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No Brasil, as profissões são excessivamente 

regulamentadas. Isso perpetua a excessiva 

especialização. 

 

 



3 

Em 2005, a Petrobras realizou concurso para 

geofísico. Físicos ocuparam 58 das 76 vagas 

abertas. Um lobby de geofísicos, geólogos e 

engenheiros geológicos se formou para se 

proteger contra físicos. 

Em 2008, em um novo concurso para 

geofísicos na Petrobras, físicos foram 

impedidos de competir. 
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A formação disciplinar e especializada 

foi um fenômeno do século 20. Mas 

está sendo questionada no mundo 

inteiro. 
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Como veremos, apesar da ênfase no 

especialista, muitos dos grandes avanços 

do século 20 foram realizados por pessoas 

de visão multidisciplinar. Isso é verdade 

principalmente em temas complexos. 
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Apesar da formação especializada do século 20 : 

• 12 Físicos ganharam o Nobel de Química e 7 

ganharam o Nobel de Medicina. 

• 2 Engenheiros ganharam o Nobel de Física e 1 ganhou 

o Nobel de Medicina 

• 9 Químicos ganharam o Nobel de Medicina. 

• 33 Biólogos ganharam o Nobel de Medicina. 

•  2 Farmacologistas ganharam o Nobel de Medicina 

• 2 matemáticos ganharam o Nobel de Economia 

• 1 bioquímico ganhou duas vezes o Nobel de Química 



7 

Quatro pessoas ganharam o Nobel duas vezes: 

 

Marie Curie (Química e Física) 

 

John Bardeen (Física e Física) 

 

Linus Pauling (Química e Paz) 

 

Frederick Sanger (Química e Química) 

 

Todos elas foram MULTIDISCIPLINARES 
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Gregor Mendel 

  1822 – 1884 

O pai da genética 

Mendel estava 35 anos 

à frente da sua época. 

Seu trabalho, 

publicado em 1865, só 

foi reconhecido em 

1900. 
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Aos 21 anos, Mendel entrou para um mosteiro. 

Queria ser professor, e seu superior o enviou à 

Universidade de Viena para os estudos necessários. 

Ali, dedicou-se principalmente à física. 

“Talvez seu conhecimento de física tenha 

contribuído para suas descobertas, pois, ao 

contrário de outros biólogos do seu tempo, Mendel 

abordou o problema sob uma ótica quantitativa”  

                                                   James Watson 
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Marie Curie 

Nobel de Física e 

de Química 

• Licenciada em Física e Matemática e 

doutora em Ciências 

•  Professora de Física Geral da 

Sorbonne 

•  Pesquisa pioneira em radioatividade 

(Nobel de Física em 1903) 

• Descoberta e purificação do Polônio e 

do Rádio (Nobel de Química em 1911) 

• Primeira mulher a ganhar o Nobel e a 

ser professora de uma grande 

universidade 

Vítima da xenofobia francesa! 
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Louis de Broglie 

1892 – 1987 

Nobel de Física 

• Graduação em História 

• Interessou-se por Matemática e 

Física 

• Realizou pesquisa em difração e 

espectroscopia de raios X, o que o 

levou a se interessar pela natureza do 

elétron 

• Autor da dualidade onda-partícula 

para o elétron 

• Na segunda metade de sua vida, foi 

filósofo da ciência 
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Paul Dirac 

1902 – 1984) 

Nobel de Física 

• Bacharel em Eng. Elétrica (1921) e em 

Matemática Aplicada (1923) 

• Doutor em Física (1926) 

Dirac abrangeu as formulações de Schroedinger e 

de Heisenberg da Mecânica Quântica em uma 

síntese poderosa e elegante. 

Formulou a mecânica quântica relativística para 

partículas de matéria, que têm spin ½, e nela 

previu a existência da antimatéria. 

Descobriu a relação entre estatística e o spin das 

partículas. 

Estabeleceu as bases da eletrodinâmica quântica. 
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John Bardeen 

Nobel de Física 

1956 e 1972 

• Bacharel (1928) e Mestre (1929) em Engenharia 

Elétrica  

• Geofísico da Gulf Research Laboratories (1930 

– 1933) 

• Doutor em Física Matemática em Princeton 

• Inventou o transistor em 1947, juntamente com 

Walter Brattain e William Schockley (Nobel 

1956) 

• Desenvolveu a teoria da supercondutividade em 

1957 com seu post-doctor Leon Cooper e seu 

estudante John Schrieffer (Nobel de 1972).  

Foto do primeiro transistor 
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Murray Gell-Mann teve formação 

multidisciplinar. Entre outras coisas,  

é entomologista e linguista amador 

(é bom conhecedor das línguas 

indígenas brasileiras). 

Gell-Mann 
Nobel de Física 

Gell-Mann formulou a teoria dos 

quarks para a matéria hadrônica. 
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Ronald A. Fisher 

   1890 – 1962 

(Fisher) foi o maior dos sucessores 

de Darwin. 

 

                   Richard Dawkins 

(Fisher) foi o maior biólogo do 

século 20. 

 

                    Richard Dawkins 

Mas Fischer era matemático de formação! Foi um 

dos maiores estatísticos do século 20 e grande 

teórico da informação. 
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Peter Brian Medawar 

Nobel de Medicina 

• Graduado em zoologia 

• Professor de zoologia em 

Birmingham e Londres (1947-1961) 

• Diretor do National Institute for 

Medical Research 

• Pioneiro em transplante de órgãos 

• Grande imunologista 

• Teórico da Evolução e grande difusor 

dessa ciência 

Medawar foi talvez o cientista mais culto do século 

20 e seu estilo literário é lendário. 
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O livro What is Life? de 

Schrödinger influenciou 

muitas pessoas, dentre elas 

Watson, Crick e Wilkins, 

que decifraram o DNA. 

Schrödinger associou  

vida a mecanismos de 

informação, o que ficou 

demonstrado com a 

descoberta do código 

genético. 
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Frederick Sanger 

Nobel em Química 

1956 e 1980 

• Bacharel em Ciências Naturais 

• Doutor em Bioquímica 

• Descobriu que as proteínas não são 

poliméricas, mas que formam um 

arranjo 3D 

• O primeiro a determinar a estrutura de 

uma proteína, a insulina (Nobel de 

1956) 

• Desenvolveu um dos dois métodos de 

sequenciamento do DNA (Nobel de 

1980) 

Sanger não aceitou o título de Sir 
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Walter Gilbert  

Nobel de Química 

Bacharel em Física e em Química (1953) e 

doutor em Física com Abdus Salan. 

PD em Física com Julian Schwinger. 

Professor de Física na Univ. de Cambridge e de 

Biologia Molecular na Harvard. 

Formulador da hipótese (amplamente aceita), de 

que a vida primordial era baseada em RNA. 

Desenvolveu um dos dois métodos de 

seqüenciamento de DNA.  

Co-fundador de três empresas de biotecnologia 

Áreas de atuação: física, bioquímica, biologia molecular, 

teoria da evolução e biotecnologia. 
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Lars Onsager 
Nobel de Química 

• Formou-se em engenharia 

química na Noruega em 1925 

• Foi professor de química em 

Johns Hopkins, Brown e Yale 

• Foi professor de física na UC 

em San Diego 

• Excepcional domínio da 

matemática. 

• Foi injustiçado ao não ganhar 

um Nobel de Física. 
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Linus Pauling 
Nobel de Química 

• Graduou-se (1922) em Engenharia de 

Processos. 

• Fez doutorado em cristalografia. 

• Fez PD em física atômica, com 

Arnold Sommerfeld. 

• Criou a química quântica e foi um 

dos criadores da biologia molecular. 

• Deu várias contribuições à biologia: 

estrutura de proteínas, radicais livres, 

oxidação celular e outras. 

“The person who has 

always fascinated me 

most is Linus Pauling.”  

          James Watson  

Aos 9 anos, Pauling já tinha lido A 

Origem das Espécies, de Darwin. 
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James Watson 
Nobel de Medicina 

•Na juventude, ornitólogo amador 

• Bacharel em zoologia (1947) 

• Doutor em zoologia (1950) 

• PD em bioquímica e microbiologia 

• Em 1951, ouviu palestra de Maurice Wilkins e 

decidiu investigar o DNA por cristalografia 

• Em 1953, com Francis Crick, decifrou a 

estrutura do DNA 

• Até os anos 1960, esteve envolvido na 

decifração do código genético, em projeto 

liderado pelo físico teórico George Gamow. 

• Atraiu o físico teórico Walter Gilbert (mais 

tarde Nobel de Química) para a biologia 

molecular. 

• Um dos líderes do projeto Genoma Humano 

 

Muito infelizmente, 

acredita que as 

mulheres e os 

africanos têm 

inteligência inferior! 
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Com o propósito de decifrar o código 

genético, o físico russo George 

Gamow fundou em 1954 o RNA Tie 

Club. Tinha 20 membros, um para 

cada aminoácido. Além de Gamow, 

dois outros físicos (Richard Feynman 

e Edward Teller) foram parte do 

clube. 

George Gamow 

Gamow foi o primeiro grande divulgador 

da ciência 

Físico que formulou a teoria do big bang 
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Jacques Monod 

Nobel de Medicina 

Graduou-se em biologia em 1931 em Paris, 

em um processo tortuoso. 

Foi para o Caltech trabalhar com Thomas 

Morgan em genética de drosófila. 

No Caltech, empenhou-se mais como 

regente de uma orquestra de Bach. Foi 

contratado como professor música 

Durante a guerra, dedicou-se totalmente à 

resistência francesa. 

Descobriu o processo de controle de genes 

por proteínas. 

Foi filósofo da ciência e grande divulgador 

da ciência.  



Stanley Cohen 
Nobel Medicina 

•Bacharel em biologia e em química  

• Mestre em zoologia 

• Doutor em bioquímica  

• Pós-Doutorado em radiologia 

• Trabalhou em embriologia e em oncologia 

• Descobriu o receptor que regula o 

crescimento epidérmico (EGFR ou ER-2), 

que também acelera o crescimento de 

tumores de mama, o que lhe rendeu o Nobel. 
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Carl Sagan 

• Graduou-se em Física (1954). Na graduação, 

realizou pesquisa em genética sob orientação do  

geneticista (Nobel de Medicina) Herman Muller. 

• Doutorou-se em astronomia. Deu importantes 

contribuições à astronomia e à astroquímica. 

• Colaborou em vários projetos de naves espaciais 

robóticas. Pesquisou a vida extraterrestre. 

• Foi um dos formuladores da teoria do inverno 

nuclear. 

• Deu contribuições à teoria da evolução 

biológica e escreveu livros sobre o assunto. 

• Foi grande divulgador da ciência e autor de um 

romance de ficção científica. 
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Stephen Jay Gould 

1941 – 2002 

• Bacharel em zoologia 

• Doutor em paleontologia 

• Professor na Harvard de Geologia, 

Zoologia, Paleontologia e História de 

Ciência 

• Pesquisador influente em biologia 

evolucionária 

• Co-autor da teoria do equilíbrio 

pontuado 

 

Gould foi o mais lido e conhecido divulgador 

da ciência do seu tempo 

Segundo Richard Dawkins, a cultura humanística 

de Gould só perde para a de Peter Medawar 
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Richard Dawkins 

• Graduou-se em Zoologia 

• Doutorou-se em Etologia, sob a 

orientação de Nikolas Timbergen (Nobel 

de Medicina) 

• Teórico da Evolução, melhor conhecido 

por sua visão da evolução centrada no 

gene e na criação do conceito de meme. 

• Ótimo programador de computadores. 

Antes da existência dos programas anti-

virus, inventou a vacina contra virus de 

computador. 

Nasceu em 1941, mesmo ano que Jay Gould, com quem 

disputava idéias científicas e a posição de melhor 

divulgador das ciências biológicas 
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Edward Witten 
Melhaha Fields 

• Graduou-se em história em 1971 

(minor em lingüística) 

• Interessou-se por ciência política e 

militou na campanha presidencial de 

McGovern em 1972. 

• Iniciou doutorado em Economia. 

• Doutorou-se em Física em 1976. 

• Sua pesquisa em supercordas levou-o 

a enveredar-se pela matemática. É um 

dos maiores matemáticos da atualidade. 

Witten é o 

físico mais 

citado da 

atualidade. 
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A explicação da extinção dos dinossauros, dada 

por Luis Alvarez, revela o quanto os cientistas 

são zelosos da sua especialidade. Todos os 

paleontólogos se opuseram àquela idéia de 

amadores. Como comentou Álvarez:  

 

“Fomos pegos praticando paleontologia sem 

habilitação.” 

Luis Alvarez 

 Nobel de Física 

   Hoje a teoria de Alvarez é amplamente aceita. 

Físico com grande atuação em 

tecnologia 

Alvarez criou em Berkeley um grupo dedicado à busca de supernovas. 

Membros do grupo ganharam duas vezes o Nobel de física, por  

trabalhos em cosmologia. 
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTÁ SENDO 

REVISTA EM TODO O MUNDO.  

NESSA REVISÃO, A ESPECIALIZAÇÃO 

PRECOCE É HOJE VISTA COMO UM GRANDE 

MAL. 
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Novas tendências na educação 

superior 

 Processo de Bolonha de reforma do ensino 

superior na UE 

 

 Seqüência 3-2-3: 

 Bacharelado de 3 anos 

 Mestrado de 2 anos 

 Doutorado de 3 anos 
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No Processo de Bolonha, os cursos enfatizam a 

formação conceitual-científica e não o 

treinamento técnico. 

 

Os cursos são mais flexíveis. 

O crédito em qualquer disciplina tem validade 

em toda a União Européia. 
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 Cada vez mais, as empresas buscam profissionais 

com formação ampla e sólida. Tais pessoas são 

mais capazes de colaborar em equipes multidisciplinares 
na solução de problemas diversos. 

 

Também são mais ágeis em se adaptar a novas funções. 

 

 Em um mundo que evolui tão rapidamente, o 
especialista que não tem uma formação mais ampla 
pode ficar rapidamente ultrapassado. 
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Nos EUA as Universidades e também os 

estudantes estão evitando a especialização 

precoce. 

 

Em nenhuma universidade de elite americana, 

o aluno precisa declarar qual titulação pretende 

obter antes do final do primeiro ano. 

 

Algumas universidades estão adiando o prazo 

máximo para a opção. 
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Tendência para a dupla titulação: 

 
NO MIT, um terço dos estudantes de física 

obtêm bacharelado (major) também em outra 

área: 

computação, engenharia, matemática, 

química, biologia etc. 

 

No mesmo MIT, a opção entre engenharia 

elétrica e engenharia da computação só 

precisa ser feita no último ano do curso. 
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A cada ano aumenta o número de estudantes 

que mudam de área ao ingressar na pós-

graduação. Esse tipo de transição é facilitado se 

a graduação é menos especializada. 
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No Brasil, os cursos são excessivamente 

especializados e a especialização é 

excessivamente precoce. Por isso, poucos 

alunos mudam de área ao ingressar na PG. 

Além do mais, os cursos de PG são pouco 

acolhedores a estudantes de outras áreas. 

 

A dupla titulação é proibida nas universidades 

Federais! 
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Quando da discussão da reforma do 

ensino superior no Brasil, a Academia 

Brasileira de Ciências  sugeriu novos 

paradigmas curriculares para nossa 

educação superior. 

ver Subsídios para a reforma do ensino superior 

Publicações  www.abc.org.br 
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Proposta da Academia Brasileira de Ciências 

Entrada: 

Vestibular para uma das três Grandes Áreas: 

• Ciências Físicas e Engenharia 

• Ciências da Vida 

• Humanidades, Artes e Ciências Sociais 

• Ciclo Básico de dois anos, antes de opção de carreira 

• Formação interdisciplinar 

• Flexibilidade 
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Universidade Federal do ABC 

 

O estudante faz vestibular para a universidade, 

sem optar por qualquer curso. 

 

Cursos de física, química, matemática, 

computação, (biologia) e engenharias. 

 

Bacharelado em 3 anos. 

 

Cursos quadrimestrais. 

Cerca de 20 disciplinas obrigatórias para todos 

os alunos. 
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O projeto pedagógico da UFABC é o 

mais avançado do Brasil e um dos mais 

avançados do mundo. 

Estou convicto de que o sucesso 

incomum dos egressos da UFABC 

inspirará grandes reformas em outras 

universidades brasileiras. 
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Diz-se que a biologia será a ciência do século 21. 

Arriscamos uma opinião sobre essa cenário: 

Os objetos biológicos serão os mais investigados 

neste século, mas cada vez mais a biologia será 

reduzida à química e à física, num processo de 

crescente reducionismo. Como vimos, muitos 

avanços em biologia foram realizados por físicos 

ou por químicos. 

Por isso, a biologia deve ser parte obrigatória da 

formação de químicos e de físicos.  
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Outra opinião de cunho pessoal: 

Quanto mais se agiganta o conhecimento, menos 

atenção se deve dar à aprendizagem de detalhes 

técnicos e mais se devem priorizar os 

fundamentos da ciência e seus métodos seminais 

e abrangentes. 

Quem realmente conhece os fundamentos é 

capaz de aprender rapidamente os detalhes 

técnicos de qualquer coisa que se ponha em seu 

caminho. 


