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Da estranheza de ter o nome 
na parede de uma instituição

Ontem de manhã, uma relativa-

mente anónima escola secundária 

do bairro dos Olivais, em Lisboa, 

foi palco de um happening social. 

Quem pelas 10h passasse por aquele 

estabelecimento público de ensino 

não podia deixar de reparar nos 

carros de polícia e nos grupos de 

pessoas elegantemente vestidas à 

porta. Dentro da escola, a cena tam-

bém não era a de todos os dias, com 

alunos e professores a misturarem-

se com fi guras públicas, políticos e 

muitos outros convidados. 

De repente, as atenções viraram-

se para a entrada do átrio. Após uns 

minutos em que os recém-chegados 

posaram e falaram para os microfo-

nes e as câmaras fotográfi cas e de 

televisão, que os seguiam daqui pa-

ra ali, descerrou-se uma placa onde 

estava inscrito o nome do patrono 

da escola. Que passou a chamar-se, 

ofi cialmente, Escola Secundária An-

tónio Damásio. Aplausos.

Um dos aspectos invulgares desta 

cerimónia talvez tenha sido o facto 

de a pessoa no centro das atenções 

não ser um “famoso” do costume 

— estrela dos ecrãs, futebolista ou 

cantor rock —, mas um neurocien-

tista. Um investigador português, 

radicado há anos nos EUA, que se 

tornou mundialmente conhecido 

pelos seus trabalhos e os seus livros 

sobre as emoções, a consciência, a 

apreensão e a compreensão do mun-

do pelo cérebro humano.

Mas mais invulgar ainda foi o facto 

de esta homenagem não ter sido fei-

ta a título póstumo, como costuma 

ser o caso. O singelo da situação foi 

aliás evocado pelo próprio Damásio 

na sua breve intervenção durante a 

sessão solene que se seguiu no giná-

sio da escola (sem dúvida, o único 

espaço capaz de acolher centenas 

de pessoas) e na qual participaram 

António Costa, presidente da Câma-

ra de Lisboa, e Nuno Crato, ministro 

da Educação e Ciência.

“Não é fácil nem natural ver o seu 

nome numa instituição”, confessou 

logo o cientista. “Levei muito tem-

po a aceitar a ideia e o convite para 

estar aqui. Há qualquer coisa de es-

tranho nesta situação.” Os políticos 

como Mário Soares ou os milioná-

rios como Bill Gates, salientou, têm 

direito a fundações, mas no caso dos 

cientistas é muito raro. O norte-ame-

ricano Jonas Salk, “pai” da vacina 

contra a poliomielite, foi uma des-

sas excepções. O Instituto Salk, na 

Califórnia, foi fundado “quando ele 

ainda não tinha 50 anos”, disse Da-

másio. “Mas passou o resto da vida a 

pagar por isso, porque muitos cole-

gas não lhe perdoaram ter aceite.”

A seguir, contou a história do seu 

primeiro contacto com a escola 

que agora tem o seu nome — para 

mostrar, explicou, que leva “imen-

samente a sério o facto de ser pa-

trono”, mas que ele próprio não 

se leva assim tão a sério. “Quando 

decidi aceitar, telefonei para a es-

cola.” Ouviu uma voz feminina a 

dizer: “Escola Secundária António 

Damásio” ( já era esse o nome ofi cio-

so). A telefonista perguntou quem 

devia anunciar e ele disse “António 

Damásio”. Longo silêncio. “Perce-

bi que eu devia estar morto!”, disse 

Damásio. (Risos na sala). Voltou a 

identifi car-se. Mais uma pausa e um 

“Meu Deus!” — e a telefonista trans-

feriu a chamada para o director.

No fi m, Damásio também evocou 

temas que estão no centro do seu 

pensamento científi co e fi losófi co: a 

importância da educação em todas 

as áreas (ciências, artes, humanida-

des); essa forma subtil da violência 

chamada pobreza, cujo combate pas-

sa pela escola; e ainda a sua visão de 

uma “neurobiologia da educação”.

Ontem, no dia seguinte ao anúncio 

da demissão do conselho executivo 

da Fundação para a Computação 

Científi ca Nacional (FCCN), a secre-

tária de Estado da Ciência, Leonor 

Parreira, explicou que a integração 

da FCCN na Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia (FCT) servirá para ul-

trapassar um problema de fi nancia-

mento daquela instituição.

“Este mecanismo vai permitir in-

tegrar o fi nanciamento da FCCN no 

Ministério da Educação e Ciência”, 

disse no Parlamento Leonor Parrei-

ra, explicando que a FCCN não tinha 

existência autónoma no Orçamento 

do Estado. A secretária de Estado fa-

lou numa audição da comissão parla-

mentar de Ciência, convocada pelo 

deputado do PCP Miguel Tiago, para 

prestar esclarecimentos sobre o fi -

nanciamento do sistema científi co. 

Luís Magalhães, antigo presidente 

da FCT e da Agência para a Sociedade 

do Conhecimento até 2011 — que em 

2012 foi absorvida pela FCT —, recu-

sou aquela explicação: “Não há nada 

na legislação que impeça transferên-

cias fi nanceiras da FCT para a FCCN.” 

Magalhães explicou que entre 1997 e 

2002 era, aliás, a FCT que fazia esta 

transferência e o dinheiro vindo dos 

sucessivos Orçamentos do Estado já 

incluía o fi nanciamento da FCCN.

A integração da FCCN foi anuncia-

da a 11 de Dezembro de 2012. Mas em 

Setembro, o Governo tinha enviado 

uma carta à FCCN, assinada pelo se-

cretário de Estado da Administração 

Pública, Hélder Rosalino, com a in-

tenção contrária de “não reduzir ou 

cessar os apoios fi nanceiros públicos 

e/ou não cancelar o estatuto de utili-

dade pública” da fundação agora no 

centro da polémica.

Pedro Veiga, presidente demissio-

nário da FCCN, disse ao PÚBLICO 

que o ministério nunca lhe justifi -

cou esta mudança de planos e numa 

reunião que teve com Nuno Crato, 

ministro da Ciência, em Dezembro, 

disse ter-lhe manifestado “profundo 

desagrado pela decisão”. Para Luís 

Magalhães, a integração “mostra que 

são outros os interesses que determi-

nam a extinção das fundações” e não 

a “avaliação” a estas instituições.

Dinheiro é 
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António Damásio demorou 
a decidir ser o patrono de 
um liceu. Mas aceitou e veio 
a Lisboa inaugurar a placa 
com o seu nome
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António Damásio junto à placa que o consagra como patrono de uma escola de Lisboa, acompanhado pelo ministro Nuno Crato


