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E reconhecida interna-

cionalmente como uma

autoridade na investi-

gação sobre a malária,

que desenvolve no Insti-

tuto de Medicina Mole-

cular, em Lisboa,

depois de ter estudado

em Londres e em Nova

lorque. Aos 42 anos, a

investigadora Maria
Manuel Mota foi a

galardoada com o Pré-

mio Pessoa mais nova

das 27 edições. Fundou

a Associação Viver a

Ciência, elogia a ciên-

cia portuguesa e, ao i,

diz que se assusta por já
ter feito muito, apesar
de não se imaginar a

parar: "Tenho mais 40

anos e não sei se vou

aguentar o ritmo".



Maria Manuel Mota.
"Assusta-me imenso
eu ser tão nova"

A mãe queria que
tocasse piano e falasse

francês. Estudou no
estrangeiro, mas foi em

Lisboa que mudou a
investigação da malária
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EDUARDO MARTINS (Fotografia)
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Aos 42 anos, a investigadora do Institu-
to de Medicina Molecular Maria Mole-
cular de Lisboa tornou-se na semana pas-
sado o Prémio Pessoa mais novo da his-
tória do galardão. Em entrevista, a

especialista em malária conta como isso

a assusta, porque um cientista tem medo
das ideias acabarem e ela ainda tem - se

não houver percalços de maior - 40 anos
de corrida pela frente.

É uma altura importante para assumir
este relevo cívico?
Não vejo este prémio como apenas para
mim e para minha equipa mas para a

geração de cientistas que foram para fora
estudar e regressaram. É uma altura fan-
tástica para isso acontecer porque a últi-
ma década foi maravilhosa para quem
fez essa opção de voltar e participou na
ciência e depois, naturalmente, porque
o país está a atravessar uma fase difícil.
Mas para dizer que a ciência é algo em

que se apostou e funcionou, houve retor-
no. Estou há 11 anos em Portugal e acho

que foram anos entusiasmantes.
E hoje esses cientistas começam a falar
de ir embora de novo?

Começam a falar nisso mas pessoalmen-
te não conheço ninguém que tenha ido.

Conheço pessoas que estão a considerar.
Mas o facto de se considerar não é mau,
é sinal que tiveram uma proposta e isso

é muito bom sinal.
Não é mau para elas, mas é para o país.
É mau para o país se todos forem. Não
é mau se uns forem e outros voltarem.
O único problema é se o fluxo é apenas
num sentido e durante imenso tempo.
Por isso a preocupação é quanto tempo
é que vamos estar nesta situação e quão
bem vamos conseguir dar a volta. Nes-
te momento não estou negativa, mas
estou preocupada.
Que ameaças vê enquanto cientista?
Parece-me que há quase um pânico gene-
ralizado e uma pressa de mostrar servi-

ço para o contrariar, o que está a gerar
algum atabalhoamento. Abrem-se con-
cursos de financiamento com prazos
apertados, quer-se fazer tudo ao mesmo

tempo e isto gera uma pressão enorme
nas instituições e presumo que também
do lado da Fundação para a Ciência e

Tecnologia. Prometem-se fazer coisas
em prazos impossíveis. Acho que há boas

ideias de como as coisas devem ser fei-
tas, mas a execução tem ficado aquém.
Que boas ideias vê?

Em vez de as bolsas serem individuais,
as instituições podem candidatar-se com
um programa e escolher posteriormen-
te os seus alunos. Também me parece
positivo estarem a avaliar todas as uni-
dades de investigação do Estado.
Mas tem havido algum receio em tor-
no da avaliação dos laboratórios asso-
ciados.
Eu vejo com muito bons olhos mas sei

que muitos colegas vêem com muita
preocupação, por pensarem que só ser-
ve para cortar. Compreendo esse receio,

porque os objectivos e financiamento a

longo prazo não são claros. É natural que
as pessoas pensem que é uma desculpa
em termos políticos para haver grandes

cortes. Mas eu geralmente sou uma pes-
soa que à partida confio, não desconfio,
e vejo com bons olhos uma avaliação que
é feita com base no historial mas tam-
bém numa estratégia para o futuro. Acho

que temos pessoas racionais à frente das

instituições e isso não vai acontecer. Ago-
ra parece-me tudo feito um bocadinho
à portuguesa, que não é em cima dos joe-
lhos mas em cima dos tornozelos.
Falta mundo à nossa administração
pública?
Acho que no caso da ciência as pessoas

que estão à frente têm essa visão, mas
talvez os serviços não. Acabamos por
estar dos dois lados a dar tiros nos pés.

Quando há crises e começam todos a

ralhar, começa-se a fazer disparates. Cla-

ro que há cortes e são maus, mas temos
de manter a calma e ter a noção que mes-
mo no tempo que chamamos das vacas

gordas não vivíamos à grande e à fran-
cesa. Noutro dia ouvia num seminário

alguém dizer que a Noruega tem um PIB

quatro vezes superior ao nosso, mas já
era quatro vezes maior antes da crise.

Sempre vivemos em crise e quando já
estivemos um bocadinho à tona de agua,
assim que baixa um bocadinho ficamos
mal. 0 que gostaria mesmo era que a
racionalidade imperasse na resolução
dos problemas.
Já esteve em risco de perder investiga-
dores por falta de verbas?
Nós estamos muito bem financiados mas
no princípio do ano passado houve uma
altura em que pensei, que se não conse-

guíssemos verbas, teríamos de reduzir
a equipa. Mas isso, se resultar de uma
boa distribuição, no nosso meio é nor-
mal. Universidades como Oxford e Cam-

bridge tem mecanismos de calcular a

área ocupada pelas equipas em função
do financiamento que conseguem obter,
sendo que não recorremos só aos fun-



dos públicos. Naturalmente, nós temos
fases mais criativas e produtivas e a equi-
pa tem de se ajustar a isso. E por vezes,

por muito que não gos-

temos, há fases menos
criativas
O diagnóstico dos
tiros nos pés aplica-se
a outras áreas do

país?
Acredito que sim e tam-
bém por isso acho que
a ciência devia dar o

exemplo. No século XXI,

gostava de ver a racio-
nalidade como nova
ideologia cívica e polí-
tica, acho que muitos

problemas basilares se

resolveriam. Acho que
a base do problema do

país, que pode haver consenso sobre eles

sem chocar com aquilo que umas e outras

pessoas defendem.
Não toma decisões por ideologia?
Tomo muitas decisões por ideologia ou
numa base sentimental, mas acho que
quem está a gerir um país não o deve
fazer sempre. Claro que há muitas deci-
sões no meu laboratório que são aquilo
a que chamo gutfeeling, quando não há

propriamente uma base científica para
testar uma coisa ou outra. Mas penso
que as regras devem ser muito racionais.
Se há consenso que é positivo usar bata
branca no laboratório, não posso dizer

que quem quiser e puder pode usar bata
branca ou de outra cor qualquer. Se eu
estruturar a sociedade assim, cada um
faz as coisas à sua maneira e não anda-
mos para lado nenhum. Se eu puser uma
regra complicada toda a gente vai inter-

pretar à sua maneira. É obrigatório usar
bata branca e acabou.
Mas assim seria uma ditadura.
Não digo isso, mas penso que as coisas

podiam ser mais claras. E acho que é isso

que às vezes falta, racionalidade na for-
ma como fazemos as regras básicas de
funcionamento do país.
Por exemplo?
Não consigo compreender como é que
perante alguns pontos da nossa Consti-

tuição temos 13 juizes do Tribunal Cons-
titucional e uns consideram que algo está
de acordo com a Constituição e outros
não, independentemente daquilo em que
se acredita ou não. Todos deviam perce-

ber o que está ali escrito e se nem os que
falam a mesma língua percebem é por-
que não é claro.
Faz-lhe confusão porquê?
É confuso, parece-me que depois a deci-
são é subjectiva e não se avança de for-
ma sustentada. E daí vamos para tudo.
Até as regras dos concursos de financia-
mento por vezes são pouco claras. Tem
na secretária umas dicas para se fazer
boa ciência. Poderia ser transporta para
a boa decisão política?
Não é minha, tomei nota na palestra de

um investigador. Mas sim. No fundo,
devemo-nos importar com o que é impor-
tante, fazer o que temos a fazer.
Uma das regras é matar as hipóteses
prévias.
Um político tem uma ideia e quer imple-
mentá-la. É preciso pensar: o que é que
vai contra essa ideia, porque é que há

gente contra ela, antecipar.
E depois diz que é preciso publicar os

pequenos passos.
Pois, é importante explicar-se tudo e isso

por vezes não acontece. Na ciência isso
é importante porque as pessoas têm de

perceber porque é que estão a pagar
impostos para a investigação sobre malá-
ria Porque é que o João e Maria que nun-
ca tiveram malária e nunca puseram os

pés em África hão-de pagar para isso?

Em toda a ciência, está-se a criar conhe-
cimento e algum vai ter impacto na popu-

lação. No caso da malária, o problema é

global e social. Um dos maiores proble-
mas na Europa é da emigração, vemos

repetidamente histórias de pessoas que
querem entrar no nosso país e vêm de

zonas endémicas e situações dramáticas
de pessoas forçadas a sair dos seus paí-
ses. Este tipo de trabalho vai permitir
melhor as condições de vida nesses paí-
ses. Não é que as pessoas não possam
vir, mas é melhor se não forem forçadas

a isso e houver planeamento.
A ciência é solidária?

Sim, a ciência só é solidária. E é solidá-

ria porque é racional, não é porque é

misericordiosa, de todo.

Não gosta da solidariedade misericor-
diosa?
Não sou uma grande fã. Acho que é pre-
ciso apagar fogos, mas temos de planear
para ser mais do que isso. Conseguir
actuar para resolver os problemas de for-

ma estruturada.
Ainda não está farta do Plasmodium?
Não, com toda a franqueza. Mas porque

evolui de forma completamente diferen-
te do que estava à espera. Se calhar é o

segredo da nossa relação.
Como é foi o seu primeiro encontro
com o parasita da malária?
A minha vida tem sido um conjunto de

coincidências. Eu queria fazer biologia
de microscópico. Nunca achei piada aos

pássaros, répteis, o leão a caçar a zebra.
Acho bonito mas mais nada. Sempre gos-
tei foi de ver células ao microscópio, não
sei porquê. Quando fiz o módulo de para-
sitas e infecção no Instituto de Higiene
e Medicina Tropical, ainda durante o

curso na Universidade do Porto, vi ima-

gens de parasitas a infectar as células e

achei fenomenal. Não era uma célula e

todas à volta iguais. Era uma célula ata-

ca a outra e a outra reage.
A vida selvagem a nível celular.
(risos) Isso, percebi que era aquilo. Mas
daí para a malária foi simplesmente por-
que o investigador que veio ao IHMT
falar da doença, Bill Jarra, jantou ao meu
lado e houve uma grande empatia entre
nós. Adoro conversar e naquele bocadi-
nho falámos de tudo, embora o meu inglês
fosse péssimo por isso não devemos ter
ido muito longe. No fim convidou-me
para ir dois meses para o seu laborató-
rio e foram dos mais maravilhosos da
minha vida. Só me recordo de vir a cho-

rar no avião porque não queria voltar.
Foi difícil sair pela primeira vez do

país, para mais falando mal o inglês?
Sim. O meu inglês era mesmo muito mau.
Tenho o quarto ano de conservatório,
andei no piano dez anos mas sou com-
pletamente surda de ouvido e acho que
vem daí a minha dificuldade nas línguas.
Ainda toca?

Não, andei no piano porque a minha mãe

queria. Mas pronto, não sabendo bem
inglês, obviamente que foi difícil, mas
talvez por gostar tanto de conversar tive
de me desenrascar. Mas isto para dizer

que foi uma coincidência completa. Se

me tivesse sentado ao lado de outra pes-
soa podia ter ido para outro lado.

Nessa altura ficou decidido que estu-
daria malária?
Sim. Durante esses dois meses pergun-
taram-me se queria regressar para dou-

toramento. Voltei e fiquei quatro anos.
No terceiro ano achei que queria mudar
de área. Não porque não quisesse malá-

ria, mas pensei que podia ir para um

campo diferente que depois pudesse ligar.
Como a malária infecta as células ver-



melhas do nosso sangue, entrei em con-
tacto com laboratórios em Harvard para
estudar o processo de formação dessas

células. Não aconteceu porque um labo-
ratório em Nova lorque abriu uma posi-

ção para pós-doc em malária, mas foca-
do na fase em que o parasita antes de
infectar as células vermelhas infecta o

fígado. Achei aquilo superexcitante.
Isso é um pouco estranho...

(risos) Não podemos gostar todos do ama-
relo.

Mas como é que explicou isso a sua
mãe, que queria uma Maria pianista?
Ela não queria uma Maria pianista, acho

que queria uma filha que falasse fran-
cês e tocasse piano. Acho que os meus

pais sonhavam que eu fosse professora
na escola primária, uma profissão boni-
ta para uma senhora. Mas aceitaram
bem. Fui a Nova lorque à entrevista com
um cientista que já tinha 71 anos, o Vic-
tor Nussenzweig, e gostámos um do outro.

Nem fui a mais nenhuma entrevista.
Nessa altura já era casada O marido
foi consigo?
Casámos durante o doutoramento. Tínha-
mo-nos conhecido numa passagem pelo
IHMT e começámos a namorar. Depois
eu fui para Londres e ele foi atrás.

Apareceu de surpresa?
Uma vez telefonou-me a dizer que ia na
semana seguinte fazer uma entrevista a

Londres. Conseguiu e ficámos lá. Passa-
do um ano casámos.
Há muitas histórias de amor nos labo-
ratórios?
Há, o que é normal, as pessoas passam
ali grande parte da vida. Foi assim con-
nosco. Casámos e como somos bastante
urbanos quando houve hipótese de Nova

lorque fomos os dois. Foi o sítio onde
mais gostei de viver. Apesar de ser uma
cidade enorme, temos uma comodida-
de enorme. Adoro o urbanismo e acho

que é bom as coisas crescerem em altu-

ra, tínhamos tudo perto, podíamos sair
tarde e ir ao teatro.
Mas devia ser caro.
É. Nos vivíamos como pós-docs numa
casa de 37 metros quadrados, mínima.
Mas vivíamos muito na rua, não tínha-
mos filhos ainda Passados três anos, veio

outra coincidência. Nós queríamos vol-
tar para Portugal, o meu marido queria
muito muito muito, eu era mais céptica.
Surgiu a hipótese no IMM. O Sérgio sen-

tia que vivia muito como emigrante, o

que era algo que eu não tinha. Tanto faz
Lisboa, Deli ou Nova lorque. Mas como
ambos tínhamos oportunidades para vol-

tar, acordámos as coisas corressem mal
dentro de dois anos regressávamos.
Mas sentiu que era um risco?
Não porque adoro a mudança. Quando
decidimos que vínhamos entusiasmei-
me e não pensei mais no assunto. E fui
altamente espicaçada, o que me tornou
mais decidida. O meu mentor disse-me
Maria isto é o suicídio, não vais conse-

guir fazer nada em Portugal. A primei-
ra vez que lhe disse que vinha não me
falou um mês.
Foi a altura certa para virem?
Sim. Esses anos foram fantásticos. Não

posso dizer que fazer ciência era e é tão
fácil como nos EUA ou noutros sítios,
mas tivemos muitas vantagens. Tive equi-
pas sempre muito entusiasmadas, com
estudantes muito bons. Teria dificulda-
de em ter esse ambiente noutro lugar.
Porquê?
Supondo que eu ia para a Universidade
de Nova lorque ou para Harvard. Nes-
ses sítios existem prémios Nobéis. Eu
era uma miúda a começar, com 30 anos.
Os melhores estudantes iriam para onde?

Nunca para mim. Em Portugal os melho-
res estudantes vinham para nós e outras

equipas formadas por cientistas que
regressaram na mesma altura. Não tenho
a melhor dúvida de que o que sou hoje
foi resultado dessa oportunidade.
O seu mentor deu a mão a palmatória?
Sim. Convidei-o para a defesa da tese de
uma aluna brilhante que passou pelo
IMM e ele no final disse-me que nunca
tinha imaginado que estivesse rodeada
de pessoas tão motivadas e entusiasma-
das em fazer ciência. Acho que é o melhor
elogio que se pode fazer a Portugal.
Qual foi o seu momento de eureka
mais importante?
Houve vários. Mas o que saiu das minhas
mãos foi sem dúvida ver o parasita a atra-

vessar de uma célula para a outra e ver
que não se fixa na primeira que encon-
tra. Foi essencial para perceber porque
é que um parasita que é depositado na
pele entra no fígado e na corrente san-

guínea. Estava em Nova lorque e ainda

hoje me lembro do sentimento, um entu-
siasmo único. Mas se é costume dizer
que não há amor com o primeiro, eu é

mais não há amor como o último. Hoje
geralmente as descobertas são ligações.
A última que me aconteceu foi há uma

semana. Estava no gabinete com uma
pós-doc que está à volta de um projecto
há três anos, com resultados fantásticos
mas que não conseguimos explicar. Nes-

se dia veio de novo ao meu gabinete,
tínhamos chegado à conclusão de publi-

car o que temos dizendo que descartá-

mos estas opções e não sabemos expli-

car. Naquele dia, com as folhas dos resul-

tados expostos daquela forma na mesa,
achei que tinha percebido.
Mas dá mais valor a esses momentos à
medida que os anos avançam?
Não, acho que fico com o mesmo entu-

siasmo como quando tinha 20 anos.

Mas assusta-a acabarem as ideias?

Sim. E assusta-me imenso eu ser tão

nova. As coisas todas aconteceram-me
muito cedo. Comecei uma equipa de

investigação com 30 anos. Consegui tudo

relativamente cedo na vida.

A culminar neste prémio.
Pois. No dia em que soube, estava a dei-

tar-me e pensei: agora esperam o quê,

que eu morra? E eu sempre ouvi isso,

esta menina vai morrer cedo. Por cor-

rer muito, andar sempre apressada. Esta

menina vai morrer cedo porque a vida

corre atrás dela.
Mas o que é que fazia?
Não tenho bem a noção, mas tinha alcu-

nha de piolho eléctrico. Era pequena e

tinha muita energia e isso manteve-se.

Quando fiz 40 anos o meu marido fez-

me uma festa surpresa com os amigos
todos e começaram todos a perguntar-
me se me sentia deprimida, que era nor-

mal nos 40. Tive de parar para pensar.
Só estou deprimida porque estou preo-

cupada com o que vou fazer mais 40

anos. Se correr tudo bem, se não tiver
nenhuma doença, ainda tenho mais 40
anos e não sei se vou aguentar o ritmo.

Mas tem receio de defraudar?
É mais a mim própria. Claro que me

preocupa o que os outros pensam, mas
acho que sou muito crítica de mim mes-

ma O meu colega Miguel Prudêncio uma
vez disse-me que eu era uma toxicode-

pendente de histórias, de resultados.

Começo a andar em baixo quando há

uma fase mais complicada de laborató-
rios. Gosto mesmo disto.

As duas filhas não viraram o mundo
do avesso?

De todo. Não senti isso, apenas adicio-

nou.
Mas já é mais fácil para uma mulher
conciliar o trabalho de cientista?



Gosto de pensar que é difícil tanto um
homem e para uma mulher. Obviamen-
te que como essa é uma pergunta recor-

rente o mundo não vê as coisas da mes-

ma maneira. Eu tenho uma vantagem
enorme: tenho um companheiro, dividi-

mos tudo. Mas eu viajo mais e ele não

gosta tanto, o que facilita. É uma vanta-

gem, mas acho que consigo conciliar por-

que separo as esferas. Quando estou com

elas, só faço isso. Quando estou no labo-

ratório, e se calhar não é muito correc-
to dizer, não penso nelas.

E não lhe dão na cabeça?
Os meus pais imenso. A minha filha mais

velha em bebé teve problemas de gar-
ganta e ouvidos e os meus pais vinham
do Porto para ajudar. Eu saía de casa
não ligava todo o dia, achava que esta-

va bem entregue. A minha mãe era logo:

o teu marido ligou três vezes, a tua voz

nem ouvi. O que me irrita é pensar que
temos de facilitar a vida as mulheres

para elas conciliarem tudo. Isso é par-
tindo do princípio de que vamos ser

super-mulheres, ter os filhos, tratar do

marido, da casa, assim não admira que
só 10% da ciência no mundo seja feita

por mulheres.
O IMM tem o maior numero de pré-
mios Pessoa por metro quadrado.
Alguma explicação, têm cunha?

[risos] Não me parece. O professor Lobo

Antunes é um caso separado, foi pre-
miado antes do IMM. O IMM é uma péro-

la, é um pouco reflexo do que passou de

positivo nos últimos dez anos no país.
Veio de algo muito clássico que é a facul-

dade de medicina de Lisboa mas soube

crescer e agarrar a nova geração. Nes-

se sentido, é um exemplo de sucesso e

de como se pode andar para a frente.

"Temos de manter a
calma. Mesmo no

período das vacas gordas
não vivíamos à grande e

à francesa"

"Quando disse

que ia voltar para
Portugal o meu mentor

não me falou durante
um mês"



Em Janeiro a equipa de Maria
Manuel Mota prepara-se para publi-
car novos resultados sobre o para-

sita da malária numa revista de
topo. Será mais um marco numa

carreira que já passou por Londres,
Nova lorque e está há 11 anos em

Lisboa, sem planos para ir embora.

"Gostaria mesmo era que a
racionalidade imperasse na resolução
dos problemas"

"A ciência é solidária porque é

racional, não é porque é
misericordiosa"

"Eu queria fazer biologia de
microscópio. Nunca achei piada a
répteis e ao leão a caçar a zebra"

"No dia em que soube
do prémio estava a

deitar-me e pensei: agora
esperam o quê, que eu

morra?"

"Quando estou com as
minhas filhas, só faço

isso. Quando estou no
laboratório, não penso

nelas"


