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Ao ser empossado na presi-
dência da Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC) 

no início de maio, o físico Luiz 
Davidovich se deparou com pelo 
menos dois desafios imediatos: 
substituir o carismático Jacob Palis, 
que permanecera nove anos à frente 
da instituição, e assumir a direção da 
ABC em um momento de recessão na 
economia, em que os investimentos 
em Ciência e Tecnologia voltaram 
a ser contingenciados. “Defender 
o desenvolvimento científi co e tec-
nológico ganha especial relevância 
neste momento de crise, no sentido 
de evitar prejuízos de grande monta 
ao Sistema Nacional de Ciência e 
Tecnologia”, diz o premiado cientis-
ta, professor titular da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Autor de importantes pesquisas 
em Física Quântica, ele tem sido 
um estreito colaborador do francês 
Serge Haroche, Prêmio Nobel de 
Física em 2012. Antes de ser eleito 
para a tarefa de liderar seus pares 
pelo próximo triênio, Davidovich 
já integrava, desde 2004, a diretoria 
da ABC. Assim, acompanhou de 
perto as mudanças realizadas por 
seu predecessor, que garantiram um 
novo protagonismo à instituição que 
no mês de maio completou 100 anos 
de sua fundação (mais informações à 

pág. 50). A trajetória de Davidovich 
até assumir o leme da Academia 
não foi, no entanto, sem percalços: 
no fi nal dos anos 1960, foi expulso 
da PUC-Rio ao fi nal da graduação, 
por causa de sua militância no movi-
mento estudantil em meio ao regime 
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no mundo contemporâneo”
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militar (1964-1985). Fichado no te-
mido Dops (Departamento de Ordem 
Política e Social), deixou o País e 
seguiu para os Estados Unidos, onde 
ingressaria diretamente no doutorado 
na Universidade de Rochester (Nova 
York, EUA). Se a militância fi cou 
para trás, o gosto pela política parece 
ter permanecido, com opiniões fortes   
e que costumam ir direto ao ponto: “O 
estado da educação básica no País é 
calamitoso. Esse quadro prejudica a 
Ciência no Brasil: são milhões de cé-
rebros desperdiçados, especialmente 
aqueles provenientes de comunidades 
carentes, que têm reduzido suporte 
educacional em casa, e para os quais 
a escola deveria ter um papel com-
pensador”, avalia o físico, de 70 anos, 
nascido no Rio. Confi ra a entrevista: 

Rio Pesquisa – A ABC acaba de 
completar 100 anos, mas a maior 
parte da população ainda pare-
ce desconhecer o papel, central, 
que os investimentos em Ciência, 
Tecnologia e Inovação, tiveram no 
desenvolvimento social e econômico 
dos países mais influentes e ricos do 
planeta. O que temos a comemorar 
na passagem dessa efeméride?

Luiz Davidovich – Foram muitas as 
contribuições da ABC para o Brasil, 
nesses 100 anos de existência. A mais 
fundamental delas foi estabelecer um 
padrão de qualidade para a Ciência 
desenvolvida no País, estimulando 
os jovens e abrigando, em seus qua-
dros, os melhores cientistas. Teve, 
além disso, participação importante 
na institucionalização do fi nancia-
mento à pesquisa. Foi na ABC que 
surgiu a Rádio Sociedade, liderada 
pelos acadêmicos Henrique Morize 
e Roquette-Pinto, que funcionava 
dentro da sede da Academia, com 
relevante papel educacional e cultu-
ral. Membros da ABC tiveram papéis 
relevantes na fundação de novas insti-
tuições de ensino superior: Theodoro 
Ramos, na Faculdade de Filosofi a, 
Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo (USP), em 1934; Afrânio 

Peixoto, na Universidade do Distrito 
Federal, em 1935; e Joaquim da Costa 
Ribeiro, na Faculdade Nacional de 
Filosofi a, em 1939. O CNPq [Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico] foi funda-
do pelo então presidente da ABC, 
Almirante Álvaro Alberto, que foi o 
primeiro presidente daquele órgão. 
A ABC também foi influente na 
fundação da Capes [Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior] e da Finep [Financiadora de 
Estudos e Pesquisas]. Tem tido um 
protagonismo importante em diversas 
instituições internacionais, como o 
IAP (InterAcademy Partneship), o 
IANAS (Inter-American Network of 

Academies of Sciences), a TWAS (The 

World Academy of Sciences). A ABC 
tem realizado estudos e simpósios 
que geram propostas de políticas 
públicas, nacionais e regionais, de 
grande relevância para o País, em 
áreas como a reforma do Ensino Su-
perior, Amazônia, Recursos Hídricos, 
Aprendizagem Infantil, Recursos 
Minerais, Código Florestal, Doenças 
Negligenciadas, Medicina Transla-
cional, entre outros. Têm sido itens 
fundamentais de agenda da ABC o 
cultivo da curiosidade e do fascínio 
pela Ciência e a promoção da educa-
ção nessa área, com estímulo aos jo-
vens talentos, essencial para o futuro 

da Ciência no Brasil. E a defesa do 
desenvolvimento científi co e tecno-
lógico, ingrediente fundamental do 
progresso no mundo contemporâneo. 
Podemos dizer que a ABC tornou-se 
um importante centro de pensamento 
sobre o País, mobilizando os melho-
res pesquisadores para apresentar 
propostas sobre temas de interesse 
nacional. Uma instituição que se nu-
tre de sua experiência centenária para 
construir uma visão de futuro, con-
tribuindo para um projeto de Brasil 
sustentável nos âmbitos econômico, 
social e ambiental. É essa trajetória 
que celebramos, neste ano de 2016.

Em anos recentes, o esforço de diri-
gentes dos setores público e privado, 
pesquisadores e entidades envol-
vidas na articulação de propostas 
para o Sistema Nacional de C,T&I 
permitiu elevar o apoio financeiro 
a novos patamares. Mas enredado 
numa crise fiscal e política, o País, 
voltou a contingenciar de forma 
severa as verbas para o setor, mos-
trando que ainda se faz necessária 
uma mudança de mentalidade nes-
se sentido. O País aplica cerca de 
apenas 1,2% do PIB em Pesquisa e 
Desenvolvimento, enquanto a média 
de outros países se aproxima dos 
2,5%. Como promover tal mudança?

O fi nanciamento à ciência no Brasil 
enfrenta de fato uma crise de graves 
proporções. O orçamento do Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (Mctic) para o ano 
de 2016 foi de R$ 4,6 bilhões, muito 
abaixo do orçamento de 2013, que, 
corrigido pela inflação, foi de R$ 
10 bilhões. O que é agravado pelo 
fato de que esse orçamento é agora 
dividido entre as áreas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e a área de 
Comunicação, o que não ocorria em 
2013. Além disso, parte do orçamento 
foi contingenciada, isto é, os recursos 
foram desviados para aumentar o 
superávit do País, transformando o 
orçamento em uma peça de fi cção. 
O total disponível (e mesmo assim 
sujeito a liberações homeopáticas) – 
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que a burocracia denomina de “limite 
de empenho”— é de R$ 4,3 bilhões. 
Compare-se essa quantia ao limite 
de empenho de 2013, cerca de R$ 
8,4 bilhões, a preços de 2016, des-
tinados exclusivamente para C,T&I, 
ao contrário do que ocorre agora. 
Conclusão: temos menos que a me-
tade dos recursos de 2013, apesar do 
aumento da comunidade científi ca, da 
expansão do ensino superior e do nú-
mero de bolsistas, e das necessidades 
crescentes das empresas inovadoras! 
O CNPq está especialmente preju-
dicado. O orçamento aprovado para 
este ano é de R$ 1,5 bilhão, mas 500 
milhões estão contingenciados. O que 
o CNPq pode gastar é 63% menos do 
que em 2010. Como consequência 
dessa limitação de recursos, 98,5% 
dos  gastos do CNPq no primeiro 
semestre deste ano foram em bolsas, 
restando apenas 1,5% para fomento. 
Essa constatação explica o cenário 
que enfrentamos: projetos impor-
tantes para o País estão paralisados, 
redes de pesquisa são desativadas, 
bolsas são reduzidas. O prejuízo para 
o futuro do País é imenso. Para mudar 
esse quadro, é preciso convencer a 
sociedade brasileira e, em particular, 
os diversos poderes da República 
que, sem um investimento importante 

em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), o País continuará enfrentando 
crises, em detrimento da qualidade 
de vida de sua população e também 
de seu protagonismo internacional. 
É necessário apontar o que a ciência 
e a inovação tecnológica têm feito 
pelo Brasil, e mostrar os desafios 
que devem ser enfrentados, com 
uma política científi ca e tecnológica 
adequada. Em 2010, a 4ª Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação para o Desenvolvimento 
Sustentável (4ª CNCTI), que reuniu 
milhares de participantes dos mais 
diversos setores da sociedade, apon-

tou para a necessidade de alcançar, 
em 2020, um investimento em P&D 
na faixa de 2 a 2,5% do PIB. Atual-
mente, o País aplica cerca de 1,2% 
do PIB em P&D. Estamos atrás da 
China, com investimentos da ordem 
de 2,1% do PIB; dos Estados Unidos, 
com 2,8%; da Coréia do Sul e Israel, 
que investem mais que 4% do PIB 
em P&D. A China pretende alcançar 
2,5% do PIB em 2020. A União Eu-
ropeia (EU) combinou alcançar 3% 
do PIB em 2020, percentual este já 
atingido pela Suécia. Diante desses 
dados, o índice almejado pela 4ª 
CNCTI é até tímido. Esses países têm 
plena consciência de que, no mundo 
atual, onde conhecimento é poder, a 
aposta na ciência e na tecnologia é 
fundamental. Ao invés de se curva-
rem à crise econômica, aproveitam a 
janela de oportunidade oferecida pela 
crise, e procuram se reposicionar no 
cenário internacional. O percentual 
de 2 - 2,5% do PIB, defendido para 
o Brasil no ano de 2020, não é um 
número mágico, tirado da cartola. Ele 
se baseia em um amplo projeto de de-
senvolvimento sustentável, explicita-
do no Livro Azul da 4a. CNCTI (que 
pode ser baixado em http://www.
cgee.org.br/publicacoes/livroazul.
php). Um projeto que pretende levar 

Solenidade de posse na presidência da ABC: à esq., Davidovich discursa; à dir., segurando o termo de posse com seu predecessor, Jacob Palis
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a ciência e a inovação tecnológica no 
Brasil a um novo patamar, de modo 
que o País possa ter um protagonis-
mo internacional, diversifi cando sua 
pauta de exportações, e pautando a 
pesquisa científi ca em várias áreas. O 
Brasil tem um leque de experiências 
bem-sucedidas de empresas de base 
tecnológica, como a Petrobrás, a 
Embraer, a Embrapa, a Embraco, os 
parques tecnológicos que cercam di-
versas universidades, que podem ain-
da contribuir muito para agregar valor 
aos produtos nacionais. Sucessos 
tornados possíveis não só pela parti-
cipação de profi ssionais competentes 
formados no Brasil, mas também pela 
intensa interação com laboratórios de 
instituições de ciência e tecnologia, 
que existem graças aos investimen-
tos governamentais em C,T&I. Hoje 
em dia, países que se desenvolvem 
aceleradamente consideram que não 
pode haver, no mundo atual, desen-
volvimento econômico sustentado 
sem Ciência de vanguarda e inovação 
tecnológica disruptiva, isto é, aquela 
que pode transformar radicalmente 
o país e o mundo. Essa é a inovação 
perseguida pela China, quando lança 
um satélite de comunicação quântica, 
como fez no mês de agosto. É o que 
pretendem os Estados Unidos quando 
centralizam o Programa Nacional de 
Nanotecnologia, com orçamento anu-
al de US$ 2,5 bilhões, no Gabinete 
do Presidente. É também a aposta da 
UE, quando se mobiliza para atingir 
um investimento em P&D de 3% do 
PIB em 2010. E é o que pretendem 
a Coréia do Sul e Israel. Em 2010, o 
Brasil tinha apenas 710 pesquisado-
res por milhão de habitantes, versus 
7600 pesquisadores por milhão de 
habitantes como média da OCDE 
[Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico]. É 
muito pouco para um País com tantos 
desafi os e oportunidades. É tarefa 
urgente multiplicar esse número, 
atraindo jovens para a pesquisa. É 
urgente retomar, consolidar e am-

pliar o apoio à P&D na academia 
e nas empresas, pois esta é a chave 
do desenvolvimento econômico 
sustentável no mundo contemporâ-
neo. As autoridades governamentais 
adotam o discurso de que, em época 
de crise, é necessário que todos os 
setores se sacrifi quem. Trata-se de 
uma falácia. A postura adotada pelos 
países mencionados anteriormente 
comprova que o desenvolvimento do 
país requer uma tese diametralmente 
oposta: em época de crise, é indis-
pensável aumentar os investimentos 
em C,T&I, é isso que tira o país da 
crise, de forma sustentável. Inves-
timentos em C,T&I são fartamente 
recompensados pelo retorno. 

As dificuldades em garantir a conti-
nuidade de pesquisas importantes, 
devido à falta de recursos, reacen-
deu o temor de que o País poderia, 
mais uma vez, enfrentar uma “fuga 
de cérebros”. Em maio, a neuro-
cientista Suzana Herculano-Houzel 
trocou a UFRJ por uma universidade 
dos Estados Unidos, alegando que 
suas pesquisas estavam “muito limi-
tadas pelo orçamento” e, frequen-
temente, realizados em “condições 
degradantes”. Foi um caso isolado 
ou corremos o risco de ver outros 
nomes importantes da pesquisa 
nacional deixarem o País?

Há esse risco, de fato. A interrupção 
de linhas de pesquisa e de redes 
de colaboração, devido à falta de 

fi nanciamento, estimula a fuga de 
cérebros, contida no momento de-
vido à infraestrutura de pesquisa já 
instalada no País, fruto do fi nancia-
mento ocorrido ao longo das últimas 
décadas. Devemos nos preocupar 
especialmente com a juventude, 
que deve receber uma mensagem 
clara sobre o valor da Ciência para o 
País: nos EUA, na China, em vários 
países da Europa, na Coréia do Sul, 
em Israel, a importância da Ciência 
e da Tecnologia é tema constante 
nos pronunciamentos das mais altas 
autoridades governamentais. O inte-
resse em Ciência é estimulado desde 
cedo, a mensagem é clara: Ciência é 
fundamental para o desenvolvimento 
e o bem-estar da sociedade.

O Sr. assumiu a presidência da ABC, 
em maio, após nove anos de um 
mandato bastante exitoso do mate-
mático Jacob Palis. Nesse período, 
a academia ganhou visibilidade e 
investiu em programas importantes, 
como a criação das Vice-presidên-
cias Regionais, que promovem ati-
vidades da Academia em todas as 
regiões do País, a eleição de jovens 
talentos para membros da Acade-
mia, promovendo, ainda, o avanço 
do número de mulheres acadêmicas, 
embora ainda tímido. O Sr. chegou 
em uma hora difícil, de forte desa-
celeração da atividade econômica e 
crise fiscal e política no País. Nessa 
perspectiva, o que esperar da Aca-
demia nos próximos anos? 

Temos, antes de mais nada, a respon-
sabilidade de aprofundar a grande 
transformação da ABC realizada sob 
a dinâmica liderança de Jacob Palis, 
aproveitando a efi ciente estrutura que 
ele nos legou para aumentar ainda 
mais a capilaridade da Academia, 
sua visibilidade e seu protagonis-
mo nacional e internacional. Como 
mencionei antes, a ABC tem reali-
zado estudos e simpósios que geram 
propostas de políticas públicas, na-
cionais e regionais. A nova diretoria 
procurará ampliar a participação 
de seus membros na formulação 
de novos documentos e de novas 
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propostas. Desde já, desenvolvemos 
um projeto audacioso, “Ciência para 
o Brasil”, sob a coordenação dos 
professores Jerson Lima e José Tun-
disi, abrangendo um grande número 
de grupos de estudo sobre diversos 
temas de interesse nacional, com o 
objetivo de apontar os benefícios 
que a Ciência pode trazer para o País. 
Por outro lado, há desafi os que exi-
gem constante atenção e um intenso 
trabalho da ABC junto aos vários 
poderes da República e à sociedade 
em geral. Trata-se da defesa do desen-
volvimento científi co e tecnológico, 
que ganha especial relevância neste 
momento de crise. Temos tido uma 
atuação constante, junto à imprensa, 
ao Congresso Nacional, e ao Poder 
Executivo, no sentido de evitar pre-
juízos de grande monta ao Sistema 
Nacional de Ciência e Tecnologia.

Em 2013, o Rio de Janeiro recebeu a 
7ª Conferência e Assembleia Geral 

da Rede Global de Academias de 
Ciências (IAP), e o Fórum Mundial de 
Ciência, realizado pela primeira vez 
fora da Europa. Aos poucos, o País 
entra na rota das mais importantes 
conferências internacionais. De ou-
tra forma, a Ciência brasileira teve 
um crescimento expressivo nas duas 
últimas décadas, com o aumento do 
número de trabalhos publicados em 
periódicos indexados, que colocou 
o País na 13ª posição no ranking 
dos principais países produtores de 
Ciência. Esse aumento quantitativo, 
contudo, não foi acompanhado de 
um aumento qualitativo. O que po-
deria ser feito para aumentar a qua-
lidade da pesquisa realizada no País 
e o impacto da Ciência brasileira?

O aumento de qualidade vem com o 
tempo, desde que políticas adequadas 
sejam implementadas. Vejo com pre-
ocupação jovens brilhantes, iniciando 
sua carreira após um doutorado ou 
pós-doutorado, sendo submetidos 
nas universidades brasileiras a uma 

carga didática intensa, e, além dis-
so, incentivados a multiplicar suas 
publicações. Qual o espaço para a 
refl exão necessária para as grandes 
descobertas? Como fi cam os motores 
fundamentais da Ciência: a curiosida-
de e a paixão pelo conhecimento? Em 
outros países, há políticas que privile-
giam os mais novos, como na China, 
onde jovens brilhantes avançam 
rapidamente na carreira de pesqui-
sador; ou nos Estados Unidos, onde 
há um prêmio importante, dado pelo 
presidente, para jovens pesquisado-
res, incluindo um dote para trabalho 
experimental, antes mesmo de serem 
contratados por alguma instituição de 
ensino e pesquisa. Índices numéricos 
não atestam a qualidade de um traba-
lho ou de um pesquisador. É preciso 
analisar qualitativamente a contribui-
ção, com a ajuda de especialistas na 
área. A comunidade científi ca como 
um todo tem responsabilidade nesse 

Davidovich recebe, na UFRJ, os físicos franceses Serge Haroche (C) e Claude Cohen-Tannoudji, ambos laureados com o Prêmio Nobel 
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processo: consultores ad hoc devem 
analisar cuidadosamente os trabalhos 
e projetos apresentados em suas áreas 
de competência. Redes de pesquisa 
têm tido um papel importante, colo-
cando pesquisadores de diversas ins-
tituições nacionais e internacionais 
em contato, estimulando novas cola-
borações. Essas redes estão tendo um 
papel importante na UE. No Brasil, 
tivemos nos últimos anos os INCTs 
– Institutos Nacionais de Ciência e 
Tecnologia –, que desempenharam 
um papel importante, contribuindo 
para o aumento da qualidade da pes-
quisa brasileira. Talvez o fator mais 
importante seja propiciar um ambien-
te de estímulo intelectual em nossas 
instituições de ensino e pesquisa: 
ter salas e corredores respirando o 
prazer da troca intelectual, o fascínio 
pelo conhecimento e pelas novas 
descobertas, o desafi o de desvendar 
os mistérios do cosmos, da psique e 
da sociedade humana.

As assimetrias sociais e econômicas 
de diversos países são reconhecidas 
como um entrave ao desenvolvimen-
to. Alguns dos países mais desen-
volvidos experimentaram, inclusive, 
um aumento das desigualdades ao 
longo das últimas décadas. No que 
a Ciência pode ajudar a mudar esse 
cenário em países com profundas 
disparidades sociais como Brasil?

A Ciência pode ajudar, mas é im-
portante entender que o aumento 
das desigualdades, especialmente 
nos países mais desenvolvidos, não 
ocorreu por falta de Ciência, mas sim 
como efeito de estruturas políticas e 
econômicas que promovem a con-
centração de renda. A Ciência ajuda 
a sociedade quando descobre novas 
técnicas para aumentar a produtivida-
de na agricultura e na pecuária, como 
ocorreu no Brasil com o aumento 
de quatro vezes na produtividade 
da soja; quando desenvolve fontes 
alternativas de energia, que sejam 
renováveis e causem menos danos 
ao ambiente, como a energia solar e 

eólica, ou as células de hidrogênio 
que substituem a gasolina nos auto-
móveis; quando desenvolve terapias 
ou vacinas para enfrentar doenças que 
ameaçam a humanidade. O aumento 
da estimativa de vida do ser humano, 
que em meados do século 19 era de 
cerca de 40 anos, e agora é de cerca de 
70 anos, é resultado, principalmente, 
dos avanços da Ciência. Mesmo as 
regiões mais pobres podem se benefi -
ciar do aumento na segurança alimen-
tar, de produtos como penicilina ou 
vacinas que aumentam a expectativa 
de vida, da melhoria do saneamento 
usando tecnologias modernas, ou 
do aproveitamento mais efi ciente de 
recursos hídricos. Mas a distribuição 
dos benefícios da Ciência não é uni-
forme. Hoje em dia, a expectativa de 
vida é de cerca de 49 anos no Chade 
e 90 anos em Mônaco. O avanço da 
Ciência pode melhorar as condições 
de saúde e alimentação de uma ampla 
faixa da população mundial, mas não 
implica necessariamente na redução 
das desigualdades.

Se ainda não temos um “prêmio 
Nobel”, já temos um medalhista 

Fields, Artur Avila, em Matemá-
tica, área em que o Brasil tem se 
destacado na pesquisa de ponta, 
embora a disciplina, na educação 
básica, tenha colocado o Brasil 
em classificações nada honrosas. 
Como dar mais visibilidade interna 
à ciência brasileira fora dos blogs e 
mídias voltadas para a Divulgação 
Científica que atingem um público 
bastante restrito?  

Necessitamos de maior envolvimento 
da mídia nessa tarefa. Progressos 
têm sido alcançados nos últimos 
anos, com melhoria da qualidade do 
Jornalismo Científi co, mas a parti-
cipação de jornais e das emissoras 
de televisão ainda deixa a desejar. 
Por outro lado, a educação em 
ciências no ensino fundamental é 
muito defi ciente. Métodos modernos 
envolvendo aprendizagem do tipo 
“mão na massa” deveriam ser mais 
difundidos e fazer parte da forma-
ção dos professores. De forma mais 
geral, o estado da educação básica 
no País é calamitoso. Esse quadro 
prejudica a Ciência no Brasil: são 
milhões de cérebros desperdiçados, 
especialmente aqueles provenientes 

Reunião Magna da Academia Brasileira de Ciências, no Museu de Amanhã: Davidovich 
assumiu a presidência da ABC em maio, mês em que a instituição completou 100 anos

Foto: Madiano Marchetti
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de comunidades carentes, que têm 
reduzido suporte educacional em 
casa, e para os quais a escola deve-
ria ter um papel compensador. Há 
necessidade também de promover 
mudanças no ensino superior. Mesmo 
nas melhores universidades do País, 
os currículos são engessados, há um 
excesso de cursos e pouco espaço 
para que alunos brilhantes acele-
rem seus estudos, ou mesmo para 
melhorar a qualifi cação, através de 
tutoria adequada, de alunos com mais 
difi culdade. Há pouco incentivo à 
criatividade e ao empreendedorismo. 
Mas há exceções: o Instituto de Ma-
temática Pura e Aplicada (Impa), por 
exemplo, oferece grande fl exibilidade 
para a formação de seus alunos. O 
resultado é conhecido: doutoraram-se 
no Impa Artur Avila e outros jovens 
matemáticos que têm conquistado 
prêmios internacionais.

O novo paradigma para garantir 
um desenvolvimento rico e saudável 
às nações no futuro é o conceito de 
“desenvolvimento sustentável”. A 
Ciência deve desempenhar papel 
fundamental nesse processo. Na 
sua avaliação, que áreas o País deve 
privilegiar para garantir uma econo-
mia de escala que seja sustentável 
no futuro? 

O Brasil tem uma fantástica biodi-
versidade, um tesouro distribuído na 
Região Amazônica, nos 4,5 milhões 
de quilômetros quadrados do mar 
territorial e nos outros biomas nacio-
nais, à espera de uma exploração sus-
tentável, baseada no conhecimento 
científi co. O Livro Azul, resultado da 
4a Conferência Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Desen-
volvimento Sustentável, apresenta 
uma pauta de Ciência e Tecnologia 
para o País, para o período que vai 
até 2020. Há uma lista de projetos a 
serem privilegiados pela contribuição 

que poderiam dar para a riqueza do 
País e o bem-estar da população: 
exploração sustentável dos biomas 
nacionais; atividades espaciais com 
satélite brasileiro para comunicação 
e prospecção; energias alternativas; 
reator multipropósito produzindo 
rádio-fármacos para os hospitais; 
atualização do sincrotron, que tem 
contribuído para a inovação tecno-
lógica em empresas brasileiras; de-
senvolvimento de fármacos e outras 
iniciativas na área de saúde; incentivo 
a inovações na área de nanotecnolo-
gia; desenvolvimento de tecnologias 
de informação; desenvolvimento da 
biotecnologia, incentivo à inovação 
em pequenas e médias empresas 
etc. Além disso, deve-se apostar na 
Ciência que não tem efeitos práticos 
imediatos, mas que pode levar a tec-
nologias disruptivas. 

Já podemos dizer que o computador 
quântico, um projeto envolvendo 
cientistas de vários países, do qual 
o Sr. também toma parte, já é uma 
realidade? O que promete mudar 
no mundo da computação a sua 
entrada em operação?

Há vários desenvolvimentos relevan-
tes, que estão ocorrendo não apenas 
em laboratórios de universidades, 
mas também em empresas como 

Google, IBM e HP. Há protótipos 
que realizam operações simples, mas 
ainda há muito o que fazer, antes que 
problemas mais relevantes possam 
ser resolvidos por computadores 
quânticos. Entre eles, o problema 
de busca em banco de dados, que 
envolve por exemplo o reconhe-
cimento facial, ou, de forma mais 
geral, problemas de otimização. Há 
ainda demonstrações já realizadas 
de simulações de problemas físicos 
em computadores quânticos. Se 
realizados, computadores quânticos 
seriam, para certas classes de pro-
blemas, muito mais rápidos que seus 
congêneres clássicos. Mas há outra 
aplicação interessante: a criptografi a 
quântica, isto é, a codificação de 
mensagens usando a física quântica, 
o que permitiria detectar “escutas 
clandestinas”. Em agosto deste ano, 
a China colocou em órbita terrestre 
um satélite de comunicação quântica, 
com o objetivo de testar a viabilida-
de de usar esse tipo de veículo para 
comunicação segura entre pontos 
distintos da Terra.

Artur Avila recebe homenagem em Brasília: 
para Davidovich, Impa é exemplo de 

fl exibilidade na formação de seus alunos
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