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A rotina de descompli-
car o ensino de ciên-
ciascom shows pirotéc-
nicos levou três egres-

sos do curso de Física da Univer-
sidade de São Paulo ao sucesso,
despertou o interesse pedagógi-
co de escolas e os levou à TV.

Criadores do Ciências em
Show, nome da empresa funda-
da por eles e de quadro fixo no
programa dominical da apresen-
tadora Eliana, no SBT, os físicos
Gerson Julião, de 28 anos, Da-
niel dos Santos, de 31, e Wilson
Pereira Júnior, de 29, levam ao
público conceitos de física por
meio de demonstrações de fácil
entendimento. “Nosso trabalho
não tem como objetivo substi-
tuir a aula, mas motivar os alu-
nos e despertar o interesse deles
para a ciência”, afirma Julião.

A inspiração surgiu de projeto
criado em 1994 no Instituto de
Física da USP, chamado “Show
de Física”. As apresentações que
ocorrem diariamente na Cidade
Universitária aumentaram em
proporção semelhante ao do su-
cesso do grupo que aparece no
SBT. “Nos últimos anos está

ocorrendo um efeito multi-
plicador e temos mais ou-
tros dois grupos que estão
começando a se organizar
para fazer shows fora da
USP”, afirma Fuad Daher
Saad, professor do institu-
to.

“A física está na geladei-
ra, no micro-ondas. Não é
só fórmula, mas também o
fenômeno que está ocor-
rendo”, diz Julião. “A gen-
te não quer ensinar física,
mas mostrar conceitos. É
uma oportunidade de ter
uma aula prática que não
tem na escola.”

Segundo os físicos, o su-
cesso do trabalho tem gera-
do procura de escolas pú-
blicas e particulares inte-
ressadas em consultorias,
além de pedidos de apre-
sentações. “Os colégios
querem saber qual é a me-
lhor forma de levar isso pa-
ra a sala de aula.”

O grupo não revela o fa-
turamento, mas cobra de
R$ 3 a R$ 5 por aluno e já se
apresentou para 7 mil pes-
soas numa feira de ciên-
cias de Cuiabá (MT).

Senado aprova projeto de
lei sobre paternidade

Especialistas propõem regras mais
claras para a proteção de dados

Uma falha do Inep permitiu
acesso livre aos dados pes-
soais de 12 milhões de inscri-
tos nas últimas três edições
do Enem. Durante pelo me-
nos quatro meses, os estu-
dantes cadastrados nas edi-
ções de 2007, 2008 e 2009
tiveram informações como
nome, RG, CPF, Estado de
origem, data de nascimento
e nome da mãe expostos em
links abertos no site do insti-
tuto que organiza o Enem.

Técnicos de uma escola de
ensino básico da Grande São
Paulo encontraram os links
sem a necessidade de senha.
A escola alertou a reporta-
gem e pediu anonimato.

O endereço foi tirado do ar
depois que o Estado alertou
o Ministério da Educação.

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE
Leia. Preços de genéricos

variam até 296%, diz Procon
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O exame de DNA poderá deixar
de ser determinante nos casos de
recusa do homem em fazer o tes-
te em processos de paternidade.

Projeto de lei aprovado na noi-
te de quarta-feira pelo Senado
determina que a paternidade po-
de ser presumida e declarada de
forma tácita se o exame não for
realizado por recusa do possível
pai. Para isso, o projeto determi-
na que outras provas devem fun-
damentar a ação, de modo a con-
vencer o juiz mesmo sem o teste
de DNA. O pedido de reconheci-
mento da paternidade presumi-
da, ou paternidade tácita, deve
ser feito por quem tenha legíti-
mo interesse na ação ou pelo Mi-

nistério Público. O projeto de lei
agora seguirá para sanção do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O projeto de lei aprovado, de
iniciativa da ex-deputada Iara
Bernardes (PT-SP), é semelhan-
te a outro que foi sancionado pe-
lo presidente Lula em julho do
ano passado, que estabelece a pa-
ternidade nos casos em que o su-
posto pai se recusar a fazer o exa-
me de DNA. A diferença é que o
projeto em vigor estabelece a
“presunção da paternidade”, en-
quanto que o texto recém-apro-
vado prevê a “admissão tácita da
paternidade nos casos em que o
suposto pai se recusar a realizar
testes de paternidade”.

O relator da proposta, sena-
dor Antonio Carlos Magalhães
Júnior (DEM-BA), acredita que
a Casa Civil da Presidência deve
recomendar ao presidente Lula
o veto do texto. Ele lembrou que,
pelo Regimento, não poderia dar
como prejudicado um projeto
de lei que seguiu as regras nor-
mais de tramitação.

PARA LEMBRAR

Ciência

Exame de DNA deixará
de ser determinante no
caso de recusa do pai em
fazer teste; proposta vai a
sanção presidencial

‘SHOW’ DE FÍSICA
ATRAI JOVENS
Grupo une ciência a espetáculo e brilha até na TV
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Inep muda acesso às notas do Enem
Falha expôs
informações
de 12 milhões

Carolina Stanisci
ESTADÃO.EDU

Especialistas em Direito e prote-

ção de dados estão elaborando
um anteprojeto de lei para criar
regras claras sobre o tema.

O professor de Direito da Fun-

dação Getulio Vargas do Rio de
Janeiro Danilo Doneda, que tra-
balha como consultor em parce-
ria com os Ministérios da Justiça
e da Ciência e Tecnologia no an-
teprojeto, diz que ele terá dois
eixos básicos: o estabelecimen-
to de regras de segurança de in-
formação e a responsabilização

daqueles que são os portadores
dos dados.

Doneda critica a legislação em
vigor. “No Brasil, existe prote-
ção genérica, é difícil provar da-
nos”, afirma o jurista. “Na lei, a
proteção de bancos de dados pes-
soais deve ser tratada como uma
atividade de riscos, cujas respon-

sabilidades por falha ou por vaza-
mento é do administrador do
banco. A regra pode, eventual-
mente, abranger aspectos pe-
nais”, explica.

Para Doneda, o vazamento de
informações dos inscritos no
Enem é grave. “Houve ofensa ao
direito à privacidade”, diz. “O

Inep está sujeito à investigação.
Acho absurdo o Ministério Públi-
co não ter voz ativa nessa ques-
tão, mas talvez esteja planejan-
do alguma ação.”

O anteprojeto também vai for-
necer ferramentas ao cidadão pa-
ra que possa controlar seus pró-
prios dados.

EPITACIO PESSOA/AE–3/8/2010
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O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) vai mudar o modo pelo
qual os estudantes têm acesso
às notas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) pela
internet. O Estado apurou
que essa é a primeira altera-
ção no sistema do exame reali-
zado pelo instituto após o va-
zamento dos dados pessoais,
que também motivou abertu-
ra de uma auditoria interna.

Não é mais possível recuperar
a senha de inscrição na página do
exame. Um dispositivo nesse si-
te dava acesso à senha dos candi-
datos assim que um usuário in-
formasse número de inscrição,
CPF, nome, Estado de origem e
data de nascimento – as mesmas
informações disponíveis nos ar-
quivos que ficaram expostos na
internet, conforme o Estado re-
velou anteontem.

A avaliação é que o caminho
era frágil e, por isso, será altera-
do. Foi por meio dessa ferramen-
ta que a reportagem chegou ao
desempenho dos estudantes, en-
tre eles o filho do ministro Fer-
nando Haddad (Educação).

O MEC enfrentava problemas
com sistemas de tecnologia bem
antes do vazamento dos dados.
No começo do ano, usuários en-
frentaram congestionamento
durante a inscrição no Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), que
seleciona candidatos do Enem
para as vagas de institutos e uni-
versidades federais. Em março,
outro problema técnico no Sisu
fez com que estudantes não clas-
sificados aparecessem como
convocados para matrícula.

A auditoria interna que o Inep
está tocando ainda não tem data
para terminar. A ideia é monitorar
as“fragilidades”detodoosistema,
segundo informou o instituto. O
Inep não tem informações preci-
sas de como os links com os dados
dos inscritos foram disponibiliza-
dosnositepor,pelomenos,quatro
meses.

O presidente do instituto, Joa-
quimSoaresNeto,afirmouanteon-

temquetrabalhacomatesedeque
os endereços eletrônicos estavam
noconjuntodeinformaçõesprote-
gidas, mas não pôde confirmar se

esseslinks–livresdesenhadeaces-
so – foram retirados do diretório
protegido.Porisso,oIneptrabalha
com todas as possibilidades.

O instituto afirma que só acio-
nará a Polícia Federal se for cons-
tatada má-fé na divulgação dos
dados – por enquanto, a hipóte-

se é que tenha havido falha. An-
teontem, o ministro da Justiça,
Luiz Paulo Barreto, colocou à PF
à disposição do Ministério da

Educação (MEC).
De acordo com o Inep, apenas

231 instituições de ensino supe-
rior tinham a senha de acesso pa-
ra as informações de todos os es-
tudantes. São faculdades e uni-
versidades privadas e públicas
que utilizam o Enem como parte
do vestibular – não é o mesmo
cadastro e senha das institui-
ções que utilizam o Enem para o
Sisu ou o ProUni.

Para acessar o sistema do Inep
é necessário cadastrar usuário e
senha, que são fornecidos pelo
MEC ao reitor da instituição –
que escolhe pessoas de sua con-
fiança para navegar no site.

Universidades consultadas pe-
lo Estado, no entanto, afirma-
ram que nunca tiveram acesso
aos arquivos com os dados de to-
dos os inscritos das edições de
2007, 2008 e 2009., apenas aos
candidatos que concorrem a
uma vaga na instituição.

estadão.com.br

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE–5/12/2009

Demonstração. Alunos assistem a show de físicos da USP

Educação. Após vazamento de dados pessoais de 12 milhões de estudantes que se inscreveram nas últimas três edições do
exame, órgão avalia que o sistema adotado era frágil; problemas ligados à tecnologia ocorrem pelo menos desde o início deste ano

Fragilidade. Estudantes que fizeram o Enem nos últimos três anos tiveram a sua segurança comprometida pelo site do Inep
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




