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Nagib Nassar recebe título de professor
emérito
Em quase 30 anos de trabalho na UnB, pesquisador descobriu variedades de
mandioca mais nutritivas e res istentes a pragas
Franc isco Bra sileiro - Da Secretaria d e Comuni cação da UnB
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A pa ixão do egípci o Nagib Nassar pelo Brasil co meçou h á 39 an os,
quan do conh eceu o clássico Geogra fia da Fome, d o brasi leiro Josué
de C astro. Na época, ele era professor u niversi tário n o Cairo , capital
do Egito. Três ano s mais tarde, veio ao Brasil para es tudar a
mand ioca co m o pro pósito de usar o alime nto com o recurso de
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comb ate à fome. A partir daí, boa parte de sua históri a foi realizad a
na U niversi dade de Brasíl ia, onde descob riu variedades mais
nutritivas desse a limento e resis tentes a praga s.
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Em reconhecimento a essa trajetória, o p rofesso r receb eu o título de
Professor Emérito, nesta quarta-feira, 1 0 de no vembro, no aud itório
do Instituto de Bi ologia. “A caus a dele é human itária e ele trabalha
com paixão”, afirm ou Sile ne Lozzi , profe ssora d o Departamento de
Gené tica e Morfolo gia.
Dentre as conquistas do p esquisad or está o cruzamento que
resu ltou em uma va riedade de mand ioca re sistente a cha mada
prag a do Mo saico Africano . A espé cie é h oje cul tivada em mais de
quatro milh ões de hectare s na África. Al ém diss o, o professor
descobriu o utra va riedade da plan ta mais rica e m prote ínas e
caro teno, q ue serviu de a lternati va alim entar p ara agricultores de
Bras ília. Saiba ma is aqui .
“Sua vida foi pautada por ciência e pelo s mais elevado s senti mentos
huma nistas”, elogi a Silen e. O rei tor Jos é Geral do de Sousa Jú nior
afirmou que as con tribuições do e special ista re fletem o espírito da
Universidad e. “Nós trabal hamos nã o só pa ra alca nçar os mais a ltos
grau s do sa ber, ma s para aplicar esse co nhecime nto em favor d o
povo ”.
Depo is de receber um perg aminho d as mãos do rei tor, Na gib
reco rdou os anos q ue pass ou no Brasil. “Quando olho pa ra trás , vejo
que a missã o foi d ifícil, mas gra tifican te. Sin to que contrib uí com as
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cond ições a limenta res dos menos favoreci dos”. O profes sor fal ou
tamb ém de s ua expe riência em sala de aul a e exp ressou
agra decimen tos a colegas e alunos . “Eles sempre me deram todo o
apoi o possível”
Nagi b Nassa r conta com 12 0 artigo s publi cados e m perió dicos d e
pres tígio. Um dele s foi p ublicado recentemente na revi sta Sci entific
American. Além da UnB, Na gib trab alha em parceria com o centro de
pesq uisa africano Institu to Internaciona l de Ag ricultu ra Trop ical (IITA).
Todos os textos e f otos p odem ser u tilizados e reproduzidos desde que a f ont e seja
citad a. Textos: UnB Agênc ia. Fotos: nome do f otógrafo/U nB Agência.
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