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Esse documento sintetiza comentários e sugestões após a apresentação do HIDS para os presentes
na reunião de congregação do IEL.
A Prof(a). Dr(a). Patricia Prata, Departamento de Linguistica, mencionou a construção da Ecovila
Santa Margarida no bairro Guará, Distrito de Barão Geraldo. Segundo ela, é a primeira
ecovila urbana da cidade de Campinas. Para o registro do empreendimento junto à Prefeitura
de Campinas, foi exigido o replantio de mata ciliar nas margens do Ribeirão Anhumas,
construção de uma estação de tratamento do esgoto, uso de cisternas. Há outra ecovila sendo
criada há cerca de oito quilômetros da Ecovila Santa Margarida (uma ecovila rural, também
próxima do Ribeirão Anhumas). Por isso há um projeto de um corredor verde ligando os dois
empreendimentos, na forma de um parque de árvores. Flávio Januário é o arquiteto responsável
pelo projeto da Ecovila Santa Margarida. A professora mencionou que estas iniciativas
“conversam” com a iniciativa do HIDS e sugeriu uma aproximação entre esses empreendimentos.
Marco Aurelio explicou que gostaria de conhecer melhor o projeto e acrescentou que a
prefeitura de Hortolândia já procurou a Depi demonstrando interesse em projetos para criar
sistemas de lixo zero.
A Prof. (a). Dr. (a). Isabella Tardin Cardoso, do Departamento de Linguística, mencionou que o
Departamento de Linguística tem pesquisadores que estudam temas ligados ao clima e água. Há
também pesquisadores do Labeurb que estudam temas ligados à cidade. Ela recomendou que
esses professores conheçam o tema do HIDS.
A Prof. (a). Dr. (a) Anna Christina Bentes da Silva, do Departamento de Linguística, comentou que
achou o projeto muito interessante e sugeriu um diálogo com o tema das paisagens linguística,
como por exemplo, na forma de grafites, intervenções urbanas usando a linguagem,
incorporando uma visão da cidade como uma paisagem que inclui textos e linguagens diferentes.
Ela acrescentou que muitas intervenções paisagísticas são literárias. O IEL tem projetos nessa
área. O IA poderia ser um parceiro em futuros projetos.
O Prof. Dr. Lauro José Siqueira Baldini, do Departamento de Linguística, mencionou que o IEL
pode participar do HIDS pensando em questões subjetivas relacionados à cidade, levando em
consideração que muitos dos males que afetam as pessoas hoje em dia, como ansiedade e
depressão, têm a ver com o funcionamento da cidade e com a relação entre as pessoas nesse
ambiente. Ele sugeriu que o IEL formule uma contribuição nesse sentido.

O Prof. Dr. Alfredo Cesar Barbosa de Melo, do Departamento de Teoria Literária, lembrou da
importância da integração da cidade com a Unicamp, afirmando que o projeto urbanístico atual
da Universidade privilegia o carro (é “carrocêntrica”), o que ocasiona grandes dificuldade na
mobilidade na Unicamp e em seu entorno. Ele sugeriu que, com já está estabelecido um diálogo
com a Prefeitura de Campinas, o planejamento do HIDS leve em conta essa questão. Ele reforçou
que é o momento de fazer essa demanda.
O professor Marco Aurelio respondeu que a mobilidade é um dos temas indispensáveis para o
HIDS. “Não é possível falar em sustentabilidade sem considerar um projeto arrojado de
mobilidade”.
Um dos representantes discentes presentes mencionou o cancelamento do ônibus que faz o trajeto
entre a Unicamp e Limeira, o que tem feito que alguns alunos sejam forçados a deixar os cursos
por não terem meios de chegar à universidade.
A Prof. (a) Dr. (a) Edwirges Maria Morato, do Departamento de Linguística, apontou que projetos
dessa ordem requerem uma tecnologia de informação e comunicação. “O IEL pode ajudar de
diversas maneiras, especialmente a planejar a comunicação e prover uma tecnologia de
comunicação”. Segundo ela, seria muito difícil um projeto desse porte se concretizar sem uma
estratégia forte de comunicação.

