade.  

Tal implicou uma alteração no planeamento dos novos campi passando a ser tratado como uma 

cidade em si. O campus passa a integrar vários edifícios de grande escala e carácter monumental 

incluindo-os num plano consolidado, harmonioso e coerente de acordo com um desenho formal de 

influência Beaux-arts24. O “master plan” de Charles Follen McKim (1847-1909) para a Columbia University 

em New York em 1895 é apontado por muitos autores como sendo a primeira experiência bem 

sucedida. (Fig. 2.11.). 
 

 1)  2) 
Fig. 2.11. 1) Plano para a Columbia University de Charles Follen McKim em 1894 

   2) Gravura do plano para a Columbia University de Charles Follen McKim em 1894 
																																																								
24 O sistema “Beaux-Arts” era muito específico no que tocava a estratégias de planeamento urbano, mas deixava de o ser no estilo 
arquitetónico dos edifícios em si, podendo variar desde os revivalismos clássicos aos estilos medievais. Defendendo que desde 
que um bom plano tivesse desenhado, ele podia ser executado em qualquer estilo arquitectónico. No entanto, para estarem de 
acordo com o plano preferiam-se estilos mais austeros e monumentais (normalmente os clássicos), mas muitas universidades 
continuavam a adoptar os estilos coloniais ou georgianos que enfatizavam a história, tradição e antiguidade das instituições. 
(Turner, 1984; pp.196 e 202). 

IV. The Democratic College
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167 Hemenway Gymnasium, Harvard.
Designed by Peabody & Steams; built
1878; demolished 1933.
(Moses King, Harvard and Its
Surroundings, Cambridge, 1882,
following p. 38)

168 Harvard Stadium, across Charles River
from Harvard College. Designed by
Charles F. McKim of the firm of
McKim, Mead & White, and
constructed 1899-1903,this was one
of the largest structures in reinforced
concrete at time of its completion.
(The American Architect, August 18,
1920, p. 223)
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180 Columbia University, New York City.
Master plan, as revised in 1894, by
Charles F. McKim of McKim, Mead &
White. Area is bounded (bottom and
top) by 116th and 120th streets, and
(left and right) by Broadway and
Amsterdam Avenue.
(Harper's Weekly, November 3, 1894,
p. 1036)

181 Columbia University. Rendering of
masterplan by McKim, of 1895,
looking north toward the Hudson
River.
(King's New York Views, 1905.
Courtesy of Francesco Passanti)
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No entanto, o desenho da University of California, Berkeley acabou por ser, mais que qualquer 

outro, o símbolo deste sistema num campus universitário. Em 1899 a universidade contratou John Galen 

Howard, (1864-1931) que propõem um modelo que veio a ser replicado noutros campi universitários 

(Fig. 2.12. 1)). Este modelo, inspirado no modelo de Jefferson para a Universidade da Virginia, ajustava-

se às novas necessidades (Turner, 1984; pp.182) 25 . Assumia a criação de eixos secundários, a 

introdução de grupos de edifícios auxiliares e a rotação do eixo principal para gerar uma nova 

ortogonalidade, de forma a criar espaços secundários que resultassem numa hierarquia de partes (Fig. 

2.12. 2)). 
 

 1)  2) 

Fig. 2.12. 1) Plano de John Galen Howard para a University of California, Berkeley em 1899 
   2) Gravura do plano de Henry Ives Cobb para a American University, Washington, D.C. em 1898 

 

As estratégias então propostas destinavam-se a serem aplicadas em novos campi. O problema 

estava nas universidades mais antigas onde os campi não eram lidos como um todo.26 No início do sec 

XX, são propostas várias intervenções que procuravam corrigir os problemas de unidade detectados27, 

introduzindo novos princípios formais - simetria, axialidade, pontos de fuga – e uma maior clareza na 

leitura global do campus, deixando intactos o maior número de edifícios existentes possível.  
  

																																																								
25 A nova era de universidades necessitava de um numero maior de infraestruturas do que no tempo de Jefferson, o que fazia com 
que se tivessem de criar estratégias para adaptar o plano da Universidade da Virginia. 
26 Segundo A.D.F. Hamlin “É impossível corrigir o caos de um grupo existente de edifícios heterogéneos, mas é pelo menos 
possível estabelecer um plano definido e um esquema a que todas as adições futuras se sujeitem” (Hamlin, A.D.F. (1903), Recent 
American College Architecture, publicado na The Outlook a 1 de Agosto, p.792 – citado por Turner, 1984; pp.204). 
27  Esta estratégia tornou-se essencial no planeamento de universidades ao longo do século XX, sendo chamada de 
“comprehensive plan” ou “development plan” (Turner, 1984; pp.209). 

192 Harvard Medical School, Boston,
Massachusetts, designed by Shepley,

Rutan & Coolidge, and constructed in
1906. Redrawn from a plan by A. A.
Shurtleff.

193 American University, Washington, D.C.

Rendering of master plan for the
campus by Henry Ives Cobb, ca. 1898.

In the early 1890s, Frederick Law
Olmsted and his firm had suggested an
informal, park-like plan for the new

institution; but its founder, Bishop John
Fletcher Hurst, favored a classical plan;
in 1896 architects Van Brunt & Howe
proposed a scheme with two formal
malls, which was revised by Cobb as

shown here.
(Office of University Relations, The
American University)

192

193

190
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2.2. MODELOS CARACTERIZADORES DE CAMPI UNIVERSITÁRIOS28 

 

Em termos de organização no território consideram-se 2 categorias principais: 1) periférico: o 

campus está localizado fora da área urbana da cidade, não tendo relação com esta; 2) integrado: o 

campus está localizado dentro dos limites da cidade. Esta categoria divide-se em 2.1) o campus 

aglomerado/concentrado numa zona específica ou 2.2.) o campus disseminado/disperso na cidade. A 

subcategoria concentrado divide-se em: 2.1.1. permeável/extrovertido (está desenhada de forma a 

estabelecer relações espaciais com a envolvente; sem uma delimitação física); 2.1.2. 

delimitado/introvertido (o espaço está voltado para o seu interior, deixando para segundo plano as 

relações com a envolvente; presença de barreiras físicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à configuração considera-se o traçado, i.e. a relação estabelecida entre o espaço 

exterior e massa edificada. Tal permite identificar 2 categorias: 1) traçado “canónico”/"formal”: baseado 

na integração formal dos elementos constituintes: espaços edificados definidos a partir do traçado da 

rede de espaços exteriores; 2) traçado “difuso” baseado na autonomia formal dos elementos 

constituintes: espaços edificados independentes do traçado de espaços exteriores. 

 

 

 

 

Quanto à organização compositiva interna do campus consideram-se 4 tipologias gerais: 1) 

malha reticulada; 2) malha axial / radial (a estrutura interna configura-se ao longo de um ou mais eixos 

lineares); 3) a malha centralizada (dispõe-se em torno de um ou vários pontos centrais ou em torno de 

vários raios convergentes); 4) malha deformada/irregular (adaptada à geomorfologia do terreno). 

  

																																																								
28 Adaptadas dos modelos propostos por Pablo Campos (2011) 

Periférico 

Integrado 

Aglomerado 

Disseminado 

Permeável 

Delimitado 

 “Canónico” / “Formal”  “Difuso” 

Reticulada Axial / Radial Centralizada Deformada / Irregular 
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2.3. OITO EXEMPLOS DE UNIVERSIDADES NORTE AMERICANAS 

 

De seguida são apresentadas cronologicamente tabelas de oito dos melhores exemplos de 

universidades Norte Americanas - Harvard University (Cambridge, 1636), College of William & Mary 

(Williamsburg, 1693); Yale University (New Haven, 1701); Princeton University (Princeton, 1746); Union 

College (Schenectady, 1795); University of Virginia (Charlottsville, 1819); University of California Berkeley 

(Berkeley, 1868) e Stanford University (Stanford, 1891)29 - consideradas mais relevantes em termos de 

planeamento. São comparadas segundo as mesmas variáveis: 1) mapa do campus; 2) breve descrição; 

3) área de implantação; 4) população no campus; 5) natureza da universidade; 6) estilos arquitetónicos; 

7) Modelo de organização no território; 8) Modelo de configuração; 9) Modelo de organização 

compositiva.  

 

 

  

																																																								
29 Os casos serão analisados segundo o campus actual da Universidade. Os mais antigos não tiveram um “master plan” inicial, 
começando apenas com um pequeno número de edifícios no terreno. Muitos desses edifícios já não existem nos dias de hoje. 
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Nome HARVARD UNIVERSITY COLLEGE OF WILLIAM & MARY 

Data 1636 1693 

Planta 

  
Localização Cambridge, Massachusets Williamsburg, Virginia 

Breve descrição 

Primeira instituição de ensino superior 
dos EUA, implantada numa vila rural 
perto de Boston que mais tarde veio a 
ser Cambridge. 
“Massachusetts Hall” (1718) é o edifício 
mais antigo do campus existente 
atualmente, situado no “Harvard Yard”. 
Um dos primeiros planos para esta 
zona, em 1700, lembrava os pátios de 
três lados da Universidade de 
Cambridge, mas com a grande diferença 
dos edifícios estarem soltos no terreno. 
Com o tempo o campus começou a 
expandir-se para norte com novas 
instalações académicas e para sul com 
residências para os estudantes. 
Mais recentemente o campus cresceu 
para Allston onde estão situadas 
instalações desportivas, académicas e 
residenciais. 

A ideia de criar um “college” em Virginia 
data de 1620, mas só foi concretizado 
em 1693 por James Blair (o primeiro 
presidente). 
Implantou-se em terrenos não povoados 
entre dois rios onde mais tarde viria a ser 
Williamsburg. 
“Wren Building” foi o primeiro edifício do 
campus construído em 1700. 
Juntamente com o “Brafferton Hall” e a 
“President’s House” são as estruturas 
mais antigas do campus, criando um 
plano Palladiano aberto, doméstico e 
inovador na arquitetura universitária. 
Nos anos de 1920s e 1930s o campus 
foi ampliado para poente, chamando-se 
de “Old Campus”. Mais tarde entre 1950 
e 1980 foi construído o “New Campus”, 
a sudoeste do “Wren Building”. 

Área de Implantação Aprox. 250 Ha30 Aprox. 486 Ha31 

População do Campus Aprox. 35 000 pessoas32 Aprox. 10 000 pessoas3 1 

Natureza Privada Pública 

Estilos Arquitetónicos 
Existentes 

Georgiano; Colonial; Federal; Ruskinian-
Gothic; Românico Richardsoniano; 

International Style; Brutalista; 
Contemporâneo. 

Georgiano; Anglo-Holandês; Vernacular; 
Moderno; Contemporâneo. 

Modelo de Organização 
no Território Integrado – disseminado Integrado – aglomerado – delimitado 

Modelo de Configuração Traçado “difuso” Traçado “canónico” / “formal” 

Modelo de Organização 
Compositiva Malha deformada / irregular Malha deformada / irregular 

 

																																																								
30 Google Earth  [28/01/16] 
31 http://www.wm.edu/about/wmataglance/index.php  [28/1/16] 
32 AAVV, (2009), Campus and Study Environment - physical framework for universities of the future. Copenhagen: The Danish University 
and Property Agency under the auspices of the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. 
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Nome YALE UNIVERSITY PRINCETON UNIVERSITY 

Data 1701  (1718) 1746  (1756) 

Planta 

  
Localização New Haven, Connecticut Princeton, New Jersey 

Descrição 

Foi criada em 1701. Quando se 
mudou para New Haven em 1718, 
esta já era uma cidade planeada. 
O edifício mais antigo é o “Connecticut 
Hall” de 1750. Em 1792 fez parte do 
plano inovador elaborado por John 
Trumbull conhecido como “Yale Row”. 
Este modelo apresentava vários 
edifícios alinhados virados para o “New 
Haven Green” (espaço público 
principal da cidade). É considerado o 
primeiro “master plan” de um “college” 
Americano. 
Nos finais de 1860s este plano foi 
considerado monótono e antigo e um 
novo plano quadrangular para o “Old 
Campus” foi estabelecido. Foram 
demolidos vários dos edifícios antigos 
e construídos novos que envolviam um 
pátio interior. 

Criada em 1746 com o nome “College 
of New Jersey”. Mudou para a 
pequena aldeia rural de Princeton em 
1756. Alterou o nome em 1896. 
“Nassau Hall” (1756) é o edifício mais 
antigo do campus e foi colocado 
intencionalmente afastado da rua para 
criar um relvado à sua frente. Foi este 
espaço que em 1770 se chamou pela 
primeira vez de “campus”. 
No inicio do sec XIX novos edifícios 
foram dispostos de forma a seguir um 
plano simétrico. No final do século, a 
noção de college como comunidade e 
a construção de edifícios a uma escala 
doméstica tornaram o campus mais 
formal. Finalmente, no inicio do sec XX, 
com o sistema Beaux-Arts, os 
conceitos de simetria e axialidade para 
Princeton voltaram. 

Área Aprox. 400 Ha33 Aprox. 200 Ha34 

População do Campus Aprox. 22 000 pessoas35 Aprox. 10 000 pessoas3 4 

Natureza Privada Privada 

Estilos Arquitetónicos 
Existentes 

Georgiano; Collegiate Gothic; 
Ruskinian-Gothic; Beaux-Arts; 

Neorrenascentista; Neoclássico; 
Brutalista; Contemporâneo. 

Colonial; Collegiate Gothic; 
Italianizante; Neorromânico; Moderno; 

Pós-modernista; Contemporâneo. 

Modelo de Organização 
no Território Integrado – disseminado Integrado – aglomerado – 

delimitado 

Modelo de Configuração Traçado “canónico” / “formal” Traçado “canónico” / “formal” 

Modelo de Organização 
Compositiva Malha reticulada Malha deformada / irregular 

 

																																																								
33 Google Earth  [30/01/16] 
34 http://www.princeton.edu/main/about/facts/  [30/01/16] 
35 http://www.yale.edu/about-yale/yale-facts  [30/01/16] 
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Nome UNION COLLEGE UNIVERSITY OF VIRGINA 

Data 1795 1819 

Planta 

  
Localização Schenectady, New York Charlottsville, Virginia 

Descrição 

Fundada em 1795 na cidade de 
Schenectady (estabelecida em 1661). 
Mais tarde mudou-se para uma colina 
fora do centro da cidade para estar 
mais resguardada. 
Representava os ideais liberais das 
novas instituições Americanas. 
Primeiro college nos EUA a ter um 
plano unificado de campus desde o 
princípio, realizado por Joseph-
Jacques Ramée em 1813. Este plano 
talvez tenha, mais tarde, inspirado o 
da Universidade da Virginia. 
“North e South College” são os 
edifícios mais antigos do campus 
mandados construir em 1812. Na 
altura o plano foi só parcialmente 
executado mas em 1960 o atelier 
McKim, Mead and White mudou-o de 
acordo com o desenho original. 

Thomas Jefferson imaginou, fundou e 
planeou a primeira universidade 
pública na Virginia, colocando-a numa 
pequena colina fora da cidade de 
Charlottsville (onde tinha a sua própria 
casa). Os planos começaram em 1817 
e a universidade estava pronta em 
1825. 
Jefferson criou a ideia inovadora de 
“academical village”, fragmentando as 
unidades académicas e dispondo-as 
em forma de alameda rematada pela 
“Rotunda” (1822). Os pavilhões 
dispostos ao longo do relvado tinham 
estilos arquitetónicos diferentes. 
Em 1895 a “Rotunda” ardeu e 
Stanford White foi contratado para a 
renovar e desenhar novos edifícios 
para limitar a parte sul da alameda, 
criando um novo eixo perpendicular 
segundo o sistema Beaux-Arts. 

Área Aprox. 60 Ha36 Aprox. 470 Ha3 6 

População do Campus Aprox. 2 500 pessoas37 Aprox. 37 000 pessoas38 

Natureza Privada Pública 

Estilos Arquitetónicos 
Existentes 

Georgiano; Neoclássico; Italianizante; 
Ruskinian-Gothic. 

Palladiano; Neoclássico; Federal; 
Jeffersoniano; Beaux-Arts; Georgiano; 

Pós-modernista; Contemporâneo. 
Modelo de Organização 

no Território 
Integrado – aglomerado – 

delimitado Periférico 

Modelo de Configuração Traçado “canónico” / “formal” Traçado “difuso” 

Modelo de Organização 
Compositiva Malha centralizada Malha deformada / irregular 

  

																																																								
36 Google Earth  [31/01/16] 
37 http://www.union.edu/admissions/union/  [31/01/16] 
38 http://www.virginia.edu/facts  [31/01/16] 
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Nome UC BERKELEY STANFORD UNIVERSITY 

Data 1868 1891 

Planta 

  
Localização Berkeley, California Stanford, California 

Descrição 

Em 1865 começaram os planos para 
uma nova universidade na California e 
foi pedido a F.L. Olmsted para criar um 
plano para o campus. Esse plano 
nunca chegou a ser concretizado, mas 
a universidade foi fundada em Oakland 
em 1869. Em 1973 a nova instituição 
mudou-se para uma área inclinada de 
campos agrícolas junto à qual já se 
tinha começado a planear uma cidade 
ortogonal. 
O “South Hall” (1873) foi o primeiro 
edifício do novo campus que tinha 
acabado por ficar sem “master plan”. 
Em 1899 foi lançado um concurso 
internacional para o planeamento do 
campus de Berkeley. Ganhou Emile 
Benard, com um plano da Beaux-Arts, 
mas foi John Galen Howard que 
acabou por implementá-lo ao longo de 
vinte e cinco anos. 

Em 1884 o casal Stanford decidiu criar 
uma universidade em honra do seu 
único filho, na propriedade que 
possuíam em Palo Alto. 
Em 1886 contrataram F.L. Olmsted e 
Charles Coolidge para realizarem o 
“master plan”. O próprio Leland 
Stanford influenciou bastante do 
desenho do campus. 
O plano axial e monumental previa o 
formalismo da Beaux-Arts, criando 
grandes pátios rodeados por edifícios 
de pequena escala ligados por 
arcadas. 
Desde cedo que foi decidido que 
todos os futuros edifícios construídos 
na universidade, teriam a mesma 
tonalidade bege e cobertura em telha 
vermelha dos do plano de Olsmted, 
independentemente da escala ou estilo 
arquitetónico. 

Área Aprox. 200 Ha39 Aprox. 3 000 Ha40 

População do Campus Aprox. 40 000 pessoas41 Aprox. 30 000 pessoas 40 

Natureza Pública Privada 

Estilos Arquitetónicos 
Existentes 

Segundo Império; Beaux- Arts; 
Collegiate Gothic; Neogótico; 

Vernacular; Art Deco; Arts and Crafts; 
Neoclássico; Modernista; Brutalista; 

Estruturalista; Contemporâneo. 

Românico Richardsoniano; 
Neomissionário; Beaux-Arts; 
Neomediterrânico; Moderno; 

International Style; Brutalista; Orgânico; 
Contemporâneo. 

Modelo de Organização 
no Território Integrado – disseminado Periférico 

Modelo de Configuração Traçado “canónico” / ”formal” Traçado “canónico” / “formal” 

Modelo de Organização 
Compositiva Malha deformada / irregular Malha deformada / irregular 

																																																								
39 Google Earth  [01/02/16] 
40 http://www.stanford.edu/about/ e http://facts.stanford.edu/administration/  [02/02/16] 
41 http://www.berkeley.edu/about/bythenumbers  [01/02/16] 
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03. 
CASOS DE ESTUDO 
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3.1. APRESENTAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 
 

De forma a apresentar soluções distintas de campi universitários norte americanos da primeira 

metade do século XX, foram seleccionados três casos de estudo: 1) Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) em Cambridge, Massachusetts; 2) Florida Southern College (FSC) em Lakeland, Florida 

e 3) Illinois Institute of Technology (IIT) em Chicago, Illinois. 
 

 
Fig. 3.1. Mapa dos EUA com a localização dos três casos de estudo  

 

3.2. METODOLOGIA DA ANÁLISE 
 

Esta análise integra dois momentos: no primeiro faz-se uma descrição de cada campus com 

recurso a cinco “fichas” organizadas de acordo com diferentes níveis de informação, nomeadamente: 1) 

aproximação; 2) Rede Viária; 3) Rede de Espaços Livres; 4) Rede Edificada e 5) Edifícios Emblemáticos. 

No segundo momento comparam-se os resultados obtidos. 

A primeira ficha, chamada de “Aproximação”, é composta por duas páginas. Numa encontram-

se as informações básicas da universidade; uma contextualização histórica; um mapa da cidade e um 

mapa do bairro. Na outra a indicação dos modelos aplicados; a designação dos estilos arquitetónicos; 

uma análise da morfologia; um mapa do campus e uma série de imagens referentes ao assunto. 

As fichas nº2, nº3 e nº4 (intituladas “Rede Viária”, “Rede de Espaços Livres” e “Rede Edificada”, 

respetivamente) têm disposições semelhantes, contendo um mapa da análise em questão 

complementado com uma descrição desse mapa e algumas fotografias relevantes. 

A quinta ficha é a dos “Edifícios Emblemáticos”. Para cada caso de estudo foram identificados 

quatro edifícios ou conjuntos simbólicos e estudados em maior detalhe. Nesta análise inclui-se um mapa 

com a sua localização no campus; informações gerais de caracterização; descrição da organização 

formal e espacial e um conjunto de imagens pertinentes para a sua compreensão (incluindo desenhos 

gráficos quando possível). 

De seguida serão apresentados esquemas explicativos de cada uma das “fichas” contendo as 

explicações e esclarecimentos necessários para compreender a análise dos casos de estudo. 

MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY (MIT)

FLORIDA
SOUTHERN

COLLEGE (FSC)

ILLINOIS
INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY (IIT)
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APROXIMAÇÃO I  

Un ivers idade: Nome da Universidade. 

Datas: Data da fundação da universidade 
e da mudança para o campus atual. 

Local ização: Cidade e estado onde se 
localiza o campus. 

Área de Implantação: Área total do 
campus em hectares, aproximada. 

População do Campus: Número de 
alunos, professores, investigadores 
funcionários, etc. que habitam o campus. 

Estado: Universidade pública ou privada 

MAPA ZOOM 1 - CIDADE 

MAPA ZOOM 2 - BAIRRO 

Contextua l ização Histórica:  

Breve explicação histórica da Universidade e 
do seu campus ao longo do tempo. 
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APROXIMAÇÃO I I  

  

Modelos  

Aplicação dos modelos explicados 
anteriormente (subcapítulo 2.2.) aos casos 
de estudo. 

Modelo de Organização no Território: 

Modelo de Configuração: 

Modelo de Organização Compositiva: 

 

Esti los Arqu itetónicos:   

Designação dos estilos arquitetónicos 
existentes nos edifícios do campus. 

MAPA ZOOM 3 - CAMPUS 

IMAGENS DO CAMPUS 

Morfolog ia:  

Estudo do aspeto, ambiente e arquitetura 
do campus e do seu desenvolvimento em 
mais detalhe.  
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REDE VIÁRIA  

  

Rede Viár ia 

Análise hierárquica das 
infraestruturas viárias de acesso ao 
campus. 

 

A análise está dividida em quatro 
categorias: 1. Vias Pr incipais  (de 
acesso ao campus); 2. Vias 
Secundár ias (de distribuição 
dentro do campus); 3. Vias 
Pedonais (de acesso local para 
pedestres e veículos não 
motorizados) e 4. L inhas de 
Comboio (proporcionam o acesso 
através de transportes públicos, 
mas podem formar barreiras, 
impedindo a continuidade viária). 

 

IMAGENS DAS VIAS 

MAPA REDE VIÁRIA 
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REDE DE ESPAÇOS LIVRES  

  

Espaços Livres:   

Análise funcional da rede de 
espaços livres dentro do campus. 

 

A análise está dividida em quatro 
funções: 1. Espaços Verdes 
(zonas livres relvadas ou com 
vegetação); 2. Desporto (áreas 
destinadas à prática do desporto ao 
ar livre); 3. Estacionamento 
(zonas de estacionamento 
automóvel) e 4. Praças (espaços 
de estada pavimentados, 
normalmente com mobiliário 
urbano). 

 

MAPA DE ESPAÇOS LIVRES 

IMAGENS DE ESPAÇOS LIVRES 



O CAMPUS UNIVERSITÁRIO NORTE AMERICANO DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 
ANA CATARINA SEABRA	

	
32 

REDE EDIFICADA  

  

Edif icação:  

Análise funcional da rede de 
edifícios do campus. 

 

A análise está dividida em seis 
funções: 1. Edif íc ios 
Académicos ou de 
Invest igação (espaços dedicados 
ao ensino e à pesquisa); 2. 
Ed if íc ios de Serv iços (espaços 
de apoio à universidade como 
bibliotecas, auditórios, gabinetes 
administrativos e espaços 
religiosos, sociais, de restauração e 
de convívio); 3. Instalações 
Técnicas; 4. Edif íc ios de 
Desporto (pavilhões de desporto e 
piscinas interiores); 5. Edif íc ios 
Res idenciais (dormitórios para 
estudantes, investigadores, 
trabalhadores e docentes da 
universidade) e 6. Edif íc ios 
Empresar ia is (empresas 
instaladas dentro dos limites da 
universidade). 

 

MAPA DA REDE EDIFICADA 

IMAGENS DOS EDIF íCIOS 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS  

  

Edif íc io:  Nome do edifício 
emblemático. 

Arqui teto:  Nome do 
arquiteto que o projetou. 

Data: Data do final da 
construção do edifício. 

Local ização: Onde está 
situado dentro do campus. 

MAPA LOCALIZAÇÃO 

PLANTA E IMAGENS DO EDIFÍCIO 

Descrição:  Breve descrição do edifício exterior e interiormente.  
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3.3. ANÁLISE DESCRITIVA DOS CASOS DE ESTUDO 

 
 

3.3.1. 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
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APROXIMAÇÃO I   

Un ivers idade: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

Datas: 1861 (fundado) / 1916 (novo 
campus). 

Local ização: Cambridge, Massachusetts. 

Área de Implantação: 68 Ha. 

População do Campus: Aprox. 23 000 
pessoas. 

Estado: Privada (Land-Grant). 

Contextua l ização Histórica:  

Originalmente o MIT ocupava edifícios 
dispersos na área de Back Bay em Boston. 
Em 1913 William Welles Bosworth projetou 
um plano para o novo campus em 
Cambridge. Um projeto de inspiração 
“Beaux-Arts” composto por um conjunto 
edificado em forma de pátio aberto para o rio. 
Em 1960 foram construídos alguns edifícios 
por arquitetos de renome: Alvar Aalto, Eero 
Saarinen, I.M. Pei, entre outros, integrados 
num plano desenvolvido por Robert O. 
Simha. Na década de 1990, o campus 
encontrava-se sem identidade, rodeado de 
zonas industriais e pouco desenvolvido a 
norte e nordeste. É iniciada uma nova era de 
construções baseada em ideias inovadoras. 
Foram criados dois novos parques 
tecnológicos nas zonas industriais (“University 
Park” e “Tecnhnology Square”) e construídos 
novos edifícios por Frank Ghery, Steven Holl, 
Fumihiko Maki, entre outros. 

Fig. 3.2. Mapa da cidade de Cambridge com o campus assinalado 

Fig. 3.3. Mapa do bairro Area 2/MIT onde se situa o campus 
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APROXIMAÇÃO I I  
  

Modelos 

Modelo de Organização no Território: 
Integrado – aglomerado – permeável. 

Modelo de Configuração: Traçado “difuso”. 

Modelo de Organização Compositiva: Malha 
deformada / irregular. 

 

Esti los Arqu itetónicos:   

Beaux- Arts; Neoclássico; Moderno; 
International Style; Industrial; Brutalista, Pós-
moderno; Desconstrutivista; Contemporâneo 

 

Morfolog ia:  

O MIT é caracterizado por estruturas 
individuais de diferentes linguagens 
arquitetónicas, no entanto, a centralidade do 
campus ainda é a estrutura de Bosworth 
construída em 1916. Desde 1960 ,com o 
plano de Simha, que o objectivo de qualquer 
nova adição ou alteração ao campus é o 
estabelecimento de uma “comunidade”, para 
que as áreas académicas, de investigação, 
residênciais e recreativas estejam ligadas e 
criem um ambiente propício à vivência e 
aprendizagem dos estudantes.  

Os edifícios mais recentes são entendidos 
como obras singulares, construídas com o 
propósito de refletir a inovação e excelência 
da instituição. Para além do investimento na 
arquitetura, foram potenciados os espaços 
públicos de circulação pedonal e de 
permanência, procurando criar um tecido 
urbano coerente. 

1) 

3) 4) 

V. The University as City Beautiful

203

204

199

2) 

Fig. 3.5. 1) e 2) Plano de Bosworth em 1913; 3) Projeto para Kendall Square 
em 2015; 4) “University Park” a norte do MIT 

Fig. 3.4. Mapa campus do MIT 
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REDE VIÁRIA 
  

Rede Viár ia:  

O campus do MIT é facilmente 
acessível através de duas 
autoestradas principais e do 
“Boston Logan International 
Airport”, beneficiando ainda do 
sistema de transportes públicos de 
Boston. A pé, fica a 15-30 minutos 
do centro de Boston e a 30-40 
minutos da “Universidade de 
Harvard”. Quanto aos transportes 
públicos, o MIT é acedido por 
metro (estação “Kendall/MIT”) e por 
três linhas de autocarros. Existe 
ainda o “Tech Shuttle” (para a 
comunidade do MIT) que percorre o 
campus regularmente. 

O campus é delimitado pelas vias 
principais, adquirindo uma forma 
aproximada a um triângulo, que foi 
crescendo para norte. Os edifícios 
nas zonas mais recentes (a norte) 
são acedidos por vias secundarias, 
ao contrário de no campus central. 
Aqui, grande parte dos edifícios são 
acedidos apenas por vias pedonais, 
de forma a restringir o trânsito 
veicular dentro do campus.  

A linha férrea chamada de “Grand 

Junction Railroad” foi construída em 

1853 para ligar Boston a 

Cambridge, mas com o tempo 

deixou de ser utilizada, gerando um 

grande problema de conexão do 

campus. Esta ferrovia deixa então 

de ter os benefícios de acesso 

através de comboio, e transforma-

se unicamente numa barreira à 

continuidade viária, pedonal e visual 
do MIT, a norte. 

Fig. 3.6. Mapa da rede viária do MIT 

1) 2) 

3) 4) 

5) 6) 

Fig. 3.7. Principais vias de acesso ao campus. 1) Massachusetts Ave.; 2) Vassar St.; 3) 
Main St.; 4) Memorial Dr.; 5) Vassar St.; 6) Linha da “Grand Junction Railroad” 
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REDE DE ESPAÇOS LIVRES 
  

Espaços Livres:   

Em 1892, muito antes do plano de 

William W. Bosworth para o MIT, foi 

pedido a Frederick Law Olmsted 

para projetar um parque ao longo 

do Rio Charles. Mais tarde este 

parque veio a ser a avenida 

“Memorial Drive” sendo incorporada 

nos desenhos de Bosworth. Em 

1960 o “master plan” de Robert 

Simha incluiu um projeto urbanístico 

de Hideo Sasaki, estabelecendo 

espaços verdes limitados que 

refletem a função dos edifícios em 

cada parte do campus e vias 

arborizadas com diferentes 

espécies. 

Em vez de surgirem como grandes 

parques ou jardins, os espaços 

verdes são pequenos e definidos 

pelos edifícios.  

As praças, também fazem parte do 

desenho de várias estruturas ao 

longo do campus, apesar de em 

menor quantidade. 

As zonas desportivas estão 

maioritariamente concentradas a 

oeste. 

Cambridge e Boston têm uma boa 

rede de transportes públicos, no 

campus a necessidade de parques 

de estacionamento é reduzida.  

O MIT apresenta um tecido 

fragmentado, sem um arranjo 

coerente de espaços vazios. 

Fig. 3.8. Mapa da rede de espaços livres do MIT 

1) 2) 

3) 4) 

5) 

Fig. 3.9. Espaços livres no MIT. 1) Killian Court; 2) Jack Barry Field; 3) Kresge Oval; 4) 
Praça junto ao Stata Center; 5) Estacionamento junto ao Briggs Field 
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REDE EDIFICADA 
  

Edif icação:  

O MIT tem um sistema de 
nomenclatura dos edifícios baseado 
na direção e localização em relação 
ao centro. Assim, o campus divide-
se em central; este (nome dos 
edifícios começa por E); oeste 
(nome dos edifícios começa por W); 
norte (começa por N); noroeste 
(começa por NW) e nordeste 
(começa por NE).  

A última construção do campus foi 
a “Sloan School” (ou “Building E62”) 
em 2011. 

Os edifícios académicos ou de 
investigação concentram-se a 
nascente da “Massachusetts Ave”, 
enquanto que as estruturas 
residenciais e desportivas se 
centralizam na zona poente. No 
MIT, os serviços são bibliotecas, 
capelas, auditórios, centros de 
estudantes, museu, gabinetes 
administrativos, o centro médico, o 
escritório da segurança, o jardim de 
infância, o centro de publicações, 
entre outros. Estes edifícios estão 
distribuídos por todo o campus. Os 
recursos fornecidos pelo MIT e as 
qualidades dos estudantes, 
investigadores e professores 
atraem muitas empresas para áreas 
envolventes ao campus (programas 
largamente apoiados pela 
universidade). Não é permitido a 
nenhuma empresa estar sediada 
dentro do recinto da universidade 
por esta estar isenta de impostos. 
Assim apenas três edifícios do 
campus foram subalugados pelo 
MIT a outras empresas. 

Fig. 3.10. Mapa da rede edificada do MIT 

1) 

3) 2) 

4) 5) 

Fig. 3.11. Edifícios do MIT. 1) Building 10 e Great Dome; 2) Zesiger Sports Center; 3) 
Green Building; 4) Hermann Building; 5) Simmons Hall 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

O edifício de seis andares tem 43 quartos por piso, com 22 tipologias diferentes, alojando um total de 318 alunos de 
graduação. Estruturalmente o edifício é de betão armado e alvenaria de tijolo, sendo que, para o revestimento da 
fachada Aalto escolheu tijolos mais ásperos e escuros de modo a fornecer um aspecto mais rústico ao exterior42.  
A fachada ondulada virada para o rio permite, não só que a maioria das habitações possam disfrutar da vista e da 
iluminação natural, mas também que nenhuma esteja diretamente voltada para as vias movimentadas43. Aalto não 
planeou nenhum quarto virado a norte, preferindo aumentar a dimensão dos quartos a poente, de modo a receberem 
luz de ambas as direções. A norte, optou por projetar um sistema de escadas visível em consola do exterior do 
edifício revestidas a reboco cor de tijolo. 
Os quartos têm todos características e necessidades diferentes. Toda a mobília interior foi desenhada pelo próprio 
arquiteto, adaptando-se a cada tipologia e permitindo a maximização do espaço42. O interior dos quartos é revestido a 
tijolo e o mobiliário é de madeira. No piso térreo, a nascente, existe uma grande sala de refeições aberta a todo o 
campus. Construída em betão, de formato quadrangular e com uma cobertura ajardinada, contrasta com os materiais 
e linhas sinuosas do edifício principal. 

																																																								
42 Ray, Nicholas (2005). Alvar Aalto, Yale University Press, New Haven, Connecticut. in http://mit81.com/baker/content/alvar-aalto  
[29/02/2016] 
43 http://www.archdaily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto  [29/02/2016] 

Edif íc io:  Baker House ou 
“Building W7” 

Arqui teto:  Alvar Aalto 

Data: 1941 

Local ização: Zona poente 
do campus do MIT. 

Circulação Horizontal 

Circulação Vertical 

Áreas Comuns  

Instalações Sanitárias 

Quartos 

Jardim 
1) 3) 

4) 5) 

2) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

O programa inicial estava direcionado para funcionar como espaço de socialização de estudantes. Mais tarde o 
programa foi alterado, passando o edifício a funcionar como auditório e teatro. 
É definido por uma cobertura em “concha-fina” de betão armado, revestida a cobre (com uma espessura que varia 
entre os 7,5 e os 17 cm44), que se estende por 34 metros e que chega aos 15 metros de altura. Esta forma convexa 
(precisamente a oitava parte de uma esfera) é fatiada por três muros de cortina de vidro chegando ao solo em apenas 
três pontos. A construção está situada sobre uma plataforma circular de tijolo vermelho, relacionando-se com a 
capela a uns metros de distância. 
O piso térreo abre-se para um longo hall de entrada que funciona como zona de transição entre o nível baixo (com o 
pequeno teatro, salas de ensaio, camarins, escritórios, instalações sanitárias, etc.) e os dois níveis do grande 
auditório. Saarinen trabalhou juntamente com os arquitetos acústicos Bolt, Beranek and Newman para a criação de 
umas “nuvens” acústicas colocadas no tecto do auditório que, não só absorvem e redirecionam o ruído, como 
também incluem a iluminação, som e ventilação45. Esta solução permite que possam ocorrer dois espetáculos 
simultaneamente, no auditório e no teatro do piso inferior. 
 

  

																																																								
44 http://www.archdaily.com/492176/ad-classics-kresge-auditorium-eero-saarinen-and-associates  [29/02/2016] 
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Kresge_Auditorium  [29/02/2016] 

Edif íc io:  Kresge Auditorium 
ou “Building W16” 

Arqui teto:  Eero Saarinen 

Data: 1955 

Local ização: Zona poente 
do campus do MIT. 

1) 

2) 

3) 4) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS  

Faz parte do conjunto projetado por Saarinen para o MIT, composto por o Kresge Auditorium, a MIT Chapel e o 
Kresge Oval (relvado que une as duas estruturas). Funciona como uma capela ecuménica que serve toda a 
comunidade do MIT oferecendo um espaço de culto, meditação, reflexão e isolamento. 
O conjunto é composto por uma parede de tijolo paralela à via ligada a um pequeno nártex rectangular com duas 
entradas laterais, que se abre para um cilindro de tijolo sem janelas rodeado por um espelho de água circular, que o 
torna numa ilha isolada. O cilindro tem aproximadamente 10 metros de altura e 15 de diâmetro, sendo suportado por 
uma série de baixos arcos que assentam no espelho de água. Foi pedido ao artista Theodore Roszak que 
concebesse uma escultura abstrata para a cobertura da capela que consiste num pináculo e sino em alumínio. 
O espaço interior é cheio de detalhes e qualidades atmosféricas proporcionados pelas paredes sinuosas de alvenaria 
de tijolo e pela iluminação cuidada que transforma o espaço numa “caixa de luz”46. O espaço é principalmente 
iluminado por um grande lanternim por cima do altar e a luz é distribuída por uma escultura metálica de Harry Bertoia 
que desce como uma cascata. Também nas paredes onduladas, junto ao chão, pequenas fendas deixam entrar a luz 
refletida do espelho de água exterior. 
 

  

																																																								
46 http://www.archdaily.com/112682/ad-classics-mit-chapel-eero-saarinen  [26/02/2016] 

Edif íc io:  MIT Chapel ou 
“Building W15” 

Arqui teto:  Eero Saarinen 

Data: 1955 

Local ização: Zona poente 
do campus do MIT. 

1) 

2) 

3) 4) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS  

Construído para acolher os laboratórios de investigação de ciência da computação e de inteligência artificial, bem 
como o departamento de linguística e filosofia do MIT. 
O seu aspeto inacabado resulta de formas extravagantes, torres inclinadas, plantas confusas e mudanças abruptas de 
cores e materiais (betão, tijolo, aço inoxidável,). No piso de entrada, a “Student Street” (um longo hall que percorre o 
edifício) vai proporcionando diferentes espaços aos seus ocupantes ao variar o pé-direito, a largura do espaço, a 
iluminação, os ângulos das paredes, etc. Nos pisos superiores, Gehry criou “bairros” de escritórios com uma área 
comum, para que houvesse comunicação e troca de ideias entre os utilizadores do espaço47. 
As críticas em relação ao edifício variaram. Muitos consideraram o edifício um desastre aleatório e desorganizado que 
não pode ser considerado arquitetura. No entanto, Robert Campbell, colunista arquitetónico do Boston Globe, achou 
que a sua originalidade, complexidade e excentricidade eram ideais para os cientistas que lá trabalham. “O Stata é um 
edifício com muitos problemas, habitado por homens que adoram resolver problemas”47. 
É um dos edifícios mais controversos do campus, tanto pela sua forma e aspeto estético como pelos problemas 
técnicos que se revelaram ao longo dos anos48. 
 

  

																																																								
47 http://www.bloomberg.com/bw/stories/2007-06-19/does-gehrys-stata-center-really-work-businessweek-business-news-stock-
market-and-financial-advice  [03/03/2016] 
48 Em 2007 o MIT processou Frank Gehry e as empresas de construção pelo aparecimento de problemas de fugas, rachas, bolor, 
esgotos e bloqueio de saídas de emergência. (http://www.nytimes.com/2007/11/07/us/07mit.html?_r=0  [10/03/2016]) 

Edif íc io:  Ray and Maria Stata 
Center ou “Building 32” 

Arqui teto:  Frank Gehry 

Data: 2004 

Local ização: Zona central 
do campus do MIT. 

1) 2) 3) 
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3.3.2. 
FLORIDA SOUTHERN COLLEGE 
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APROXIMAÇÃO I   

Un ivers idade: Florida Southern College 
(FSC). 

Datas: 1886 (fundado) / 1922 (novo 
campus). 

Local ização: Lakeland, Florida. 

Área de Implantação: 44,5 Ha. 

População do Campus: Aprox. 3 000 
pessoas. 

Estado: Privada. 

Contextua l ização Histórica:  

Começou por se designar “Florida Conference 
High School and College” estando localizado 
em Leesburg. Em 1921 muda-se para o 
campus de Lakeland, onde permanece até 
hoje. Apenas três edifícios foram construídos 
do plano inicial realizado em 1922. Em 1925 o 
novo presidente Ludd M. Spivey inicia um 
conjunto de reformas que levam à alteração 
do nome para “Florida Southern College” em 
1935. Spivey contratou o arquiteto Frank 
Lloyd Wright (FLW) para realizar um novo 
“master plan” para a universidade em 1938. O 
plano consistia num conjunto de edifícios 
independentes ligados por arcadas cobertas, 
inseridos no meio das árvores, conectando o 
topo da colina ao lago. Depois da morte de 
FLW em 1959 outras estruturas foram 
construídas de acordo com as necessidades. 
Em 2005 Robert A.M. Stern projetou alguns 
edifícios para o campus, e em 2007 o atelier 
MCWA foi contratado para realizar um plano 
de preservação para o campus e os edifícios 
originais de Frank Lloyd Wright. 

Fig. 3.12. Mapa da cidade de Lakeland com o campus assinalado 

Fig. 3.13. Mapa do bairro Florida Southern College onde se situa o campus 
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APROXIMAÇÃO I I   
  

Modelos 

Modelo de Organização no Território: 
Integrado – aglomerado – delimitado. 

Modelo de Configuração: Traçado “difuso”. 

Modelo de Organização Compositiva: Malha 
deformada / irregular. 

 

Esti los Arqu itetónicos:   

Colonial; Modernista; Orgânico, “Usonian”; 
Vernacular, Contemporâneo.  

 

Morfolog ia:  

O FSC é o local com o maior número de 
edifícios de FLW reunidos (12). Em 1938, 
este projeto simbolizou uma mudança na 
tradição do planeamento de campus, tendo 
sido o primeiro campus de planeamento 
moderno. Apesar de ser composto por 
edifícios isolados, o plano tinha como “fio 
condutor” um sistema de passagens 
cobertas, associado à repetição de formas 
geométricas, materiais e cores. Este projeto é 
considerado por muitos autores como uma 
das melhores intervenções de FLW. Contudo, 
a sua concretização não foi inteiramente 
cumprida. A relação entre o campus e o lago 
nunca chegou a ser totalmente explorada, e 
o denso bosque de árvores que deveria 
rodear os edifícios foi removido durante a 
construção. Muitas das decisões de projeto 
tomadas por Wright tinham em conta a altura 
e copa das árvores, bem como as vistas 
criadas através delas. Em 2007 é proposto 
um novo plano com vista a restabelecer a 
visão de Frank Lloyd Wright para o campus 
do Florida Southern College. 

Fig. 3.14. Mapa do campus do FSC 

VII. Dynamism, Change, andRenewal

257 258

Fig. 3.15. 1) Plano de FLW para o campus em 1938; 2) Fotografia aérea de 
1949; 3) Fotografia aérea de 1965; 4) Plano de preservação de 2007 

1) 

2) 

3) 4) 
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REDE VIÁRIA 
  

Rede Viár ia:  

Lakeland não tem aeroporto 
próprio, os mais próximos são o 
“Tampa Internacional Airport” e o 
“Orlando International Airport”. A 
partir destes pontos, a cidade é 
acessível através de uma 
autoestrada principal e de uma linha 
de comboio. Para chegar ao FSC 
estão disponíveis três linhas de 
autocarro, sendo que uma delas 
tem a paragem diretamente dentro 
da universidade e as outras têm 
paragens a distâncias de cerca de 
20 minutos a pé. O centro da 
cidade e a estação de comboios 
ficam a uma distância de 30 
minutos a pé. 

As vias principais formam os quatro 
lados campus (que se parece com 
um retângulo) e dividem-no em 
duas partes (este e oeste). O lado 
oeste é o mais recente e é onde se 
encontra um maior número de vias 
secundarias de acesso aos 
edifícios.  

A zona nascente possui os 
primeiros edifícios construídos no 
campus, os construídos segundo o 
plano de Frank Lloyd Wright, entre 
outros. Aqui, as vias secundarias 
são praticamente inexistentes e as 
vias pedonais conectam os edifícios 
uns aos outros, juntamente com as 
arcadas cobertas criadas por FLW 
(“esplanades”). Deste modo, limita- 
-se ao máximo o uso de 
automóveis no interior do campus e 
privilegia-se o peão. 

Fig. 3.16. Mapa da rede viária do FSC 

Fig. 3.17. Principais vias de acesso ao campus. 1) Frank Lloyd Wright Way; 2) Johnson 
Ave; 3) Lake Hollingsworth Dr; 4) Hollingsworth Rd; 5) “Esplanades” de FLW; 6) Duke Pl  

1) 2) 

3) 4) 

5) 6) 
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REDE DE ESPAÇOS LIVRES  
  

Espaços Livres:   

O plano urbanístico do FSC foi 
também concebido por Frank Lloyd 
Wright. O arquiteto usou o ritmo 
das árvores existentes para definir a 
massa edificada. Quase todos os 
espaços entre edifícios estavam 
preenchidos com árvores, utilizando 
as suas copas para determinar a 
altura de cada estrutura. Também 
os passeios cobertos foram 
projetados de forma a se 
relacionarem com as árvores, 
oferecendo uma melhor experiência 
ao utilizador. Estas acabaram por 
ser removidas durante a 
construção, deixando os edifícios 
orientados para um grande relvado.  

O campus é visto como um grande 
parque sobre o qual os edifícios 
estão dispostos ordenadamente, 
descendo desde o topo da colina 
até ao Lago Hollingsworth a sul. 
Mesmo as recentes adições ao 
campus prosseguem com esta 
estratégia de rodear os edifícios 
com relvados em vez de praças. 

Os campos desportivos, apesar de 
estarem afastados, ficam ambos na 
parte norte do campus. 

A má rede de transportes públicos 
em Lakeland faz com que a melhor 
maneira de chegar à universidade 
seja de automóvel, aumentando o 
número de estacionamento 
necessário. A oeste, os 
estacionamentos servem como 
barreira entre o campus e a 
envolvente, protegendo o plano de 
FLW do exterior. 

Fig. 3.18. Mapa da rede de espaços livres do FSC

Fig. 3.19. Espaços livres no FSC. 1) Barnett Field; 2) Wynee Warden Tennis Center; 3) 
Estacionamento; 4) Willis Garden of Meditation; 5) Lynn’s Garden; 6) Ruth’s Rose Garden 

1) 2) 

3) 4) 

5) 6) 
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REDE EDIFICADA 
  

Edif icação:  

Situados aproximadamente no 
centro do campus atual, os três 
primeiros edifícios construídos 
datam de 1922. Todos projetados 
ao estilo colonial, um deles (“Edge 
Hall”) foi o primeiro edifício 
académico e os outros dois os 
dormitórios (um masculino e outro 
feminino). O último edifício a ser 
construído no campus foi o “Mary 
and Becker Business Building” 
(sudeste) em 2015 por Robert A. M. 
Stern. 

Quanto ao plano de FLW (chamado 
de “Child of the Sun” pelo 
arquiteto), a maioria dos edifícios 
são de serviços (duas capelas, um 
centro de visitas e vários edifícios 
de escritórios administrativos) e 
duas grandes estruturas são para 
uso académico. No resto do 
campus, outros edifícios de 
serviços incluem um centro de 
estudantes, a biblioteca e os 
arquivos, bares e restaurantes, 
auditórios e teatros, o centro 
médico, salas de conferencia, etc. 

A maior parte dos edifícios 
académicos concentram-se na 
zona poente do campus. No 
entanto, os edifícios residenciais 
dividem-se genericamente em dois 
grupos: um a centro/sul (as mais 
antigas e as mais recentes a serem 
construídas) e outro a este (com as 
casas das fraternidades e 
irmandades da “Greek Village”). 

Os edifícios desportivos estão 
dispersos pelo campus, estando 
alguns junto dos campos. 

Fig. 3.20. Mapa da rede edificada do FSC 

Fig. 3.21. Edifícios do FSC. 1) Becker Business Building; 2) Danforth Chapel; 3) Barnett 
Residential Life Center; 4) Joseph-Reynolds Hall; 5) Polk County Science Building 

1) 2) 

3) 4) 

5) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

 
Foi o primeiro edifício a ser construído de acordo com o novo “master plan” do FSC, tornando-se na estrutura mais 
icónica de FLW no campus. Por estar situado numa zona elevada, o edifício pode ser visto praticamente de qualquer 
ponto da universidade e do lago Hollingsworth. Hoje em dia é utilizado não só como capela religiosa, mas também 
como auditório para cerimónias e eventos especiais.  
Apesar de ser um exemplo de construção moderna, tem uma estética de arquitetura regional e orgânica49. A base da 
fachada é composta por um sistema de blocos têxteis de betão criados por Wright, que incorporam pequenos vitrais 
coloridos filtrando a luz exterior. A capela tem dois andares e é composta por uma nave de planta hexagonal e dois 
transeptos rectangulares extrudidos a norte e a sul. A estrutura é dominada por uma grande torre e lanternim 
rectangular no centro da nave, que sobe vários metros em altura, deixando que toda a igreja seja iluminada 
naturalmente. O segundo andar é uma mezzanine ocupada também com assentos e duas varandas por cima dos 
transeptos. 
Ao longo dos anos o exterior manteve-se igual ao original, embora se tenha deteriorado com o tempo, mas o interior 
sofreu bastantes alterações ao projeto original do arquiteto. Em 2013 foi iniciado um projecto de restauro50. 
 

  

																																																								
49 http://www.franklloydwrightatfsc.com/FSC-FLW%20Doc%20-%20Early%20Years.htm  [16/03/2016] 
50 White, Gary (2015). Florida Southern returns Annie Pfeiffer Chapel to original glory. publicado no “The Ledger” a 11 de Agosto de 
2015, Lakeland, Florida. 

Edif íc io:  Annie Pfeiffer Chapel 

Arqui teto:  Frank Lloyd 
Wright 

Data: 1941 

Local ização: Zona central 
do campus do FSC. 

1) 2) 3) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

Chamava-se originalmente de E.T. Roux Library, mas em 1968, devido ao aumento do número de alunos, converteu-
se num edifício de uso administrativo, sendo construída uma nova biblioteca no campus. Foi então chamado de Thad 
Buckner Building. Atualmente é o “Frank Lloyd Wright Visitor Center”, um local de encontro que tem um espaço de 
exposições com documentos históricos, fotografias e uma loja de recordações. 
Em planta o edifício é um conjunto de formas geométricas, uma circular e uma angular, com 3 andares. Praticamente 
sem vãos, a fachada é composta pelos mesmos blocos têxteis de betão e vitrais utilizados na Pfeiffer Chapel. Na 
cobertura geométrica encontram-se as entradas de luz natural - lanternins e vãos elevados. 
A entrada é feita pelo espaço que articula as duas formas, onde se encontra um “foyer” com uma lareira e as escadas 
de acesso aos outros pisos. A sala de leitura circular tem as secretárias dispostas em auditório, a descer em direção 
ao centro. No piso térreo, a parte angular incluía uma pequena área de estudo, um escritório e a zona de estantes 
(interrompida por poços de luz até ao piso inferior). O piso superior é uma mezzanine, apenas na zona angular, que 
repete a configuração das estantes do piso térreo. A cave contém ainda a mesma configuração de estantes, as 
instalações sanitárias, uma zona de arrumos e uma pequena capela a noroeste. 
 

  

Edif íc io:  Thad Buckner 
Building 

Arqui teto:  Frank Lloyd 
Wright 

Data: 1945 

Local ização: Zona poente 
do campus do FSC. 

1) 

2) 3) 4) 

5) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

Com 2 300 m2, incorpora os departamentos de inglês e línguas modernas do FSC, servindo de nova porta de entrada 
para o campus e de novo foco da vida académica. É um dos quatro edifícios projetados por Stern para o campus do 
FSC, todos com uma linguagem semelhante e em sintonia com a envolvente. 
Com uma mistura de estilos contemporâneos e tradicionais, o edifício respeita as estruturas envolventes de Frank 
Lloyd Wright51, utilizando muitas das mesmas cores, ângulos e materiais, com a exceção da extensa utilização do 
vidro nas fachadas. A fachada principal do edifício está virada para o lago e usufrui de um grande relvado à frente, 
onde os alunos podem conviver nos tempos livres52. A cobertura curva em pala é suportada, a sul, por quatro colunas 
de ferro treliçadas. Todo o edifício é de pedra clara, painéis de vidro e molduras de ferro pintado de vermelho. 
A estrutura, com três andares, tem a entrada principal a sul através de dois lances de escada para um terraço no 
segundo andar. Nesse andar encontra-se o átrio principal com duplo pé-direito, ligado a uma escadaria angular nas 
traseiras do edifício, forrada a vidro e virada para o parque de estacionamento. No piso inferior estão laboratórios, 
salas de computadores e uma sala de cinema. No segundo andar à volta do átrio estão as salas de aula e no piso 
superior os escritórios dos professores e staff. 
 

  

																																																								
51 https://issuu.com/wrightword/docs/snews_w11/14  [20/03/2016] 
52 http://www.ramsa.com/project-detail.php?project=231&lang=en  [20/03/2016] 

Edif íc io:  Christoverson 
Humanities Building  

Arqui teto:  Robert A. M. 
Stern 

Data: 2010 

Local ização: Zona poente 
do campus do FSC, junto ao 
lago. 

1) 2) 3) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

Esta habitação para professores do FSC foi projetada por Frank Lloyd Wright em 1939 inserida num conjunto de 20 
casas concebidas pelo arquiteto de acordo com o modelo de “Usonian House” (Pinelo, 2008). Na altura acabaram por 
nunca ser construídas e os projetos ficaram nos arquivos da universidade até 2013. O arquiteto Jeffrey Baker do 
escritório MCWB ficou responsável pela obra, que atualmente pode ser visitada e aloja o “Sharp Family Tourism and 
Education Center”. Apesar de não estar localizada no terreno previsto originalmente, a casa tem a mesma relação 
com a via e orientação norte/sul pensada por Wright53. A fachada é composta por blocos têxteis de cimento, com 
vitrais incrustados e a mobília embutida. A cobertura, a moldura das portas e toda a mobília interior é de madeira de 
cipreste. Todos os materiais da casa foram feitos à mão por artesãos locais. 
De acordo com o protótipo das “Usonian Houses” tem apenas um piso com 158 m2. A entrada pode ser feita por 
várias portas de vidro ao longo da casa, embora a principal seja pelo canto sul que se abre para a sala de estar e 
jantar. A norte e a poente ficam os dois quartos, casa de banho e a cozinha. A nascente, através do prolongamento 
da cobertura, encontra-se o alpendre para estacionar o carro. Este prolongamento da cobertura observa-se em todas 
as portas de saída, criando várias zonas cobertas à volta da casa. 
 

  

																																																								
53 http://www.buildingtheusonianhouse.com/resources.html  [20/03/2016] 

Edif íc io:  Usonian Faculty 
House 

Arqui teto:  Frank Lloyd 
Wright (Jeffrey Baker) 

Data: 2013 

Local ização: Zona norte do 
campus do FSC. 

1) 

2) 

3) 
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3.3.3. 
ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
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APROXIMAÇÃO I    

Un ivers idade: Illinois Institute of 
Technology (IIT) 

Datas: 1940 (fundado) / (1943) (novo 
campus). 

Local ização: Chicago, Illinois. 

Área de Implantação: 49 Ha. 

População do Campus: Aprox. 8 000 
pessoas. 

Estado: Privada. 

Contextua l ização Histórica:  

O IIT surgiu da fusão do “Armour Institute” 
com o “Lewis Institute” em 1940, mudando-se 
para um novo terreno em Chicago. Em 1938, 
o presidente da instituição já tinha 
encomendado ao arquiteto Mies Van der Rohe 
um “master plan” para o novo campus. Mies 
Van der Rohe desenvolveu um plano com 
base numa grelha estrutural de 7,3m por 7,3m 
onde implantou edifícios rectangulares, baixos 
e dispostos de forma não alinhada no solo. 
Foram construídos 20 edifícios de Mies no 
campus antes de este abandonar o cargo de 
arquiteto do IIT, em 1958. Depois disso, 
outros arquitetos foram contratados para 
acabar o seu plano. Nos anos 1960 e 1970 
foram construídos novos edifícios altos de 
habitação social, nos arredores, que vieram 
destoar com o campus, contribuindo para a 
perda de popularidade do IIT. Em 1995 surgiu 
um novo “master plan” de Dirk Lohan que 
inaugurou um projeto de revitalização do 
campus com novas estruturas de Rem 
Koolhaas e Helmut Jahn e a criação do 
“University Technology Park” (UTP). 

Fig. 3.22. Mapa da cidade de Chicago com o campus assinalado 

Fig. 3.23. Mapa do bairro de Bronzeville onde se situa o campus 
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APROXIMAÇÃO I I  
  

Modelos 

Modelo de Organização no Território: 
Integrado – aglomerado – permeável. 

Modelo de Configuração: Traçado 
“canónico” / “formal”. 

Modelo de Organização Compositiva: Malha 
reticulada. 

 

Esti los Arqu itetónicos:   

Neo-românico; Modernista; International 
Style; Escola de Chicago; Contemporâneo; 
Desconstrutivista.  

 

Morfolog ia:  

O campus planeado por Mies Van der Rohe 
foi concebido como um vazio num contexto 
urbano consolidado, ocupando cerca de 10 
quarteirões. O seu objetivo era produzir um 
conjunto de edifícios de aspeto semelhante, 
de forma a criar uma forte unidade 
arquitetónica. Em termos de ordenação no 
solo, as estruturas deslizam livremente umas 
pelas outras, oferecendo diferentes 
experiências para o peão e definindo pátios 
sem os limitar. O arquiteto dá expressão aos 
edifícios usando as fachada como pele, 
colocando sempre a estrutura de aço visível 
pintada de preto, os revestimentos em tijolo 
bege e grandes envidraçados, fornecendo-
lhes um aspeto intemporal. 

Apesar de ter sido considerado um exemplo 
do modernismo, o plano tinha alguns aspetos 
clássicos do sistema Beaux-Arts (arranjos 
simétricos e axiais e a formação de pátios). 
Com o tempo, estas tendências de 
planeamento mais clássicas começaram a 
ser consideradas rígidas e pouco práticas 
para ampliações futuras dos campus. 

Fig. 3.24. Mapa do campus do IIT 

254

254 Illinois Institute of Technology,
Chicago. Master plan for the campus by
Ludwig Mies van der Rohe, 1940.
Model superimposed on photograph of
neighborhood.

Fig. 3.25. 1) Primeiro plano de Mies Van der Rohe para o IIT em 1939; 2) 
Plano final de Mies para o IIT em 1940; 3) Fotografia aérea do campus em 
1956; 4) “Master Plan” de Dirk Lohan em 1995 

1) 

2) 

3) 

2

A. Caldwell-Lily Pool, Chicago 1938 A. Caldwell- Lake Point Tower, Chicago 1965

A. Caldwell home, Bristol, Wisconsin A. Caldwell- La Fayette Park, Detroit 1955

Lohan Master Plan 1995 Michael Van Valkenburgh Master Plan 1999

4) 



O CAMPUS UNIVERSITÁRIO NORTE AMERICANO DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 
ANA CATARINA SEABRA	

	
57 

REDE VIÁRIA 
  

Rede Viár ia:  

O campus do IIT está próximo de 
duas autoestradas principais que o 
conectam aos dois aeroportos de 
Chicago: “O’Hare International 
Airport” e “Midway International 
Airport”. O acesso através de 
transportes público pode ser feito 
por três estações de metro (duas 
delas são dentro do campus) e 
quatro linhas de autocarro. O IIT 
está situado a sul do centro de 
Chicago, a cerca de 1 hora a pé. 

O campus rectangular e ortogonal é 
dividido em quarteirões pelas vias 
principais. Apesar de aparecerem 
algumas vias secundarias no interior 
do recinto, a maioria são vias 
pedonais. Estes caminhos 
conectam quase todos os edifícios 
no lado oeste do campus (com o 
maior número de edifícios do plano 
de Mies Van der Rohe) de modo a 
diminuir o trânsito dentro do IIT.  

Uma das linhas de metro delimita o 
campus a oeste, deixando de ser 
uma barreira, mas sim um eixo de 
ligação com a cidade. A outra 
ferrovia, apesar de estar elevada em 
relação à via, é vista como um 
obstáculo (sobretudo visual) que 
divide o campus. Com o 
desenvolver do campus, esta via-
férrea facultou o aparecimento de 
terrenos desocupados ao longo do 
seu comprimento, evitando assim a 
união entre as zonas oeste e este 
do campus. Os novos edifícios 
construídos em 2003 vieram, de 
alguma forma, solucionar este 
problema. 

Fig. 3.26. Mapa da rede viária do IIT  

Fig. 3.27. Principais vias de acesso ao campus. 1) State St.; 2) 35th St.; 3) 33rd St.; 4) 
31st St.; 5) La Salle St.; 6) Linha de comboio elevada que atravessa o campus 

1) 2) 

4) 3) 

5) 6) 
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REDE DE ESPAÇOS LIVRES 
  

Espaços Livres:   

O projeto urbanístico do campus foi 
feito por Alfred Caldwell, um 
arquiteto paisagista da “Prairie 
School” e professor na escola de 
arquitetura do IIT de 1944 a 1959. 
No entanto, partes do projeto já 
foram sendo destruídas com o 
passar dos anos. 

Ao longo do campus os espaços 
verdes vão tendo uma relação 
direta com os edifícios adjacentes. 
Era exatamente este conceito que 
Mies Van der Rohe pretendia no 
seu plano, daí não ter planeado 
nenhuma praça. A única que existe 
hoje em dia (em frente à “IIT 
Tower”) foi construída depois do 
arquiteto ter abandonado a 
universidade.  

Os campos de desporto, 
concentrados na zona norte do 
campus, também não pertenciam 
ao plano original de Mies, tendo 
sido adicionados posteriormente.  

Apesar da boa rede de transportes 
públicos que dá apoio ao IIT, 
existem vários espaços destinados 
ao estacionamento no campus. 
Mesmo com as construções que 
pretendiam conectar a zona 
nascente e poente do campus, 
algumas faixas de estacionamento 
continuam a quebrar a continuidade 
ao longo da “State Street”. 

O campus é predominantemente 
verde, cobrindo-se de neve nos 
Invernos frios de Chicago, estas 
zonas ajardinadas proporcionam 
continuidade espacial e visual em 
todo o recinto. 

Fig. 3.28. Mapa da rede de espaços livres do IIT 

Fig. 3.29. Espaços livres no IIT. 1) Estacionamento; 2) Morton Park; 3) Relvado junto ao 
Gunsaulus Hall; 4) Relvado a sul do MTCC; 5) Ed Glancy Field; 6) Stuart Field 

1) 2) 

4) 3) 

5) 6) 
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REDE EDIFICADA 
  

Edif icação:  

A oeste do campus situam-se os 
três edifícios originais do “Armour 
Institute” antes de se tornar no IIT. 
O primeiro a ser construído, em 
1893, foi o “Main Building”, que 
atualmente está num processo de 
restauro. Os outros dois 
(“Machinery Hall” e “Automotive 
Laboratory”) foram construídos em 
1901 e 1917, respectivamente, 
sendo hoje instalações técnicas. 
Todos estes edifícios foram 
construídos pela firma Patton & 
Fisher no estilo neo-românico. 
Vários edifícios existentes nos 
terrenos do campus atual tiveram 
de ser demolidos para a execução 
do “master plan” de Mies Van der 
Rohe. O último edifício a ser 
construído, em Outubro de 2003, 
foi o “McCormick Tribune Campus 
Center” do arquiteto Rem 
Koolhaas. 

O campus do IIT está dividido em 
zonas este e oeste, estando muito 
bem estruturado em termos de 
programa. Todos os edifícios 
académicos e de pesquisa 
encontram-se a oeste, enquanto 
que todos os residenciais ficam a 
este. As instalações técnicas estão 
reunidas numa fileira, a oeste, 
criando um limite entre o campus e 
a envolvente. O complexo 
desportivo situa-se a norte e o 
parque tecnológico (UTP) a sul. 

Os serviços estão dispersos pelo 
campus. Entre eles estão: uma 
biblioteca, uma capela, um centro 
de estudantes, um auditório, uma 
mesquita, etc. 

Fig. 3.30. Mapa da rede edificada do FSC  

1) 

2) 4) 

3) 5) 

Fig. 3.31. Edifícios do IIT. 1) Main Building; 2) Materials & Metals Building; 3) Carr 
Memorial Chapel; 4) IIT Tower; 5) Heating Plant 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

Construído para acolher o departamento de arquitetura e o instituto de design, o edifício integra as filosofias 
defendidas por Mies Van der Rohe de “Less is More” e de espaço universal. Construído após à 2ª Guerra Mundial, a 
estrutura expressa minimalismo, funcionalismo e a materialidade contemporânea do aço e do vidro54. 
De organização simétrica, o edifício é de forma retangular com 36 por 66 metros, dois andares e 8,2 metros de altura. 
O piso de entrada está elevado 1,8 metros do chão, de modo a fornecer iluminação e ventilação ao piso inferior. A 
entrada principal é feita a sul por um lance de escadas interrompido a meio por uma plataforma flutuante. A cobertura 
é suspensa por quatro vigas de chapa aço (visíveis pelo exterior) que ligam a oito colunas de aço exteriores. A fachada 
é constituída por uma moldura de aço e painéis de vidro, transparente na parte superior com vista aberta para o céu e 
fosco na parte inferior para filtrar a luz e impedir as distrações55. 
Ambos os pisos têm uma planta aberta, livre de colunas, criando um espaço contínuo e universal. O piso térreo forma 
um grande espaço de trabalho, dividido por alguns painéis de madeira que criam a zona administrativa e um espaço 
de exposições perto das escadas. O piso inferior é mais compartimentado e iluminado por janelas elevadas em todo o 
seu perímetro. 
 

  

																																																								
54 http://www.archdaily.com/59816/ad-classics-iit-master-plan-and-buildings-mies-van-der-rohe  [14/03/2016] 
55 Weston, Richard (2010). Key buildings of the 20th century, Laurence King Publishing, London – página 106. 

Edif íc io:  S. R. Crown Hall 

Arqui teto:  Mies Van der 
Rohe 

Data: 1956 

Local ização: Zona sudoeste 
do campus do IIT. 

1) 

2) 

3) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

Originalmente chamada de “John Crerar Library” por esta se ter mudado para o campus do IIT e se ter unido com a 
sua própria biblioteca. Mudou de nome em 1985, tornando-se na biblioteca oficial da universidade. 
O programa exigia a criação de zonas de estudo separadas para estudantes e investigadores e a fácil acessibilidade 
da maioria dos livros a cada um desses grupos em secções de “estante-aberta” 56. Já os livros mais raros, valiosos e 
menos usados eram colocados numa divisão fechada.  
A estrutura de dois andares consiste num retângulo de aproximadamente 49 por 86 metros com uma estética 
semelhante aos edifícios projetados por Mies Van der Rohe para o campus do IIT. Na cobertura, as vigas são apenas 
estéticas (ao contrário de no “Crown Hall”57), já que, na verdade, o edifício é suportado por pilares estruturais 
distribuídos numa grelha quadrada de 9,7 metros, proporcionando ainda assim uma grande mobilidade física interior. 
As paredes exteriores no piso térreo são completamente fechadas, excepto na parte central da entrada, que são de 
vidro. Este piso tem salas de estudo; estantes de livros; gabinetes; uma sala de conferências; serviços; instalações 
técnicas e o cofre dos livros raros. Por sua vez, no piso superior o vidro preenche totalmente as paredes. Aqui 
encontram-se mais serviços da biblioteca e as divisões entre estudantes e investigadores. 
 

  

																																																								
56 Henkle, Herman H. (1962). The John Crerar Library and Plans for Its New Building, publicado na College and Research Libraries, 
v.23, nº5 (p.383-388), Chicago. 
57 https://www.bluffton.edu/~sullivanm/som/som4.html  [15/03/2016] 

Edif íc io:  Paul V. Galvin 
Library 

Arqui teto:  Walter Netsch 
(Skidmore, Owings & Merrill) 

Data: 1962 

Local ização: Zona poente 
do campus do IIT. 

and faculty of the institute. This will be 
an open-shelf collection of sixty thousand 
volumes. Consistent with the general 
policy of Crerar Library serving as a ref-
erence library, these books will be avail-
able to students from other institutions 
for reference use only. 

7. A research-services division will also 
have an open-shelf collection of some 
sixty thousand volumes for reference use 
of all research personnel making use of 
Crerar Library. 

T H E B U I L D I N G P R O G R A M 

A marked trend in the planning of 
new university library buildings has been 
provision of separate facilities for library 
service to undergraduate students and to 
graduate students and research person-

nel. No such distinction has been possi-
ble in the organization of service facili-
ties in Crerar Library although studies 
of reader use have shown that approxi-
mately one-half of the use of the library's 
collections is by undergraduate students 
in technical schools and colleges. Obser-
vations by the professional staff of the li-
brary over several years have led to the 
conclusion that services to research per-
sonnel could be greatly improved if sepa-
rate facilities were provided for the two 
groups of library users. 

The opportunity to plan a new library 
building opened the way to planning 
separate service facilities for student and 
research user groups of Crerar Library 
clientele. Conferences with representa-
tives of the teaching and research staffs at 

S E P T E M B E R 1 9 6 2 385 

1) 

2) 3) 

4) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

Esta residência de estudantes e o “Campus Center” de Rem Koolhaas foram os primeiros edifícios novos a ser 
construídos no campus do IIT em quarenta anos, fazendo parte de um projecto de revitalização do campus que 
pretendia unir a zona académica a poente à zona residencial a nascente58. 
A estrutura aloja 367 estudantes e tem aproximadamente 160 metros de comprimento por 23 de largura. É composta 
por três edifícios em “U” que formam pátios de entrada semi-públicos e arborizados. A poente, do lado da “State 
Street”, os edifícios estão ligados por uma malha de aço inoxidável que serve de fachada e que se transforma na 
cobertura. A nascente, uma parede de vidro espesso une os edifícios, protegendo-os do ruído dos comboios que 
passam à altura do terceiro andar. 
Cada edifício tem cinco andares. Até ao quarto piso as alas norte e sul são ocupadas por quartos e unidas a nascente 
pelo elevador e uma sala comum ao piso. No último andar a zona dos quartos é substituída por dois grandes terraços 
unidos por uma sala de convívio. Os materiais de revestimento são normalmente os estruturais, como o betão armado 
e o aço inoxidável. A mobília dos quartos, desenhada propositadamente pelo arquiteto, é em aço inoxidável e madeira 
podendo facilmente ser rearranjada conforme necessário. 
 

  

																																																								
58 http://www.lynnbecker.com/repeat/Jahn/jahn.htm  [15/03/2016] 

Edif íc io:  State Street Village 

Arqui teto:  Helmut Jahn 

Data: 2003 

Local ização: Zona nascente 
do campus do IIT. 

1) 2) 

3) 4) 
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EDIFÍCIOS EMBLEMÁTICOS 

O complexo é um centro de estudantes que contém serviços académicos, escritórios administrativos, bares e 
cafetarias; salas de refeições, um auditório, uma livraria, salas de reuniões, correios, etc. Situado no local de um 
parque de estacionamento, por baixo da linha de comboio, a nova estrutura cria um novo ponto focal e central com 
apenas um piso e aproximadamente 10 000 m2 de área. 
Um dos maiores desafios para o projeto do “Campus Center” foi o ruído gerado pelos comboios que iriam passar por 
cima deste. A solução foi fechar as linhas de comboio num tubo de aço inoxidável com 162 metros de comprimento, 
camuflando o barulho e as vibrações59. O complexo abrange também o “Commons Hall”60, aproximando-se dele e 
tocando-lhe em apenas alguns pontos, como que para ser admirado. 
As áreas interiores estão organizadas em torno de passagens diagonais cuidadosamente pensadas pelo arquiteto. 
Koolhaas estudou os fluxos e os caminhos percorridos pelos estudantes ao longo do campus para criar esta rede de 
ruas interiores, praças, e ilhas urbanas formando bairros dentro de um microcosmo. A cobertura em laje de betão é o 
elemento unificador de todo os componentes do interior61. 
 

  

																																																								
59  A estrutura do tubo é completamente independente da do edifício para minimizar ainda mais a vibração 
(https://en.wikipedia.org/wiki/McCormick_Tribune_Campus_Center  [15/03/2016]) 
60 O “Commons Hall” era o centro de estudantes original do IIT desenhado por Mies Van der Rohe em 1953. Hoje em dia é uma 
sala de refeições. (https://en.wikipedia.org/wiki/McCormick_Tribune_Campus_Center  [15/03/2016]) 
61 http://oma.eu/projects/iit-mccormick-tribune-campus-center  [15/03/2016] 

Edif íc io: McCormick Tribune 
Campus Center 

Arqui teto:  Rem Koolhaas 
(OMA) 

Data: 2003 

Local ização: Zona nascente 
do campus do IIT. 

1) 

2) 

3) 
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3.4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS DE ESTUDO 
 

Os três campi analisados datam de inícios do século XX, sendo o MIT o campus mais antigo 

(1916) e desenvolvido de acordo com um plano original mais clássico. William W. Bosworth foi aluno da 

escola “Beaux-Arts” em Paris e tanto o “master plan” como o estilo arquitetónico dos edifícios mostram 

isso. É de salientar a importância que o período da 2ª Guerra Mundial teve no desenvolvimento individual 

destes campi. No caso do FSC e do IIT, os planos estavam ainda na fase inicial do seu crescimento, o 

que significou demoras na construção, baixos orçamentos e escassos recursos (financeiros, de materiais 

e de mão de obra) para a construção de um novo campus62. No caso específico do MIT, por ser um 

instituto de renome nas áreas da engenharia, tecnologia e investigação, foram construídos edifícios que 

serviram como laboratórios de investigação militar63, onde ocorreram inúmeros progressos na área. 

Depois da 2ª Guerra Mundial, o MIT adotou um novo método de planeamento do seu campus, ao 

convidar vários arquitetos conceituados para projetarem edifícios isolados (sem fazerem parte de um 

plano). Esta abordagem veio mudar o processo evolutivo da universidade. 

Se o processo de produção do campus do MIT consiste numa transformação gradual, utilizando 

a arquitetura contemporânea para dar um cariz próprio, marcante e inovador à universidade, o FSC e o 

IIT têm processos um pouco diferentes. Em ambos os casos, os “master plan” originais são a base do 

campus e uma ferramenta para o desenvolvimento futuro, i.e. embora muitos dos edifícios construídos 

até ao século XXI não tenham sido projetados pelos arquitetos que realizaram o plano, a sua localização 

e linguagem estão de acordo com esse plano. A partir do século XXI os novos edifícios construídos 

começam a romper ligeiramente com o plano original, adotando novos estilos, formas e materiais. 

Apesar de todos os campi estarem inseridos num contexto urbano, e bem integrados, a relação 

com a cidade difere de caso para caso. O MIT é o campus com maior área de implantação e está 

situado na parte sul de Cambridge (a cidade de menor dimensão) virado para o rio. O FSC localiza-se 

bem no centro de Lakeland (uma cidade de poucos habitantes no interior da Florida), estando este 

voltado para um lago. Estes dois últimos casos têm em comum a relação com a água, fazendo com que 

ela participe do campus e não seja vista como uma barreira. O IIT tem aproximadamente a mesma 

superfície que o FSC, no entanto está situado numa grande metrópole (Chicago), a sul do seu centro, 

numa zona densamente habitada e rodeado de eixos viários e ferrovias. 

Segue-se uma análise comparativa dos modelos previamente explicados e agora aplicados aos 

casos de estudo. Relativamente ao modelo de organização do território, todos os casos de estudos 

estão integrados na cidade e com campi aglomerados ou concentrados no território. A diferença vem no 

passo seguinte. Enquanto que os campi do MIT e do IIT podem ser chamados de permeáveis ou 

extrovertidos, estabelecendo relações com a envolvente e estando em harmonia com ela, o campus do 

FSC considera-se delimitado (ou introvertido), apesar de não apresentar limites físicos, o campus é 

completamente virado para o seu interior, excluindo a envolvente.  
																																																								
62  Os primeiros edifícios do Florida Southern College foram construídos por necessidade pelos alunos da universidade. 
(http://architecture.about.com/od/buildingsbyflw/ig/Florida-Southern-College/Thad-Buckner-Building.htm  [17/03/2016]) 
63 Em 1943 foi construído o “Building 20” (um laboratório de radiação) que pretendia ser uma estrutura temporária apenas durante 
a 2ª Guerra Mundial. Os avanços tecnológicos alcançados fizeram com que o edifício permanecesse em funcionamento, tendo 
sido demolido em 1998 para a construção do “Stata Center” (http://mitstory.mit.edu/mit-highlights-timeline  [11/04/2016]) 
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Quanto ao modelo de configuração, o IIT destaca-se como sendo o único com um traçado 

“formal” ou “canónico”, devido aos seus edifícios quadrangulares integrados na malha urbana 

envolvente. O MIT e o FSC integram-se no traçado “difuso”, também considerado “moderno”. O MIT, por 

ter um processo de construção que se foi desenvolvendo ao longo do tempo, não possui uma 

homogeneidade visual, rompendo claramente com o desenho da envolvente. No caso do FSC, apesar 

de muitos dos edifícios terem sido projetados por FLW, cada um é visto como um objeto individual e 

diferente do outro, destacando-se profundamente da malha residencial circundante.  

O modelo de organização compositiva, descreve-nos as malhas presentes em cada um dos 

campi. Enquanto que o IIT apresenta uma malha claramente reticulada, o MIT e o FSC estão na 

categoria das malhas deformadas ou irregulares. O FSC exibe uma malha irregular, apesar dos edifícios 

pertencentes ao plano de FLW estarem cuidadosamente dispostos em três grelhas, uma a 90 graus, 

uma a 30 graus e uma a 60 graus (Gyure, 2010; pp.39). A adição de novos edifícios ao longo dos anos 

fez com que o campus atual se tenha vindo a adaptar à morfologia do terreno, apresentando-se um 

pouco mais desordenado. 

A rede viária nas diferentes universidades acaba por ter funções algo semelhantes nos três 

casos, no entanto o que os difere é a relação que a via férrea tem com o restante campus. Todos os 

recintos têm as vias principais a limitá-los e dividi-los e o interior quase exclusivamente distribuído por 

vias pedonais. Já as linhas de comboio do MIT e do IIT têm funções diferentes. Enquanto que as do IIT 

funcionam como um meio de transporte e ligação com o “exterior”, e por estarem elevadas não 

representam uma barreira física à continuidade, a do MIT não está em funcionamento criando um 

obstáculo físico no meio do campus. 

A rede de espaços livres pode ser analisada principalmente como um indicador dos espaços 

verdes (quantidade e como se integram no campus) e dos espaços de estacionamento (como são vistos 

dentro do campus). O FSC e o IIT, as duas universidades com planos originais modernistas, são muito 

idênticas no que toca a este assunto. Ambas podem ser vistas como um grande jardim com edifícios 

dispostos cuidadosamente e onde os estacionamentos ocasionalmente funcionam como limites ou 

obstáculos (à continuidade entre o campus e a envolvente e/ou simplesmente dentro do campus). O MIT 

apresenta-se mais fragmentado, os espaços verdes são vistos como “jardins individuais” e os pequenos 

estacionamentos são de apoio a edifícios específicos. 

Em relação à análise da rede edificada, identificam-se algumas semelhanças em termos da 

distribuição funcional dos edifícios. Principalmente no campus do MIT e do IIT, os edifícios académicos e 

residenciais estão de lados opostos do campus, criando uma estrutura mais significativa. Ainda assim, o 

IIT, por seguir um “master plan”, tem uma melhor organização do programa no terreno. O FSC é o 

campus onde os edifícios estão mais disseminados em termos de utilização, encontrando-se geralmente 

em grupos e sem uma localização exata para cada função. 
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04. 
SINTAXE ESPACIAL 
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4.1. TEORIA DA SINTAXE ESPACIAL 

 
Este capítulo refere a aplicação da teoria da Sintaxe Espacial às cidades onde se localizam os 

casos de estudo i.e. Cambridge, Lakeland e Chicago de modo a explorar o enquadramento dos campi 

nas cidades e a relação que estabelecem com a sua envolvente.  

A Teoria da Sintaxe Espacial (“Space Syntax”) foi desenvolvida no University College London nos 

finais dos anos 1970 por uma equipa de investigação liderada por Bill Hillier e Julienne Hanson. Neste 

âmbito desenvolveram um conjunto de técnicas para representar as formas urbana e arquitectónica, 

quantificar e interpretar o seu processo de produção, nomeadamente as regras morfológicas de 

natureza topológica, construídas em função das circunstâncias sociais do momento (Heitor, 1996).  

 

Como foi explicado anteriormente, no âmbito desta dissertação a metodologia da sintaxe 

espacial irá ser aplicada à escala da cidade. A sintaxe espacial adopta uma representação simplificada 

do espaço urbano em que o sistema espacial é considerado como uma estrutura de natureza contínua, 

definida em função das relações de articulação estabelecidas entre os espaços exteriores e os 

elementos construídos. Os espaços exteriores incluem os espaços de circulação, de permanência e de 

acessibilidade aos elementos construídos. Os elementos construídos dividem-se em elementos primários 

- quarteirões / edifícios64 - e em secundários - barreiras ou limites construídos que definem espaços de 

acesso restrito, tais como logradouros e jardins privados 65 . A representação é feita a partir da 

decomposição do sistema espacial em superfícies convexas e em eixos de penetração física e visual, 

designadas por linhas axiais. A organização convexa de um sistema traduz a sua dimensão local: os 

espaços individualizados, fisicamente delimitados por elementos construídos - edifícios e/ou barreiras 

construídas. Como tal, um espaço convexo exprime, em duas dimensões, a máxima extensão local do 

espaço público enquanto que a organização axial capta o máximo de alongamento do espaço numa 

dimensão. A axialidade relaciona os espaços exteriores entre si e está associada a padrões de 

movimento, já a convexidade refere-se aos espaços de permanência e a padrões de copresença. 

Para o efeito foi realizada uma análise do mapa axial. Os mapas axiais são quantificados com 

base em algoritmos desenvolvidos no âmbito da teoria dos grafos, em que, cada linha axial é entendida 

como um nó ou vértice do grafo e a interseção entre linhas como as arestas. Em complemento ao mapa 

axial foram também desenvolvidos mapas de segmentos onde cada segmento é definido pela linha 

compreendida entre dois pontos de intersecção. Ao contrário do mapa axial, que considera as linhas 

inteiras, o mapa de segmentos considera apenas a porção de linha entre duas intersecções de modo a 

detetar linhas semi-contínuas no sistema. Ao medir os ângulos acumulados entre cada segmento 

permite determinar os percursos angulares mais curtos num sistema espacial.  

  

																																																								
64 Al_Sayed, K.; Turner, A.; Hillier, B.; Shinichi, I. (2014). Space Syntax Methodology, UCL, London. 
65 Klarqvist, Björn (1993). A Space Syntax Glossary, artigo no Nordic Journal of Architecture Research vol. 6 no. 2. 
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4.2. VARIÁVEIS E METODOLOGIA 
 

São várias as medidas utilizadas para a análise dos mapas axiais e de segmentos. Como refere 

Heitor e Pinelo (2015), de todas as medidas desenvolvidas e testadas salientam-se duas pela sua 

capacidade de análise de configurações urbanas: Escolha (do inglês Choice) e Integração (do inglês 

Integration).  

“Escolha” (chamada ‘Betweenness‘ na teoria dos grafos) pode descrever-se como uma medida 

do potencial movimento de passagem, ou seja, está relacionada com a probabilidade de se passar numa 

determinada via ao realizar o caminho mais curto numa deslocação de um ponto a outro do mapa. Esta 

variável pode prever os potenciais movimentos (pedonais ou viários mais prováveis). As vias que são 

atravessadas por um maior número de caminhos, terão maiores valores de escolha e são representadas 

com as cores quentes, e vice-versa66. Será apenas feita a análise global da escolha, visto esta ser 

suficiente para explicar a relação da universidade com a cidade. É medida calculando o caminho de 

menor “custo” em termos de mudança de direção acumulada entre todos os possíveis pares de 

origem/destino (em que cada elemento do mapa/grafo é considerado como possível origem e destino).  

Assim, os elementos do mapa que cumulativamente pertencerem aos caminhos de menor custo entre 

todos os pares origem/destino com mais frequência terão maiores valores de escolha, sendo que este 

somatório é depois dividido pelo número total de possíveis viagens. Pelo contrário, os elementos que 

cumulativamente se encontrarem menos frequentemente no somatório de todos os caminhos de menor 

custo terão menores valores de escolha.  

“Integração”, é uma medida do grau de centralidade. Na teoria dos grafos a propriedade 

equivalente chama-se ‘Closeness’ e mede o quão próximo cada espaço se encontra, em média, dos 

outros espaços. A integração tende a salientar os espaços na cidade que, em regra, o transeunte 

comum chamaria de ruas principais, estando muitas vezes associado ao conceito de centro urbano. A 

integração mede o número de mudanças de direção necessárias para ir de uma via a qualquer outra do 

mapa, utilizando o caminho mais curto. Pode ser analisada a vários níveis, para o âmbito desta 

dissertação serão estudados dois níveis: raio N que mede o quão profunda ou superficial é uma linha em 

relação a todas as outras linhas e o raio 3 que mede quão profunda ou superficial é uma linha em relação 

a outras linhas que estão a uma distancia de 3 mudanças de direção. A primeira considera-se uma 

análise global da integração e a segunda uma análise local. Uma integração local é um melhor indicador 

para movimento de menor escala, ou movimentos pedonais67. Esta variável é normalmente um indicativo 

de quantas pessoas são prováveis estarem num certo espaço. As vias mais superficiais requerem um 

menor número de mudanças de direção e terão valores maiores de integração, sendo representadas no 

mapa por cores quentes (encarnado, cor-de-laranja, etc.). As mais profundas são as mais segregadas, 

exigem um maior número de mudanças de direção e representam-se por cores frias (azul, verde, etc.). 

Os valores de integração e escolha não permitem uma comparação imediata entre os casos de 

estudo. Para ultrapassar essa limitação optou-se por utilizar o sistemas de quartis, fazendo 

																																																								
66 Al_Sayed, K.; Turner, A.; Hillier, B.; Shinichi, I. (2014). Space Syntax Methodology, UCL, London. 
67 Hillier, Bill (1996). Space is the machine, A configurational theory of architecture, Cambridge University Press, Cambridge. 
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posteriormente uma aproximação mais rigorosa. Dividiu-se a escala de valores em quatro conjuntos, 

encontrando os valores para os 75%, 50% e 25%. podendo integrar os resultados obtidos nestas quatro 

categorias. Para que os resultados fossem mais precisos, ainda se dividiu estes quartis em percentagens 

menores (de 5% em 5%). Deste modo os valores quantitativos para o eixo da universidade podem ser 

incluídos nestes grupos e, assim, serem facilmente comparados entre as cidades. Um eixo apresenta 

valores negativos se estiver integrado em categorias percentuais a cima dos 50%, i.e. se pertencer ao 

grupo dos 90% significa que apenas 10% das vias têm valores inferiores. Em anexo encontram-se 

tabelas realizadas para cada caso de estudo com os valores e quartis de cada variável. 

As variáveis “NAIN” e “NACH” fazem parte de um conjunto de novas variáveis (2012) que 

normalizam os valores de integração e escolha permitindo uma comparação imediata de sistemas de 

diferentes dimensões. Enquanto que os valores de integração e escolha são relativos ao sistema espacial 

em estudo e não podem ser diretamente comparáveis com outros sistemas, os valores de NAIN e NACH 

permitem a comparação. É possível caracterizar os sistemas espaciais de acordo com os seus valores 

máximos e médios de integração e de escolha. Os valores máximos definem a estrutura em primeiro 

plano da malha da cidade e os médios definem a do plano de fundo.  

A “NAIN” é a integração angular normalizada. Esta variável compara o sistema com a média 

urbana, relacionando a contagem de nós (“Node Count”) com a segregação (“Total Depth”). O valor da 

contagem de nós define-se pelo número de segmentos encontrados no trajeto de um ponto a outro, ou 

seja, quando analisado, o raio N define o tamanho da cidade. Resumindo, os valores máximos e médios 

da NAIN estão relacionados com a facilidade de acessibilidade na rede viária. 

A “NACH” representa a escolha angular normalizada, percebendo a relação da escolha com a 

segregação. Quanto mais segregado é um sistema, mais altos serão os valores de escolha dentro 

desse. Por exemplo, num sistema ideal, todas as vias estavam igualmente integradas, o que fazia descer 

a variação dos valores da escolha, visto que a probabilidade de passar em qualquer uma das vias era 

semelhante. Os valores médios da NACH estão associados à continuidade da malha no plano de fundo 

(quanto mais elevado for este valor, mais ortogonal é a malha da cidade). No entanto, os valores 

máximos representam a deformação ou interrupção da malha em primeiro plano (quanto mais elevado 

for este valor, mais estruturada é a cidade). Na NACH, ao contrário de na NAIN, os valores médios e 

máximos não estão relacionados entre si.68 
 

Fórmulas:  NAIN = CONTAGEM DE NÓS1,2
(SEGREGAÇÃO+2)       NACH = log (ESCOLHA+1)

log (SEGREGAÇÃO+3) 

 

Para cada um dos caso de estudos foi feita uma breve introdução histórica do campus e da 

cidade onde se insere, uma análise do mapa axial, que investiga as variáveis “integração” (do inglês 

“integration”) e “escolha” (do inglês “choice”), e por fim, um estudo do mapa de segmentos examinando 

as variáveis “NAIN” e “NACH”. No final foi feita a comparação entre as três cidades e universidades de 

acordo com os resultados obtidos anteriormente.   

																																																								
68 Hillier, B.; Yang, T.; Turner, A. (2012). Normalising least angle choice in depthmap – and how it opens up new pespectives on the 
global and local analysis of city space, publicado na JOSS, 3(2)155-193, UCL, London. 
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4.3. ANÁLISE DESCRITIVA DAS CIDADES 
 

4.3.1. CAMBRIDGE – MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 
Cambridge é uma cidade com uma dimensão de 1 847 Ha e cerca de 110 000 habitantes, 

localizada no estado de Massachusetts nos EUA, situada a norte da cidade de Boston e separada desta 

pelo Rio Charles. Estabelecida em 1630, através da colonização europeia, o seu nome está associado à 

cidade e à universidade de Cambridge no Reino Unido. É uma cidade que se destaca pela localização 

das duas das principais universidades do país (Universidade de Harvard e Massachusetts Institute of 

Technology) . 

A expansão foi feita tendo em consideração a relação com Boston, i.e. valorizando as zonas 

junto ao rio a sul e sudeste. O início da urbanização fez-se desde onde é hoje “Harvard Square”, 

desenvolvendo-se para noroeste e sudeste com o passar dos anos. Hoje em dia, a cidade apresenta 

uma configuração pouco ortogonal mas com uma malha regular. É possível distinguir quatro eixos 

principais em Cambridge (“Hampshire Street”, “Cambridge Street”, “Massachusetts Avenue” e “Concord 

Avenue”) identificados no mapa abaixo (Fig. 4.1.). 

O campus do MIT situa-se no limite sudeste da cidade, na margem norte do Rio Charles. As vias 

de principal acesso ao campus são: “Vassar Street”, “Memorial Drive”, “Main Street”, e a “Massachusetts 

Avenue” que foi considerada o eixo da universidade. (ver Fig. 4.1.).  
 

 
Fig. 4.1. Mapa de Cambridge, Massachusetts com o MIT e os principais eixos assinalados 
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Mapa Axial — Integração 
 

No mapa da integração global (raio N) é possível ver que “Harvard Square” é a área mais 

integrada e verificar um aumento da segregação nas periferias, nomeadamente onde se situa o MIT. No 

entanto, tanto a “Vassar Street” como a “Massachusetts Avenue” aparecem relativamente integradas no 

sistema, sendo que o eixo da universidade está incluído no grupo dos 35% mais integrados da cidade, 

com um valor de integração acima da média. (ver anexo 1). 

Já na integração de raio 3 podem-se observar que duas das vias de ligação ao campus (a 

“Vassar Street” e a “Memorial Drive”) pertencem às mais integradas no contexto urbano, tornando o MIT 

numa centralidade local. Apesar disso, a “Massachusetts Avenue” que é o eixo da universidade, está 

apenas nas 60% mais integradas (ver anexo 1), mostrando um interior de campus mais segregado. 
 

 1) 

 2) 
Fig. 4.2. Mapa Axial de Cambridge, Massachusetts. 1) Integração [HH] de raio N; 2) Integração [HH] de raio 3 
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Mapa Axial — Escolha 
 

No mapa da escolha de raio N, é possível determinar, no centro da cidade, quatro eixos onde os 

valores de escolha são os mais elevados (visíveis a encarnado no mapa), são eles: “Concord Avenue”, 

um troço da “Garden Street”, um pequeno fragmento da “Massachusetts Avenue” e a “Cambridge 

Street”. Apesar do valor da escolha para o eixo da universidade ser muito superior à média, ainda assim 

situa-se nos 90% de maior escolha do sistema (ver anexo 1), um resultado bastante negativo. Conclui-

se, então, que o campus é pouco utilizado em deslocações variadas, excepto nos casos em que este 

seja o ponto de origem ou de destino dentro da cidade de Cambridge.  
 

 
Fig. 4.3. Mapa Axial de Cambridge, Massachusetts. Escolha de raio N 
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Mapa de Segmentos — NAIN  
 
Existem alguns eixos que se destacam por terem valores de NAIN mais elevados, sendo um 

deles a “Massachusetts Avenue”, que liga o centro da cidade diretamente ao MIT. Visto que a “Vassar 

Street” e a “Main Street” têm valores médios de NAIN (representadas a amarelo no mapa) e que a 

“Memorial Drive” já possui valores mais baixos (a verde claro), o eixo da universidade acaba por ser a via 

principal de acesso ao campus. As vias de distribuição e acesso local no interior do campus são as 

menos acessíveis, exibidas a verde escuro e azul. O valor médio e máximo de NAIN para Cambridge é 

respetivamente 0,97508 e 1,57836. O valor para a “Massachusetts Avenue”, o eixo da universidade, é 

de 1,31715 enquadrando-se nos 25% mais integrados da cidade. (ver anexo 1). 

 

 
Fig. 4.4. Mapa de Segmentos de Cambridge, Massachusetts. NAIN de raio N 
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Mapa de Segmentos — NACH 
 

No mapa de Cambridge da variável NACH de raio N é clara a distinção entre as estruturas de 

primeiro plano e de plano de fundo. A de primeiro plano é composta pelas vias de valores máximos 

(representadas a encarnado e laranja escuro) e corresponde aos eixos principais da cidade (o valor 

máximo de NACH é 1,60075). A estrutura de plano de fundo, indicada pelas vias de valores médios 

(representadas a laranja claro e amarelo), mostra que a malha é pouco ortogonal e possui uma boa 

continuidade (o valor médio de NACH é 0,72713). Isto é comprovado pela pouca quantidade de vias de 

baixos valores. Em relação ao campus da universidade, as quatro vias principais que o ligam à cidade 

(“Massachusetts Avenue”, “Vassar Street”, “”Main Street” e a “Memorial Drive”) fazem parte da estrutura 

de primeiro plano, o que significa que são usadas por vários utilizadores da cidade e não apenas por 

quem pretende aceder ao campus. O valor da NACH para o eixo da universidade (de 1,41772) 

comprova isto, estando no grupo das 25% das vias com valores mais elevados. (ver anexo 3). 

 

 
Fig. 4.5. Mapa de Segmentos de Cambridge, Massachusetts. NACH de raio N 
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4.3.2. LAKELAND – FLORIDA SOUTHERN COLLEGE 
 
Lakeland é uma cidade situada no centro do estado norte americano da Florida, entre as 

cidades de Tampa e Orlando. Tem aproximadamente 19 300 Ha e 103 000 habitantes. A cidade foi 

estabelecida no ano de 1870, mas o seu grande desenvolvimento só começou a partir de 1884 com a 

chegada dos caminhos de ferro à zona. O seu nome vem da grande quantidade de lagos existentes na 

área.  

A primeira urbanização nasceu onde é hoje o centro da cidade (perto dos lagos “Wire”, “Mirror” e 

“Morton”). Com o tempo foi crescendo para norte, sul, nascente e poente mediante as linhas de 

comboio que foram sendo criadas. Presentemente mostra uma configuração relativamente ortogonal 

com uma malha regular. Desta vez identificam-se seis eixos principais da cidade: “Florida Avenue”, 

“Memorial Boulevard”, “Bartow Road”, “Wabash Avenue”, “Ariana Street” e “10th Street” assinalados no 

mapa (ver Fig. 4.6.). 

O recinto da Florida Southern College está situado ligeiramente a sul do centro da cidade, 

adjacente ao Lago “Hollingsworth”. As vias de acesso ao campus são: “Frank Lloyd Wright Way”, 

“Ingraham Avenue”, “Hollingsworth Road”, “Lake Hollingsworth Drive” e a “Johnson Avenue”, 

considerada o eixo da universidade. (Fig. 4.6.). 

 

 
Fig. 4.6. Mapa de Lakeland, Florida com o FSC e os principais eixos assinalados 
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Mapa Axial — Integração  
 
Em ambos os mapas da integração (raio N e raio 3) é possível isolar a “Florida Avenue” como o 

eixo mais integrado da cidade. Na integração global, as zonas com valores mais elevados desenvolvem-

se ao longo deste eixo. A “Frank Lloyd Wright Way” e a “Ingraham Avenue”, que conectam o campus à 

cidade, estão dentro das vias mais integradas da cidade. No entanto, o eixo da universidade (“Johnson 

Avenue”) está apenas no grupo dos 35% mais integrados. (ver anexo 2). 

No mapa da integração local de raio 3 não se destacam centralidades locais na cidade. No 

entanto, pela malha ortogonal e continuidade viária dentro do espaço urbano, as vias mais conectadas 

destacam-se e apresentam valores de integração R3 mais altos, pois são mais acessíveis a partir de 

pontos próximos no sistema. O campus passa a ser uma zona mais segregada apenas com a “Ingraham 

Avenue” a ter um valor mais elevado. Nesta análise, o eixo da universidade faz parte do grupo dos 60% 

mais integrados. (ver anexo 2). 

 1) 

 2) 
Fig. 4.7. Mapa Axial de Lakeland, Florida. 1) Integração [HH] de raio N; 2) Integração [HH] de raio 3 
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Mapa Axial — Escolha 

 

Esta variável continua a mostrar a proeminência da “Florida Avenue”. Aliás, é a única via em toda 

a cidade com um valor elevado de escolha, estando de acordo com um valor de integração global alto 

com a malha ortogonal de Lakeland. Isto faz com que o valor máximo aumente consideravelmente mas 

que o médio continue muito baixo, devido a todas as outras vias do sistema. Deste modo, os valores da 

escolha para a universidade são também bastante baixos e o valor do eixo universitário encontra-se 

apenas no grupo de 85% com maior escolha do sistema (situado abaixo do valor médio) (ver anexo 2). 

Ainda assim, a “Ingraham Avenue” aparenta ser a via de ligação à universidade com maior probabilidade 

de passagem em percursos aleatórios dentro de Lakeland. 

 

 
Fig. 4.8. Mapa Axial de Lakeland, Florida. Escolha de raio N 
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Mapa de Segmentos — NAIN  

 
A “Florida Avenue” continua a destacar-se com o valor de NAIN mais elevado, não havendo mais 

nenhuma via com um valor próximo. Todas as vias que rodeiam a universidade (“Frank Lloyd Wright 

Way”, “Ingraham Avenue”, “Hollingsworth Road” e a “Johnson Avenue”), bem como as de distribuição 

interior no campus, apresentam valores relativamente baixos, estando representadas com as cores 

amarelo, verde ou azul no mapa. Isto demonstra a pouca acessibilidade geral do campus dentro cidade 

de Lakeland. O facto do valor do eixo do FSC ser de 1,24888, estando apenas nos 50% mais 

integrados, mostra que a universidade não é extremamente acessível dentro da cidade. O valor médio é 

de 1,08456 e o máximo é 1,85018. (ver anexo 2). 

 

 
Fig. 4.9. Mapa de Segmentos de Lakeland, Florida. NAIN de raio N 
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Mapa de Segmentos — NACH 
 

Mais uma vez no mapa da NACH, as vias com valores mais elevados, representadas a 

encarnado e laranja escuro, fazem parte da estrutura de primeiro plano e isolam as vias de maior 

importância da cidade mostrando uma cidade estruturada (o valor máximo é 1,64683 (ver anexo 2)). A 

estrutura de segundo plano, representada pelas vias de valores médios, a laranja claro e amarelo no 

mapa, mostram uma maior continuidade e ortogonalidade no plano de fundo (o valor da média é 

0,73568 (ver anexo 2)). Apesar do eixo da universidade (“Johnson Avenue”) ter um valor médio, com 

apenas 1,111929 e no grupo dos 50% maiores valores de NACH (anexo 2), tanto a “Frank Lloyd Wright 

Way” como a “Ingraham Avenue” fazem parte da estrutura de primeiro plano, sendo duas vias de grande 

utilização na cidade. 

 

 
Fig. 4.10. Mapa de Segmentos de Lakeland, Florida. NACH de raio N 
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4.3.3. CHICAGO – ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
 
Chicago, situada no estado do Illinois, é a terceira cidade com maior população nos Estados 

Unidos da América, com aproximadamente 2.7 milhões de habitantes. Situada na margem sudoeste do 

“Lago Michigan”, a cidade tem uma área de cerca de 60 600 Ha. A cidade foi incorporada em 1833 por 

estar num local de fácil conexão entre o “Rio Mississipi” e os “Grandes Lagos”, fortalecendo o comércio, 

distribuição e transportação na América. Com o aparecimento dos caminhos de ferro na zona em 1848, 

a cidade tornou-se ainda mais importante na ligação entre o oeste e este do país.  

A cidade começou por se estabelecer no local onde se juntava o “Rio Chicago” e os seus ramos 

norte e sul, atualmente o centro de Chicago, ligeiramente a poente das margens do “Lago Michigan”. 

Foi-se desenvolvendo a partir deste local para todas as direções, de acordo com as linha férreas que 

apareceram mais tarde. Em finais do sec XIX / início do século XX, a cidade de Chicago anexou várias 

vilas e povoações vizinhas, crescendo para os limites de hoje a Sul, Sudeste e Noroeste. Desde o início, 

e até hoje, que Chicago apresenta uma configuração bastante ortogonal e uma malha regular. Pela 

dimensão da cidade, é possível identificar um maior números de eixos principais (onze), são eles: 

“Ashland Avenue”, “Damen Avenue”, “Kedzie Avenue”, “Pulaski Road”, “Cicero Avenue”, “Cermak Road”, 

“Roosevelt Road”, “Jackson Boulevard”, “Chicago Avenue”, “Divison Street” e “North Street”. Para o 

desenvolvimento desta dissertação foi apenas analisada a parte central da cidade de Chicago, sendo 

limitada a norte pela “Irving Park Road” e a sul pela “Marquette Road”. (ver mapa abaixo (Fig. 4.11.). 

O campus do Illinois Institute of Technology situa-se a sul do centro da cidade, mas não 

demasiado afastado. As principais vias de acesso ao IIT são: “31st Street”, “33rd Street”, “35th Street”, 

“La Salle Street”, “Michigan Avenue” e a “State Street” considerada o eixo da universidade. (Fig. 4.11.). 

 
Fig. 4.11. Mapa de Chicago, Illinois com o IIT e os principais eixos assinalados 
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Mapa Axial — Integração  
 
Como Chicago tem uma malha bastante ortogonal, é possível destacar nos dois mapas da 

integração vários eixos principais com valores mais elevados, representados a encarnado. Apesar de 
tudo, na integração de raio N, é possível ver uma concentração de zonas integradas na parte central do 
mapa (centro histórico da cidade), deixando as zonas noroeste e sul um pouco mais segregadas 
(principalmente junto ao rio). O eixo da universidade (“State Street”) está situado no grupo dos 20% mais 
integrados (ver anexo 3). Juntamente com a “35th Street” (a sul do campus) representam as duas vias 
mais integradas com acesso ao IIT. 

A um raio menor começam a aparecer centralidades locais ao longo dos eixos de valores 
elevados, deixando de haver visivelmente zonas segregadas. Aqui o eixo universitário apresenta um valor 
superior ao da integração global, encontrando-se nos 10% mais integrados, muito acima da média (ver 
anexo 3). Neste raio, outras vias ligadas à universidade também aparecem com valores elevados. 
Organizadas por ordem decrescente de valores de integração são a “Michigan Avenue”, a “35th Street”, 
a “31st Street” e a “33rd Street”.  

1) 

2) 
Fig. 4.12. Mapa Axial de Chicago, Illinois. 1) Integração [HH] de raio N; 2) Integração [HH] de raio 3 
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Mapa Axial — Escolha 

 

Quanto à escolha, é fácil destacar as vias de valores máximos (cerca de cinco representadas a 

encarnado) e algumas de valores médios (representadas a amarelo). De resto, a generalidade do mapa é 

composto por vias de valores baixos de escolha (a azul ou verde). O eixo da universidade é uma das vias 

de valor médio, encontrando-se no grupo dos 45% com maior escolha (ver anexo 3), muito acima da 

média. Nenhuma das outras vias que acedem ao campus do IIT têm valores tão elevados, deduzindo-se 

que a “State Street”, é o eixo com maior probabilidade de ser percorrido em deslocações aleatórias em 

Chicago, que não tenham como pontos de origem ou destino o IIT. 

 

 
Fig. 4.13. Mapa Axial de Chicago, Illinois. Escolha de raio N 
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Mapa de Segmentos — NAIN  

 
Desta vez distinguem-se aproximadamente 10 vias com valores elevados de NAIN (a encarnado 

e laranja no mapa), sendo o valor máximo de 3,57899 (ver anexo 3). As de menor valor estão 

concentradas nas zonas noroeste e sudeste da cidade, o valor médio de NAIN para a área de estudo é 

2,32189 (ver anexo 3). A “State Street”, o eixo do IIT, aparece com uma elevada integração normalizada 

(3,02729), na casa dos 25% (ver anexo 3), mostrando a fácil acessibilidade com campus de norte a Sul 

de Chicago. As restantes vias que conectam com o campus têm valores relativamente baixos de NAIN, 

estando representadas a verde e a azul. 

 

 
Fig. 4.14. Mapa de Segmentos de Chicago, Illinois. NAIN de raio N 
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Mapa de Segmentos — NACH 
 

Como era previsível, o valor médio para a cidade é bastante elevado (0,96666) confirmando que 

é uma cidade de configuração bastante ortogonal. O facto do valor máximo ser também elevado 

(1,66051) mostra que a cidade é muito estruturada. O mapa abaixo comprova estes valores, sendo difícil 

distinguir a estrutura de primeiro plano da de segundo plano. Aqui, o IIT está rodeado de vias com 

valores elevados. No entanto, o eixo da universidade é a que tem o valor mais elevado (1,54292 no 

grupo dos 25% (ver anexo 3)), o que revela a sua importância no sistema global e não apenas como 

acesso ao IIT. Em ordem decrescente de valores de escolha normalizada seguem-se a “35th Street”, a 

“Michigan Avenue” e a “31st Street” no que toca às vias próximas do campus. 

 

 
Fig. 4.15. Mapa de Segmentos de Chicago, Illinois. NACH de raio N 
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4.4. ANÁLISE COMPARATIVA DAS CIDADES 

 
Como foi visto anteriormente as três cidades em estudo têm características bastante diferentes, 

daí ser difícil proceder a uma comparação direta entre elas. No entanto, através das variáveis e dos 

processos de análise utilizados neste capítulo, é possível estudar em paralelo a inserção dos campi nas 

cidades, determinando o que poderá ter uma melhor relação universidade-cidade.  

Chicago é a cidade que mais sobressai do conjunto. Sendo uma grande metrópole americana, 

possui uma população e uma dimensão muito superiores a qualquer um dos outros casos. Lakeland é 

uma pequena cidade no interior da Florida, que apesar de ter dez vezes a área de Cambridge, possui um 

menor número de habitantes do que esta, que é uma cidade sobretudo universitária. Cambridge é a 

cidade mais antiga, tendo mais dois séculos que qualquer uma das outras, devido à sua colonização 

inglesa diferencia-se também pela sua configuração pouco ortogonal. O desenvolvimento da cidade foi 

comum a todos os casos, tendo sido feito do centro para a periferia (no caso de Lakeland e Chicago 

teve em conta as linha férreas). 

Para cada variável decidiu-se analisar numericamente os valores de apenas um eixo, 

considerado o de principal acesso à universidade. De seguida determinou-se em que fração se 

encontravam esses valores, dentro do panorama geral do sistema, de forma a que seja mais fácil a 

comparação das três universidades. Em alguns casos esse eixo da universidade acaba por não ser o 

que apresenta valores mais elevados em relação a outras vias de acesso aos campi, estando muitas 

vezes mais recolhidos de forma a conferir privacidade ao interior dos campi.  

Os valores gerais de integração de raio N nas três cidades são distintos. Em Cambridge os 

valores são claramente mais elevados no centro e vão diminuindo em direção à periferia. Já em Lakeland 

as zonas mais integradas estão dispostas ao longo de um grande eixo principal que percorre a cidade 

de norte a sul. O mapa de Chicago mostra que em vez de zonas existem vias mais integradas, que 

atravessam a cidade em vez de estarem concentradas. Em relação aos valores para os eixos das 

universidades, a um nível global, estes acabam por ser semelhantes aos de integração, estando todos 

situados a cima da média. Em Cambridge e Lakeland ambos estão nos 35% enquanto que em Chicago 

está nos 20%. Isto deve-se ao facto da “State Street” atravessar praticamente toda a cidade de norte a 

sul, tornando-se numa via de grande integração. (Ver anexos 1, 2 e 3). 

Considerando a integração com um raio de três mudanças de direção também se observam 

valores muito díspares nas três cidades. Enquanto que em Cambridge e Lakeland o número de vias 

integradas diminui consideravelmente (ainda que Cambridge as tenha em maior número), Chicago tem o 

comportamento oposto, aumentando drasticamente o número de vias integradas ao ponto de ser difícil 

distinguir centralidades locais. Os valores para os eixos dos campi relatam isto precisamente. Em 

Cambridge e em Lakeland ambos se encontram apenas no grupo dos 60% mais integrados, apesar de 

outras vias de acesso ao MIT apresentarem valores maiores, fazendo com que este seja considerado um 

centralidade local. Já em Chicago o valor de integração do eixo encontra-se nos 10% mais elevados, um 

valor muito favorável para a relação e integração do campus na cidade. (Ver anexos 1, 2 e 3). 
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Em relação à escolha, os três mapas apresentam poucos eixos com valores elevados, deixando 

a maioria das vias com valores bastante baixos. As percentagens onde se encontram os eixos da 

universidades demonstram isso, apesar de serem diferentes entre si. Em Cambridge o eixo encontra-se 

nos 90% mais integrados mas tem um valor acima da média. Em Lakeland situa-se no grupo dos 85% 

com um valor abaixo da média. Já Chicago tem o melhor resultado, o eixo está inserido no grupo dos 

45%, um valor muito acima da média (Ver anexos 1, 2 e 3). No entanto pode-se concluir que é pouco 

provável que qualquer um destes campi seja atravessado em deslocações que não os tenham como 

destino ou origem, dentro das respectivas cidades. 

Na variável da Integração angular normalizada (NAIN) já é possível comparar diretamente os 

valores dos eixos das diferentes universidades sem recorrer a percentagens, bem como os valores 

máximos e médios. Ambos estes valores são mais elevados na cidade maior (Chicago) e mais baixos na 

cidade de menor dimensão (Cambridge). A integração do eixo da universidade já não segue o mesmo 

princípio. O IIT em Chicago continua a ser de longe o mais integrado do três, com um valor de 3,02729. 

No entanto, em ordem decrescente, segue-se o MIT em Cambridge com 1,31715, deixando o FSC com 

o menor valor de integração em relação à sua cidade (1,24888). (Ver anexos 1, 2 e 3). 

Ao contrário de na NAIN, os valores médios e máximos de NACH não se relacionam 

obrigatoriamente, i.e. o valor médio pode ser elevado e o valor máximo baixo ou vice versa. No entanto, 

este não é o caso de nenhuma das cidades em estudo, onde a média alta corresponde a um máximo 

também alto. Visto que um valor médio elevado significa que a cidade é mais ortogonal, então como era 

de esperar, Chicago tem o valor maior (0,96666) enquanto que Cambridge tem o valor menor (0,72713). 

Quanto aos máximos (que representam o quão organizada é uma cidade), apesar da diferença entre os 

valores das três cidades não ser tão evidente, acontece a mesma coisa: valor maior em Chicago com 

1,66051 e valor menor em Cambridge com 1,60075. O valor médio de Lakeland está mais próximo do 

de Cambridge mostrando que apesar de tudo a sua configuração não é tão ortogonal, mas o valor 

máximo está mais próximo de Chicago exibindo que é uma cidade estruturada. O valor para o eixo da 

universidade é mais uma vez superior em Chicago com 1,54292, no entanto segue-se o eixo do MIT em 

Cambridge com 1,41772, deixando o do FSC como o que apresenta uma probabilidade mais baixa de 

ser percorrido por utilizadores externos à universidade. (Ver anexos 1, 2 e 3). 

Percebe-se então que o campus do IIT em Chicago apresenta valores mais elevados em todas 

as variáveis analisadas. Concluindo que é o melhor inserido na cidade e que há uma elevada 

probabilidade de passar pelo campus em deslocações aleatórias dentro de Chicago. Tendo portanto 

uma melhor relação universidade-cidade. Desta análise comparativa, deduz-se igualmente que o 

campus do Florida Southern College em Lakeland é o que está menos integrado na cidade, com o seu 

eixo reservado a poente do campus com baixos valores de escolha. 
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Os três campi estudados pertencem a contextos onde a universidade já existia anteriormente, 

mas pela necessidade de aumentar as infraestruturas foi necessário mudar para uma nova localização e 

criar um novo campus. Embora as estratégias de produção e ocupação dos três campi tenham evoluído 

de formas distintas, hoje em dia as abordagens voltam a ter carizes semelhantes. 

Com o tempo começaram-se a criar planos mais flexíveis e com princípios de crescimento para 

o futuro, assumindo a falta de unidade formal do campus e dando um carácter próprio a cada elemento, 

através de novas formas e estilos arquitetónicos. Segundo Brian Edwards (2000; pp.14) “o desafio de 

um “master plan” universitário é criar uma comunidade académica e um ambiente de aprendizagem que 

sobreviva o passar dos anos”, conseguindo responder a todas as necessidades futuras. O MIT foi 

pioneiro neste novo método de planeamento logo após a 2ª Guerra Mundial, seguindo-se mais 

recentemente os campi do FSC e do IIT.  

Como defende Paul V. Turner (1984), na tradição norte-americana a universidade pretendia 

substituir a cidade i.e. tencionava ser vista como uma comunidade intelectual onde professores e 

estudantes viviam e aprendiam. Ainda hoje muitas universidades criam o tecido da cidade, como é o 

caso de Cambridge (atualmente a cidade resume-se quase exclusivamente à Universidade de Harvard e 

ao MIT). No entanto, isso já não acontece com os restantes casos de estudo.  

As vantagens de estar numa cidade predominantemente universitária e industrial são as 

possibilidades de desenvolvimento físico do campus, o MIT continua a crescer consideravelmente para 

norte e nordeste com a necessidade de criar novos parques empresariais e residenciais. Por esta razão, 

dentro dos três casos em análise, é o campus com maior área de implantação apesar de se situar na 

cidade de menor dimensão (Cambridge). 

Tanto o campus do FSC como o do IIT foram criados em cidades já bastante desenvolvidas. O 

campus do IIT conseguiu incorporar-se no tecido urbano preservando sempre o seu carácter especial, 

apesar de se situar numa cidade tão grande, densa e estruturada como Chicago onde existem cerca de 

outras quarenta instituições de ensino superior. O FSC é considerado a principal universidade da cidade 

de Lakeland (onde existe apenas mais seis instituições). Assim, o campus está rodeado de habitações 

unifamiliares destacando-se claramente do tecido urbano envolvente.  

 

Estudos recentes mostram que a primeira impressão que um campus desperta num estudante 

durante a sua primeira visita é fundamental para que este venha a optar por esta instituição para 

continuar os seus estudos. Esta impressão coincide muitas vezes com o primeiro impacto visual, mas 

também a qualidade dos espaços é decisiva na escolha de uma universidade futura. Estas qualidades 

são determinadas pela arquitetura e pelo planeamento dos campi, servindo normalmente de cartão de 

visita para a universidade. Assim, desde cedo que foi pedido a arquitetos de referência para projetarem 

“master plans” e edifícios para campi universitários, de forma a atrair o maior número de alunos e 

professores para a instituição.  

Esta estratégia levou a que nascessem novas experiências arquitetónicas e urbanísticas em 

recintos universitários, tornando-se eles próprios destinos turísticos e pontos de interesse na cidade. Isto 
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aconteceu nos três casos de estudo. Os planos de Frank Lloyd Wright e de Mies Van der Rohe para o 

FSC e o IIT, respetivamente, possuem a maior concentração de edifícios dos arquitetos, o que fez com 

que ao longo dos anos virassem lugares de visitas frequentes. O MIT, depois da 2ª Guerra Mundial, 

conseguiu criar no seu campus uma espécie de “museu de arquitetura”, onde diferentes edifícios 

projetados por grandes arquitetos conviviam juntos num recinto, atraindo não só estudantes como vários 

turistas. 

O MIT é também um dos primeiros casos onde a importância da arquitetura do seu campus se 

transformou, na prática, em resultados benéficos para a instituição. Ao atraírem mais e melhores 

estudantes, investigadores, professores e até empresas, promovem o progresso nas diferentes áreas e 

novas invenções, conseguindo um aumento de rendimentos. Daqui nasce o prestígio da universidade. 

Recentes edifícios construídos e planeados para os campi do FSC e do IIT estão gradualmente a 

transformar também estas universidades, tornando-as mais avançadas nas suas áreas. 

 

Percebe-se então que os três campi estudados são bastante distintos. Cada um serve o seu 

propósito e funciona de acordo com a cultura da sua universidade e a sua envolvente. O MIT, por ser 

uma instituição de referência, aposta na diversidade dos seus edifícios para lhe fornecer identidade. O 

FSC é uma pequena universidade integrada numa zona residencial da cidade. O plano de FLW foi 

desenhado especificamente para esse local e consegue destacar-se da envolvente. O campus do IIT, 

inserido num subúrbio de Chicago, passa despercebido pela sua malha ortogonal e edifícios de baixa 

altura e dimensão, tal como fora concebido por Mies Van der Rohe. No entanto, genericamente todos 

apresentam um equilíbrio entre espaços livres e edificados e uma relação com a envolvente. 
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5.1. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 
Esta dissertação focou-se em campi construídos apenas na primeira metade do século XX. 

Assim, os resultados deste estudo não podem ser generalizados por terem sido retirados num contexto 

específico, visto apenas terem sido investigados de forma profunda três casos de estudo dentro do 

tema.  

Desta forma há lugar para ampliar o estudo de campi universitários e da sua relação com a 

cidade. Começando por aumentar a amostra da analise, encontrando mais campi americanos da 

primeira metade do sec. XX ou chegando a expandir a investigação para a segunda metade desse 

mesmo século. Outro passo importante a dar poderá ser o estudo paralelo de campus noutras partes do 

mundo, analisando as diferenças de relação com a cidade dos campi europeus ou asiáticos por 

exemplo. 

A presente dissertação e os restantes estudos podem servir de ponto de partida para um 

trabalho sobre as estratégias de planeamento futuro de campi. No contexto de permanente evolução 

que se vive atualmente, uma análise desta espécie pode ser de extrema importância para a eleição de 

certos parâmetros para as universidades do futuro e do que se irá exigir delas. É certo que estas 

estratégias irão variar de acordo com os locais dos campi, planear numa cidade do Médio Oriente é 

bastante diferente que na Europa, na América ou até em África. No entanto, será interessante, não só 

entender essa diferença, como alcançar esse tipo de informação essencial para o futuro dos campi. 
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ANEXO 1 – Tabelas da Sintaxe Espacial de Cambridge 

 
Tabelas com valores de Cambridge para as diferentes variáveis com indicação dos quartis a que 

pertencem. Ainda com uma maior aproximação à percentagem de 5% em 5% no caso das variáveis não 

comparáveis diretamente. 

 

Var iável Eixo 
Campus 

Mínimo 
(100%) 75% 50% 25% Máximo 

(0%) Média Quart i l  

Escolha – 
ra io N 337 451 0 816 181,75 1 632 363,50 2 448 545,25 3 264 727 45 785,10 75%-100% 

Integração 
[HH] – ra io N 0,84252 0,19849 0,44480 0,69111 0,93742 1,18373 0,75297 25%-50% 

Integração 
[HH] – ra io 3 3,11857 0,21090 1,85721 3,50352 5,14983 6,79614 1,95315 50%75% 

 

Grupo 100% 95% 90% 85% 80% 75% Eixo 

Escolha – 
ra io N 0 163 236,4 326 472,7 489 709,05 652 945,4 816 

181,75 90% 

 

Grupo 50% 45% 40% 35% 30% 25% Eixo 

Integração 
[HH] – ra io N 0,69111 0,740372 0,78963 0,83890 0,88816 0,93742 35% 

 

Grupo 75% 70% 65% 60% 55% 50% Eixo 

Integração 
[HH] – ra io 3 1,85721 2,19281 2,52841 2,86400 3,19960 3,5352 60% 

 

 

Var iável Eixo 
Campus 

Mínimo 
(100%) 75% 50% 25% Máximo 

(0%) Média Quart is 

NAIN –  
ra io N 1,31715 0,30764 0,62532 0,94300 1,26068 1,57836 0,97508 0%-25% 

NACH –  
ra io N 1,41772 0 0,40019 0,80038 1,20056 1,60075 0,72713 0%-25% 
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ANEXO 2 – Tabelas da Sintaxe Espacial de Lakeland 

 
Tabelas com valores de Lakeland para as diferentes variáveis com indicação dos quartis a que 

pertencem. Ainda com uma maior aproximação à percentagem de 5% em 5% no caso das variáveis não 

comparáveis diretamente. 

 

Var iável Eixo 
Campus 

Mínimo 
(100%) 75% 50% 25% Máximo 

(0%) Média Quart is 

Escolha – 
ra io N 21 267 0 3 091 523 6 183 046 9 274 569 12 366 092 44 024,69 75%-100% 

Integração 
[HH] – ra io N 1,52920 0,43407 0,85354 1,27302 1,69249 2,11196 1,11827 25%-50% 

Integração 
[HH] – ra io 3 3,73764 0,21090 2,20318 4,19547 6,18776 8,18005 1,93219 50%-75% 

 

Grupo 100% 95% 90% 85% 80% 75% Eixo 

Escolha – 
ra io N 0 618 304,6 1 236 609,2 1 854 913,8 2 473 218,4 3 091 523 85% 

 

Grupo 50% 45% 40% 35% 30% 25% Eixo 

Integração 
[HH] – ra io N 1,27302 1,356914 1,440808 1,524702 1,608596 1,69249 35% 

 

Grupo 75% 70% 65% 60% 55% 50% Eixo 

Integração 
[HH] – ra io 3 2,20318 2,60164 3,00010 3,39855 3,79701 4,19547 60% 

 

 

Var iável Eixo 
Campus 

Mínimo 
(100%) 75% 50% 25% Máximo 

(0%) Média Quart is 

NAIN –  
ra io N 1,24888 0,41291 0,77223 1,13155 1,49086 1,85018 1,08456 25%-50% 

NACH –  
ra io N 1,11929 0 0,41171 0,82342 1,23512 1,64683 0,73568 25%-50% 

 

  



O CAMPUS UNIVERSITÁRIO NORTE AMERICANO DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 
ANA CATARINA SEABRA	

	
101 

ANEXO 3 – Tabelas da Sintaxe Espacial de Chicago 

 
Tabelas com valores de Chicago para as diferentes variáveis com indicação dos quartis a que 

pertencem. Ainda com uma maior aproximação à percentagem de 5% em 5% no caso das variáveis não 

comparáveis diretamente. 

 

Var iável Eixo 
Campus 

Mínimo 
(100%) 75% 50% 25% Máximo  

(0%) Média Quart is 

Escolha – 
ra io N 3 996 225 0 1 739 519 3 479 038 5 218 556 6 958 075 31 543,64 25%-50% 

Integração 
[HH] – ra io N 3,81463 0,82944 1,76201 2,69457 3,62714 4,55971 2,46736 0%-25% 

Integração 
[HH] – ra io 3 8,42372 0,21090 2,40584 4,60078 6,79572 8,99066 3,25096 0%-25% 

 

Grupo 50% 45% 40% 35% 30% 25% Eixo 

Escolha – 
ra io N 3 479 038 3 826 941,6 4 174 845,2 4 522 748,8 4 870 652,4 5 218 556 45% 

 

Grupo 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eixo 

Integração 
[HH] – ra io N 3,62714 3,813654 4,000168 4,186682 4,373196 4,55971 20% 

 

Grupo 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eixo 

Integração 
[HH] – ra io 3 6,79572 7,234708 7,673696 8,112684 8,551672 8,99066 10% 

 

 

Var iável Eixo 
Campus 

Mínimo 
(100%) 75% 50% 25% Máximo 

(0%) Média Quart is 

NAIN –  
ra io N 3,02729 0,76598 1,46923 2,17248 2,87574 3,57899 2,32189 0%-25% 

NACH –  
ra io N 1,54292 0 0,41513 0,83026 1,24538 1,66051 0,96666 0%-25% 
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ANEXO 4 – Mapa de Estudo do Campus do MIT 
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ANEXO 5 – Mapa de Estudo do Campus do FSC 
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ANEXO 6 – Mapa de Estudo do Campus do IIT 
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ANEXO 7 – Parede de Trabalho Composta ao Longo da Dissertação 

 
 




