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APRESENTAÇÃO 

O Projeto “Parque Universitário da UFSC” é parte integrante do Plano Diretor do 

campus universitário no bairro da Trindade em Florianópolis, Santa Catarina, e 

desenvolvido pela Divisão de Planejamento (DIPLAN) do Escritório Técnico da 

Universidade (ETUSC) na Gestão do Prof. Dr. Álvaro Toubes Prata (2008-2012), 

Reitor da UFSC. 

 

INTRODUÇÃO 

A UFSC comemorará em 2010 seus 50 anos de existência. O campus universitário, 

com aproximadamente 1 milhão de m2, inserido no bairro da Trindade na região 

central da Ilha de Santa Catarina, cresceu nestes últimos  anos de forma 

surpreendente, até mesmo aos olhos dos mais otimistas, e encontra-se, hoje, com 

toda sua área ocupada  ou comprometida com novas edificações, exigindo, por isso, 

um re-planejamento com renovação de áreas, para que atenda com o máximo de 

qualidade ambiental às permanentes e crescentes demandas institucionais. 

O crescimento rápido e intenso do campus universitário, não foi um fato isolado e 

nem mesmo independente de outros condicionantes. Novos bairros surgiram 

provocando a segregação urbana. Os bairros vizinhos também tiveram um 

crescimento vertiginoso, transformando radicalmente os costumes, a cultura, a 

ideologia, as necessidades e as propriedades de suas populações. Chácaras e 

áreas de pastagens foram recortadas em ruas e se transformaram em condomínios 

horizontais e verticais; novas ruas surgiram sendo lajotadas inicialmente e asfaltadas 

posteriormente; áreas verdes e matas foram apropriadas e derrubadas; muitos rios e 

córregos foram poluídos, retificados e, alguns, foram até mesmo aterrados; carroças 

e bicicletas deram lugar aos automóveis e caminhões que hoje congestionam suas 

vias; o ar fresco e puro deu lugar ao ar poluído pelos motores; enfim, em 50 anos o 

aspecto bucólico do campo deu lugar à vida agitada e apressada das metrópoles do 

século XXI. 



Neste quadro, uma nova concepção de planejamento físico universitário está sendo 

proposta, precisando ser repensada a necessidade de reinserção real e efetiva da 

Ufsc à cidade de Florianópolis. Pretende-se trabalhar no sentido de permitir que, por 

um lado, esta reinserção ofereça à cidade todo o potencial de conhecimentos 

produzido na UFSC e, por outro lado, possa fazer desta inserção, uma via de duas 

mãos, de modo a facilitar à comunidade externa sua participação, não só, através de 

atividades culturais e de lazer, mas em atividades concretas relacionadas aos 

projetos acadêmicos. 

Assim, a atual proposta de criação do PARQUE UNIVERSITÁRIO pretende 

responder à necessidade social de integração UFSC / Comunidade oferecendo um 

espaço para desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão, de 

forma transdisciplinar, que dê suporte às atividades de acolhimento à população no 

sentido de gerar cidadania plena e proporcionar uma contribuição aos esforços 

sociais e governamentais de criar uma sociedade sustentável sob todos os pontos 

de vista. 

 

LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE FL ORIANÓPOLIS 

O campus, como a FIGURA 1 nos mostra, está cercado de bairros densamente 

habitados e urbanizados, mostrando grande carência de áreas de lazer, culturais e 

desportivas para as populações de menor poder aquisitivo. As áreas verdes 

existentes e previstas no antigo Plano Diretor Municipal na cidade tem apenas o 

caráter de preservação florestal, constituindo-se em áreas de preservação 

permanentes (APPs), tais como os manguezais e os topos de morros.  

No processo de urbanização, nem mesmo a legislação ambiental tem sido 

respeitada, levando à destruição das matas ciliares nos cursos d`água existentes, 

criando problemas graves de permeabilidade do solo com pavimentações em 

excesso e resultando em freqüentes alagamentos e enchentes. Sabemos que estes 

não são problemas exclusivos de Florianópolis, porem, aqui e em outras cidades de 

Santa Catarina, a evolução deste processo se deu de forma extremamente rápida e 

sem acompanhamento dos órgãos públicos municipais gerando, assim, os 

problemas que estão se refletindo de maneira bastante dramática e que o Brasil 

conhece pelo noticiário. 

 



 

 

FIGURA 1 – INSERÇÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA TRINDADE NO CONTEXTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS 



A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE UNIVERSITÁRIO 

 

Propõe-se inicialmente a delimitação de uma área de aproximadamente 88.000 m2  

(FIGURA 2). A área não é grande se considerarmos as necessidades comunitárias 

do município de Florianópolis, porém, enquanto área urbana, possui dimensões bem 

significativas, podendo se estender ao morro da Serrinha, a oeste do campus e 

ainda à área do Centro de Desportos, dependendo das definições funcionais do 

parque, seja como suporte às atividades acadêmicas, desportivas e comunitárias, 

seja como espaço de preservação ambiental e de lazer da população. 

A proposta de instituição do Parque pela universidade vem resgatar parte de uma 

dívida social importante que é a manutenção da preservação ambiental de área 

ainda existente no campus universitário, mesmo que nos últimos anos, a intervenção 

humana tenha transformado bastante a biodiversidade desta área. Por outro lado, 

entende-se que esta dívida está também na disponiblização da área para 

desenvolvimento de projetos de caráter acadêmicos transdisciplinares, educativos e 

de formação cultural popular para diversas faixas etárias da população de 

Florianópolis. Desta forma, a universidade passaria a contribuir concretamente com 

as populações dos bairros adjacentes numa perspectiva de melhoria de sua 

qualidade de vida, ao mesmo tempo em que passaria a formar novas consciências 

para uma vida em segurança, solidariedade e ética social. 

Estudos mostram que o ambiente social ao apresentar um conjunto de informações 

a serem processadas pelos indivíduos pode tanto estimulá-los positivamente quanto 

negativamente. Já a exposição à ambientes naturais teria a capacidade de restaurar 

a atenção, teria o potencial de “restaurar” os níveis de atenção e reduzir os de stress 

(Kaplam, 1989; 2001; 1995a; 1995b). Esses estudos indicam que o ambiente 

natural, através das propriedades informacionais denominadas de escape, mistério e 

compatibilidade facilitam tal processo. Essas propriedades não dizem respeito às 

características humanas ou ambientais per se, mas refletem a interação desses dois 

componentes. O esclarecimento que esses modelos nos dão ressalta os benefícios 

advindos da interação com ambientes naturais mas ainda expande o nosso 

entendimento à respeito das razões das pessoas preferirem paisagens de ambientes 

naturais à ambientes urbanos. 

As condições de saúde estão relacionadas à desaceleração do processo cognitivo, 

possibilitado pela atenção involuntária presente em ambientes restauradores e que 



promove o relaxamento do organismo. Assim sendo, uma maior compreensão dos 

mecanismos nos variados sistemas, capazes de mobilizar diferentes formas de 

atenção, podem ser significativos para o desenvolvimento de estratégias e técnicas 

capazes de promover a saúde. Um estudo americano publicado no Journal of 

Attention Disorders sugere que uma simples caminhada no parque pode ser 

benéfica para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 

ajudando-as a se concentrar. 

Logicamente pode-se alegar que haverá perdas econômicas com a transformação 

desta área em Parque, se tivermos em vista a apenas a grande valorização das 

terras, no entorno do campus, nas duas últimas décadas. Sabe-se que a atração de 

populações de mais alto poder aquisitivo, os investimentos públicos municipais em 

infraestrutura e saneamento básico e, os investimentos imobiliários privados, 

geraram esta supervalorização econômica. No entanto, estas perdas não se 

comparam aos grandes ganhos previstos com o aumento da qualidade de vida da 

população, com o fato de podermos proporcionar a produção de uma nova 

consciência social para o futuro, com a importante aplicação de novos métodos 

didáticos aos trabalhos acadêmicos, com a diminuição da criminalidade através de 

um convívio pacífico e solidário. 

O prazer do espaço comunitário aberto e natural compensa o modo de viver na 

cidade e o stress do trabalho acadêmico, é um lugar em que se pode estar sozinho, 

tranqüilo, porém desfrutando da natureza, do jardim, fazer exercício, ou passear com 

o cachorro perto de casa. O parque deve ser pensado com o uma extensão da casa, 

logo o que o afeta atinge o próprio quintal de cada usuário, deve fazer parte da vida 

diária, parte dos bairros vizinhos. Esse sentimento de pertencimento ajuda na 

manutenção e segurança da área.  



 
 
 

 
 

                      FIGURA 2 – ÁREA DE IMPLANTAÇÃO INICIAL DO PARQUE UNIVERSITÁRIO E AS POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO 
 
 



 

O CONCEITO DE PARQUE UNIVERSITÁRIO 

 

O Parque Universitário foi idealizado pela Divisão de Planejamento do ETUSC/UFSC 

a partir da consideração de duas vertentes de trabalho e lutas sociais quase 

independentes, mas que, no fundo, comungam com a preocupação social relativa à 

deterioração da qualidade de vida da população da cidade, bem como, com a busca 

de soluções para os diversos problemas urbanos.  

A primeira vertente, parte do corpo docente da UFSC, em diversas áreas de 

conhecimento, e se refere aos trabalhos de Extensão Universitária levados a cabo, 

durante muitos anos, pela universidade junto às populações de inúmeros municípios 

do Estado de Santa Catarina ou junto às populações de diversos bairros de 

Florianópolis, produzindo e disseminando um enorme cabedal de conhecimentos 

aos alunos universitários e às populações atendidas.  

São inúmeros os exemplos de trabalhos de extensão de grande valor social nas 

áreas da saúde, das ciências humanas, da arquitetura e urbanismo, da geografia, 

das artes, da educação, das modalidades desportivas, de engenharia sanitária, das 

ciências biológicas e agrárias, das ciências jurídicas e econômicas, enfim, das 

diversas áreas de conhecimento onde a universidade atua, proporcionados pelas 

iniciativas de docentes com grande consciência e responsabilidade social. 

A segunda vertente vem da própria comunidade dos bairros vizinhos ao campus 

universitário, que, de forma crescente, têm praticado uma luta incansável contra as 

ameaças de deterioração das condições de vida, decorrentes do acelerado e 

descontrolado crescimento urbano das últimas décadas em Florianópolis. Nos 

últimos anos, através das associações de bairro, sindicatos e instituições públicas, 

esta luta tem mostrado ao poder público que não se pode mais permitir este 

crescimento descontrolado desconsiderando o impacto nocivo que isto produz na 

vida das pessoas.  

No processo de participação social, nos debates sobre o Plano Diretor Participativo 

de Florianópolis, a população, em inúmeras reuniões e audiências públicas, tem 

manifestado toda a sua preocupação com os caminhos que segue esta urbanização 

desenfreada e todos os problemas decorrentes dela. Dentre os inúmeros problemas 

manifestados, está a carência de espaços públicos de lazer, desportivos e culturais 



na região da Bacia do Itacorubi e em especial dos bairros do Pantanal, Serrinha, 

Carvoeira, Córrego Grande e Trindade, que são, por coincidência, os bairros mais 

próximos do campus universitário da UFSC. 

Na universidade, durante os debates ocorridos em relação ao desenvolvimento do 

Plano Diretor do Campus, tendo em vista as exigências, urgentes e legais, para que 

a UFSC enfrentasse, decididamente, os problemas ambientais existentes no campus 

universitário, veio a ser concebida a proposta do Parque Universitário, em 

reconhecimento às necessidades, não só, de recomposição ambiental do campus, 

mas também de atender às reivindicações populares por espaços públicos de 

qualidade. Entende-se que, ao mesmo tempo e nesta  perspectiva, estaremos 

valorizando também o potencial acadêmico da UFSC ao proporcionar às 

comunidades acadêmica e dos bairros, programas transdisciplinares de ensino, 

pesquisa e extensão através de atividades  educativas, científicas, culturais, 

desportivas e de lazer.  

Portanto, INCLUSÃO SOCIAL, INTEGRAÇÃO, PRESERVAÇÃO, 

SUSTENTABILIDADE, COOPERAÇÃO, SOLIDARIEDADE, PREPARAÇÃO PARA A 

VIDA, EDUCAÇÃO, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, CIÊNCIA APLICADA E 

CIDADANIA, foram palavras/conceitos que deram a forma e o conteúdo à proposta 

do PARQUE UNIVERSITÁRIO. podendo ser caracterizado, administrativamente, co 

um LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO DE INCLUSÃO SOCIAL, onde todas as áreas 

de conhecimento teriam um local privilegiado de desenvolvimento de seus projetos 

de ensino, pesquisa e extensão.  

Espaços verdes têm sido considerados por seus efeitos positivos na saúde física e 

mental nas diferentes etapas do ciclo de vida. Deve-se ter em mente ainda que o 

desenho inclusivo para utilização de áreas abertas é importante para pessoas idosas 

e também para aquelas com necessidades especiais e crianças.  

Para isso deve ser pensado um plano que garanta: 

1. Proporcionar que os residentes e demais usuários diários participem da 

planificação do parque; 

2. Assegurar a consolidação do plano ou projeto apresentado à comunidade; 

3. Patrocinar e promover atividades que melhorem a relação da comunidade 

com o parque e enriqueça as experiências vividas, em especial 

oportunizar atividades educativas e de lazer relacionadas com a natureza 

local; 



4. Desenvolver estratégias de arrecadação de fundos para apoiar as metas e 

facilitar as atividades que beneficiem o parque.  

 

EQUIPAMENTOS E ÁREAS PRESERVADAS EXISTENTES NO PARQ UE 

UNIVERSITÁRIO 

1. Planetário 

2. Observatório Astronômico 

3. Palco para artes cênicas e apresentações musicais 

4. Sede do grupo de escoteiros 

5. Museu universitário 

6. Horto Botânico do CCB 

7. Núcleo de Desenvolvimento Infantil 

8. Escola Infantil Flor do Campus. 

9. Áreas de preservação ambiental. 

 

EXEMPLOS DE PROGRAMAS TRANSDISCIPLINARES COM POSSIB ILIDADE 

DE APLICAÇÃO NO PARQUE UNIVERSITÁRIO 

 

1. Programas de caráter educativos junto às várias faixas etárias. 

2. Caminhadas controladas no circuito de trilhas do parque. 

3. Programas de formação social e ambiental. 

4. Estudos de psicologia ambiental. 

5. Visitas ao Planetário com apresentações científicas. 

6. Visitas educativas ao Museu Universitário. 

7. Apresentações demonstrativas de técnicas de laboratório (trabalho de 

extensão já existente no CFM). 

8. Programas de conscientização e prevenção de epidemias. 

9. Atendimento básico à população na área de medicina desportiva. 



10. Apresentações musicais. 

11. Apresentações de artes cênicas. 

12. Preparação para o lazer e o ócio. 

13. Passeios e circuitos ciclísticos.   

14. Arte popular ao ar livre. 

15. Jogos programados. 

16. Conhecendo a flora e a fauna. 

17. Leitura coletiva. 

18. Contando histórias da vida. 

19. Piqueniques para programas de educação alimentar. 

20.  Projetos de incremento da experiência estética com os ambientes naturais  

21. Projetos de redução do estresse, fadiga laboral, mental, cognitiva pela 

Capacidade restauradora dos ambientes naturai.s 

22. Destinar um local para feira permanente de venda de alimentos ecológicos, 

mudas, artigos para paisagismo etc.  

23. Fortalecer idéia de inserção de atvidades acadêmicas ligadas a diferentes 

disciplinas de vários cursos. 

24. Projeto Brainwalk (prática de exercícios físicos e cognitivos realizados 

freqüentemente durante caminhadas ao ar livre que objetivam exercitar a saúde 

do cérebro) e Jogos Cognitivos. 

 

 


