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O projeto HIDS e a UNICAMP estão localizadas na cidade na Campinas, uma das
cidades mais povoadas do Estado de São Paulo e com grande importância econômica pela
presença de muitas indústrias e pelo favorável ecossistema empreendedor. Pensando a
respeito desse assunto, elaborei meu trabalho final partindo de uma análise crítica a respeito
de como ocorrerá o relacionamento do projeto HIDS e da comunidade de Campinas. Escolhi
esse tema por considerá-lo extremamente importante e não ter sentido aprofundamento desse
assunto ao longo das aulas. O objetivo do trabalho foi levantar pontos importantes que julgo
serem necessários para a criação do HIDS e o estabelecimento de uma relação boa com a
cidade de Campinas

Atualmente, uma boa parcela da população de Campinas desconhece a UNICAMP ou
conhece superficialmente. O principal ponto de contato entre a universidade e comunidade é o
Hospital das Clínicas, o que acaba por gerar uma impressão errada de que a UNICAMP é
apenas o Hospital. Esse envolvimento raso entre universidade e a cidade leva ao
questionamento do quanto a população conhece os frutos de seus investimento na educação
pública. A maior preocupação a respeito dessa questão, refere-se ao atual cenário político de
desvalorização do investimento público na educação, situação na qual as universidades
precisam de grande apoio da sociedade.
Pensando a respeito do distanciamento entre a UNICAMP e a cidade Campinas, o
planejamento do projeto HIDS deve se atentar para não cair numa situação semelhante. Três
pontos que devem ser analisados num primeiro momento é a (1) apresentação do projeto à
comunidade, (2) acessibilidade ao local e (3) envolvimento com a comunidade.
A apresentação do projeto HIDS a toda comunidade de Campinas deve ocorrer para
demonstrar a dimensão dessa iniciativa, aproximar a população do que está ocorrendo na
UNICAMP e para onde está se direcionando o investimento público, e para envolver toda a
população com o tema de sustentabilidade. Essa apresentação pode ser feita de várias formas
como eventos, panfletagem e notícias em rádios e jornais e deve ser arquiteta junto a prefeitura
de Campinas.
Com relação a acessibilidade, deve se ter em mente a defasagem do transporte público
de Campinas. A cidade apresenta dimensões muito grandes e viagens longas, até mesmo
curtas, chegam a levar em torno de 2 à 3 horas. Por se localizar em uma região afastada, o
projeto HIDS deve pensar em como aumentar a acessibilidade. Caso a situação não seja

trabalhada, a parcela da população que irá conhecer o projeto será referente às classes média
e alta, tornando o projeto não inclusivo.
Por fim, com relação ao envolvimento, este pode ser realizado de diversas formas.
Opções para esse envolvimento são:
● Criação de espaços abertos e interativos, como ocorre no caso do observatório
da UNICAMP;
● Desenvolvimento de projetos de extensão ou o direcionamento de projetos já
existentes da UNICAMP para o HIDS;
● Exposição de projetos em andamento para exposição pública, como ocorre com
os painéis solares da CPFL instalados na UNICAMP. Outras opções poderia ser,
por exemplo, a instalação de hortas verticais ou jardins botânicos.
● Desenvolvimento de projetos com contribuição direta para a cidade e de retorno
a médio prazo. Nesse caso, a ideia seria iniciar um movimento de transporte das
tecnologias desenvolvidas no HIDS para a cidade de Campinas a fim de tornar
os desenvolvimento científico produzido mais palpável para a população.
As sugestões e o pontos mencionados são apenas algumas questões iniciais de partida
para criação do relacionamento entre o HIDS e a cidade. Os problemas envolvidos são
complexos e exigirão movimentação por parte do projeto, da UNICAMP e da prefeitura de
Campinas. Para a construção, será necessária a participação da comunidade de Campinas a
fim de verificar qual seria a abordagem mais agradável para todos, tornando o desafio ainda
maior.
As possibilidades de como essa relação será estabelecida são inúmeras e a questão
primordial não é qual a abordagem será escolhida mas sim garantir o estabelecimento efetivo
de um relacionamento saudável. A ideia de criar um núcleo de sustentabilidade que abarque
diversos agentes interessados na temática é genial e, de fato, de suma importância para que o
país avance nesse assunto. O Brasil possui um grande potencial para se tornar destaque
nessa temática e o fortalecimento e união de iniciativas e agentes que fomentem e dêem
suporte a mudanças nacionais permitirá ações mais rápidas e efetivas na direção de um país
mais sustentável.
A parte mais interessante a respeito do HIDS não é seu potencial com relação a
quantidade e qualidade de iniciativas e pesquisas produzidas mas como essa produção pode
impactar a realidade do país. Para que isso ocorra é primordial que o conhecimento gerado no
HIDS saia e atinja a comunidade. Um primeiro passo para isso é o estabelecimento de uma
conexão com a cidade de Campinas que, posteriormente, poderá se estender para outras
regiões do país.

