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ACREDITO NUM 
FUTURO QUE 
VALORIZE AS 
DIFERENÇAS
A VIDA EM 10 IMAGENS A investigadora e diretora  
do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), Mónica  
Bettencourt-Dias, revela aqui mais do seu mundo 
profissional e pessoal numa dezena de fotografias 
instantâneas Textos Bernardo Mendonça Foto Ricardo Lopes

A imagem remete-me logo para uma fra-
se de Raul Brandão em “As Ilhas Desco-
nhecidas”: “Já percebi que o que as ilhas 
têm de mais belo e as completa é a ilha 
em frente.” Tenho uma costela açoriana. 
A minha mãe nasceu nos Açores, e desde 
que me conheço vou lá no verão. As ilhas 
são para mim sinónimo de calma, de nos-
talgia, de reflexão, são um refúgio para 
nos encontrarmos a nós próprios. Lá os 
dias são longos, como se o tempo paras-
se... o que permite fazer tudo o que que-
remos. Lá, o horizonte é infinito, imenso 
de mar, poderoso, o que nos faz sentir em 
harmonia com a natureza mas, ao mesmo 
tempo, pequenos e isolados. E é assim que 
o meu olhar, e o das pessoas das ilhas, 
procura no horizonte a outra ilha que nos 
conforta e nos faz sentir acompanhados, 
como Raul Brandão escreveu, “a ilha em 
frente”. É estranho para aqueles que não 
são de lá, mas é algo que nos une, que 
dá uma identidade às pessoas das ilhas. 
Apesar de não ter nascido nos Açores, 
recebi essa herança cultural muito forte.

Sou o que sou pelos pais que tenho e pude 
chegar onde cheguei pelo apoio da Gul-
benkian. É o que represento aqui: com 
a tese de doutoramento da minha mãe, 
que trabalha em ciências da educação, o 
livro da jubilação do meu pai, que é mate-
mático, e a minha tese de doutoramento 
em biologia e a minha dissertação de um 
diploma em comunicação de ciência. Tive 
muita sorte de crescer numa família onde 
fui sempre muito estimulada e exposta 
a diferentes maneiras de pensar. A dife-
rentes lentes para ver a realidade. Outra 
influência importante é a Gulbenkian, 
que desde muito cedo, de forma pioneira, 
apostou na formação avançada, criando 
uma massa crítica imensa no nosso país. 
Desde cedo fiquei fascinada pelas ciências 
exatas, a escolha da biologia só surgiu 
mais tarde. Mas, apesar dessa escolha, 
sempre me fascinou o “outro lado” e a 
relação da ciência com a sociologia, a edu-
cação, a sociedade. A ciência não pode 
estar isolada da sociedade, e temos de ter 
as ferramentas para essa ligação, que se 
quer cada vez mais estreita, tanto para o 
avanço da ciência como da civilização. É 
isso que ambiciono para o IGC.

Mais uma foto de uma foto, tirada em 
2005, porque não fui a Cambridge recen-
temente nem andei atrás no tempo. Nesta 
fase estava a tirar o pós-doutoramento em 
Cambridge, depois de um doutoramento 
em Londres. Ao todo foram nove anos 
no Reino Unido. Viver e trabalhar fora do 
nosso ambiente normal é enriquecedor e 
essencial para o desenvolvimento profis-
sional e pessoal. O ser desafiado pelo con-
fronto com outras culturas questiona as 
nossas crenças e formas de pensar e dá-nos 
mais ferramentas para perceber o mundo 
que nos rodeia. As viagens também nos 
dão outra perspetiva, mas viver e trabalhar 
noutro lugar leva o desafio muito mais lon-
ge. Gostei imenso de viver em Inglaterra. 
Em Londres aprende-se a aceitar a dife-
rença, uma pessoa poderia mesmo andar 
nua na rua sem que ninguém reparasse. 
É libertador. Finalmente, a exposição a 
colegas britânicos e à sua televisão e rádio 
abriu-me o gosto pelo humor inglês, do 
qual sinto falta. A capacidade que eles têm 
de criar o insólito, de não se levar a sério, 
de se rirem dos seus próprios defeitos e 
de usar o humor para quebrar o gelo em 
situações complicadas é brilhante.

Esta é uma foto de uma foto. A imagem 
original foi tirada junto ao mar em Woods 
Hole, nos EUA, quando fui fazer um cur-
so, em 2006, no Marine Biology Labora-
tory (MBL), em Cape Cod, quando estava 
no final do meu pós-doutoramento em 
Cambridge. Este laboratório tem mais de 
130 anos, situa-se num dos locais mais fas-
cinantes que conheço, onde se juntam no 
verão muitos dos melhores cientistas de 
todo o mundo. Fui para lá por causa desta 
confluência, pude trocar ideias e fazer 
ciência num ambiente especial, de verão, 
relaxado. A “magia” da ciência, que de-
pende da criatividade e da disponibilida-
de, do encontro de perspetivas, acontece 
aqui. Desde essa altura já lá fui várias ve-
zes, dei lá cursos, levei o meu laboratório. 
Não existe nada de semelhante na Europa 
e, com o apoio da Fundação Gulbenkian e 
da Câmara de Oeiras, comecei uma inicia-
tiva destas — o Centro Colaborativo da 
Gulbenkian. Um lugar onde os melhores 
cientistas do mundo poderão trabalhar 
juntos e assim influenciar a capacidade de 
Portugal conceber e iniciar novos projetos 
de ciência e inovação, de atrair o melhor 
talento do mundo. O meu sonho (e já esta-
mos a dar os primeiros passos) é ampliar a 
especificidade deste centro para acolher, 
além de cientistas, membros da sociedade 
(empreendedores, médicos, professores 
do ensino escolar, artistas...) que devem 
trabalhar, cada vez mais, lado a lado com 
a ciência. Temos as condições ideais em 
Portugal para que isto aconteça. Agora é 
concretizar o sonho.

Aqui temos quatro mãos. A minha mão, 
a mão do meu marido e as mãos das 
nossas duas filhas, a Cláudia, de 9 anos, 
e a Catarina, de 2. Para mim, uma coisa 
que é muito bonita é o facto de cada 
um de nós ter a sua história e todos nós 
os quatro ajudarmos a ter um futuro 
em conjunto. E eu valorizo muito isso. 
Além de que gosto de olhar para essas 
quatro mãos e valorizar a diferença, que 
é visível, de que eu gosto, e que só nos 
enriquece na construção de uma família. 
Gosto da diferença e que a diferença seja 
normal. Acredito num futuro que valo-
rize a diferença. Há pouco tempo che-
gou a nossa filha mais nova, com 2 anos, 
que tem sido uma surpresa permanente 
para nós os três, pela sua capacidade de 
adaptação e descoberta, pela empatia, 
pela afirmação da sua personalidade. 
As nossas filhas abriram-nos horizontes 
para um mundo com maior diversidade e 
valorização das diferenças. Gostaria que 
fosse assim o futuro da Humanidade.

É a minha avó Ema, uma influência for-
tíssima na família. Tem hoje 95 anos e 
simboliza todo um caminho feito pelas 
mulheres na nossa sociedade. Esta mi-
nha avó, mãe da minha mãe, nasceu na 
Horta, Faial, em 1926. Era uma criança 
espertíssima. No entanto, por ser uma 
menina, só lhe permitiram frequentar o 
ensino primário, enquanto o irmão con-
tinuou os estudos. Porque na época não 
era suposto as meninas fazerem mais 
do que isso. Mas essa exclusão escolar, 
penalizadora da esmagadora maioria 
das mulheres do seu tempo, cujo destino 
era serem “donas de casa”, não impediu 
a minha avó de vir a ser uma empresá-
ria de sucesso numa casa de bordados, 
situação invulgar nos Açores de então. É 
uma grande lutadora. Apesar de ter sido 
o meu avô a dar a cara pela empresa, 
ela é que fazia tudo. Era ela a chefe de 
família. Em Portugal, só em 1969 a mu-
lher casada passou a poder atravessar 
as fronteiras sem licença do marido! Só 
em 1978 desapareceu do Código Civil a 
figura de “chefe de família” atribuída 
ao homem. Apesar de muito ter sido 
conseguido desde que a minha avó não 
pôde continuar na escola até à altura em 
que as suas bisnetas frequentam uma 
escolaridade obrigatória de 12 anos e o 
ensino superior, ainda há muita injusti-
ça no tratamento das mulheres, sendo 
esta desigualdade exacerbada em várias 
zonas do mundo. Ainda há muito para 
fazer! A Educação para Todos, bandeira 
da UNESCO, decisiva para o futuro da 
Humanidade, ainda está longe de ser 
concretizada.
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O que aqui vemos é um ecrã que simbo-
liza um futuro mais sustentável. No IGC 
há muito tempo que queríamos fazer 
cada vez mais encontros híbridos, em 
vez de viajarmos tanto. Combinamos 
o mundo digital e o mundo presencial, 
em que parte das pessoas estão noutros 
lados do mundo e outras estão pre-
sentes. E se, por um lado, isso é mais 
sustentável, porque não temos de viajar 
tanto, estamos também a democratizar 
mais a ciência, tornando-a mais acessí-
vel a mais pessoas no mundo. E pega 
também com outra questão impor-
tante: a ciência como uma linguagem 
universal. Julgo que a ciência pode ser 
utilizada pela diplomacia como uma 
linguagem mais universal em que pode-
mos sentar à mesa pessoas que normal-
mente não se sentariam. A ciência pode 
ser essa ponte. Claro que, por outro 
lado, sinto imensa falta das viagens. O 
mundo não é só isto. No futuro vamos 
ter de encontrar um equilíbrio entre 
viajar e garantir a sustentabilidade do 
nosso planeta através de encontros 
mais digitais.

Esta fotografia foi tirada na piscina de 
uma casa alugada perto da serra da Es-
trela que serviu de retiro para o grupo de 
investigação do meu laboratório, onde se 
vê uma sombra de várias pessoas a sim-
bolizar o trabalho de equipa em ciência 
no instituto que dirijo. O estereótipo de 
que a ciência é feita por homens velhos 
e isolados está errado. Trabalhamos em 
equipa, mais de metade são mulheres na 
casa dos 20-30 anos. No IGC temos 400 
pessoas e 41 nacionalidades. Uma das 
dimensões mais gratificantes do nosso 
trabalho é a de nesse trabalho em equipa 
formarmos novos cientistas, que posteri-
ormente irão formar outros em Portugal 
e noutros países — uma grande família 
além-fronteiras. E em ciência estes re-
tiros de discussão são muito importan-
tes para as relações humanas e para se 
discutir fora do nosso ambiente normal. 
É quando as melhores ideias surgem. É 
mais livre para a criatividade. E nesse 
sentido somos parecidos com os artistas.

Adoro esta foto, tirada à minha filha 
mais velha no desfile do 25 de Abril 
de 2019, o último a que fomos. Eu ti-
nha 1 ano quando se deu a Revolução, 
em 1974, e passados 46 anos a minha 
filha, que tem hoje 9, sabe bem o que 
ele representa ao marchar com um 
cravo vermelho na mão. As desigual-
dades ainda são muito graves na nossa 
educação, acentuadas pela pandemia. 
Espero mesmo que consigamos juntos 
construir um futuro mais saudável, 
sustentável e com maior igualdade 
de oportunidades para a geração das 
minhas filhas. Nós, cientistas, temos 
uma responsabilidade social muito 
importante, através da ciência que fa-
zemos, mas igualmente através da sua 
ligação à sociedade e maior abertura 
da ciência e da sua forma de operar. É 
por isso que temos muitas atividades 
na Gulbenkian, e em particular no 
IGC, que promovem a democratização 
da ciência e a sua ligação às escolas e 
ao público em geral, em Portugal e 
em paí ses africanos de menor rendi-
mento. A pandemia abriu-nos ainda 
mais os olhos para esta necessidade. 
Mas é ainda mais importante que a 
ciência passe a estar no vocabulário 
quotidiano dos nossos governantes de 
uma forma transversal, quando se fala 
da sociedade, da saúde, da economia, 
do ambiente, da educação... Temos de 
apanhar a boleia da pandemia para 
fazer estas alterações e construir esse 
futuro sustentável.

Simbolicamente represento aqui muito 
da minha investigação ao longo dos úl-
timos 15 anos. Estão aqui caminhos de 
descoberta científica para se perceber 
algumas doenças e abrir possibilidade 
para as respetivas curas. Nomeadamen-
te no cancro ou na infertilidade mascu-
lina. É um luxo ter por emprego aquilo 
que adoro fazer. Adoro pensar em ci-
ência, ter novas hipóteses e pensar em 
maneiras de as testar. Criar condições 
para que outros possam fazer o mes-
mo. É um jogo permanente e viciante, 
muitas vezes partilhado com a equipa. 
Lembro-me de vários momentos em que 
descobrimos algo realmente importante, 
são esses momentos que nos fazem con-
tinuar e vencer obstáculos. Na minha 
investigação sobre a multiplicação das 
células apercebi-me de que tínhamos 
descoberto um modo de regular a for-
mação de uma estrutura misteriosa que 
existe dentro delas: os centrossomas. 
Hoje, fruto do nosso trabalho inicial, 
da sua continuação e da atividade de 
muitos outros cientistas, sabemos que 
estas estruturas têm um papel muito 
importante na multiplicação das nossas 
células e que, quando alteradas, contri-
buem para o desenvolvimento de cancro 
e outras doenças.
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