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APatrulha Ambiental e pes-
quisadores da Universidade
FederaldoRioGrandedoSul
encontraram pelo menos
300 pingüins mortos em 50
km do litoral sul gaúcho, nos
últimos dias. Os animais não
apresentavam manchas de
óleo. É provável que, mal ali-
mentados, sem forças, te-
nham sido jogados às praias
por correntesmarítimas.

Unespinveste
emprograma
queaumenta
inclusãosocial

300pingüinssão
achadosmortosnoRS

Professorterábolsaparadarmaisaula

OcientistaalemãoMarkAu-
liya, pesquisador da WWF,
descobriu na floresta tropi-
cal indonésia do Coração de
Bornéuumanova espécie de
serpente com a capacidade
de mudar espontaneamente
de cor. A habilidade de alte-
rar a coloração da pele é co-
nhecida em alguns répteis,
comoocamaleão,masérara
em serpentes. EFE

AnaverussaProgressM-57,
com 2,5 toneladas de carga,
se acoplou ontem à Estação
Espacial Internacional
(ISS). A Progress leva com-
bustível, oxigênio, água, ins-
trumentos para experimen-
toscientíficos,peças,250qui-
los de alimentos e 107 quilos
de instrumentos médicos,
medicamentos,roupasearti-
gos de higiene pessoal. EFE
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INCENTIVO

Unifesp pagará até R$ 2mil a mais àqueles que tiveremmaior dedicação ao ensino e não à pesquisa, por exemplo

Serpente-camaleãoé
localizadaemBornéu

VIDA&

Cargueiroseacopla
àEstaçãoEspacial

AMBIENTE

Renata Cafardo

A Universidade Federal de São
Paulo(Unifesp)vaiofereceruma
bolsaparaprofessoresquesede-
dicamprincipalmenteaoensino.
Agratificação,inéditanoPaís,de-
ve chegar a R$ 2 mil mensais. A
intenção é atacar um problema
comumemuniversidades de ex-
celênciabrasileirasedoexterior:
os professores valorizados são
aquelesquefazempesquisaepu-
blicamartigosemrevistascientí-
ficas importantes. Como conse-
qüência, elesacabamdeixandoa
saladeaula.
Nãohá,noregimentogeralda
Unifesp, obrigatoriedadedecar-
ga horária mínima que deve ser
dedicadaaoensino.NaUniversi-
dadedeSãoPaulo(USP),hápou-
cos anos, uma determinação da
reitoria estabeleceu que profes-
sores precisavam dar, pelo me-
nos,oitohorasporsemanadeau-
laparagraduaçãooupós.
Além de aumentar o conheci-
mento e proporcionar atualiza-
çãona área, a pesquisa e apubli-
cação de trabalhos ajudam tam-
bémoprofessorasubirnacarrei-
raacadêmica.“Emumconcurso,
seumcandidatotem200artigos
publicados e quasenenhumaex-
periência didática e outro tem
muita experiência didática e dez
artigos, há nove entre dez chan-
ces de que o primeiro será apro-
vado”,dizopró-reitordeGradua-
ção da Unifesp, Luiz Eugênio
Mello.
Ele deixa claro, no entanto,
que os professores pesquisado-
ressãoessenciaisparaauniversi-
dade, mas é preciso equilibrar a
valorizaçãodosdoistiposdepro-
fissional. Além de ascender na
carreira, eles freqüentemente
complementam os salários com
bolsas de pesquisa. A produção
científica da Unifesp – uma das
trêsmaioresdoPaís–fazdainsti-
tuiçãoumauniversidadedeexce-
lência.Em2005, foram9.095pu-
blicações emmais de 400 linhas
de pesquisa. A instituição tem
cercade700professores.

“Oprogramadebolsasvaiaju-
dar a melhorar o ensino”, diz o
pró-reitor. Os candidatos ao be-
nefício serão julgados emavalia-
çõesfeitasporseusalunosetam-
bémporcolegasprofessoresque
verificarão quanto o estudante
aprendeu no curso do ano ante-
rior. Algumas pesquisas – ape-
nasnaáreadedidática–também
serão consideradas para a con-
cessãodagratificação.
O novo programa, Bolsa Pro-

dutividade Ensino, foi aprovado
nasemanapassadaeserácoorde-
nadopela ex-pró-reitora deGra-
duação Helena Nader. Segue os
moldes de uma gratificação se-
melhante aplicada na Universi-
dadeHarvard.

RIDICULARIZAÇÃO
“Alguns colegas até ridiculari-

zam os professores que se dedi-
cam a dar aulas”, diz omédico e
professor de Clínica Médica da
Unifesp, Paulo Olson. Ele conta
quemuitosmandamseusalunos
de pós-graduação para ensinar
em seu lugar. Para ele, esse tipo
de comportamento tem piorado

oníveldeensinonauniversidade
–paraopró-reitor, as avaliações
atuaisnãoindicamisso.“Oprinci-
palobjetivodeumaescoladeMe-
dicinadeveriaserensinarMedici-
na”,afirmaOlson.

“É muito importante que o
bomprofessordêaulasparaopri-
meiroesegundoano,masmuitas
vezes isso não acontece porque
sededicaàpesquisa”,dizadireto-
ra da Faculdade de Educação e
ex-pró-reitora de Graduação da
USP, Sonia Penin. Ela lembra
que,alémdeimpulsionaracarrei-
radoprofessor,aproduçãocien-
tífica também é considerada na
avaliaçãodos cursos de pós-gra-
duaçãopelogoverno.
Segundo ela, a USP também
estáatentaaoproblemaeiniciou
programas de incentivo ao pro-
fessor que se dedica ao ensino.
Durantesuagestãonapró-reito-
ria, duas horas da carga horária
dos profissionais poderiam ser
dedicadas à tutoria de alunos da
graduação. Isso porque, muitas
vezes,osprofessorespesquisado-

ressededicamapenasaospós-
graduandos. A universidade
tambémdirecionouverbaspa-
ra desenvolvimento de mate-
riais didáticos e eventos liga-
dosaoensinonagraduação.
A Unifesp também apro-
vou na semana passada uma
nova categoria de professo-
res, os professores afiliados.
Até então, ela só existia para
identificar os profissionais
que apresentavam um bom
projeto de pesquisa, mas não
tinhamconseguidopassarem
concursos públicos para inte-
grar o corpo docente da insti-
tuição. A partir de agora, isso
será possível também para
professoresqueforemnotada-
mentebonsemdidáticaequi-
seremtrabalharporumperío-
docurtonaUnifesp.●

DESCOBERTA

Reservatórios subterrâneos devem
receber o gás do efeito estufa

Licença-maternidadede
seismesescrescenoPaís
Há11cidades,umEstadoe
trêsempresasprivadasquejá
oferecemobenefícioqPÁG.A14

Capacidade permitiria a reversão
de algumas formas de surdez

ESPAÇO

Gratificação segue
programa similar
da Universidade
Harvard

Japãoquerestocar
dióxidodecarbono

Ocidentaise
orientaistêm
mododiferente
decalcular

Célulasdoouvido
podemseregenerar

Livia Deodato

Ascélulassensoriaisdoouvidoin-
terno demamíferos podem ter a
capacidade de se regenerar. A
conclusãoédeumestudopublica-
donasemanapassadapelarevis-
tabritânicaNature.
Essa capacidade permitiria a

reversão de alguns tipos de sur-
dez,comoasadquiridasporbaru-
lhos estridentes ou pelo uso de
certas drogas. “Na pesquisa que
realizamosnãoobservamosare-
generação nos próprios animais,
apenas em culturas de laborató-
rio”, explica ao Estado Andrew
Groves, do Instituto House Ear
deLosAngeles,EUA,umdosres-
ponsáveispelapesquisa.
Apesquisasobreregeneração

decélulasdocóclea,árearespon-
sávelpelaaudiçãoanterioraolabi-
rinto (ou ouvido interno), come-
çouem2000.Outrasequipes,po-
rém, se debruçam sobre o tema
hámais de 20 anos. “Já foi com-
provado por outros cientistas
que os pássaros podem regene-
rarsuascélulasdoouvidointerno
apósficaremsurdos”,dizGroves.
Isso ocorre porque as células

chamadas de apoio se dividem e
setransformamemnovascélulas
sensoriais após o dano. “Assim,
um pássaro que antes era surdo
poderá ouvir normalmente após
trêsouquatrosemanas.”

Os estudos com ratos re-
cém-nascidos ajudaram a en-
tender o procedimento de re-
generação de células senso-
riais. “Quando agrupamos cé-
lulas purificadas e deixamos
elascrescerememumacultu-
ra, descobrimosque50%con-
seguiam se dividir e, algumas
delas,setransformaremcélu-
lassensoriais”, contaGroves.
Noentanto, quandorepeti-

ramo experimento com ratos
mais velhos, descobriramque
as células de apoio não mais
conseguiamsedividir. “As cé-
lulas de ratosmais velhos não
se dividem porque não têm a
capacidade de desativar um
genechamadop27,quetemco-
mo função não deixar que as
células se dividam”, explica.
“Jáascélulasmais jovenscon-
seguemdesativarop27esedi-
vidir, uma vez colocadas em
cultura.”Ospesquisadoresain-
da não descobriramquais são
os motivos responsáveis pela
incapacidade de células mais
velhasdedesativarogene.
Oobjetivodapesquisaéen-

contrar maneiras de superar
esses percalços, entre eles, o
defazercomquecélulasenve-
lhecidas consigam se regene-
rar, para assim poder ajudar
humanos a recuperar a audi-
çãosemusodeaparelho.●
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APOIO–PauloOlson,médicoeprofessordeClínicaMédica,dizquealgunscolegassão ridicularizadosporsededicaremapenasadaraulas

AQUECIMENTO

TÓQUIO

OJapãoestudareduzirasemis-
sõesdegásqueprovocamoefei-
to estufa e combater o aqueci-
mento global com um projeto
inovador. O país quer estocar
dióxidodecarbonoemreserva-
tórios subterrâneos – o gás não
seria mais liberado para a at-
mosfera, segundo Masahiro
Nishio, funcionário doMinisté-
riodaEconomia,ComércioeIn-
dústria.
Pela proposta, em 2020 cer-

ca de 200milhões de toneladas
de dióxido de carbono por ano
serão enterrados, reduzindo
em um sexto as emissões do
país, disse Nishio. O projeto se-
gue em estudo.
A tentativa de armazena-

mento subterrâneo do dióxido
de carbono é prova de que os
países industrializados sentem
uma nova urgência de tentar
controlar os efeitos do aqueci-
mentoglobal.Pormeiodoarma-
zenamentodedióxidodecarbo-

nodas emissõesdas fábricas
e a sua pressurização, trans-
formando-o em líquido, os
cientistas injetariam o pro-
duto em aqüíferos subterrâ-
neos, campos de gás ou fen-
das entre segmentos rocho-
sos, mantendo-o com segu-
rança fora da atmosfera.
Atualmente, o Japão não

realiza nenhuma operação
comercialdeestocagemsub-
terrâneadedióxidodecarbo-
no. Porém, o projeto poderá
tornarinsignificantesopera-
ções similares que vêm sen-
do realizadas na Noruega,
Canadá e Argélia. Cada um
desses países estoca cerca
de 1 milhão de toneladas por
ano.
Resolver o problema do

dióxido de carbono é uma
das grandes prioridades do
Japão, a segundamaior eco-
nomia do mundo. No país,
cerca de 1,3 bilhão de tonela-
das do gás são lançadas por
anonaatmosfera,oqueotor-
na um dos principais trans-
gressores do mundo nessa
área – embora seja um dos
maiores incentivadores do
Protocolo de Kyoto, acordo
internacional emque se pro-
põe a redução da produção
global de dióxido de carbono
até 2012. ● AP

PESQUISACIÊNCIA

JOSE PATRICIO /AE

Em 2020,
200 milhões de
toneladas serão
enterradas por ano

WASHINGTON

Pessoas que aprenderam o in-
glês como primeira língua fa-
zemcálculos demododiferente
das que têmo chinês como idio-
ma materno. Em cálculos arit-
méticos simples, usam partes
distintasdocérebro,segundoes-
tudopublicadonarevistaameri-
canaProceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS).
Pesquisadores observaram

imagens cerebrais enquanto as
pessoas resolviam problemas
simples de adição, como 3mais
4iguala7.Osparticipantesutili-
zaram numerais arábicos, co-
munsnasduasculturas.Emam-
bos os grupos, foi acionado no
cérebro o córtex parietal infe-
rior, relacionadoà leituraeàre-
presentaçãode quantidade.
Nativosdalínguainglesa,en-

tretanto, também demonstra-
ram atividade cerebral numa
área de processamento de lin-
guagem, enquanto nativos do
chinês usaram uma região res-
ponsável pelo processamento
de informações visuais. “Adife-
rença pode significarmodos di-
ferentes de resolver os proble-
mas”, disse o principal autor do
estudo,YiyuanTang,daUniver-
sidade de Dalian, na China.
“Mostra diferenças no padrão
de pensamento de asiáticos e
ocidentais”, disse Richard E.
Nisbett,daUniversidadedeMi-
chigan. ● AP

Doze alunos que ingressaram
no vestibular de 2006 da Uni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp) foram contemplados
combolsas de estudosmensais
no valor de um salário mínimo,
válidasaté a conclusãodos cur-
sos. A iniciativa é do Programa
paraInclusãodosMelhoresAlu-
nosdaEscolaPúblicanauniver-
sidade e foi validada (tardia-
mente, mas com os pagamen-
tos retroativos à março) por
parceria firmadaentreaUnesp
e a Secretaria da Educação do
EstadodeSãoPaulo,atravésda
Vunesp. O objetivo é promover
a inclusão social e a permanên-
cianaUnespdosalunoscompo-
tencial reconhecido.
Oprograma,queentraemvi-

gor pela terceira vez, possibili-
toua inscrição isentadetaxade
18.564candidatosnovestibular
2006. “A Secretaria da Educa-
ção nos fornece a relação de es-
colas públicas de todo o Estado
comturmasde3ºanodoensino
médio. Assim, encaminhamos
senhas que permitirão a esses
colégios inscreverem no pro-
grama os dois melhores alunos
de cada sala do último ano”, ex-
plicaBeneditoAntunes,diretor-
presidente daVunesp.
A seleção dos 12 estudantes

obedeceuaocritériodaVunesp
decontemplarosquatroprimei-
ros colocados de cada área –
Ciências Biológicas, Ciências
ExataseHumanidades–,sendo
dois em bacharelado e dois em
licenciatura.
Para o vestibular 2007 da

Unesp serão oferecidas 26 mil
isenções de pagamento da taxa
de inscrição. Os interessados
poderão se candidatar a partir
do dia 18 de setembro. ● L.D.
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