
  Tiragem: 3630

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 23,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57095964 16-12-2014

Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014, 
pôs a história da ciência no pódio 

O historiador de ciência foi na pas-
sada sexta-feira laureado com o Pré-
mio Pessoa 2014, um galardão no valor 
de 60 mil euros, atribuído desde 1987. 
“É uma grande surpresa, uma grande 
alegria mas é também uma grande res-
ponsabilidade. Já viu a lista dos lau-
reados? Estar naquela companhia... É 
preciso respirar fundo”, disse o inves-
tigador de 50 anos ao Público. Mas o 
seu esforço pela revitalização, a mo-
dernização e a divulgação da história 
da ciência portuguesa acabou por o 
tornar o mais novo nome de uma lista 
que inclui personalidades como a pia-
nista Maria João Pires, o filósofo Fer-
nando Gil ou a bióloga Maria Mota, 
vencedora do Prémio Pessoa 2013.

Henrique Leitão é investigador 
principal no Centro Interuniversitá-
rio da História das Ciências e Tecno-
logia e docente na Faculdade de Ci-
ências da Universidade de Lisboa. O 
trabalho que tem feito não parou na 
historiografia, passou pela publicação 
de livros de figuras científicas histó-
ricas, pela organização de exposições 
e pela ajuda na criação de um centro 
de investigação que está a formar a 
próxima geração de historiadores de 
ciência.

Este percurso assenta numa tenta-
tiva de mudar a forma como se olha 
para o passado científico de Portugal. 
“A questão científica incide muito 
intensamente na maneira como olha-
mos para nós próprios. A ciência está 

sempre ligada à ideia de sermos mo-
dernos. Se não se corrigir o discurso 
da história científica portuguesa, fica-
mos com uma ideia equivocada de nós 
próprios e acabamos por influenciar o 
presente”, defende.

Por tudo isto e tendo em conta o tra-
balho de “reconstrução histórico-cien-
tífica do legado científico português e 
peninsular para a modernidade, Hen-
rique Leitão tem sido a personalidade 
em torno da qual se constituiu uma 
escola de pensamento neste domínio 
científico”, disse o júri presidido por 
Francisco Pinto Balsemão. O prémio 
é uma iniciativa do jornal Expresso 
com o patrocínio da Caixa Geral de 
Depósitos.

À procura do saber
Nascido em Lisboa, em 1964, Hen-

rique Leitão sempre se interessou por 
ciência. Em 1987, terminou a licencia-
tura em física na Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa e em 
1998 concluiu ali o doutoramento em 
física da matéria condensada.

Apesar de sempre se ter interes-
sado por história da ciência, só após 
o doutoramento é que aprofundou o 
tema. Mas rapidamente identificou o 
seu nicho. “O passado científico por-
tuguês é o que me interessa mais”, 
admite. “Há uma disparidade enorme 
entre o que os manuais diziam sobre a 
história científica portuguesa e o que 
eu ia encontrando nos arquivos.”

Mas para aprofundar este proble-
ma, o investigador sentiu que precisa-
va de novas competências. “É preciso 
uma formação muito exigente em me-
todologia de história, história das cul-
turas, línguas, filosofias”, explica o 
cientista, além do conhecimento cien-
tífico de física e matemática. Por isso, 
decidiu frequentar cadeiras universi-
tárias de latim, história e filosofia.

Em 2002, já era historiador de ciên-
cia a tempo inteiro, e foi ganhando um 
novo olhar sobre o passado português. 
“A imagem que se forma é de um pas-
sado científico muito mais rico e inte-
ressante do que se conhecia. É preciso 

evitar os exageros”, sublinha, expli-
cando que de facto não houve génios 
portugueses na ciência como Galileu 
Galilei ou Isaac Newton, mas o discur-
so miserabilista também está errado. 
“A história de Portugal é muito espe-
cífica e é intermédia.”

Desde então, coordenou a publica-
ção das obras do famoso matemático 
e cosmógrafo português Pedro Nunes, 
que viveu no século XVI e inventou 
o nónio, um aparelho de alta preci-
são para medir a posição dos navios 
durante a navegação. E estudou as 
actividades científicas do Colégio de 
Santo Antão, que esteve activo em Lis-
boa durante 170 anos, entre finais do 
século XVI e meados do século XVIII, 
e que foi um importante bastião do en-
sino de disciplinas como matemática 
e engenharia.

Mais recentemente, em 2012, estu-
dou e ajudou a traduzir o manuscri-
to original do matemático português 
Francisco de Melo: “O manuscrito é 
importante porque mostra a matemá-

tica de alto nível de um português no 
início do século XVI”, explicava nessa 
altura ao Público Henrique Leitão.

Nos últimos anos foi comissário 
científico de quatro exposições sobre 
história da ciência na Biblioteca Na-
cional e em 2013 ajudou a organizar a 
exposição 360º Ciência Descoberta na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa. “Não se pode compreender o 
surgimento da ciência moderna sem 
compreender o que se passou [antes] 
em Portugal e Espanha. Esta exposi-
ção aparece no momento em que a his-
toriografia internacional reconhece 
a importância da ciência ibérica de 
uma maneira que não reconhecia há 
50 anos”, referiu então.

Para o júri do prémio, essa expo-
sição “teve um grande destaque pela 
projecção nacional e internacional” e 
deu a “conhecer ao grande público a 
importância crítica que a Península 
Ibérica teve para o desenvolvimento 
científico e o progresso civilizacio-
nal”.

Formado em física, 
é uma das figuras 
mais importantes na 
modernização da história 
da ciência de Portugal e a 
“personalidade em torno 
da qual se constitui uma 
escola de pensamento”






