
Maria Mota
42 anos, investigadora

Tudo me acontece
antes de tempo'
A mais jovem vencedora do Prémio Pessoa é uma cientista brilhante

que quer erradicar a malária. Mas também uma cidadã sem papas na língua

POR SARA SÁ

Referência

mundial no estudo da

malária, Maria Mota, investigado-
ra do Instituto de Medicina Mo-
lecular, em Lisboa, praticamente

já não faz trabalho de bancada. O seu dia é

passado a concorrer a projetos, a captar fi-
nanciamentos c a orientar o trabalho da sua

equipa de 15 pessoas - em boa parte forma-
da por estrangeiros, que vêm de todo o lado

para trabalhar com ela. Mesmo sem pôr as

mãos nos reagentes, Maria Mota está a par
de tudo o que se faz no laboratório colado ao

seu gabinete transparente. «Continuo a gos-
tar muito de pensar em Ciência, de ter ideias,
de fazer ligações c perceber uma coisa pela
primeira vez», diz entusiasmada.

> 0 prémio foi para a cientista, mas

também para a cidadã, envolvida

na comunicação de ciência. Concorda?

Encaro a divulgação como uma parte do meu
trabalho como cientista. Quando cheguei cá

[vinda dos Estados Unidos] não se conhecia

a ciência feita em Portugal. Fundámos a As-

sociação Viver a Ciência para mostrar que há
muito bom trabalho nesta área. E importan-
te que se saiba o que fazemos com o dinheiro
dos impostos.

> Esta abertura à sociedade terá
contribuído para a boa fama que
a ciência tem hoje em Portugal?
Sem dúvida! O prémio é para a geração de
cientistas que conquistou esta boa reputa-
ção. Fizemos tão bem, muito melhor do que
muitos outros setores da sociedade. E ainda
bem que o mostramos, sob pena de hoje es-

tarmos numa situação muito pior. A socie-
dade vê os cientistas com muito bons olhos e

tornou-se difícil para um governante cortar
no financiamento da ciência.

> Mesmo assim, há uma grande preocupação
relativamente às taxas de aprovação,

nos concursos da Fundação para a Ciência

0 Prémio Pessoa,
do jornal Expresso e da
Caixa Geral de Depósitos,
atribui anualmente
60 mil euros a uma
personalidade das artes,
ciências ou cultura

e Tecnologia, que deixam cerca de 90% dos

candidatos de fora. Como vê esta questão?
As posições da FCT têm de ser para líderes,

pessoas com capacidade para atrair finan-
ciamento. Não adianta terem um ordenado

garantido se não conseguirem dinheiro para
trabalhar. Os que ficam de fora têm de ir para
outro género de posições que também são

necessárias em ciência, como a gestão da

casa dos animais, a coordenação dos micros-

cópios. Funções de grande exigência técnica,

que também requerem um doutorado.

> Mas estas posições não estão criadas.

Exato. Há muito trabalho na área, mas não
há emprego. Nãosepensou ainda em termos

globais. Na FCT, há muito boas ideias, mas a

sua implementação está a ser péssima. É pre-
ciso polir uma estrutura que cresceu muito.

> E a fuga de cérebros, preocupa-a?
E assustador se os melhores forem todos

para fora. Mas é normal ir c vir.

> Quer dizer que não a choca haver

um doutorado no desemprego?
Um doutorado no desemprego choca-me.

porque me perturba ver uma pessoa motiva-
da que quer trabalhar e não pode. Uma socie-

dade assim não vai a lado nenhum.

> Mas não a incomoda mais do que
ver um eletricista no desemprego?
Choca-me que uma pessoa com uma voca-

ção e vontade de trabalhar não possa fazê-10.

Esta pessoa vai entrar numa espiral de frus-

tração e não sairá dela. Quanto aos investi-

gadores, é preciso que se mentalizem que,
se já fizeram um doutoramento e um pós-
-doutoramento e não atingiram um certo ní-

vel, então não vão poder continuar. Este mal

estar, uma espécie de braço de ferro entre
os investigadores c a FCT, está relacionado

com as falsas expectativas que se criaram.

> 0 seu grupo tornou-se uma

referência no estudo do parasita
da malária. Há novidades para breve?

Em janeiro, teremos um paper muito im-

portante sobre a fase do parasita no fígado.
Criou-se um dogma de que os parasitas, nes-
ta fase, eram poucos c o corpo nem notava a

sua presença. E o que mostrámos foi que o

organismo nota e até os combate.

> 0 apoio da Fundação Gates veio fazer

a diferença, no combate à doença?
Sem dúvida. Evoluímos muito, nos últimos
dez a quinze anos, graças aos projetos apoia-
dos pela Fundação Gates. ?


