
No começo dos anos 1970, o convite feito pelo professor André Tosello para trabalhar no 
Brasil motivou o jovem pesquisador coreano Yong Kun Park, formado pela Universidade 
Nacional da Coreia, com especialização em Bioquímica pela Universidade de Minessota 
(EUA) e pela Universidade de Tóquio.

Park visualizou uma boa oportunidade em uma indústria em São Paulo, que desenvolvia 
vacinas para atuar em pesquisas de seu interesse: as enzimas. Sua vinda ao Brasil 
rendeu o convite do então reitor Zeferino Vaz para compor o quadro de pesquisadores 
na Unicamp. O professor André Tosello, fundador da Faculdade de Engenharia de 
Alimentos (FEA), foi o responsável pela vinda do pesquisador para a Unicamp. Mesmo 
sem falar uma palavra em português, Park contribuiu para a composição do primeiro 
time de docentes da FEA e montagem de laboratórios de pesquisa.

Em 1970, durante o primeiro Congresso da Federação Internacional de Apicultores, o 
professor Park resolveu se dedicar a pesquisar os compostos químicos de própolis de 
abelhas introduzidas variedades e nativas. “Como já estava no Brasil, fui conhecer o 
congresso e achei aquilo muito interessante, e o intuito foi aprofundar os estudos sobre 
a produção de própolis de abelhas”, recorda.

O tema estimulou o interesse de seus alunos na FEA. “O Brasil mantém vasto patrimônio 
natural de espécies de plantas e abelhas, enquanto os EUA e países europeus possuíam 
bons laboratórios e equipamentos, porém, sem a diversidade biológica do Brasil, que é 
muito boa para pesquisar”.

Na época, Park pediu que todos os seus alunos realizassem a coleta de amostras com 
características geológicas em diversas regiões do Brasil. “Foram cerca de 300 amostras 
e analisamos todas as propriedades bioquímicas. Classificamos 12 grupos de atividades 
fisiológicas, divididos conforme a concentração de compostos químicos”, explica o 
pesquisador mais antigo da FEA.

Empolgado, o professor Park aponta no quadro de sua pequena sala de 8 metros 
quadrados um mapa com inúmeras tachinhas os locais das pesquisas realizadas, 
muitas na Amazônia e, a maioria, na região sudeste, separadas por grupos. Cada grupo 
pesquisou abelhas características e a vegetação local – mais de 20.

De norte ao sul do País, Park não esconde seu orgulho com as descobertas de espécies 
diferentes. “Dependendo da boa atividade das colmeias, classificamos os compostos 
encontrados como os polifenóis, flavonoides. Outras comunidades de abelhas não eram 
tão boas. Abelhas de Minas e São Paulo que residem em biomas da Mata Atlântica e 
Cerrado são destaques pela qualidade e compostos”, assegura.

O professor alerta que a produção de própolis é diferente em cada região, fato comprovado 
por publicações científicas na Europa e nos EUA. Nestes países, as amostras atestaram 
propriedades citotóxicas, anti-HIV e anticárie identificadas nas coletas pesquisadas no 
Brasil.

Na Universidade da Carolina do Norte, segundo o professor, os testes na Biotech Research 
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Laboratories indicaram uma variação de 14% a 97% 
na inibição do crescimento de células cancerígenas. 
“Lá analisamos conjuntamente a eficiência de um 
promissor composto em pesquisas com câncer de 
próstata”.

As pesquisas foram tão expressivas que despertaram 
interesse mundial. “Nossa abelha interessou inclusive, 
aos pesquisadores da Universidade da Califórnia e 
até a esposa do presidente dos Estados Unidos usou 
nosso própolis”, comenta, aos risos.

Centros renomados internacionais como em Kobe, 
no Japão, apontaram resultados expressivos na 
concentração de flavonoides nas amostras brasileiras 
fracionadas na Unicamp, demonstrando que a 
própolis possui dezenas de vezes mais flavonoides 
do que qualquer vegetal. 

Uma de suas pesquisas constatou que a abelha 
africanizada é muito mais eficiente do que a europeia 
na produção de própolis. “Na verdade, a América 
do Sul não tinha abelhas da espécie europeia Apis 
melífera, que surgiram com a vinda dos imigrantes 
europeus.

Com a fundamentação das investigações científicas, 
as pesquisas contribuíram para a comercialização 
de própolis de abelhas africanizadas a partir da 
década de 1980. 

Suas investigações, portanto, não se limitaram às 
enzimas, logo se voltaram à biotecnologia, o que faz 
com que ele seja um dos pioneiros em pesquisas na 
área de bioquímica de alimentos. Pesquisas em análises 
de compostos dos alimentos na graduação, mestrado e 
doutorado percorreram diversas regiões do país e até 
hoje são monitoradas em seu laboratório na FEA.

Inúmeros alunos formados pela Unicamp com 
orientação do professor Park defenderam teses que 
tiveram grande repercussão nacional e internacional, 
impulsionando a carreira de muitos pesquisadores.

A possibilidade de iniciar suas pesquisas na Unicamp 
contribuiu para o reconhecimento do professor 
nascido na Coreia do Norte, se formou em medicina 
em Seul. O cientista vivenciou a guerra na Coreia 
e, nesta época, foi resgatado por um comandante 
da tropa americana, conforme relata. “Ele falou: 
‘Venha conosco’. Foi onde aprendi inglês e aquele 
comandante me salvou. Me disse: ‘Agora você é um 
americano das Forças Armadas, precisa estudar mais’.  
E me mandou para universidade dos EUA”, conta, em 
fragmentos, a parte de sua história.

Graças aos estudos, tornou-se um dos principais 
patologistas das Forças Armadas americanas. “A 
família ficou, nunca mais encontrei”, solta a frase ao 
recontar sua trajetória antes do Brasil. O semblante 
do rosto muda ao contar que nunca mais pôde voltar 
à Coreia do Sul, mas um convite, em 1982, de um 
representante do país que veio a Brasília reavivou 
suas origens. “Ele veio aqui na Unicamp e me 
convidou para ir à Coreia. Não pensei duas vezes 
e fui”.

O reconhecido pesquisador voltou ao seu país 
quando já havia se casado com uma brasileira. Da 
união, um filho, médico pela USP, hoje casado com 
uma descendente de alemães. Os finais de semana do 
pesquisador da FEA são dedicados às visitas para ver os 
netos na capital paulista. Atualmente, ele acompanha 
a mulher à igreja semanalmente e mantém, aos seus 
91 anos, como hobby a patinação no gelo. “Eu patino 
com os netos”.

Não adepto ao celular, para encontrá-lo é preciso 
ir até sua sala, dentro do laboratório. Professor Park 
mantém horários fixos de entrada, almoço e saída. 
Religiosamente, chega antes das 8 horas na Unicamp. 
“Venho todos os dias, claro! Em casa não tem o que 
fazer”.

O pesquisador da FEA segue para sua sala, nos poucos 
espaços na parede não ocupada por prateleiras 
repleta de livros, revistas científicas e teses, há fotos e 
mapas. O local é uma biblioteca que retrata os anos 
dedicados à Universidade. “São 200 publicações em 
todo o mundo por causa de Unicamp”.

A trajetória profissional do senhor que ainda arrisca 
no português se confunde com a da Universidade de 
apenas 50 anos. A gratidão à Unicamp é a mesma 
à pátria que o acolheu. “O Brasil tem muito de sua 
natureza original, então, nesta terra é muito feliz, 
todo mundo feliz em Brasil”, diz, sorrindo.

Ao terminar a entrevista dentro de seu laboratório, 
o professor Park aproveita para mostrar gráficos de 
amostras de própolis que estão sendo analisadas. 
Perguntamos se ainda trabalha dentro do laboratório; 
e ele, com os dados nas mãos, revela: “Sim. Uma 
senhora do Peru trouxe própolis de lá e estamos 
estudando própolis do Peru. Maioria não sabe muito 
aquele valor da própolis naqueles países”. 

A dedicação às pesquisas ainda é latente, para os que 
ingressam, uma verdadeira fonte de inspiração está 
dentro da Unicamp: Yong Kun Park.


