
Preocupada com a situação da Ciência
em Portugal, a Prémio Pessoa 2013
encara com otimismo os avanços
na investigação da malária.
Mas Maria Manuel Mota alerta que serão

precisas "décadas" para haver uma vacina.
E receia os riscos do "entusiasmo" atual

Entrevista Paulo Paixão e Virgílio Azevedo

IVldl Id Manuel Mota, 42 anos, é uma das

principais autoridades mundiais no estudo da ma-
lária. O Prémio Pessoa 2013 distingue uma investi-

gação fundamental para perceber os mecanismos

da doença, mas é também o tributo a uma nova

geração de cientistas portugueses, quando a Ciên-
cia navega em mares agitados. A mais jovem perso-
nalidade a conquistar o Pessoa fala serenamente, e

de forma desembaraçada, de todos os assuntos.

Quando decidiu que queria ser cientista? Sempre
senti que queria ser cientista, mas não há um mar-
co específico. No primeiro ano do ciclo (5° ano),
quando vi a primeira da célula, fiquei fascinada.

Mas andei sempre na dúvida entre Biologia e Mate-
mática. Na faculdade, escolhi Biologia. Era o que
se aproximava do que eu queria: olhar para célu-

las. Durante a licenciatura, não gostava de ver rép-
teis ou pássaros. Foi uma parte muito pesada do

curso, que ao mesmo tempo me tirou muita ener-

gia, porque eu não gostava mesmo daquilo. Gosta-

va era do microscópio e de células.

Qual foi o momento da definição? Foi no mestra-
do de Imunologia. No primeiro ano havia já aulas

teóricas, com investigadores que vinham de todo o

inundo. Nessa altura percebi: "Quero ser uma des-

tas pessoas". Sabia que queria ter perguntas e res-

postas na minha vida.

A malária já era uma hipótese? Ainda não. No mes-

trado, houve aulas em que eram dados os parasi-

tas, e as infeções de um modo geral. Foi aí que
descobri o parasita da Leishmania (que causa leish-

maniose, doença que em Portugal só existe pratica-
mente nos cães), a infetar outra célula, a macrófa-

go, a célula-polícia do nosso corpo. Para mim era a

mesma coisa que um ladrão atacar o polícia. Foi aí

que pensei: "É isto que eu quero. Gosto deste due-

lo". Soube então que queria seguir Parasitologia.
Movida por um certo sentido de justiça? (Risos) A
vida é feita de coisas inesperadas. A malária surgiu

por acaso. Um cientista que veio a esse curso, Bill

Jarra, falou da malária e eu gostei. Depois convi-

dou-me para ir passar dois meses ao seu laborató-

rio, em Londres, o National Institute for Medicai
Research. Adorei! Devem ter sido os melhores
dois meses da minha vida até então. Tinha 22

anos. Lembro-me de vir no avião, de lágrimas nos

olhos, como uma Maria Madalena, a pensar que
era aquilo que eu queria. Depois houve a possibili-
dade de fazer lá o doutoramento e nem hesitei.

Teve recentemente um convite para trabalhar no

estrangeiro. Pode dar uma noção das condições
oferecidas? O dobro? 0 triplo? Era quatro a cinco

vezes mais, quer pessoalmente (salário) quer no

laboratório. Neste ponto, até acabava por ser mui-
to mais. À partida davam-me o dobro do que tenho

hoje, mas em Portugal sou eu quem angario o di-

nheiro para a investigação.
Basicamente, dar-lhe-iam tudo o que pedisse?
Exatamente. Davam-me o dobro, mas depois eu

podia angariar mais fundos.

Era um contrato de média/longa duração? Sim.

As negociações foram longas, senti-me tentada (ri-
sos). Mas não queria deixar a minha equipa do Ins-

tituto de Medicina Molecular (IMM). Há elemen-

tos que poderiam ir comigo, mas outros não. Foi o

ponto mais difícil. Queria manter uma posição no

IMM durante três ou quatro anos. De início, a Uni-
versidade de Nova lorque não estava muito satisfei-

ta por eu querer uma dupla filiação, em Portugal,
mas acabaram por aceitar. A ideia era eu ficar lá oMARIA
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tempo que quisesse. Mas vejo sempre as coisas pa-
ra um horizonte de cinco ou dez anos. Não me via

a ir para Nova lorque e a ficar lá a vida toda.

O que lhe foi proposto? O objetivo era claro e mui-
to tentador: criar a minha própria equipa e revitali-

zar o departamento de Parasitologia Médica, o

mais importante da Parasitologia no século XX. Te-
ve provavelmente (exceto os que receberam o No-

bel) os investigadores mais famosos no estudo da

malária, o casal Victor e Ru th Nussenzweig. O de-

partamento (que eu conheço, pois fiz lá o pós-dou-

toramento) foi decaindo e a universidade queria

agora dar-lhe nova vida.

O que a levou então a recusar? Quando me fize-
ram a oferta, há mais de ano e meio, esta crise na
Ciência não estava estabelecida. Depois, fiquei
preocupada que se pensasse que estava a sair de

Portugal por causa da crise. Mas as razões pes-
soais foram as que pesaram mais. O meu marido

(que também é cientista, na área da Oncologia

sempre teve mais vontade de ficar cá

do que eu. Mas eu não acho que seja
mau as pessoas saírem. Para a ciência

é muito importante a mudança.
É a personalidade mais jovem a vencer
o Prémio Pessoa. O que mudou na sua
vida desde o final da semana passada?
Recebi centenas de mensagens de pes-

soas que conheço e de pessoas que não

conheço ou nunca vi. E há dois tipos de

palavras que surgem: os parabéns, ou fe-

licitações; e a responsabilidade ou o far-

do (risos) que este prémio acarreta...
É um traço bem português: mesmo na

melhor situação, há uma cruz para carregar... Não

vejo como uma cruz (risos)... Não vou deixar de

fazer tudo o que fazia da maneira como faço. To-

dos devemos ter as nossas opiniões sobre aquilo

que nos interessa. Mas sou muito crítica em rela-

ção a opinarmos publicamente sobre o que não

fazemos ou não sabemos.

Então vamos à sua opinião sobre algo que conhe-
ce bem... Arrisca um calendário para a vacina da

malária? Não. Nos anos 60, todos diziam que era

para a década seguinte. Estamos cada vez mais

perto, pois temos mais apoios e há mais cabeças a

pensar. Mas não há nada de concreto que permita
dizer que haverá uma vacina eficaz. Dizendo isto,
há uma vacina, que o laboratório GlaxoSmithKline

espera ter licenciada em 2014/2015. Mas só tem

30% de eficácia, o que fica muito aquém do que se

espera para o controlo ou erradicação da malária.
Mas não se pode fazer uma previsão em termos
de décadas? Uma? Mais? Acho que serão décadas

(no plural). Apesar de termos hoje um aspeto mui-

to positivo. Os números estão a descer em África,
fruto de campanhas, da Fundação Gates e outras

instituições, com o uso de redes mosquiteiras.
Uma vacina com 30% de eficácia é um logro? Gos-

tava de saber o impacto dessa vacina. Já deve ha-

ver estimativas, mas não as conheço. Quando o

anúncio foi feito, houve muita discussão entre cien-

tistas, sobre saber onde a vacina será lançada. De-
verá ser em populações sem muita escolarização.

Se uma mãe vacina o filho, às tantas parte do prin-
cípio de que ele fica protegido. E aspetos com os

quais até então tivera cuidado (não ter água estag-
nada junto de casa ou usar redes mosquiteiras na

cama) podem ser descurados, pois fica mais des-

cansada. Pode ser um logro nesse sentido.

Há uma grande competição internacional para se
encontrar a vacina? Claro, e é saudável. Há mais

cabeças a pensar uma estratégia.
Mas também acaba por haver grande pressão
nos centros de investigação para fazer esse anún-
cio... O paradigma da investigação mudou em rela-

ção há 15/20 anos. Então, toda a gente, como cor-

deirinhos, seguia a mesma pista. Agora, com mais

financiamentos, as pessoas apostam em ideias no-
vas. E será daí que um dia surgirá uma solução.
Mesmo em populações informadas criam-se ex-
pectativas junto da opinião pública... Isso é muito

grave e já está acontecer. Não só para a população
em geral, como para os financiadores. Há um en-

tusiasmo, tipo novo-rico: com este dinheiro todo,

pensa-se que vamos fazer mundos e fundos. O im-

pacto da Fundação Cates fez com que todos ficás-

semos entusiasmados. Às tantas, o discurso come-

ça a ser muito otimista. Promete-se algo que não

sabemos se podemos cumprir. Para pessoas como
Bill Gates, um homem de negócios, pragmático,
os objetivos têm de ser cumpridos. Existe o re-
ceio, e colegas meus pensam o mesmo, de que
tenhamos prometido demasiado e ele chegue a

um ponto em que está cansado das promessas e

da falta de resultados.

Esse discurso é apenas excesso de otimismo ou

também há falsas promessas? Que eu conheça, é

um discurso bem-intencionado. Mas de boas inten-

ções está o inferno cheio.

Acaba por haver também uma pressão para se
encontrar uma vacina? A ciência está cheia de

egos. Por um lado, esse egocentrismo é muito posi-
tivo, é a força que faz as coisas andar para a frente.

Mas a ideia de que quem conseguir uma vacina

consegue o Nobel massaja o ego de muita gente.
Nos anos 60, a expectativa de uma vacina para a

malária era de uma década. Se não fosse uma

doença do terceiro mundo, o progresso teria sido

tão lento? Acho que não. Dou o exemplo do HlV-
sida. O primeiro caso clínico foi descrito em 1981, o

vírus identificado em 1983 e o primeiro antirretro-
viral introduzido em 1987. Meia dúzia de anos...

Hoje, qualquer pessoa com acesso aos fármacos já

não morre de sida. É caríssimo, mas não morre —

o que faz toda a diferença. Mas também faz dife-

rença que seja um vírus, uma coisa muito simples

comparada com um parasita, como o da malária.
Este é uma célula organizada. Em tudo igual a

uma célula nossa. É extremamente complexo e

tem enorme capacidade de sobrevivência.

Aprendeu com o Homem... Exatamente. Além dis-

so, não há um parasita da malária, há cinco espé-
cies. E dentro de cada uma, há estirpes diferentes,
com separações geográficas. Em vez do conceito

de uma vacina universal, já se começa a pensar em
vacinas adaptadas às diferentes regiões. E isso, ob-

viamente, vai complicar imenso as coisas.

Uma das estratégias que estão a ser seguidas
contra a malária é a infeção dos próprios mosqui-
tos... É através da Wolbachia, uma bactéria que
infeta os insetos, influenciando o seu tempo de vi-

da. É uma via muito interessante. Mas não se ima-

gina a quantidade de ideias que há por esse mundo

fora. Há investigadores a trabalhar nas
vacinas altruístas: eu recebo uma vaci-

na, mas não me deixa protegida. Fico in-

fetada, mas não transmito a outros. E
assim corto a transmissão da doença. Ob-

viamente, no plano ético, isso é muito
difícil de aplicar a uma criança. Provavel-

mente, este tipo de vacina só será possí-
vel com outras: uma de proteção e outra
de transmissão. Cada vez mais se fala de

uma estratégia complementar.
Nessa panóplia de esforços a nível mun-
dial, qual a contribuição dos investigado-
res portugueses na busca de uma vaci-

na? A da minha equipa é pequena. Quem está a
desenvolver a vacina é o Miguel Prudêncio, que
recebeu um grande financiamento da Fundação
Gates. Ele começou com um pós-doutoramento
no meu laboratório, onde desenvolveu a primei-
ra ideia. Mas hoje está noutro laboratório, de que
sou apenas colaboradora. É assim que a ciência

se faz... O meu sucesso é muito dependente do

sucesso daqueles que treinei. A linha de investiga-

ção do Miguel é a estratégia mais recente. Neste

momento, é um dos quatro ramos do estudo de

vacinas usando o organismo completo. Logo, re-

presenta 25%. Mas qualquer uma deles pode fa-

lhar, temos de ter essa noção.
Quanto ao resto da Investigação? Temos forte tra-

dição do estudo da malária. Eu sou do primeiro

grupo de ciência moderna na doença, mas há hoje
em Portugal muitas equipas a trabalhar na malá-
ria. É uma das coisas de que mais me orgulho: ter
criado novos grupos. Neste momento, o nosso labo-
ratório faz parte da principal network a nível mun-
dial do estudo da malária.
E há projetos em rede com centros estrangeiros?
Sim. Na minha equipa temos colaboradores da

Austrália, Europa, EUA, América do Sul, África,
em todo o lado. A nossa equipa está no top 5 ou top
10 a nível mundial. Não gosto muito de falsas mo-
déstias... Mas não é garantido que daqui a cinco

anos estejamos no mesmo lugar. Se tudo estagnar,
se não houver criatividade...

O discurso sobre a malária
começa a ser demasiado otimista.
Promete-se o que não se sabe
se é possível cumprir



Como é que isso se encaixa nesta conjuntura
complicada em Portugal. Como vê a forma como

a Ciência está a ser tratada? Muitas vezes, queixa-
mo-nos de como chegámos a esta situação. Não

tivemos pessoas com muita visão para fazer coisas

melhores. Mas era esperado termos essas pes-
soas? Saímos de 1974 com uma proporção enorme
da população analfabeta. Não compreendo como

a Europa nos deu tanto dinheiro para as mãos

sem haver um plano. Esse foi o erro. Mas foi mais

deles do que nosso. Mesmo gastando mal, fizemos

coisas maravilhosas. E na ciência fizemo-las parti-
cularmente bem.

O panorama na Ciência é melhor do que noutros
sectores? Sim e isso deve-se a uma pessoa, o profes-
sor Mariano Gago. Ele fez as coisas avançai'. Intro-
duziu a avaliação (de pessoas e instituições) e tor-
nou-a pública. Foi uma mudança radical. Hoje to-
dos consideramos normalíssimo. Outra coisa feno-

menal foi ter-se mandado milhares de jovens para
fora. Este prémio é resultado disso: eu represento
essa geração. Mas há muitos como eu, felizmente.
Em relação à situação atual... Tínhamos de mudar

de paradigma. Uma árvore cresce, mas se não a po-
darmos nunca dará frutos fantásticos. Estava na altu-

ra de isso acontecer. O problema é que tivemos esta

crise pelo meio. E cortaram-se os ramos errados...
Cortou-se a eito? A situação está um bocadinho

caótica. Está-se a cortar e entrou-se em pânico.
Não se está a agir racionalmente. A crise surgiu na

pior altura para a Ciência.
O crescimento foi muito rápido e há muita coisa

por consolidar? Não temos uma estrutura com ali-

cerces. Tínhamos de fazer uma viragem, mas com

dinheiro. Não havendo, há muito pânico. Mas,
com franqueza, muitos dos abaixo-assinados não

têm fundamentação.
Mesmo com as restrições orçamentais, não havia

dinheiro para abrir mais vagas? Será uma agenda
ideológica (menos Estado)? Ou apenas confusão?
É tudo resultado do pânico geral. Parecemos bara-
tas tontas. Concordo com ideias que estão a ser

lançadas (por exemplo, os programas doutorais se-

rem da responsabilidade das instituições). Isso es-

tá bem pensado, em linhas gerais, mas a ser mal

executado. Podemos estar a destruir tudo o que foi
criado em 10 ou 15 anos. E a Ciência foi a área em

que se fez a diferença no país. Mas nem todos os

que fazem doutoramentos ou pós-doutoramentos
têm capacidade de gerir uma equipa sozinhos. É

uma pirâmide, não vale a pena querer inventar a

ioda. Sou contra a ideia de ficarem todos com uma

migalhinha.
Subsiste uma questão anterior à crise: há poucos
doutorados nas empresas. Esse é outro proble-
ma. Mas as coisas devem mudar de parte a parte,
dos empresários e dos investigadores.

Independentemente da solução futura, já há con-

sequências. Como comenta uma frase recente de

Mariano Gago: "Forçar doutorados à emigração é
um suicídio nacional". Queremos ficar com os me-
lhores. E é óbvio que não temos agora as condi-

ções para atrair os melhores. Mas só queremos os

melhores com vontade de ficar.
É fundadora da Associação Viver a Ciência, que

quer encorajar a filantropia. Como está a genero-
sidade dos empreendedores e dos detentores de
fortunas em Portugal? A decalage internacional é

grande? Sem dúvida. Tem sido complicado... Te-

mos apoios, mas só para projetos específicos, coi-

sas muito pequenas, de 20 ou 30 mil euros. Nada
de substancial. E em tempos de crise ainda é pior.
A visibilidade do Prémio Pessoa pode dar uma aju-
da? Este prémio é importante nesse aspeto. Fui

eu, mas podia ter sido outro da minha geração. Há
cientistas portugueses a trabalhar para o país e as

pessoas podem confiar nisso.

Como concilia o trabalho no IMM com a vida fami-
liar? Não é simples, mas não é simples para nin-

guém. A Ciência é algo atempo inteiro. Tenho uni-

versos separados. Quando estou com as minhas

filhas, ou com a família (geralmente é ao sábado),
até é raro responder aos e-maits. Mas quando es-

tou no laboratório, a verdade — e não é politica-
mente correto dizer isso na nossa sociedade, sen-

do eu mulher — é que não penso nas minhas filhas.

Consegue não levar o trabalho para casa ao final

do dia? Ou por vezes tem de ser? Tem de ser. Mas

se estiver a brincai- com as minhas filhas, nesse mo-
mento estou a 100% com elas. A seguir faço o resto.

Já fez férias em países com grande incidência de

malária? Sim.

Todos os cuidados que o turista pode tomar pre-
viamente são suficientes? Depende. Há regiões
de muito risco (e nunca fui para um lugar desses),
onde os parasitas já estão resistentes aos fárma-

cos. Não há uma garantia absoluta.
Os seus amigos e familiares elegem-na como con-
sultora antes de Irem de férias para uma zona des-
sas? Se me pedem a opinião, digo-lhes logo: "Não
sei". Têm de ir à consulta do viajante. A

Não compreendo como a Europa nos deu tanto
dinheiro. Mas mesmo gastando mal, fizemos coisas
maravilhosas. E, na Ciência, particularmente bem







MARIA MANUEL MOTA

Investigadora ganha

Prémio Pessoa 2013

Pelos seus estudos sobre a malária, a investigadora

no Instituto de Medicina Molecular Maria Manuel Mota

(à dir.) foi distinguida com o Prémio Pessoa 2013.

A decisão foi anunciada no Palácio de Seteais, em Sintra,

pelo presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão

(ao lado, com Mário Soares e Eduardo Souto de Moura)
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