
fí si co nor te-ame ri ca no Char les 
Tow nes, um dos cri a do res do 
la ser, cos tu ma va ou vir dos co le gas 
que sua des co ber ta era uma so lu-
ção à pro cu ra de um pro ble ma. 
Isso ocor reu no co me ço dos anos 

1960, quan do não ha via nem idéia das apli ca çõ-
es que essa luz pos si bi li ta ria. Na que le mo men to, 
o ob je ti vo dos ci en tis tas era ape nas “en ten der, 
ex plo rar e cri ar”, nas pa la vras do pró prio Tow-
nes.  Al guns anos de pois, em 1976, três alu nos de 
gra du a ção do cur so de en ge nha ria ele trô ni ca do 
Ins ti tu to Tec no ló gi co de Ae ro náu ti ca (ITA) le va-
ram ao pé da le tra essa li ção. Sem ori en ta dor, 
de ci di ram ten  tar de sen vol ver seu pró prio la ser, 
um ob je to de es tu do ain da re la ti va men te novo. 
Como havia pou cos pro fes so res no país que 
conheces sem o as sun to, re cor re ram à bi blio te ca 
e des co bri ram um tex to na Sci en ti fic Ame ri can 
que os aju dou no pro je to. “Era uma se ção cha ma-
da Ama teur Sci en tist, que en si na va a fa zer al gu-
mas ex pe  ri ên ci as ci en tí fi cas”, con ta o en ge nhei-
ro e fí si co Car los Hen ri que de Bri to Cruz, atu al 
rei tor da Uni ver si da de Es ta du al de Cam pi nas 
(Uni camp). Os três jo vens es tu da ram o as sun to 
e con se gui ram algo nada usu al: so zi nhos, de sen-
vol ve ram um la ser de gás car bô ni co. Em se gui da, 
pu bli ca ram um ar ti go e até cri a  ram uma em pre-
sa. O la ser de gás car bô ni co ser via para pro ces-
sar al guns ti pos de ma te ri al úteis para em pre sas. 
Um in dus tri al que es ta va qua se com pran do uma 

má qui na im por ta da pa ra quei mar tu bos de plás-
ti co fi cou sa ben do da ex pe  ri ên cia no ITA e su ge-
riu aos es tu dan tes fa zer o equi pa men to para ele. 
No Bra sil, a so lu ção ti nha acha do seu pro ble ma. 

“Como o ins ti tu to achou mu i to com pli ca do 
fa zer um con vê nio com ele, nós cri a mos uma 
em pre sa e cons tru í mos a má qui na com o la ser 
ne ces sá rio para a fá bri ca.” O in dus tri al pa gou um 
ter ço adi an ta do, um ter ço quan do eles ter mi na-
ram de cons tru ir e o res to na ins ta la ção. Para Bri -
to, esse su ces so ini ci al foi um dos fa to res de ter mi-
 nan tes que ori en tou sua prin ci pal li nha de 
pes qui sa nos anos se guin tes. Não pela apli ca ção 
ime di a ta que a ex pe ri ên cia teve, mas pelo apren -
di za do e fas cí nio que ela pro por ci o nou. Este ano, 
Bri to, nas ci do no Rio de Janeiro e cri a do em São 
Pau lo, foi um dos ga nha do res do Prê mio FCW na 
ca te go  ria Ci ên cia Ge ral por sua con tri bu i ção ao 
es tu do dos fe nô me nos ul tra-rá pi dos, que acon te-
cem em um tem po me nor que 1 pi cos se gun do, 
ou seja, 1 mi li o né si mo de mi li o né si mo de se gun-
do. “Che guei aos fe nô me nos ul tra-rá pi dos por 
cau sa do la ser, só com ele é pos sí vel fa zer ex pe ri-
men ta çõ es em pe rí o dos tão cur tos”, diz. 

La ser é um acrô ni mo de Am pli fi ca ção da 
Luz pela Emis são Es ti mu la da da Ra di a ção (Light 
Am  pli fi ca ti on by Sti mu la ted Emis si on of Ra di a-
ti on, em in glês). Sig ni fi ca que é uma fon te que 
uti li za a luz emi ti da por um áto mo ou mo lé cu la 
para es ti mu lar a emis são de mais luz por ou tros 
áto mos ou mo lé cu las e, nes se pro ces so, am pli-
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fi car a luz ori gi nal. Isso faz do la ser uma luz 
pura, sem mis tu ra, di fe ren te men te da luz 
co mum, for ma da de vá ri os com pri men tos de 
onda – ela não se dis per sa, ou seja, o úni co des-
vio que so fre é quan do sai pela fen da de seu 
emis sor. Por isso pode ser di re ci o na da para 
gran des dis tân ci as e con cen tra da ape nas num 
pon to. Suas apli ca çõ es são múl ti plas e con tem-
plam mu i tas áre as. As mais co nhe ci das hoje 
es tão na me di ci na. Mé di cos já uti li zam essa tec-
no lo gia em ci rur gias e di ag nós ti cos há al guns 
anos. A in dús tria foi quem pri mei   ro des co briu 

sua uti li da de para fa zer 
pe que nos ori fí ci os em 
ma  te  ri ais mu i to du ros 
ou de ele va do pon to de 
fu são, como o aço e o 
di a man te. O pro ces so é 
rá pi do e não al te ra a 
área em tor no do ori fí-
cio. As ar tes grá fi cas e 
cê ni cas usam o la ser em 
ho lo gra  fi as, shows e 
efei tos es pe  ci ais.

Bri to con ti nu ou a tra-
 ba lhar com la ser quan do 
foi fa zer seu mes tra do 
na Uni camp, em 1979, 
ori en ta do por Sér gio 
Por   to, que mor reu seis 
me ses de pois e foi subs-
ti tu í do por Ar te mio Sca-
la brin. A dis ser ta ção 
ver sou so bre la ser de 
gás car bô ni co pul sa do, 
en tão um pro ble ma téc-
ni co so fis ti ca do. “O 
tema era bom por que 
re que ria mu i ta ci ên cia e 
al gu mas ar ti ma nhas 
para ser re sol vi do”, 
lem bra ele. Foi nes se 
pe rí o do que o pes qui-
sa dor de pa rou com os 
fe nô me nos ul tra-rá pi-
dos, que con ti  nu a   ram a 
ser es tu da dos no seu 
dou to ra do, pós-dou to ra-
do e, atu al men te, no 
Cen tro de Pes qui sas em 
Óptica e Fo tô ni ca, 
fi nan ci a do pela FA PESP. 
Ele co me çou, en tão, a 
fa  zer ex pe ri men tos 
com la ser com pul sos 

de mi cros se gun dos (mi li o né si ma par te do 
se gun do), de pi cos se gun dos (mil ve zes mais 
rá pi do que o mi cros se gun do) e de fem tos se-
gun dos (1 qua tri lho né si mo de se gun do). 

Quan do ini ci ou sua car rei ra, Bri to era um 
dos pou cos no Bra sil a fa zer la sers com pul sos 
mu i to cur tos, no co me ço dos anos 1980. 
“Na que la épo ca, fa zí a mos tra ba lhos na Uni-
camp em que fo mos pi o nei ros em todo o mun-
do”, diz. “De pois, já no meio da dé ca da de 1980, 
ha via qua tro gru pos no mun do ca pa zes de 
fa zer la ser com pul sos de fem tos se gun dos.” A 

Brito em seu laboratório: só com 
o laser é possível fazer
experimentos em tempo muito curto
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prin ci pal con tri bu i ção para o es tu do dos 
fe nô me nos ul tra-rá pi dos ocor reu quan do 
Bri to pas sou uma tem po ra da no Bell Labs, 
nos Es ta dos Uni dos, em 1986 e 1987, 
de pois do dou to ra men to. Lá tra ba lhou 
nas apli ca çõ es em como usar la ser com 
pul sos ul tra-rá pi dos para es tu dar al guns 
fe nô me nos que ocor rem com ma te ri ais 
di ver sos. Ele par ti ci pou de for ma de ter mi-
nan te em um ex pe ri men to para fa zer o 
la ser com o pul so mais cur to que ja mais 
ha via sido fei to. O re cor de, até en tão, 
eram 8 fem tos se gun dos. “De mons trei que 
era pos sí vel fa zer pul  sos de 6 fem tos se-
gun dos.” A ex pe ri ên cia teve gran de vi si bi-
li da de e se tor nou mo  de lo para fa zer pul-
sos cur tos. Por mais de dez anos nin guém 
con se guiu fa zer pul sos com me nos de 6 
fem tos se gun dos. 

ma das boas coi sas da ci ên-
cia de pon ta é con se guir 
es tu dar e apren der coi sas 
que nin guém con se gue vis-
lum brar”, diz Bri to. “O duro é 
que essa ex clu si vi da de dura 

pou co por que tem sem pre al guém nos 
seus cal ca nha res.” Na vol ta ao Bra sil, pas-
sou a ver seu ob je to de es tu do de for ma 
di fe ren te. Até aque la épo ca, ele vi nha 
fa zen do ci ên cia. De ci diu, en tão, abrir o 
le que e cons ti tu iu um gru po que fa zia pes-
qui sa de olho nas co mu ni ca çõ es óp ti cas. 
Na se gun da me ta de dos anos 1990 hou ve um 
fato que deu mai or im por tân cia a essa li nha de 
pes qui sa. An tes da In ter net, as em  pre sas de 
co mu ni ca ção acha vam que a lar gu ra da ban da 
uti li za da era su fi ci en te para tudo. Quan do o 
uso das ima gens co me çou a se tor nar cor ri-
quei ro na rede, viu-se que era pre ci so uma lar-
gu ra mu i to mai or. O foco do tra ba lho fei to na 
Uni camp pe lo gru po de Bri to ter mi nou por 
ali ar a boa ci ên cia que já fa zia com as pos sí veis 
apli ca çõ es nas te le co mu ni ca çõ es.

Hoje Bri to con ti nua um pes qui sa dor ati vo ori-
en tan do alu nos, mas fre qüen ta me nos seu la bo ra-
tó rio em ra zão do car go de rei tor da Uni camp. Em 
1991 tor nou-se pela pri mei ra vez di re tor do Ins ti-
tu to de Fí si ca da Uni camp. A par tir des se ano, não 
fi ca ria mais sem ocu par um lu gar den tro da hie-
rar quia da uni ver si da de e em ins ti tu i çõ es como a 
FA PESP. Em 1994 foi no  me a  do pró-rei tor de Pes-
qui sa da Uni camp; em 1995, mem bro do Con se-
lho Su pe ri or da FA PESP; em 1996, pre si den te do 
Con se lho Su pe ri or da mes ma ins ti tu i ção, e em 

2002, rei tor da Uni camp. As no vas exi gên ci as o 
le va ram a se apro fun dar nos te mas da po lí ti ca 
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e da edu ca ção.

“No pe rí o do em que fui pró-rei tor pas sei a 
vi ver uma es qui zo fre nia”, re la ta. “Na dis cus são 
de po lí ti cas para pes qui sa via as idéi as se rem 
mais ou me nos ‘chu ta das’, sem mu i ta base, que 
era o con trá rio do que eu re a li za va no la bo ra tó-
rio: es tu dar e me dir an tes de fa zer.” A fal ta de 
pa râ me tros o le vou a pesquisar e com pa rar os 
ca sos de po lí ti ca ci en tí fi ca no Bra sil e no ex te ri-
or, atividade que o aju dou quan do se tor nou 
pre  si den te da FA PESP e na rei to ria da Uni-
camp. Nessa fase, Bri to tam bém per ce beu al-
guns equí vo cos his tó ri cos. Em 1994 di zia-se 
que a uni ver si da de era onde se de via fa zer 
tec no lo gia para, de pois, trans fe rir para a em  pre-
sa. Ele cor ri giu o foco da dis cus são: na ver da  de, 
a pes qui sa fei ta na em pre sa é tão im por tan te 
quan to na uni ver si da de. Elas ocor rem nos dois 
lu ga res por ra zõ es di fe ren tes. Na in dús tria, tem 
a ver com com pe ti ti vi da de e, na uni ver si da de, 
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com apren di  za do e co nhe ci men to. “Esse de ba te 
es ta va en ca la cra do na que la épo ca. Eu in sis tia, 
por exem plo, que as pa ten tes de vem nas cer de 
pre fe rên cia na em pre sa. E que a uni ver si da de é 
o lu gar de se tra ba lhar com todo o co nhe ci men-
to, in de pen den te men te de con si de ra çõ es uti li-
tá ri as que têm sido tão re cor ren tes no Bra sil.” 

s po si çõ es do pes qui sa dor, ex pres sas 
em fre qüen tes reu ni õ es com os ges-
to res de ci ên cia e tec no lo gia da épo -
ca e por meio de as sí du os ar ti gos 
em jor nais e re vis tas, aju da ram a 
mu dar as pers pec ti vas fu tu ras para 

o se tor. O mar co foi a Con fe rên cia Na ci o nal de 
Ci ên cia e Tec no lo gia de 2001, que, en tre ou tras 
coi sas, es ta be le ceu a im por tân cia da ati vi da de 
de pes  qui sa e de sen vol vi men to re a li za da no 
am bi en te em pre sa ri al. A cri a ção dos pro gra mas 
Par ce ria para Ino va ção Tec no ló gi ca (PITE), em 
1994, e Ino va ção Tec no ló gi ca em Pe que nas Em -
pre sas (PIPE), em 1998, am bos da FA PESP, tam-

bém au xi li ou na mu dan ça de rumo nes  te 
cam po, sem nun ca dei xar de lado a im por-
tân cia cen tral da pes qui sa fun da men tal 
mo ti va da pela cu rio si da de do ci en tis ta. 

Nos úl ti mos dois anos, Bri to tem-se 
de di ca do es pe ci al men te à edu ca ção. O 
tema não é es tra nho para ele, co or de na dor 
de um dos pro je tos de Po lí ti ca Pú bli ca da 
FA PESP, numa par ce ria en tre a Uni camp e a 
pre fei tu ra de Cam pi nas em que fo ram se le-
ci o na das dez es co las mu ni ci pais com o 
ob je ti vo de des per tar vo ca çõ es para as 
ci ên  ci as en tre os alu nos.  Ago ra ele pro cu ra 
de ba ter a ne ces si da de do in ves ti men to nas 
uni ver si da des pú bli cas, a ques tão da in clu-
são nes sas ins ti tu i çõ es e pro por al ter na ti-
vas à po lí ti ca de co tas, que cha ma de “so lu-
ção pre gui ço sa”. A dis po si ção para en ca rar 
es sas ba ta lhas vem, de acor do com ele, do 
mé  to do ci en tí fi co usa do des de a gra du a-
ção. “Es ses as sun tos de vem ser tra ta dos do 
mes mo modo que o ci en tis ta tra ta sua pes-
qui sa: pri mei ro tem de es tu dar de ti da men-
te a ques tão para só de pois pro por uma 
saí da”, afir ma. “Mas não é des se jei to que se 
cos tu ma fa zer po lí ti ca no Bra sil.”

Um ve lho ami go, co le ga dos tem pos do 
ITA, re su me a tra je tó ria pro fis si o nal de Bri-
to: “Ele tran si ta com na tu ra li da de en tre os 
mais di ver sos ti pos de in te li gên cia, ou se ja, 
faz fí si ca de la ser com a mes ma com pe tên-
cia com que ana li sa e pro põe po lí ti cas mais 
efi ci en tes para ci ên cia e tec no lo gia”, diz 

Gil ber to Câ ma ra, co or de na dor-ge ral de Ob ser va-
ção da Ter ra do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas 
Es pa  ci ais (Inpe), es pe ci a lis ta em in for má ti ca do 
se tor es pa ci al. “Essa ca pa ci da de é di fí cil de ser 
en con tra da em qual quer país do mun do, não só 
no Bra sil.” Câ ma ra ex pli ca que os pes qui sa do res 
são na tu ral men te in tros pec ti vos, ex ces si va men-
te con cen tra dos no pró prio tra ba lho em ra zão 
do alto ní vel de exi gên cia, co mum na pes qui sa 
de pon ta. “Eles se es que cem de olhar a sua vol ta 
e ver o que está acon te cen do, ou, en tão, fa zem 
ape nas po lí ti ca e co lo cam a ci ên cia de lado.” 
Se gun do Câ ma ra, o atu al rei tor da Uni camp sem-
pre fu giu des se pa drão e con se guiu fa zer uma 
car rei ra du pla. “Ele sem pre ar gu men ta ba se a do 
em da dos, de modo cla ro, o que tor na di fí cil 
re ba ter suas idéi as”, afir ma. Qua se 30 anos 
de pois da pri mei ra ex pe ri ên cia com la ser, Bri to, 
48 anos, ca sa do, com um fi lho, ago ra vi rou um 
es pe ci a lis ta em ar ru mar so lu  çõ es para os pro ble-
mas da fí si ca, da po lí ti ca ci en tí fi ca e da uni ver si-
da de pú bli ca. •
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