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Deixando de ser o fundão para ser uma cidade de referência
Clique aqui para ver a notícia no site

Muita gente acha que a Cidade Universitária é o "fim do mundo": difícil de chegar e com problema de
segurança... Acho que a percepção é exagerada. Todos os dias demoro 20 minutos para chegar aqui (de
carro, de qualquer lugar da zona sul) e outro tanto para voltar. Tem cada vez mais ônibus servindo a ilha e
até o final deste ano vamos ter um terminal de ônibus aqui dentro. Estamos a 10 minutos do Galeão e a
15 do Santos Dumont, no encontro da Linha Vermelha e Amarela, que nos levam para os quatro cantos da
cidade.

A ilha certamente tem problemas, mas o principal é que ela é mal administrada. Podíamos ser um
exemplo de cidade do século XXI: sustentável, produtora de conhecimento, integrada no mundo (através
da internet) e ao seu entorno.

Cidade Sustentável: Alguns dos maiores especialistas brasileiros em transportes, desenvolvimento
sustentável, fontes alternativas de energia, materiais e processos construtivos ecologicamente corretos,
aproveitamento de lixo, reaproveitamento de água e esgoto trabalham aqui! A Cidade Universitária deveria
ser mais do que um laboratório em escala natural de uma cidade: podíamos ser uma referência mundial
de cidade sustentável, capaz de gerar sua própria energia, reaproveitar o lixo e a água da chuva e do
esgoto, de existir a partir de seus próprios recursos.

Cidade do conhecimento: A ilha do Fundão reúne a maior concentração de Mestres e Doutores por metro
quadrado da América Latina (quiçá do mundo!). Além da Coppe, ficam aqui na ilha os maiores
pesquisadores em Biotecnologia e Medicina (UFRJ), o maior centro de pesquisas em petróleo (o Cenpes
- Centro de Pesquisa da Petrobras), o CEPEL (Centro de Pesquisas da Eletrobras), o CPRM (Centro de
Pesquisas em Recursos Minerais), a Incubadora da COPPE e o maior Parque Tecnológico da América
Latina! O problema é que todo o conhecimento gerado é aplicado apenas em empresas e projetos
pulverizados. Poderiam ser articulados e utilizados na própria Cidade Universitária.

Cidade Aberta: A universidade tem uma vocação para se abrir ao mundo. Recebemos alunos e
pesquisadores de diversas nacionalidades. Poderíamos ter um espaço físico para acolhê-los mas,
sobretudo, deveríamos ter o melhor acesso à internet do país. Somos um dos nós centrais da Rede Rio
(que é responsável pela Internet na nossa cidade), boa parte do tráfego de internet que sai do Brasil para
o mundo passa pela ilha do Fundão, e o acesso a internet na UFRJ é muito ruim! Tínhamos que ser uma
referência em velocidade e segurança de acesso, não apenas através de redes cabeadas, mas de
internet sem fio!

Cidade Integrada: O espaço da Cidade Universitária deveria ser aberto à comunidade. Nossas piscinas
deveriam funcionar direito e serem abertas no fim de semana para o público em geral, deveríamos ter
parques bem cuidados onde as pessoas pudessem caminhar, fazer piqueniques e jogar futebol;
deveríamos ter bares e restaurantes à beira da Baia de Guanabara e com vista para o Pão de Açúcar e o
Cristo Redentor (sim! pouca gente conhece, mas da ilha do Fundão temos uma belíssima vista destes
lugares); Nossa internet de altíssima qualidade (a que vamos fazer e não a que temos...) deveria ser
extendida à comunidade da Maré; os projetos de final de curso de nossos alunos deveriam ser feitos
nesta comunidade, que é nossa vizinha e tem problemas gravíssimos que nossos estudantes de medicina,
serviço social, engenharia, direito, economia, administração, educação física, biologia, farmácia, belas
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artes, arquitetura, psicologia... podiam ajudar a resolver!

Nada disto é uma utopia irrealizável. Ao contrário, com um projeto bem feito poderíamos encontrar vários
parceiros públicos (prefeitura, governo do Estado, governo Federal) e privados (Petrobras, empresas que
estão no Parque Tecnológico, Light, empresas de Telecom...).

Basta mudarmos nosso olhar, começarmos a ver o potencial transformador que existe nesta ilha. O
recente concurso de fotografias da Cidade Universitária promovido pela Coppe foi um passo neste
sentido. Nas fotos podemos perceber a beleza da ilha, suas várias facetas, o encontro da natureza com a
tecnologia. Precisamos agora dar mais alguns passos para que deixemos de ser o "fundão" e passemos
a ser uma Cidade Modelo...

 


