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Ciência

Lançado pela presidente Dil-
ma Rousseff em julho de
2011, o Ciência Sem Frontei-
ras é um programa de respon-
sabilidade de dois ministé-
rios – da Ciência, Tecnologia
e Inovação e da Educação –
que oferece bolsas no exte-
rior para estudantes e pesqui-
sadores brasileiros. Ele tam-
bém busca atrair pesquisado-
res do exterior que queiram
se fixar no País.

O programa pretende ofe-
recer, até o ano de 2015, 101
mil bolsas de graduação e de
pós-graduação em outros
países – sendo 75 mil delas
bancadas pelo governo fede-
ral e as demais por parcerias
privadas.

Até o mês de julho, foram
concedidas 13.941 bolsas de
estudo em várias modalida-
des. A grande maioria delas
(10.752) é para estudantes de
graduação.

O modelo de intercâmbio
proposto pelo programa é de
12 meses, mas pouco mais de
300 foram para o exterior
com bolsas de seis meses.

● A bacaba tem substâncias
fenólicas, que, de acordo com
as pesquisas científicas, po-
dem prevenir o desenvolvi-
mento de doenças crônicas,
como diabete e problemas
cardiovasculares.

A fruta revelou, ainda, um
importante potencial antioxi-
dante, o que ajuda no combate
aos radicais livres.

O estudo de Fernanda reve-
lou, por fim, atividade antiproli-
ferativa das substâncias fenóli-

cas em células de câncer de ma-
ma: as células cometeriam uma
espécie de suicídio.
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DIETA DE
TOCANTINS GANHA
SUPERFRUTA
Nutricionista descobre que bacaba pode
prevenir desenvolvimento de doenças crônicas
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Anutricionista Fer-
nanda Abadia Finco
tinha acabado de de-
fender sua disserta-

ção de mestrado quando deci-
diu prestar o concurso públi-
co que selecionaria os 400 pri-
meiros professores da Univer-
sidade Federal do Tocantins
(UFT). Ela fez as avaliações,
foi aprovada e, em 2003, mu-
dou-se com os pais do Rio de
Janeiro para Palmas.

“Aos 25 anos você não pensa
muito, não é”, brinca ela, hoje
com 34 e prestes a defender, na
Alemanha,suatesededoutora-
do que acaba de receber o prê-
miodaFundaçãoBungequere-
conhece o trabalho de jovens
de até 35 anos na área de segu-
rança alimentar e nutricional.

Na mudança para o Tocan-
tins, há 9 anos, ela levava o fas-
cínio de se dedicar à pesquisa
e o sonho do pai, que achou o
Estado um bom local para se
dedicar à apicultura. Ele era
fanático pela criação de abe-
lhas e extração de mel.

A união dos dois fatores de-
lineou sua nova trajetória. Na
recém-inaugurada UFT, Fer-
nanda começou a dar aulas pa-
ra o curso de Engenharia de
Alimentos e a orientar pesqui-
sas de iniciação científica so-
bre segurança alimentar. Ao
mesmo tempo, nas viagens
com o pai apicultor, ela conhe-
ceu associações rurais e a bio-
diversidade da região.

“Foi um conhecimento teó-
rico e prático que me fasci-
nou. Tanto eu conversava
com os apicultores, como le-
cionava num ambiente acadê-
mico novo, cheio de vigor e
muito engajado nas questões

ambientais até mesmo pela loca-
lização do Tocantins na chama-
da Amazônia Legal.”

Nesse desbravamento, no en-
tanto, a nutricionista percebeu
que, mesmo nas comunidades re-
sidentes na zona rural e depen-
dentes economicamente da agri-
cultura, a dieta passava longe da-
quela considerada adequada,
com o consumo de frutas, verdu-
ras e legumes. “Quase não há hor-
tas. O prato de comida, via de
regra, é composto de arroz, fei-
jão e um pouco de carne. Tudo
muito gorduroso.”

O resultado, óbvio, era o apa-
rente excesso de peso. Uma mos-
tra clara da transição nutricional
pela qual o País passa. “Saímos
da desnutrição para o sobrepeso
e a obesidade, e a população não
está consciente de que isso tam-
bém é um problema de saúde.”

Nesse cenário instigante e de-
safiador, a primeira parada de
Fernanda foi no Conselho Esta-
dual de Segurança Alimentar e
Nutricional, da qual foi membro
entre 2004 e 2006. Ao perceber
que o Estado não possuía dados
sobre os benefícios dos produ-
tos de sua própria biodiversida-
de, nasceu seu projeto de douto-
rado: mostrar como melhorar os
indicadores nutricionais com a
utilização de frutos regionais.

Pesquisa. Para desenvolver sua
tese, Fernanda escolheu a Uni-
versidade de Hohenheim, em
Stuttgart, na Alemanha. “É a me-
lhor em Ciências Agrárias de lá e
uma instituição extremamente
internacional.” Mas o objeto da
pesquisa, claro, continuou mui-
to brasileiro.

Nos dois primeiros anos, 2007
e 2008, o trabalho de campo foi
feito com 57 famílias de duas co-
munidades rurais da Área de Pro-

teção Ambiental (APA) Cantão,
região de transição entre o Cerra-
do e a Floresta Amazônica. “Visi-
tei todas as casas e entrevistei as
famílias para conhecer as práti-
cas alimentares, o nível de ativi-
dade física e entender as condi-
ções econômicas.”

Com os adultos das comunida-
des, ela também calculou o Índi-
ce de Massa Corporal (IMC). O
resultado mostrou que 53,7% da-
quela população apresentava so-
brepeso ou obesidade, um por-
centual maior do que a média na-
cional, de 40%. Além disso, mui-
tos tinham carência de micronu-
trientes, a chamada fome oculta.

Conversa vai, conversa vem,
os habitantes lhe contaram que,
apesar de não fazer parte da die-
ta deles, um dos frutos mais típi-
cos dali era a bacaba. “Eles sa-
biam que era importante até pe-
lo extrativismo para comércio,
mas não consumiam.”

Pronto. Estava posta uma no-
va inquietação para a segunda fa-
se de sua pesquisa: Fernanda vol-
tou à Alemanha e, com base em
estudos químicos e bioquími-
cos, descobriu os potenciais des-
se fruto que nasce em uma pal-
meira da região. Os benefícios
vão do poder antioxidante à pos-
sibilidade de uso no tratamen-
to de câncer. “Não significa
cura, mas norteia futuras pes-
quisas sobre de que forma a
bacaba pode modular a pre-
venção da doença” (mais in-
formações nesta pág.).

“Por isso insisto na ideia
de que a pesquisa deve cami-
nhar junto com as deman-
das da sociedade.”

Futuro. O próximo desa-
fio está traçado: ao mes-
mo tempo em que se pre-
para para a defesa da tese,
marcada para o dia 25 des-
te mês, ela inicia um pro-
jetode cooperação inter-
nacional entre Brasil e
Alemanha com o tema
Eco-Nutrição.

Com uma equipe de
trabalho maior, a pro-
posta, agora, é am-
pliar o estudo e in-
cluir outros alimentos
típicos da sociobiodi-
versidade brasileira que
também têm tido suas
propriedades negligencia-

das.
A nova pesquisa foi aprovada

pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) e por duas agências
alemãs: DAAD (Serviço Alemão
de Intercâmbio Acadêmico) e
GIZ (Cooperação Técnica Ale-
mã para o Desenvolvimento).

Com os recursos financei-
ros estão previstas atividades
de extensão que deem um re-
torno à sociedade sobre as in-
formações científicas desco-
bertas. “Como consequên-
cia,prevemos que, alémdo es-
tímulo à alimentação saudá-
vel, haverá um acréscimo de
renda a esses pequenos agri-
cultores,que receberão uma de-
manda maior desses produtos
tradicionais”, explica.

É mais um “empurrão” acadê-
mico à criação de políticas públi-
cas voltadas à pesquisa, valoriza-
ção e divulgação de ilustres des-
conhecidos.Os entrevistados pa-
ra o estudo de Fernanda, lá do in-
terior do Tocantins, já acrescen-
taram a bacaba na dieta.

● De olho no futuroEUA querem
dobrar nº de
alunos brasileiros
Esse é o objetivo do subsecretário de comércio internacional, que veio
ao País participar de feira com 66 instituições de ensino americanas

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Quando foi designado para o car-
go de subsecretário de comércio
internacional do governo dos
EUA, Francisco Sánchez ganhou
uma missão do presidente Ba-
rack Obama: dobrar o número
de exportações americanas ao
mundo inteiro. Agora, de passa-
gem pelo Brasil para participar
do 10.º Circuito Sul-Americano
de Feiras Education USA – que
chega a São Paulo amanhã, no In-
tercontinental Hotel –, o subse-
cretário se lançou a um objetivo
tão ambicioso quanto o anterior:
dobrar o atual número de brasi-
leiros que escolhem as institui-
ções de excelência americanas

para estudar.
“Na minha perspectiva, a rela-

ção bilateral Estados Unidos-
Brasil é estratégica, está se apro-
fundando a cada ano e as nossas
universidades e faculdades reco-
nhecem a importância dessa rela-
ção”, disse Sánchez, em entrevis-
ta ao Estado. “Elas veem que o
Brasil está se tornando política e
economicamente mais impor-
tante e querem participar desse
processo. O Brasil é uma priori-
dade para nós.”

Sánchez desembarcou no Bra-
sil na semana passada acompa-
nhado de uma comitiva formada
porrepresentantes de 66 faculda-
des e universidades americanas,
entre elas a Columbia University,

Michigan State University, Uni-
versity of Florida e a New York
Film Academy, que oferecem um
abrangente portfólio de cursos,
das ciências exatas a cinema.

Meta ambiciosa. Atualmente,
cerca de 9 mil estudantes brasi-
leiros estudam em universida-
des e faculdades americanas, nú-
mero muito aquém do de india-
nos e chineses, que superam os
100 mil cada.

“Queremos mais que dobrar
esse número”, afirmou Sánchez.
“Gostaria de ver a quantidade
chegar a 15 mil ou mais dentro de
três, cinco anos. É uma meta am-
biciosa, mas estamos trabalhan-
do em parceria com o governo

brasileiro para alcançá-la.”
Em discurso na quinta-feira,

durante reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e
Social, a presidente Dilma Rous-
seff destacou a missão america-
na. “Essas universidades que-
rem receber, pelo menos, 1/5 dos

bolsistas do Ciência sem Frontei-
ras, um movimento que, certa-
mente, vai trazer desdobramen-
tos mais positivos para a relação
bilateral entre as nossas socieda-
des. Sociedades de duas impor-
tantes economias. Porque hoje
nós somos uma importante eco-
nomia”, destacou Dilma.

Na prática. Sánchez fala de es-
tudar no exterior com a proprie-
dade de quem viveu essa expe-
riência. Aos 22 anos, depois de
concluir o curso de Direito, tirou
um ano de férias e foi conhecer
23 países. Depois, aproveitou o
verão americano para um curso
intensivo de seis semanas no Bra-
sil para estudar a língua portu-
guesa. “Essas experiências tive-
ram um impacto tremendo na
minha formação”, diz Sánchez.

As discussões com as autorida-
des brasileiras envolveram tam-
bém a viagem contrária – trazer
americanos para o Brasil, em
áreas que despertam o interesse
dos EUA, como agricultura e
energia. Uma das hipóteses é
compartilhar experiências de es-
tágio – levar brasileiros para em-
presas americanas e vice-versa.

“Temos muito o que aprender
um com o outro”, afirmou o sub-
secretário. “Nossas universida-
des são o melhor investimento
que um pai poderia dar ao seu
filho. Além de conveniência e ma-
trícula, estamos falando de quali-
dade, de alta qualidade.”

FRANCISCO SÁNCHEZ
SUBSECRETÁRIO DE COMÉRCIO
INTERNACIONAL DO GOVERNO DOS
ESTADOS UNIDOS
“Nossas universidades são o
melhor investimento que um pai
poderia dar ao seu filho. Além de
conveniência e matrícula,
estamos falando de qualidade,
de alta qualidade.”

Programa terá
101 mil bolsas

Esperança.
‘Não significa
cura, mas
norteia futuras
pesquisas’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




