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Professora da Ufrgs Marcia Barbosa recebeu
prêmio da Unesco por descoberta na área da
ciência
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"Entender o comportamento da água
nos faz entender o nosso
organismo", diz pesquisadora
Professora da Ufrgs foi premiada pela Unesco por descoberta que pode curar
doenças

A professora Marcia Barbosa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(Ufrgs) teve o trabalho reconhecido pela Organização das Nações Unidas

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta sexta. Em função de uma

pesquisa sobre a água e sua influência dentro do organismo vivo, a docente

receberá o prêmio L'Oréal-Unesco para as Mulheres e a Ciência, em cerimônia

que será realizada em Paris, na França, em março do ano que vem.

Conforme a Unesco, a pesquisadora foi premiada “pela descoberta de uma

anomalia da água que poderá levar a uma melhor compreensão das proteínas,

que é essencial para o tratamento de certas doenças". Em entrevista ao site do

Correio do Povo, ela explicou em detalhes o trabalho científico, no qual tem

atuado desde o ano 2000. “Eu faço física teórica. A ciência básica não resolve

doenças, efetivamente. Ela vai atrás de uma ideia, um estudo, para influenciar nas práticas. Mas entender o comportamento da

água ajuda a entender também o nosso sistema. Isso porque a água compõe a maior parte do nosso corpo”, pondera.

O estudo de Marcia revelou que o exercício da água sobre as proteínas do organismo pode ajudar a compreender a causa de

doenças, já que a falta de proteínas no sangue pode debilitar a saúde do corpo. “Fiz simulações sobre água fria. Com o aumento

da pressão, a água difunde mais depressa. Isso porque ao contrário da maior parte dos líquidos, através dos espaços vazios, a

água “se agarra” em outras moléculas e vai se apropriando, tomando espaços”, detalha. “Compreender como a gente pode

trabalhar essa anomalia na água nas proteínas nos ajuda a gente entender mecanismos que levam a uma doença e a partir daí

procurar solucioná-la”, completa.

Atualmente, a professora é diretora do Instituto de Física da Ufrgs, vice-presidente da International Union of Pure and Applied

Physics e membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O prêmio L'Oréal-Unesco para as Mulheres e a Ciência, no

valor de 100 mil dólares, é entregue para cinco cientistas, representantes de cada continente. “O prêmio não é só pra mim. É

para o meu trabalho e isso envolve minha equipe, meus alunos, colaboradores e a instituição que me dá estrutura para que eu

pudesse realizar a pesquisa”, diz a professora.

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada em 28 de março de 2013, na sede da Unesco em Paris. Outras quatro

cientistas, a japonesa Reiko Kuroda, a nigeriana Nneka Okeke, a americana Deborah Jin e a britânica Pratibha Gai, serão

agraciadas.

Fonte: Rafaella Fraga / Correio do Povo
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