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"a primeira FCT em Portugal"
II Tanto quanto uma obra sobre a ins-

tituição que, em Portugal, promoveu,
pela primeira vez de forma organizada,
o desenvolvimento do sistema cien-
tifico nacional - a Junta de Educação
Nacional (JEN) -

, num papel que cor-
responde hoje em dia ao da Fundação

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) , o

livro do historiador da ciência Quintino
Lopes (QL) , lançado em outubro no

Camões, LR, em Lisboa, é também
uma investigação que desfaz algumas
ideias feitas sobre a política científica
da ditadura militar de 1926 e do Estado

Novo que se lhe seguiu.
A Europeização de Portugal entre

Guerras - A Junta de Educação Nacional

e a Investigação Científica (editorial
Caleidoscópio, 2017) resulta de uma
tese de doutoramento em História e

Filosofia da Ciência na Universidade de

Évora, "adaptada para poder ser publi-
cada" , explica QL em entrevista.

A ciência é nesta obra entendida
"numa aceção extremamente ampla
(incluindo humanidades, direito e

excluindo apenas artes)
"

, como refere

no prefácio a professora Ana Simões, da
Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.

A JEN teve também um papel
importante na promoção de língua e

da cultura portuguesa no estrangeiro,
através do financiamento de leitorados,
uma parte da sua atividade que veio

depois a "desembocar naquilo que é

hoje o Camões".
O foco da obra, no dizer de QL, é

toda a vida da JEN, instituição de que
foi primeiro Presidente o almirante

Gago Coutinho e que durou até 1936,
data em que deu lugar ao Instituto para
a Alta Cultura, a que sucedeu, por sua

vez, em 1952, o Instituto de Alta Cultura

(até 1976), o Instituto de Cultura

Portuguesa (até 1980), o Instituto de

Cultura e Língua Portuguesa (até 1992)
e o Instituto Camões, fundido em 2012

com o Instituto Português de Apoio ao

Desenvolvimento (IPAD) no Camões -
Instituto da Cooperação e da Língua.

Mas nalguns casos do livro, o

investigador da Universidade de Évora

faz incursões até aos anos 40 e 50 do

século passado, porque algumas medi-
das tomadas em 1929/30, "só tiveram
reflexos no final da década de 30 ou nos

anos 40".
Apesar da consulta a vários arquivos

em Portugal e no estrangeiro, o estudo
de QL é tributário do "arquivo excecio-
nal" do Instituto Camões, que preserva
toda a documentação sobre a JEN. QL
esteve dois anos "sistematicamente

a consultar essa documentação" , ao

trabalhar no projeto de investigação
sobre a JEN, financiado pela FCT e

coordenado na Universidade de Évora

pelo professor Augusto Fitas.

O IDEÁRIO REPUBLICANO
CONCRETIZADO PELA DITADURA
Segundo QL, na origem da JEN estão

pessoas que têm um "ideário republi-
cano" , como é caso de Augusto Pires

Celestino da Costa e Luís Robertes
Simões Raposo, ambos da Faculdade

de Medicina de Lisboa. "É durante a I
República que vão começar a aparecer
estas ideias de que é preciso criar em

Portugal uma instituição que organize
e financie a ciência, para finalmente
termos um organismo - não ainda de

coordenação - de orientação da ativi-
dade científica".

Um fator crucial para que essas

ideias singrassem foi o facto de a I

Guerra Mundial (1914-1918) ter "aler-
tado para a importância da ciência"

e criado a perceção de que ela iria
"redefinir tudo" . E é assim que, em

1917, Celestino da Costa vai a Madrid
conhecer a Junta para Ia Ampliación de

Estúdios e Investigaciones Científicas

(JAE) , para tentar trazer o modelo para
Portugal.

Apesar de várias tentativas registadas

por QL, a República não consegue criar
um organismo semelhante ajunta espa-
nhola e, "ironicamente" , será a ditadura

militar que finalmente o cria em 29, na
tutela do Ministério da Instrução Pública

(Ministério da Educação Nacional, a par-
tir de 36), "com muitas dessas pessoas

que vinham da República" .

Este aparente paradoxo de a

ditadura militar criar uma institui-
ção idealizada pela República vem

contrariar algumas ideias feitas sobre a

ação da ditadura e subsequentemente,
do Estado Novo no campo da ciência e
da investigação científica. "Neste livro
encontramos a capacidade que o Estado
ditatorial português tem de financiar
cientistas portugueses para trabalhar
nos principais centros de investigação
internacionais, de trazer esses bolseiros

de investigação para Portugal, de ape-
trechar os nossos laboratórios, o que é

algodenovo". "Muitas vezes temos a
ideia de que em plena ditadura militar
e, fundamentalmente no Estado Novo,
não há investimento na ciência, que os

laboratórios estão muito mal apetre-
chados, com técnicas e instrumentos

obsoletos", diz o autor.
O livro - indica ainda QL - vem

também contrariar a ideia apresen-
tada pela historiografia política e das

relações internacionais de que, nos

anos 30, "Portugal tem apenas uma

feição atlântica" , está voltado para as

colónias e não tem qualquer interesse

na Europa. Essa visão atlântica existe

efetivamente, mas, a nível científico,

Portugal está "completamente voltado

para a Europa", que é para onde, de
forma "concertada" vão os seus princi-
pais cientistas, em cujos congressos in-
ternacionais participam, que publicam
nas suas revistas e que escrevem nas

suas línguas para ter maior projeção.



Celestino da Costa e Simões Raposo

conseguem que a sua política para a

ciência "seja aprovada" pelos órgãos
da instituição - comissão executiva
e assembleia geral. Esta política sofre

todavia alguma inflexão a partir de

1935. Refere o investigador que, no seu

esboço autobiográfico, Celestino da

Costa evoca a travagem dos sucessos da

orientação imprimida à JEN no campo
científico, pela inflexão imposta pela

pressão política do Estado Novo.
No entanto, QL afirma - citando

Ana Simões na sessão de apresentação
do livro - que, "semrevisionismos"

quanto ao caráter ditatorial do Estado

Novo, "quando vamos para a ciência,
isto não é a preto e branco: há pretos,
há brancos e há cinzentos" .

A RESISTÊNCIA DA
UNIVERSIDADE
A ideia de que o Estado Novo apenas
reprime e de que a Universidade é ape-
nas vítima da repressão não encontra
também confirmação na ótica de alguns
trabalhos de investigação mais recentes,
sustenta o autor. "A Universidade é

responsável", afirma QL. Nas "purgas"
feitas nas universidades e nos obstácu-
los criados ao doutoramento de diversos

estudiosos e à entrada na carreira
universitária de alguns doutorados, "há
dificuldades [levantadas] pelas univer-
sidades, por colegas", diz.

A Universidade é aliás apresentada
nas palavras de QL como uma espécie
de 'força de bloqueio' da ciência em
Portugal, que "não aceita o dinamismo
da Junta" e a sua tentativa de "europei-
zar a investigação". Essa "resistência"

impedira já António Sérgio, durante
a República, de criar uma 'Junta de

Orientação de Estudos' , porque feita à

margem do aparelho universitário. O

seareiro "não teve essa noção, mas há
historiadores que põem essa questão" ,

diz o investigador.

Outro exemplo é o de Aurélio

Quintanilha, biólogo e geneticista
expulso da Universidade de Coimbra
em 1935, ao abrigo de uma lei que
autorizava o Governo a demitir os

funcionários públicos por motivos

políticos. Quintanilha atribuía a

origem da sua expulsão, não ao facto

de ser oposicionista, mas a uma con-
ferência que efetuara, dois anos antes,
no salão de O Século em que criticara
a Universidade. Em 33, também

Rodrigues Lapa vira o seu contrato

na Faculdade de Letras de Lisboa não
ser renovado por causa de posições
críticas em relação à Universidade e,

readmitido por concurso, é expulso
em 35 da função pública, já então por
razões expressamente políticas.

No Direito, as graduações feitas no
exterior não são reconhecidas, como
é caso de um doutorado em Genebra
em direito internacional que vê

recusado o reconhecimento do grau
para acesso à carreira universitária

pelo Conselho Superior de Instrução
Pública, a instância de académicos e

catedráticos, relata o investigador. O
direito, sublinha aliás o autor, "está
à margem de todas as outras áreas do

saber" que a JEN financia. Celestino

Costa, refere, queixa-se de que não
há pedidos de bolsas e subsídios

vindos do Direito. Para QL, a razão
reside no facto de vir do Direito o

poder político do Estado Novo, que
tem "uma visão mais atlântica do que
europeia".

Esta rejeição da JEN por parte
da Universidade é particularmente
sensível entre os catedráticos, que,
com exceções, geralmente não fazem

investigação nem aceitam colocar -
-se numa posição de subalternida-
de como alunos numa instituição
estrangeira. Praticamente só os

assistentes universitários aceitam ir
estudar para fora, sublinha QL.

CONTINUIDADES
Não obstante a relativa liberdade em

que a JEN parece operar, segundo se

depreende do que diz QL, a partir de

1935/36 "é notória a interferência

política" do Estado Novo. A par da ava-
liação do mérito científico do candidato
- capacidade de especialização e de

aplicação dos conhecimentos no re-

gresso a Portugal - a uma bolsa ou a um
financiamento, começa a aparecer na

documentação a nota da polícia políti-
ca, dando conta se ele é ou não favorá-
vel ao regime, sublinha o investigador.
E o que é facto é que, em 1936, a JEN é

extinta e é criado o Instituto para a Alta
Cultura (lAC), "mais politizado", "cujo
estudo de fundo está por fazer ainda",

apesar de já abordado na obra dirigida

por Maria Fernanda Rollo Ciência,
aãtum e língua em Portugal no século

XX: da Junta de Educação Nacional ao

Instituto Camões, publicada em 2012.

A partir de 1936, todos os bolseiros do

lAC, ao contrário dos da JEN, têm de

assinar uma declaração garantindo que
"não são comunistas".

Isso não impede que Celestino da
Costa se tenha mantido à frente do lAC
até 1942, mostrando que a par de um

aumento da repressão há elementos de

continuidade na política científica em

Portugal à época.
Nestas "continuidades" se insere

o caso do Laboratório de Física da

Universidade de Lisboa, abordado na
obra por QL. Neste laboratório, adianta

o autor, são aplicadas "em pleno Estado

Novo" medidas que a I República tinha

legislado, mas nunca concretizado - a

criação de condições para que os físicos

se pudessem doutorar em Portugal com
trabalho experimental feito no país, a

partir do início dos anos 40. Ou seja,

no quadro destas "continuidades",
os regimes políticos mudam, mas

mantém-se as políticas científicas, diz

o investigador.

MODO DE AÇÃO DA JEN
A política da JEN "é muito simples" ,
na expressão de QL: inicialmente, à

instituição enviava as pessoas de maior
mérito para o estrangeiro, durante
meses ou anos, para se especializarem.

Depois de regressarem a Portugal,
recebiam uma bolsa de investigação

para desenvolverem trabalho num la-
boratório do país, sem precisarem de se

dedicar a outras atividades para viver.
Esta bolsa, sublinha, conjugava-se com
o apetrechamento da instituição em

que o bolseiro trabalhava. Por último, a

JEN preocupava- se em que o trabalho

produzido em Portugal fosse interna-
cionalizado, em publicações e congres-
sos, no estrangeiro ou no país.

As bolsas são fulcrais na atividade
da JEN, porque é graças a elas que
se faz a "atualização científica" de

Portugal. São muitas vezes de longa
duração, 3 a 4 anos, permitindo em 14
casos fazer o doutoramento no estran-
geiro, dá conta QL.

A atribuição seguia o modelo
do Fonds National de Ia Recherche

Scientifique (criada em 1928 na Bégica),

que Celestino da Costa também conhe-
cia, e que a par da junta espanhola foi a

outra instituição europeia que inspirou
a JEN. Esse modelo não fazia descrimi-

nação de género, afirma QL, que rejeita
o que certos estudos sugerem. O que
acontecia, explica, foi que as mulheres

eram em menor número nas várias
áreas do conhecimento (letras, ciên-
cias, medicina, pedagogia), não tinham
doutoramentos e estavam em início de

carreira. "Nesse sentido recebem uma
bolsa igual à de um homem" para a

mesma graduação académica, garante.
No apoio aos laboratórios, a JEN optou,
"por princípio", por subsidiar "com



critério" os laboratórios existentes,
muitos deles universitários, em vez
de optar pela sua criação cx rabão -
apenas dois o são. Mas as exigências são

grandes e Celestino da Costa visitou por
várias vezes os laboratórios de Lisboa,
Porto e Coimbra para se inteirar do seu
funcionamento.

QL lembra que, nos pedidos de

financiamento, os laboratórios têm de

enviar as listas dos investigadores, dos

trabalhos que já fizeram e das "citações
de autores portugueses ou estrangei-
ros que citem esses trabalhos" , num
modelo que não está longe do que são

hoje as práticas no sistema científico e

que fazem da JEN, no dizer do autor, "a

primeira FCT em Portugal" . No dizer do

historiador, na divulgação internacional

do conhecimento produzido por insti-
tuições e investigadores portugueses, a
JEN subsidiava publicações portuguesas
em línguas estrangeiras - francês, inglês
e alemão. A revista da Universidade de

Coimbra Fatia Anatómica é exemplo de

uma publicação periódica que obtém
avultados financiamentos da JEN, por-
que só publica artigos em francês, inglês
e alemão, refere.

Um dos exemplos paradigmáticos
da projeção internacional da ciência

produzida na época em Portugal, apon-
tado por QL, é o caso do Laboratório de

Fonética Experimental da Faculdade

de Letras da Universidade de Coimbra,
uma instituição "absolutamente exce-
cional" , que merece na obra aliás um
subcapltulo completo.

O laboratório foi criado em 1936
pelo professor Armando Lacerda, que,
ainda jovem licenciado pela Faculdade
de Letras da Universidade do Porto,
fora no início dos anos 30 estudar fo-
nética para a Alemanha como bolseiro.

Ao regressar a Portugal, o laboratório

é criado e financiado pela JEN e depois

pelo Instituto para a Alta Cultura "em
valores muito significativos" .

Como resultado, o laboratório

é considerado, nos anos 40 e 50 do

século passado, "um dos melhores
laboratórios de fonética experimental
do mundo", atraindo cientistas de

toda a Europa, do Brasil e dos Estados

Unidos. "Em meados dos anos 50 é

considerado o 3
Q melhor laboratório

de fonética experimental do mundo" .

A sua importância é tão grande, que
Armando Lacerda é mesmo convidado

para montar um laboratório de fonética

experimental na Universidade da

Bahia, no Brasil, o primeiro da América

Latina, revela QL, que no prossegui-
mento dos seus trabalhos dedicados à

história da ciência se dedica presen-
temente a esta instituição científica

portuguesa que considera "fascinante" .


