
EUA criam ranking ambiental do ensino 
 
Instituições gastam menos energia e ganham ponto em avaliações. 
 
O ensino superior não resiste a um ranking. Os guias universitários americanos passaram 
agora a incluir uma nova categoria de avaliação: responsabilidade ambiental. Os pontos são 
atribuídos de acordo com itens como "alimentação ecologicamente preferível", energia obtida a 
partir de fontes renováveis e prédios com baixo consumo energético. 
 
O ecologicamente correto é bom para o planeta, mas também para a imagem pública de uma 
universidade. Numa pesquisa realizada pela Princeton Review uma espécie de guia que ajuda 
estudantes a se informarem sobre universidades americanas 63% dos universitários disseram 
que o compromisso de uma instituição como meio ambiente poderia afetar sua decisão de 
freqüentá-la ou não. O estudo ouviu 10.300 matriculados em diversas universidades 
americanas. 
 
Instituições de todo o país correm para ocupar o posto de mais ecologicamente correta. 
Estabelecem datas em um futuro próximo para atingir o ponto de sustentabilidade nas 
emissões de carbono. Contratam coordenadores só para cuidar da área ambiental e ainda 
competem na compra de energia limpa. 
 
"Acho que não vemos um ativismo tão intenso desde os tempos do apartheid", diz Cheryl 
Miller, vice-presidente da Sightlines, uma empresa de análise de dados que ajuda as 
universidades a comparar suas atividades, inclusive práticas ambientais. 
 
Há especialistas, no entanto, que temem que as instituições estejam adotando medidas mais 
fáceis para conquistar o título, em vez de trocar os sistemas de ar condicionado, por exemplo, 
o que ajudaria a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. "Acho que não dispomos de 
ferramentas para determinar em termos quantitativos quem está se esforçando de verdade", 
diz o presidente da Universidade Pomo-na, na Califórnia, David W. Oxtoby. "Torna-se algo 
mais voltado para a publicidade das instituições de ensino." 
 
Já há nos EUA uma Associação para o Avanço da Sustentabilidade no Ensino Superior, com 
660 membros, que desenvolve atualmente um mecanismo para avaliar o respeito ao ambiente 
em instituições. Outras seis organizações avaliaram o impacto ambiental universitário no ano 
passado. 
 
A sustentabilidade vai muito além das gincanas de "faça no escuro", em que alojamentos de 
alunos competem para saber qual deles usa menores quantidades de água e energia. De 
acordo com Mary Gorman, reitora assistente da Universidade Dartmouth, em New Hampshire, 
os grandes resultados não vêm apenas por meio do convencimento dos alunos quanto à 
necessidade de desligar os monitores dos computadores e de tomar banhos mais curtos. 
 
Segundo ela, há instituições que estão efetuando grandes reformulações em seus câmpus 
adotando fontes de combustível e energia renováveis, adaptando edifícios para gastar menos 
eletricidade, transformando lixo orgânico do refeitório em adubo e até substituindo a frota de 
carros por veículos híbridos, abastecidos com óleo reciclado das panelas de batatas fritas 
(biodiesel). Muitas oferecem também cursos sobre sustentabilidade para formar uma geração 
de "fiscais" do meio ambiente. 
 
"É importante que nos concentremos naquilo que é significativo em vez do que é simbólico", 
diz a coordenadora de sustentabilidade da Universidade Tufts, em Massachusetts, Sarah 
Hammond Creighton."Acredito que em geral o compromisso é genuíno, mas me preocupo com 
o fato de a verdadeira profundidade do desafio ainda não ter ficado clara para as pessoas." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 ago. 2008, Vida &, p. A14. 


