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Colégio das Américas: Uma experiência inesquecível 
Rui da Silva Santos 

 

No final de 1997, quando me preparava para iniciar o último ano do curso de 
Relações Internacionais, passei a sentir falta de participar de uma experiência 
internacional mais prolongada, em que pudesse aplicar meus conhecimentos e 
vivenciá-los mais profundamente. Foi neste momento que surgiu a possibilidade de 
me candidatar a uma bolsa de estudos para um seminário do Colégio das Américas, 
no Canadá. Os requisitos exigidos eram a compreensão de textos escritos e 
palestras em francês e o pagamento da passagem aérea internacional e do seguro-
saúde, uma vez que os deslocamentos locais, a estadia e o alojamento seriam 
oferecidos pelo programa promotor. 
  
Com o apoio da Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais, 
assessorando-me em todas as etapas preparatórias, e o concurso do Departamento 
de Francês da PUC-SP, reconhecendo minha proficiência na língua francesa, resolvi 
arriscar. E ao receber a confirmação da aprovação de minha candidatura, juntei 
minhas economias, parcelei a passagem e parti no início de agosto para Montreal. 
Durante 3 semanas, ao lado de mais de 30 estudantes das diferentes 
especialidades e oriundos de universidades de toda a América, filiadas à 
Organização Universitária Interamericana - OUI, muito bem recepcionados por 
Patrícia Gudiño e sua equipe, participamos do Seminário Interamérica "A 
Integração das Américas: Questões e Perspectivas", promovido pelo Colégio das 
Américas e realizado em Montréal, Québec e Ottawa, sob organização da Université 
de Montréal, em colaboração com a Université Laval, a McGill University, a 
University of Ottawa e a Université du Québec de Montréal, que privilegiou o tema 
da integração continental e abordou, numa perspectiva transdisciplinar, aspectos 
políticos, econômicos, sociais, culturais, jurídicos, ambientais e geo-estratégicos 
dos processos de integração.  
 
Fundado em novembro de 1997, por iniciativa da Organização Universitária 
Interamericana e com patrocínio da Agência Canadense de Desenvolvimento 
Intelectual e dos governos dos países americanos, o Colégio das Américas, 
presidido pelo professor Paulo Alcântara Gomes, ex-reitor da UFRJ, tem o objetivo 
de estimular pesquisas e formar jovens e profissionais numa perspectiva 
interamericana, sensibilizando-os para as diversas dimensões da realidade das 
Américas. Ao promover os Seminários Interamérica, reunindo estudantes da região, 
procura fomentar o diálogo entre os futuros intelectuais, dirigentes, trabalhadores, 
ambientalistas, médicos, diplomatas, economistas e advogados das Américas, 
preparando-os para o exercício de tomada de decisão nos países. 
No plano pessoal, participar do I Seminário Interamérica do Colégio das Américas 
no Canadá - os próximos estão previstos para Bolívia, Costa Rica e Argentina -, 
ofereceu-me oportunidade para fazer um balanço, uma reflexão sobre a vida, os 
amigos, a família e, principalmente, sobre o Brasil. A sensibilidade em relação à 
realidade humana e à nossa terra aumenta quando ficamos longe de nossas raízes. 
O mais interessante desta experiência foi o intenso convívio que pude ter com 
jovens que possuíam as mesmas dúvidas, inquietações e vontade de transformar o 
futuro.  
 
Como foi dito no discurso de encerramento do seminário, apresentado em quatro 
idiomas - em que tive o privilégio de redigir a parte em português -, o maior 
tesouro que os estudantes participantes levavam eram os frutos dessa reflexão, o 
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sentimento de amizade e a frágil esperança de poderem ser imitados por seus  
 
 
povos e governantes. É difícil, mas não podemos acreditar que seja impossível. 
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