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Sobre o HIDS 
 

Sabendo-se que a tecnologia, de diversas formas e em diversas esferas, sempre esteve 

presente na evolução histórica da humanidade, agora também se insere na tomada de decisão da 

UNICAMP de desenvolver no espaço adquirido – Fazenda Argentina - o HIDS (Hub Internacional 

para o Desenvolvimento Sustentável) que pretende ser um importante centro motor de práxis que 

fomentará e promoverá complexas atividades de pesquisa, inovação e empreendedorismo com a 

presença e participação de outros profissionais interessados no desenvolvimento conjunto do 

conhecimento e das ações que possivelmente se realizarão naquele espaço. 

Será vitória do avanço tecnológico sobre a terra? Por que não dar outra forma mais livre e 

encantadora ao espaço, como os belos e bem-cuidados jardins franceses? Ou, voltar aos plantios e 

à conservação da área rural da bacia do Ribeirão das Anhumas, promovendo uma agricultura 

sustentável e coerente com os apelos da “segurança alimentar”, apoio aos pequenos e médios 

agricultores, mercado produtivo e tecnologias agroflorestais? 

A proposta conceitual do HIDS, nos descaminhos das transformações socioeconômicas e 

ambientais, decerto será um desafio e tanto ao transformar uma fazenda, passar por 

transformações físicas e intelectuais para, enfim, promover e se unir aos ODS (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável) levando valor científico e humano na evolução do papel da 

sociedade em busca de uma harmonia entre tecnologia e bem-estar. É possível? 

A sinergia entre os diversos atores e a interdisciplinaridade dos temas tratados irão se 

coadunar, vitória do bom senso, para, a partir daí, permitir com intensidade e implicações, a 

necessidade de se promover a tão sonhada sustentabilidade ambiental, econômica e social, mesmo 

admitindo as novas tecnologias, naquele espaço que ora se abre na cidade de Campinas/SP. 

Afirmo, no entanto, que em 1,4 milhão de m2 há espaço suficiente para pesquisas científicas, 

tecnológicas, inovação e agricultura, em um ambiente caracterizado pela diversidade e atendendo 

aos interesses do público e do privado.  


