
INVESTIGAÇÃO A diretora-executivado Instituto de Medicina Molecular recebeu esta semana
o Prémio Pessoa das mãos de Cavaco Silva e de Francisco Pinto Balsemão. A cerimónia decorreu
na Culturgest, em Lisboa, onde estiveram Guilherme d'Oliveira Martins, Joana Marques Vidal,
Silva Peneda, Nuno Crato, Barreto Xavier, Cruz Serra, José de Matos e vários deputados. O prémio
promovido pelo Expresso e a CGD é o mais importante do país e distingue personalidades da
Ciência, Cultura e Artes (ver discurso da cientista no Atual, pág.42). FOTO ANTÓNIO PEDRO FERREIRA



O PODER
DO ACASO

EM MENTES
DIVERSAS E

INFORMADAS
Discurso de agradecimento do Prémio Pessoa 2013
proferido no dia 2 dejunho na Culturgest, cm Lisboa,
pela cientista Maria Manuel Mota, diretora-executiva

do Instituto de Medicina Molecular

Texto Maria Manuel Mota

Estávamos

em 1999 e eu tinha aca-

bado de chegar a Nova lorque para
fazer o meu pós-doutoramento no

laboratório de Victor Nussenz-

weig. Fui morar para um edifício

da Universidade de Nova lorque onde viviam

investigadores vindos de todo o mundo. As-

sim que cheguei percebi que naquele labora-

tório poderia ter grande liberdade criativa.
O Victor era, e continua a ser (mesmo com

85 anos de idade), uma referência na área e a

sua influência no trabalho dos alunos era sub-

til, mas certeira. Ao fim de três ou quatro me-

ses de lá estar, convidaram-me para dar aulas.

Na reunião de preparação mostraram-me uns

filmes sobre o parasita da malária. Num deles

via-se perfeitamente o plasmodium (o parasi-
ta da malária) a entrar numa célula e a sair

logo a seguir. Achei estranhíssimo! O que le-

varia o parasita a pura e simplesmente entrar

e sair da célula, como se estivesse a passear?
Tinha de haver uma razão para este compor-
tamento. A justificação dada, apesar de esta

observação nunca ter sido publicada e por
isso sujeita a qualquer tipo de escrutínio, era

a de que isto só aconteceria no laboratório,
em ambiente artificial, e nunca no habitat
natural.

No dia a seguir, estava a entrar no eleva-

dor do prédio quando reparei numa colega
da universidade, arrumada num canto, com

um ar incomodado. Acabei por lhe perguntar
se precisava de ajuda e ela aí convidou-me

para ir tomar um café (devo ter tomado um
chá, não gosto de café). Precisava de falar.

Acabada de chegar, estava muito dececio-

nada porque esperava continuar a trabalhar
na sua área — a cicatrização celular ou, de

outro modo, a forma como as células abrem

e fecham um buraco. Só que a diretora do

departamento disse-lhe que nada feito. Ti-
nha de trabalhar em malária. Enquanto con-

versávamos, lembrei-me do filme que tinha
visto no dia anterior. E se combinássemos as

duas áreas? Se tentássemos perceber se real-

mente o parasita abria um buraco na célula

para conseguir entrar e sair? E se sim, por
que razão o parasita se comportava daquela
maneira? Menos de dois anos depois, a Ana

Rodriguez, aqui presente, e eu, publicávamos



um artigo na "Science" e abríamos um novo

campo de investigação. Provámos que o pa-
rasita da malária que é transmitido pelo mos-

quito atravessa sempre várias células antes de

se fixar na célula final do seu destino onde se

vai desenvolver e replicar de forma a estabe-

lecer a infeção. Mostrámos ainda que o para-
sita deixa material seu dentro das células que
vai atravessando. Esta nossa descoberta teve

impacto na forma como os cientistas pelo
mundo passaram a pensar como o parasita
se estabelece no ser humano e dessa forma

no desenvolvimento de novos medicamentos

e até de uma vacina. Mas quando começámos
o nosso trabalho, o que estava na minha men-
te era uma questão muito mais prosaica: por-

que razão há de o parasita entrar, para depois
sair logo a seguir. Queria apenas dar um sen-

tido a este comportamento e, em última ins-

tância, saciar a minha curiosidade.

Com mais ou menos café, depois de um

encontro num bar ou num congresso, quase
todos os meus colegas têm uma história se-

melhante a esta para contar. A mais famosa

do género talvez seja a da descoberta da pe-
nicilina, por Alexander Fleming, que terá re-
sultado de uma distração, de um acaso. Mas

é preciso mais do que estar no lugar certo, na

hora certa, para fazer uma descoberta casual.

Preciso aqui frisar que o acaso só dá fru-
tos em terreno lavrado. No nosso caso, quer
eu quer a Ana éramos duas cientistas alta-

mente treinadas e preparadas. E tivemos
todas as condições para experimentar, errar,

corrigir e depois descobrir. É por isso que as

minhas primeiras palavras de agradecimen-
to vão para o meu país, que me deu todas as

condições para aqui chegar. Tive oportunida-

O pior (...) é quando
as palavras 'aplicação'
ou 'áreas de interesse
prioritário' condicionam
a aprovação dos
projetos. E isto, digo-o
sem qualquer pudor,
é asfixiar a criatividade,
é estrangular o génio,
é matar a Ciência

de de estudar cá, de fazer um doutoramento

em Inglaterra e de estar naquele dia, àquela
hora a entrar no elevador do prédio, em Nova

lorque. Aceito este prémio em nome de toda

uma geração de cientistas (alguns aqui pre-
sentes e que muito me honram em ser meus

colegas, amigos e até o meu companheiro de

vida) que beneficiaram, pela primeira vez na

história de um Portugal integrado na Europa
(pelo menos de forma tão sistemática e efe-

tiva), de condições únicas para perseguirem
uma carreira internacional na ciência.

Quero também agradecer aos membros
do júri, que, com esta distinção, reconhecem

a importância desta aposta, ao jornal Expres-
so e ao seu fundador, o dr. Francisco Pinto

Balsemão, por incluir a Ciência ao lado das

artes e literatura nas áreas abrangidas pelo

prémio, ao senhor Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva, que nos honra com a sua

presença, e ainda à Caixa Geral de Depósitos,

patrocinador, porque, não sejamos ingénuos:

por muito boas que sejam as ideias, nada se

faz sem dinheiro.

Perguntam-nos muitas vezes: para que
serve o que estás a investigar? (Os nossos fa-

miliares são até quem mais nos interroga!).
Ficamos por vezes atrapalhados porque sen-

timos que devemos uma resposta (a eles e a

toda a sociedade) mas não sabemos bem o

que responder ou como responder. A verdade

é que investigamos porque queremos saber,

porque a pergunta está ali, à nossa frente,
como que a provocar-nos. Depois de muita

insistência, lá vamos anuindo: Ah, e tal, no fu-

turo, quem sabe, talvez possamos encontrar

uma alternativa ao petróleo, ou desenvolver

um computador mais rápido, ou conseguir
curar a malária. O pior é quando dos pais e

dos amigos, não cientistas, obviamente, a

pergunta salta para os decisores políticos.
Quando as palavras 'aplicação' ou 'áreas de

interesse prioritário' condicionam a aprova-
ção dos projetos. E isto, digo-o sem qualquer

pudor, é asfixiar a criatividade, é estrangular

o génio, é matar a Ciência. Imaginem a des-

coberta do fogo. A solução (o fogo) apareceu
primeiro. E o problema (aliás o sem-número

de problemas que foram solucionados pelo

fogo) depois, no que podemos chamar de

lógica reversa. No exemplo do parasita: pri-
meiro descobrimos que este atravessa células

deixando um rasto de material seu por onde

passa. Depois é que fomos perceber que,
interferindo neste processo, talvez seja pos-
sível contribuir para controlar uma doença

que mata mais de meio milhão de crianças

por ano. Dizendo isto, é-me também óbvio

que como sociedade temos de identificar os

problemas e encontrar soluções efetivas e efi-

cientes. Apenas sinto necessidade de insistir

perante todos e quaisquer decisores políticos
"não ponham os ovos todos no mesmo cesto".

Não porque eu o digo, mas porque a história
da humanidade nos ensinou que essa não é

uma estratégia de sucesso.

Também são muito perigosas as modas

em Ciência. Quando me interessei por ma-
lária, no meu doutoramento, ninguém lhe

dava muito valor. Era considerada uma área

marginal, sem interesse. Um campo pratica-
mente morto. Hoje, é ponto assente que, se

queremos evoluir como sociedade, temos de

conseguir controlar este parasita que não co-

nhece fronteiras.

Finalmente, não queria deixar passar
(aliás, não posso deixar passar) a oportunida-
de de falar numa questão que me preocupa,

posso mesmo assumir, que me perturba, des-

de miúda. O acesso das mulheres ao topo das

carreiras científicas (ou de quaisquer outras).

Apesar de Portugal ser muitas vezes apon-
tado como um bom exemplo neste campo,
faltam ainda mulheres em posições de lide-

rança. Como líderes de equipas criativas, nas

reitorias, a dirigir institutos de investigação

(nisto, o Instituto de Medicina Molecular tem
sido uma honrosa exceção). Porque as mu-
lheres não são uma minoria. Representam
50% da população mundial e a riqueza desta

'nossa casa' assenta na diversidade de aborda-

gens, na heterogeneidade de soluções, na ri-

queza de pensamento que surge da diferença,
e de um encontro casual num elevador.

Com tudo isto, quero dizer que sinto um
enorme privilégio por poder passar os meus

dias a procurar satisfazer uma das mais bá-

sicas necessidades humanas: a curiosidade.

Sinto-me grata por poder viver o prazer da

descoberta e retribuo, partilhando com a so-

ciedade o fruto do meu trabalho e dos muitos

membros marcantes que foram integrando a

minha equipa nos últimos 12 anos. Porque a

Ciência é de todos, para todos. A
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