
Reitor da Universidade Nacional do Peru quer incrementar parcerias na tríplice 
fronteira      

“Amazônia é uma só”, disse Antonio Pasquel Ruiz durante a mesa-redonda “Cooperação em 
Ensino na Tríplice Fronteira: oportunidades e desafios”, realizada nesta quarta-feira na Reunião 
Anual da SBPC em Tabatinga. 

Há pouco mais de um mês à frente da Universidade Nacional do Peru, (Unap), o reitor Antonio 
Pasquel Ruiz planeja incrementar parcerias com as universidades do Brasil, admitindo que o 
intercâmbio entre colombianos e brasileiros está num estágio mais avançado do que com as 
instituições peruanas de pesquisa na tríplice fronteira. 

“Esta é uma autocrítica que já fizemos”, disse nesta terça-feira, durante mesa-redonda 
promovida pela SBPC na Reunião Regional da entidade em Tabatinga, com o tema Cooperação 
em Ensino na Tríplice Fronteira: oportunidades e desafios. 

É a primeira vez que uma atividade da SBPC ocorre fora do Brasil. A mesa-redonda, 
coordenada pelo presidente da entidade, Marco Antonio Raupp, teve como expositores a 
reitora da UEA, Marilene Corrêa, e o reitor da Universidade Nacional da Colômbia, (Unal), 
Carlos Gilberto Zárate Botia; e foi realizada no auditório da Biblioteca do Banco de la 
Republica. 

“A Amazônia é uma só”, disse Ruiz, para quem o intercâmbio entre as instituições de pesquisa 
servirá para fortalecer um esforço de desenvolvimento que deve levar em conta a questões 
humanas e da biodiversidade. Segundo ele, essa deficiência de cooperação com o Brasil e a 
Colômbia deve-se, sobretudo, ao centralismo que começa a ser vencido de uma forma lenta, 
mas consistente. 

Para a reitora da UEA, a questão do centralismo não é uma característica apenas do Peru, mas 
uma tradição igual nos três países. Segundo Marilene, não há como negar a existência de 
nichos de excelência em relação à pesquisa e inovação tecnológica, mas é preciso levar em 
consideração a necessidade de que sejam estabelecidos parâmetros mínimos que permitam a 
comparabilidade e equidade dos recursos educacionais. 

Ao citar os avanços da UEA, a reitora lembrou que o aporte do Estado se faz necessário, 
principalmente nas sociedades mais isoladas onde a escassez de recursos é devida à baixa 
circulação da moeda. 

Marilene considerou extremamente necessária a presença física da academia no interior da 
Amazônia como instrumento de desenvolvimento regional. “Por isso estamos implementando o 
acesso ao ensino superior nas comunidades isoladas, oferecendo oportunidades aos 
representantes de etnias indígenas, caboclo e ribeirinhos, de se tornarem engenheiros 
ambientais, turismólogos, arqueólogos, químicos de produtos naturais, gestores de 
saneamento ambiental”, disse a reitora, referindo-se ao principal programa estruturante da 
UEA em nível de ensino de graduação, que oferece oito novos cursos em 25 municípios de 
áreas protegidas. 

Sobre a cooperação na tríplice fronteira, a reitora da UEA considera apenas uma questão 
diplomática no sentido de acertos de direitos, responsabilidades e de aporte de recursos. “Não 
há nada que nos impeça, inclusive ela (cooperação) já é praticada das mais diversas formas”, 
resumiu. 

 



Para o reitor da Unal, Carlos Gilberto Zárate Botia, o encontro foi uma oportunidade para 
integrar ações entre as universidades. Com 140 anos de existência e 20 de presença na região 
da tríplice fronteira, a Unal caracteriza-se por um processo lento de crescimento. Tal como as 
instituições brasileiras e peruanas, avaliou, a Unal busca corrigir o que classificou de erro 
histórico: a centralização das decisões e distribuição de recursos educacionais. 

Principal universidade da Colômbia, onde não há ensino superior gratuito, a Unal conta com 
aproximadamente 45 mil estudantes, segundo Zárate Botia. A unidade de Letícia, fronteira 
com o Brasil e Peru, oferece cursos de mestrado e doutorado, mas não disponibiliza cursos de 
graduação. O principal campus da universidade localiza-se na capital Bogotá. 

REITOR da Universidade Nacional do Peru quer incrementar parcerias na tríplice fronteira. 
Jornal da Ciência, mar. 2009. Disponível em: <http://www.jornaldaciencia.org.br>. Acesso 
em 20 mar. 2009 

 

 


