
Redação aula 1 - HIDS 

 

Na aula passada, nos foi apresentado o conceito de HIDS (Hub Internacional 

para o Desenvolvimento Sustentável).  Um HIDS visa reunir instituições como 

universidades, centros de pesquisa, órgãos públicos e empresas que tenham 

interesse em planejar e executar ações em prol do desenvolvimento sustentável, 

de forma que essas ações impactem positivamente nos meios sociais, 

econômico e ambiental. 

No começo deste ano (fevereiro de 2019), representantes da Unicamp, PUC-

Campinas e da prefeitura de Campinas reuniram-se para discutir a criação de 

um HIDS que desenvolvesse projetos voltados ao cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados pela ONU no ano de 2012. Uma 

das possibilidades é criar uma zona de livre conhecimento na área da antiga 

Fazenda Argentina, território que desde 2014 faz parte da Unicamp. 

A criação de projetos que visam o crescimento causando o menor impacto 

ambiental possível é no mínimo uma necessidade, já que à medida que avançam 

os anos atingimos o dia da sobrecarga mais cedo, a Amazônia está próxima de 

atingir o limite de irreversibilidade e as previsões para 2050 são que haja mais 

plástico do que peixes nos oceanos. 

O Hub proposto pela Unicamp é uma luz no fim do túnel em uma época em que 

a ciência está sendo sucateada no nosso país. Desde dados do INPE 

desacreditados pelo governo até discursos de líderes políticos dizendo que se 

preocupar com o meio ambiente é para veganos, um projeto que tem como 

premissa o desenvolvimento de acordo com a ODS é uma esperança. Assim 

como este Hub foi inspirado em outros, como o de Surrey, no Canadá, que 

transformou um bairro em um espaço voltado para a saúde da população ou em 

Kalundborg, na Dinamarca, que implantou o modelo de economia circular, as 

expectativas são que a criação deste Hub sirva de inspiração para outros, seja 

no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. 


