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“Não há outra forma de você pensar
em uma estratégia de longo prazo na
área de pesquisa, se você não tem
pesquisadores. É preciso investimen-
to”, decreta José Roberto Mineo, dou-
tor em Imunologia pela USP.

Ele veio a Londrina para ministrar a
palestra “A importância dos programas
de Pós-graduação em Microbiologia no
contexto Nacional” no II Congresso
Paranaense de Microbiologia e o
Simpósio Sul-americano de Microbio-
logia Ambiental, organizado pelo de-
partamento de Biologia da UEL. Mineo
foi enfático ao dizer que por vivermos
na sociedade do conhecimento, a ciên-
cia e tecnologia são uma meta clara do
que temos que melhorar. “Temos evi-
dências de que é isso que pode tirar
nossas amarras. Não tem outra alterna-
tiva na sociedade que vivemos”, afirma.

Para o pesquisador, nos dias de hoje,
mais do que importante, é preciso ter
um amplo investimento na área de pós-
graduação, que como ele destaca, é
onde são formados os pesquisadores, e
também nas pesquisas, da mais básica
até a mais tecnológica.

Sendo uma área de constante cres-
cimento, a Microbiologia hoje tem Pro-
gramas de Pós-graduação em todos os
estados. “É verdade que essa distribui-
ção é assimétrica, isso porque elas co-
meçaram na região sudeste”, explica o
professor, comentando que a concen-
tração de programas está diretamente
relacionada com a distribuição
populacional, mas que existe uma dis-
tribuição centrípeta onde os pesquisa-
dores circulam nas regiões.

Apesar do crescimento do número
de pesquisadores dessa área, Mineo
afirma que a situação econômica do
país deve causar um atraso nas metas
estipuladas pelo Programa Nacional de
Educação (PNE) para 2023. “Você
não consegue fazer pesquisa e gradua-
ção sem recursos”, lamenta. Com to-
dos os cortes financeiros que estão
sendo feitos nas áreas de pesquisa, o
programa de Microbiologia recebeu
apenas 25% do havia recebido em 2014.

O aperto no orçamento ainda não afe-
tou o número de bolsas, mas prejudica
a internacionalização, um aspecto mui-
to importante para o desenvolvimento
das pesquisas.

Contudo, mesmo com o fantasma
da crise assombrando as pesquisas, o
professor destaca que a qualidade não
foi afetada. O Programa Ciências Bi-
ológicas (CB3),  que envolve
Microbiologia ,  Parasitologia  e
Imunologia, avaliados juntos pela CA-
PES, é um programa de excelência.
Mineo revela que até 2015, em termos
de produção de conhecimento, o Brasil
era o 13º lugar em todo o mundo. “A
comunidade, que são os programas de
pós-graduação, dá a resposta, mesmo
em épocas tão adversas”, aponta.

“O que o Brasil está devendo, e essa
é a questão que a gente julga importan-
tíssima, é não só produzir conhecimento
como também se apropriar dele”, expli-
ca Mineo ao comentar sobre a posição
de destaque no ranking. Para ele é
necessário um intenso exercício de ino-
vação, especialmente na criação de pa-
tentes, para que, mais do que um au-
mento no número de produção, sejam
criados elementos que serão apropria-
dos pelos setores produtivos. “A pes-
quisa, em termos de publicação, está
muito bem, mas é preciso que essa
pesquisa se transforme em produtos
com valores agregados”, sentencia.

Internacionalização - Um dos prin-
cipais aliados da pesquisa, o Ciência
sem Fronteiras consegue ajudar a
internacionalização das pesquisas, en-
viando mais de 105 mil pessoas para
fora do país, em um período de 4 ou 5
anos. Nesse período de ajustes econô-
micos, no entanto, Mineo é direto ao
afirmar que ajustes são necessários:
“Infelizmente existem problemas. Por
exemplo, o número de alunos de gradu-
ação que são beneficiados pelo Ciência
Sem Fronteiras é muito maior que o de
alunos de pós, mestres ou doutores”.

Para o professor, é preciso ver
para onde esses alunos estão sendo
enviados, já que segundo ele o envio de
alunos para países lusófonos não é tão
vantajoso quanto se fosse um país de
outra língua, como o inglês por exem-
plo, pois como lembra o professor, a
comunidade científica se comunica
nessa língua.

Outro ponto que Mineo afirma que
precisa ser repensado são os poucos
pesquisadores que chegam ao Brasil
pelo CSF. “A gente está muito focado
em enviar pessoas para o exterior, mas
precisamos trazer pesquisadores”, co-
menta. Segundo ele dessa forma é pos-
sível fazer uma aplicação melhor de
recursos, pois em questões econômicas
um pesquisador que vem para o Brasil
é capaz de disseminar muito mais co-
nhecimento ao dar aulas para um grupo
de pessoas. “O Ciência sem Fronteiras
é algo que não pode ser interrompido,
mas tem que ser repensado”, finaliza.

Canadá - Quem também destaca a
importância da internacionalização do
ensino é o pesquisador Charles Dozois,
do Instituto Armand Frappé na provín-
cia de Quebec, no Canadá, que também
esteve presente no Congresso. Para
ele, é importante compartilhar o conhe-
cimento com o mundo, para que dessa
forma seja cada vez mais fácil compre-
ender e lidar com doenças e outros
problemas de saúde.

Ele fala de uma rede de conheci-
mento como forma de potencializar o
estudo de um determinado tema, como
por exemplo as questões de saúde pú-
blica levantadas pelo seu laboratório de

Dozois. Se antes um organismo que
causa problemas de saúde ficava isola-
do apenas em um país, hoje ele pode ser
transmitido em viagens de país para
país, espalhando-se para todo o mundo.
“É muito importante que as pessoas
percebam que o problema de um lugar
do mundo, afeta todo o globo”, explica.

Sobre o investimento, Dozois é con-
victo ao dizer que apesar de o dinheiro
ser importante, o interesse e a vontade
dos pesquisadores é o ponto mais críti-
co da questão. “Para mim, essa é a
fagulha mais importante. Se você tem
essa vontade e interesse, você vai para
qualquer lugar no seu país ou fora dele,
e vai conseguir fazer descobertas e
encontrar soluções para os problemas”.
O pesquisador comenta que em suas
visitas aos laboratórios do Brasil, ficou
impressionado com a paixão e o inte-
resse dos estudantes e cientistas com a
ciência. “É preciso um investimento
contínuo do governo, assim como cola-
borações internacionais. Eu penso que
se o financiamento está presente, o
talento consegue fluir, pois os estudan-
tes daqui são inteligentes e interessa-
dos”, conclui.

* Estagiário de Jornalismo na COM-UEL.

É preciso investir e compartilhar
Pesquisadores da área de Microbiologia enfatizam a importância de formar pesquisadores

e compartilhar o conhecimento obtido com todo o mundo

José Roberto Mineo (USP)

Charles Dozois (Canadá)


