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2019

Fundado em 1972 pelo falecido investidor global e ﬁlantropo Sir John Templeton, o Prêmio Templeton, no valor de 1,1 milhão de libras esterlinas, é um dos maiores
prêmios anuais individuais do mundo. O Prêmio homenageia uma pessoa que fez uma contribuição excepcional para aﬁrmar a dimensão espiritual da vida, seja por
insights, descoberta ou trabalhos práticos.

MARCELO GLEISER RECEBE O PRÊMIO TEMPLETON 2019
Marcelo Gleiser, físico teórico, cosmólogo e um dos principais defensores da visão de que
ciência, ﬁlosoﬁa e espiritualidade são expressões complementares da necessidade humana
de abraçar o mistério e o desconhecido, foi anunciado (...) como o ganhador do Prêmio
Templeton de 2019.
Gleiser é uma voz proeminente entre os cientistas, que rejeitam a noção de que apenas
a ciência pode levar a verdades fundamentais sobre a natureza da realidade. Ele revela
os vínculos históricos, ﬁlosóﬁcos e culturais entre as ciências naturais, as humanas e a
espiritualidade, e defende uma abordagem complementar ao conhecimento, especialmente
em questões em que a ciência não pode fornecer uma resposta ﬁnal.
Ele frequentemente descreve a ciência como um ‘engajamento com o misterioso’, inseparável
da relação da humanidade com o mundo natural.
‘Minha missão é trazer de volta para a ciência, e para as pessoas interessadas na ciência,
esse apego ao misterioso, para fazer as pessoas entenderem que a ciência é apenas mais
uma maneira de nos envolvermos com o mistério de quem somos.’
Marcelo Gleiser nasceu no Rio de Janeiro em uma família inﬂuente na comunidade judaica
e recebeu uma educação conservadora em escola hebraica. Ele começou a faculdade de
engenharia química, mas logo mudou para a física, formando-se pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro em 1981. No ano seguinte, fez mestrado em física pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro e, em 1986, obteve seu doutorado em física teórica pelo King’s
College de Londres.
Em 2016, ele fundou o ICE (Institute for Cross-Disciplinary Engagement) em Dartmouth para
transformar e avançar o diálogo construtivo entre as ciências naturais e as humanidades
na academia e na esfera pública, especialmente em questões fundamentais, onde reunir
conhecimentos multidisciplinares é essencial.”

(Fonte: Marcelo Gleiser recebe o Prêmio Templeton 2019. The Templeton Prize. Disponível em: http://www.templetonprize.org/currentwinner.html)
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Literatura
Peter Handke
O Prêmio Nobel de Literatura de 2019 foi concedido ao autor austríaco Peter Handke “pelo
inﬂuente trabalho que, com genialidade linguística, explorou a periferia e a especiﬁcidade da
experiência humana”.

Notas biobibliográﬁcas
“Peter Handke nasceu em 1942 no sul da Áustria. Tendo produzido várias obras em gêneros
diversos, ele se consagrou como um dos mais inﬂuentes escritores da Europa do Pós-Segunda
Guerra. Sua bibliograﬁa contém romances, ensaios, anotações, peças de teatro e roteiros
cinematográﬁcos. Suas obras são repletas de um forte desejo de descobrimento e de trazer suas
descobertas à vida ao encontrar novas expressões literárias para elas. A arte peculiar de Handke
é a atenção extraordinária às paisagens e à presença material do mundo; ao mesmo tempo, sua
escrita demonstra uma busca interminável pelo sentido da existência. Assim, vagar e migrar são
seu modo de atividade primário, e a estrada é o lugar para o que chamou de seu ‘passo épico’.
(...) Handke escolheu o exílio como um caminho de vida produtivo, em que a experiência de
ultrapassar limiares e fronteiras geográﬁcas recorre. Se ele puder ser descrito como um escritor
de lugares, não é primariamente a metrópole, mas sim os subúrbios e a paisagem que chamam
sua atenção. Ele recaptura o não visto e nos faz parte dele.”

THE NOBEL Prize in Literature 2019: bio-bibliographical notes. The Nobel Prize. © 2019.
Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2019/bio-bibliography/>.

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Mais informações:

BANNER_PREMIONOBEL.indd 2

18/10/2019 13:46

2019

James Peebles

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Física

Michel Mayor

Didier Queloz

“Novas perspectivas sobre nosso lugar no universo
O Prêmio Nobel de Física de 2019 premia um novo entendimento da estrutura e da história do universo e a primeira descoberta de um planeta orbitando um astro como
o sol fora de nosso sistema solar. Os Laureados deste ano contribuíram para responder questões fundamentais sobre a existência. O que aconteceu na tenra infância do
universo e o que houve depois? Poderia haver outros planetas lá fora, orbitando outros sóis?
James Peebles admitiu o universo, com suas milhões de galáxias e aglomerados de galáxias. Sua estrutura teórica, desenvolvida por mais de duas décadas, começando
na metade da década de 1960, é a fundação do entendimento moderno da história da universo, desde o Big Bang até os dias atuais. As descobertas de Peebles levaram
a entendimentos sobre nossos arredores cósmicos, nos quais a matéria conhecida compõe apenas cinco por cento de toda a matéria e energia contida no universo. Os
95% restantes estão escondidos de nós. Isso é um mistério e um desaﬁo para a Física moderna.

Michel Mayor e Didier Queloz exploraram nossa galáxia natal, a Via Láctea, em busca de mundos
desconhecidos. Em 1995, eles descobriram o primeiro planeta fora de nosso sistema solar, um exoplaneta,
orbitando um astro semelhante ao sol. A descoberta desaﬁou nossas concepção sobre esses estranhos
mundos e levou a uma revolução na astronomia. Os mais de quatro mil exoplanetas conhecidos são
surpreendentes em sua riqueza de forma, visto que a maioria desses sistemas planetários em nada se
parece com o nosso, com o Sol e seus planetas. Essas descobertas levaram pesquisadores a desenvolver
novas teorias sobre os processos físicos responsáveis pelo surgimento dos planetas.”

THE NOBEL Prize in Physics 2019: popular information. The Nobel Prize. © 2019.
Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/popular-information/>.
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John B. Goodenough

M. Stanley Whittingham

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.
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Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Química

Akira Yoshino

“Eles desenvolveram a bateria mais poderosa do mundo
O Prêmio Nobel de Química de 2019 foi concedido a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino por suas contribuições no desenvolvimento da bateria
de íons de lítio. Essa bateria recarregável criou a fundação dos eletrônicos sem ﬁo, como telefones celulares e laptops. Isso ainda torna um mundo livre de combustíveis
fósseis possível, pois a bateria é utilizada para tudo, desde prover energia para carros elétricos a armazenar energia de fontes renováveis.
A história do Prêmio Nobel de Química de 2019 tem claramente um protagonista: lítio, um elemento antigo que foi criado durante os primeiros minutos do Big Bang.

O lítio é um metal. Ele só tem um elétron na camada eletrônica externa,
e este tem uma tendência forte a deixar o lítio e ir para outro átomo.
Quando isso acontece, um íon de lítio positivamente carregado — e
mais estável — é formado.
No começo dos anos de 1970, Stanley Whittingham usou a enorme
tendência do lítio de perder seu elétron mais externo para desenvolver
a primeira bateria de lítio funcional. Em 1980, John Goodenough
dobrou o potencial da bateria, criando as condições certas para uma
bateria muito mais poderosa e útil. Em 1985, Akira Yoshino teve
sucesso em eliminar o lítio puro da bateria, baseando-a ao invés disso
totalmente em íons de lítio, que são mais seguros que lítio puro. Isso
fez a bateria funcionar na prática. Baterias de íons de lítio trouxeram
um grande benefício para a humanidade, pois possibilitaram o
desenvolvimento de computadores portáteis, telefones celulares e
veículos elétricos e o armazenamento de energia gerada por fontes
eólicas e solares.”

THE NOBEL Prize in Chemistry 2019: popular information. The Nobel Prize. © 2019.
Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information/>.
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Fisiologia ou Medicina

William G. Kaelin Jr

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.
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Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

“O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2019 foi concedido conjuntamente a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza por suas descobertas
de como as células percebem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. Eles identiﬁcaram o mecanismo molecular que regula a atividade dos genes em resposta a
níveis variados de oxigênio”.

Sir Peter J. Ratcliffe

Gregg L. Semenza

“Como as células percebem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio
A necessidade de oxigênio para manter a vida é entendida desde o estabelecimento da biologia moderna, mas os mecanismos moleculares subjacentes de como as células
se adaptam a variações no suprimento de oxigênio eram desconhecidos até o trabalho premiado descrito aqui. Células animais passam por alterações fundamentais
na expressão genética quando há mudanças nos níveis de oxigênio a seu redor. Essas mudanças na expressão genética alteram o metabolismo celular, a remodelagem
tecidual, e mesmo respostas do organismo. Através do trabalho combinado desses três laureados, demonstrou-se que a resposta via expressão genética às mudanças no
oxigênio está diretamente associada aos níveis de oxigênio na célula animal, permitindo que respostas celulares imediatas à oxigenação aconteçam pela ação do fator
de transcrição do Fator Induzível por Hipóxia”.

Fonte: THE NOBEL Prize in Physiology or Medicine 2019: advanced information. The Nobel Prize. © 2019.
Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/advanced-information/
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Paz
Abiy Ahmed Ali recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019 por seus esforços para alcançar paz e
cooperação internacional e, principalmente, por sua decisiva iniciativa de resolver o conﬂito de
fronteiras com a vizinha Eritreia.

Abiy Ahmed
Abiy Ahmed iniciou importantes reformas que deram a muitos cidadãos a esperança de vida e
futuro melhor. Ele passou seus primeiros cem dias como Primeiro Ministro da Etiópia levantando o
estado de emergência, garantindo anistia para milhares de prisioneiros políticos, descontinuando
a censura midiática, legalizando grupos de oposição antes ilegais, dispensando líderes militares
e civis suspeitos de corrupção e aumentando signiﬁcativamente a inﬂuência das mulheres na
vida comunitária e política da Etiópia. Ele também prometeu fortalecer a democracia, realizando
eleições livres e justas.
Na sequência do processo de paz com a Eritreia, o primeiro-ministro Abiy se envolveu em outros
processos de paz e reconciliação no leste e nordeste da África.
Ao conceder o Prêmio Nobel a Abiy Ahmed Ali, o Comitê Norueguês do Nobel espera encorajar
seu importante trabalho em prol da paz e da reconciliação na Etiópia, com efeitos colaterais
positivos que ajudarão a fortalecer a fraternidade entre nações e povos da região.

Adaptado de THE NOBEL Peace Prize for 2019. The Nobel Prize. © 2019.
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2019/press-release/

Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.
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Ciências Econômicas
“Qual é o melhor modo de desenhar medidas que reduzam a pobreza global? Usando pesquisas inovadoras baseadas em experimentos de campo, Abhijit Banerjee, Esther
Duﬂo e Michael Kremer construiram a fundação para responder a essa pergunta, tão vital para a humanidade.

Uma nova abordagem para o alívio da pobreza global
A ﬁm de combater a pobreza global, precisamos identiﬁcar as mais efetivas formas de agir. Os laureados deste ano mostraram como
o problema da pobreza global pode ser atacado quando é quebrado em várias questões menores — mas mais precisas — em nível
individual ou de grupo. Eles então respondem a cada uma delas usando um experimento de campo especialmente desenhado. Numa
abordagem que reformulou completamente a pesquisa na área conhecida como economia do desenvolvimento e vem ajudando a aliviar
os problemas da pobreza global e inﬂuenciando para mudar o modo como instituições públicas e organizações privadas funcionam a
ﬁm de tomar decisões melhores.
Há muito existe uma consciência das enormes diferenças entre a produtividade média de países ricos e a de países pobres. No entanto,
como Abhijit Banerjee e Esther Duﬂo notaram, a produtividade é muito diferente não só entre países ricos e pobres, mas também entre
os países pobres. Isso seria o reﬂexo de uma falta de crédito, políticas pobremente desenhadas ou diﬁculdade, por parte das pessoas,
de fazer decisões inteiramente racionais a respeito de investimentos? A abordagem de pesquisa desenhada pelos laureados deste ano
lida exatamente com esse tipo de questionamentos.
O trabalho dos laureados teve efeitos visíveis nas políticas aplicáveis, tanto direta quanto indiretamente. (…) Os estudos de tutoria corretiva
forneceram por ﬁm argumentos para programas de apoio em larga escala, que agora alcançam mais de 5 milhões de crianças Indianas.
Os estudos sobre tratamento antiparasitário não apenas demonstraram que este prevê benefícios visíveis à saúde das crianças em idade
escolar, mas também que os pais são sensíveis ao preço dos medicamentos. Muitos experimentos similares posteriormente notaram a
mesma coisa: pessoas pobres são extremamente sensíveis ao preço quando se trata de investimentos em cuidados de saúde preventiva.
De acordo com esses resultados, a OMS recomenda que os medicamentos sejam distribuídos gratuitamente para as mais de 800 milhões
de crianças em idade escolar, vivendo em áreas em que mais de 20% delas tenham algum tipo especíﬁco de infecção por parasitas.
Adaptado de THE PRIZE in Economic Sciences 2019. Popular Science Background. The Nobel Prize. ©2019 Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/popular-information/
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Alfred Nobel

Busto de Alfred Nobel, cercado por uma bela parede de ﬂores doadas pela Câmara de Comércio de Imperia, Sanremo e pela cidade de Sanremo.

Alfred Nobel (1833-1896) nasceu em Estocolmo, na Suécia. Era ﬂuente em diversos idiomas e escreveu poesia e
peças de teatro. Ele também se interessava por assuntos relacionados à sociedade e à paz e tinha pontos de vista
considerados radicais para a época. Os interesses de Alfred Nobel se reﬂetem no prêmio que ele estabeleceu.
Alfred morreu em Sanremo, na Itália, em 10 dezembro de 1896. Escreveu em seu testamento, como última vontade,
que grande parte de sua fortuna deveria ser usada para premiar aqueles que ﬁzessem o seu melhor pela humanidade
nas áreas da Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz.
Em 1901, os primeiros prêmios Nobel em Física, Química, Fisiologia ou Medicina e Literatura foram concedidos em
Estocolmo, Suécia, e o Nobel da Paz, em Kristiania (atual Oslo), na Noruega.
A Fundação Nobel
“A Fundação Nobel é uma instituição privada criada em 1900, com base no testamento de Alfred Nobel. Sua principal
atribuição é gerenciar os ativos disponibilizados pelo testamento e a propriedade intelectual relacionada ao Prêmio
Nobel, que se desenvolveu ao longo dos anos”.

ALFRED Nobel’s life. The Nobel Prize. ©2019. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/alfred-nobel>.
THE NOBEL Prize Organisation. The Nobel Prize. ©2019. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/about>.
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