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4. APRESENTAÇÃO

A presente proposta consiste na investigação do impacto produzido pela

configuração paisagística do Campus da PUCRS, inserida na qualidade dos

espaços livres da Cidade Universitária e na criação de oportunidades para

atividades acadêmicas e comunitárias em ambientes abertos. O estudo pretende

sistematizar informações acerca do processo de implantação da vegetação

existente, dos projetos paisagísticos desenvolvidos na área do Campus, dos

procedimentos de execução e conservação dos jardins e da relação entre a

vegetação e a apropriação dos espaços livres pela comunidade universitária e pela

comunidade em geral. Pretende-se ainda aprofundar conhecimentos sobre o papel

das áreas ajardinadas na definição de um conceito de ambiente universitário,

coerente com os princípios da Instituição. A  metodologia consistirá em um estudo

de caso, enfocando a região do Campus Central delimitada pelas Avenidas

Ipiranga e Bento Gonçalves. Considerando a importância dos espaços livres

vegetados no contexto das cidades contemporâneas e a escala do Campus

Universitário no contexto urbano, destacamos a validade e a pertinência de

entendimentos mais aprofundados acerca do tratamento paisagístico de cidades

universitárias e, nesse sentido, a proposta de investigação reconhece o Campus da

PUCRS como espaço paisagístico referencial no contexto regional que, por sua

diversidade vegetal e pela qualidade dos lugares de convivência que apresenta, é

merecedor de estudos e análises na área do paisagismo urbano. 

A primeira etapa da pesquisa, realizada no ano de 2016, foi principalmente 

dedicada a observações e levantamentos in loco, levantamentos bibliográficos e 

iconográficos, análises de fotos históricas e atuais do Campus da PUCRS, análises 

das informações constantes na planta baixa do projeto paisagístico implantado nos 

anos 1990 e comparação com o estado atual dos jardins e áreas livres. 

Os objetivos da pesquisa foram parcialmente atingidos. Por essa razão, as 

investigações serão contínuas até que os resultados esperados sejam atingidos de 

maneira mais completa e abrangente. 


