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A ciência é um ramo do conhecimento humano que possibilitou avanços espantosos na
economia e no desenvolvimento social dos povos. É possível ver a ciência, e nela
inseridas a Biologia e a Botânica, como um elemento criador e sintetizador do saber. No
entanto, esta tarefa não é nada fácil e para alcançá-la é necessário o trabalho árduo,
contínuo e progressivo de diversos cientistas espalhados pelo mundo. Tomando em
conta tal premissa, vêm à tona perguntas que deveriam ser pensadas por cada um de
nós, cientistas brasileiros, como: Estou a par do que acontece na comunidade botânica
internacional? Participo? Quem, onde e quando se faz tal ciência? O objetivo deste
trabalho foi realizar um levantamento das linhas de pesquisa botânica propostas no
México e as oportunidades de intercâmbio com o Brasil, tendo como base a Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada um dos maiores expoentes
acadêmicos na América Latina. Também, se espera estimular a troca de informações e a
formação de grupos de pesquisa mais abertos à comunidade científica internacional. A
UNAM, antes “Real Universidad de México”, foi criada em 1551. Atualmente é
considerada patrimônio mundial pela UNESCO e alberga 141 bibliotecas com um
acervo de 6.395.569 volumes. Em 2008, contou com 299.688 alunos e em 2007 foi
responsável pela publicação de 2.608 artigos científicos em revistas internacionais.
Respectivo à botânica, se destaca: morfologia, biogeografia, biologia molecular,
utilização de plantas e fungos, sistemática e relações filogenéticas. O estudo de
Cactaceae, por exemplo, está liderado pela brasileira doutora Léia Akcelrad Lerner,
pesquisadora do Jardim Botânico. O Herbário Nacional (MEXU) contêm mais de
1.200.000 exemplares e está em constante contato com entidades brasileiras, como o
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Do ponto de vista institucional, universidades
brasileiras como a Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mantêm
convênios de intercâmbio. De fato, a política externa brasileira (Acordo de Cooperação
Técnica e Científica e o decreto presidencial N° 87.163 de 1982) estabelece uma relação
de cooperação cultural e educacional entre Brasil e México, o que permite o
crescimento do conhecimento botânico em ambos os países, porém, nos falta saber mais
a este respeito, trocar informações e criar relações de amizade e comunicação,
aproveitando tal oportunidade. (CONACYT)
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