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R$ 4 mil

universitários que trabalhariam nos EUA não conseguiram
visto porque as federais vão repor aulas no período de férias

é quanto já gastou Carlos Wengerkievicz, aluno de Engenharia
Elétrica, com a viagem; estudantes agora tentam acordo com federais
ERNESTO RODRIGUES/AE

Pós-graduação em
Física no País tem
nível de excelência

Programas de mestrado e
doutorado com níveis 6 e 7
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Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas (RJ)

Bolsas. Com o nível de qualificação internacional, quase todososprogramasdepós-graduação em Física no País aumentaram as verbas destinadas à pesquisa, aponta relatório do MEC.
Apenas nos últimos cinco
anos, o volume de recursos para
apoioaprojetosdeFísica desembolsados pela Fundação de Amparoà Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) aumentou mais
de 45%. Dos R$ 938 milhões liberados em 2011, Física garantiu
5%. A área médica recebeu 10%.
Mas, no número de pesquisadores na categoria mais prestigiosa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), a áreadesbanca Medicina. Em Física, 77
dosbolsistas são “1A”, classificaçãoqueatestaaqualidadeda produção científica do pesquisador
e confirma sua inserção nacional e internacional. Medicina
acumulava59bolsistas1A,segundo posição do ano passado.
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EXCELÊNCIA

INSTITUIÇÃO

Carreira. Raissa Mendes foi do gosto pela matemática ao doutorado em Física, na Unesp

clu

graduação de Física pode acentuar o quadro de deficiências no
número de professores da área
na educação básica. Os recémformados da graduação prefeririam investir na pesquisa acadêmica a dar aulas nas escolas. Os
principais motivos seriam a falta
de valorização e os baixos salários, avalia Sergio Ribeiro Teixeira, coordenador de pós-graduação em Física da UFRGS.
Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que são necessários pelo menos 56 mil professores na área. E, dos que ingressaram na faculdade, apenas
40% concluem o curso.
E parece ser difícil reverter
esse quadro a curto prazo. Pesquisa realizada na Faculdade de
Educação da USP indica que 52%
dos alunos de licenciatura em
Física não pensam ou têm dúvidas em ser professores.
A autora da pesquisa, a pedagoga Luciana França Leme, alerta que os cursos de Física precisam conciliar mais a pesquisa
com a formação de professores
para a educação básica. / D.L.
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● O perfil de excelência na pós-
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Formandos não
querem dar aula
no ensino básico

ão

Segundo o relatório de avaliação da Capes, a Física ocupa, no
Brasil, o segundo lugar no ranking de diversas áreas de conhecimento no quesito produção

Pesquisas complexas
feitas com lápis e papel
Da infância até o doutorado, a
sina permaneceu a mesma.
“Semprequisconheceranatureza,queriaentendercomoelafuncionava”, diz a jovem pesquisadora Raissa Mendes, de 23 anos.
NascidaemBrasília, aalunada
pós-graduaçãodoInstitutodeFísica Teórica da Universidade Estadual Paulista (Unesp) sempre
gostou da natureza, mas de um
aspectobemparticular.“A astrofísica,a mecânicaquântica ea astronomia são as áreas que mais
me interessavam. Sempre quis
compreender o universo”, diz.
O gosto pela matemática e
uma dedicação diária de oito horasdeestudosfacilitaramafinalização do mestrado, realizado na
Unesp entre 2009 e 2010.

As áreas de estudos em que
Raissa desenvolve suas pesquisas têm nomes complexos, mas
conta com explicações quase
poéticas. “Eu estudo a teoria
quântica de campos em espaços
curvos. Se fosse para explicar seria uma teoria que tenta unificar
a descrição do muito pequeno
(mecânica quântica) e do muito
grande (relatividade geral).”
Ofocoda dissertaçãoeraadiscussão sobre a emissão de radiação próximo a buracos negros.
“Buracosnegrossãoobjetosmuito especiais, mas como não emitemluz,édifícilobservá-losdiretamente. Então estudamos as
emissõesde radiaçãode elementosvizinhos.Éumtipodepesquisa de grande interesse teórico.”

Mas, talvez, o que chame
maisatençãoéqueparadesenvolver todos esses estudos ela
nuncaprecisoudemuito.“Tudoque necessitoédelápis, papeleumbomcomputador,para as simulações numéricas.
Masoacompanhamento diretodoorientadorsempreéfundamental”, explica.
Agora, no doutorado, a
ideia de Raissa é aprofundar o
estudo sobre a instabilidade
das estrelas, sempre embasadacomamesmateoriaquântica dos espaços curvos.
Ela pretende finalizar a tese
em2014edepoisdissonãofaltam planos – até mesmo de se
aprimorar no exterior e retornar ao País. “Pretendo fazer
um pós-doutorado no exterior e voltar para o Brasil para
participardeumgrupodepesquisa. Ir para a Universidade
deBrasíliaseriaumapossibilidade”, diz. /DL
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Dos 53 programas de pós-graduação em Física reconhecidos no País, 26% têm nível de
excelência internacional.
Comconceitosmáximospontuados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) do
Ministério da Educação
(MEC), não há nenhuma outra área de conhecimento
com porcentual e abrangência geográfica tão amplos.
Os14programascomprestígio mundial na área se desmembram em cursos de mestrado e doutorado, espalhados pelo Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil.
Na comparação com outras
áreas, os programas de Ciências Biológicas são os que
mais se aproximam da Física
– 24% deles são considerados
de excelência. Em Medicina,
o índice alcança 16%. Os dadossãodaCapeseforamatualizados em setembro.
De todos esses programas
de Física com avaliação máxima, grande parte se concentra em São Paulo: na USP,
Unicamp, USP São Carlos e
no Instituto de Física Teórica
da Unesp. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS)easfederaisdo Ceará, Paraíba e Pernambuco são
outras instituições que foram
conceituadas com os níveis
máximos de avaliação.
SegundoCelsoPintodeMelo, presidente da Sociedade
Brasileira de Física, o atual panoramaéconsequênciadoprocesso de internacionalização
na área, iniciado a partir da década de 60. Em entrevista ao
Estado na sexta-feira, o francês Serge Haroche, vencedor
do Nobel de Física deste ano,
elogiou a produção brasileira
na área, afirmando que o País
“está num bom caminho”.
Além disso, outros fatores
justificam esse nível de qualidade, afirma Anderson Gomes, coordenador da última
avaliação em Física da Capes.
“Praticamente todos os docentes trabalham em regime
de dedicação exclusiva. O intercâmbio de professores e a
pesquisa de ponta realizada
com instituições estrangeiras
seriam outros diferenciais
que tornam nossos cursos
comparáveis aos de Harvard,
por exemplo”, diz Gomes.
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científica. O número de artigos,
em torno de 20 mil, perde apenas para a área de Clínica Médica. Comparado a outros 30 países, o Brasil ocuparia a posição
de 16.º nesse item.
E o nível de qualidade da Física no Brasil acaba atraindo pesquisadoresdeoutros países,afirma Sergio Ribeiro Teixeira. “Temosmaisdecemalunos,incluindodiscentesdoPeru,Bolívia,Colômbia e até do Paquistão.”
No caso da UFRGS, a energia
renováveleaastronomiasãodestaques. “Com estudos nessas
áreas é possível, por exemplo,
melhorar a resolução de imagens de mamografias, e até desenvolver um sistema mais eficiente de detecção de toxinas
nos alimentos”, afirma Teixeira.
Porém, o progresso da área
dentro do ambiente acadêmico
nãoéacompanhadopela presença dos pesquisadores nas indústrias, alerta Pinto de Melo. “Essa
seria a principal deficiência: faltainseriropesquisadorna indústria, que pode ser tanto a eletrônica quanto a de cervejas.”
A necessidade de investimento em mais centros de pesquisa é
outro ponto levantado pelo pesquisador Ernesto Mané, de 28
anos. Após retornar de um doutorado em Física Nuclear na Inglaterra, ele acredita que o Brasil
deveria investir mais em projetos nessa área. “Principalmente
na medicina nuclear e na produção de radiofármacos”, diz.

Davi Lira
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Área complexa do conhecimento, que pode ter aplicação nas indústrias,
possui o maior porcentual de programas stricto sensu bem avaliados
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Aulas do Positivo e da FGV ajudam candidato ao Enem

A

Até a véspera do exame
serão publicados na
internet cem vídeos,
que, em geral, tem
25 minutos cada
Carlos Lordelo / ESTADÃO.EDU

No sétimo dia do projeto Super Aulas Positivo Estadão, os
candidatos que vão prestar o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) podem assistir hoje a videoaulas de língua
portuguesa, geografia, biologia e física. O material vai ao
ar a partir das 9 horas no canal
do Estado no YouTube (youtube.com/estadao).
Até2denovembroserãopublicadas cem aulas de profes-

sores do Grupo Positivo, quase o
dobro em relação a 2011, quando
as 51 videoaulas da primeira edição do projeto receberam mais
de 1 milhão de acessos.
Os vídeos são postados diariamente e somam quatro aulas –
cada uma tem cerca de 25 minutos. Os temas das aulas de hoje
são texto (construção de sentidos), geologia, ecologia e fluxo
magnético. Nos dias 3 e 4 de novembro haverá correção ao vivo
das provas do Enem.
Aestudante carioca SandraAlves, de17 anos,assisteaos vídeos
à tarde, quando chega da escola.
Segundo ela, as aulas focam nos
conteúdos essenciais para o exame. “Assim eu tenho mais chances de passar”, afirma. Sandra
utilizaráanotadoEnemparadisputar vaga em Engenharia Civil

ARQUIVO
PESSOAL

Revisão. Aulas focam temas
mais cobrados, diz Sandra
nasuniversidadesfederaisdoParaná (UFPR e UTFPR).
Já a maranhense Tayná Fernandes Jales, de 17, vê as aulas à

noite, após o cursinho. “É quando a internet fica mais rápida
aqui no interior”, conta a estudante de Pedreiras, a 227 km de
São Luís. Candidata de Medicina, ela fez o Enem em 2011 como
treineira e acertou 120 dos 180
testes.Esperase sairmelhoragora.“Estou adorandoasSuperAulas. Elas me ajudam a revisar os
assuntos mais cobrados.”
A partir de 5 de novembro serão postadas mais 56 videoaulas
específicas para os vestibulares
da Fuvest e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Os vídeos vão ao ar até dia 24.
A programação completa está
em www.estadao.com.br/especiais/2012/10/prog_enem.pdf.
FGV. O Estadão.edu, projeto

multimídiadoEstadoquepubli-

ca conteúdo sobre vestibulares,
ensino superior e carreiras, também traz diariamente uma indicaçãodeauladoprojeto FGV Ensino MédioDigital. Os responsáveis pelo material na Fundação
Getúlio Vargas explicam o tema
abordadoedizempor queele deve ser revisado antes do Enem.
As aulas são distribuídas entre
as quatro áreas do conhecimentoavaliadas peloEnem: Ciências
da Natureza e Humanas, Matemática e Linguagens e Códigos.
Os conteúdos são apresentados
por personagens animados.

estadão.com.br
Estadão.edu. Veja as aulas
do Grupo Positivo e da FGV
www.estadao.com.br/educacao

Simulado Enem
Geekie+Estadão
reúne 60 mil
● O Simulado Enem 2012

Geekie+Estadão registrou a
participação de 60.518 estudantes, dos quais 43.178 fizeram as duas provas. O prazo
para resolver o exame, online
e gratuito, terminou na quintafeira. Os candidatos esperam a
divulgação do boletim de desempenho personalizado, que
indicará a cada um seus pontos fortes e fracos nas áreas
do conhecimento avaliadas
pelo Enem. O material será
entregue por e-mail a partir de
amanhã. O simulado teve
120.372 inscritos, a maioria
alunos da rede pública. / C.L.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.

