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Espaços e Actores da Ciência 
em Portugal (XVIII-XX)

INTRODUÇÃO

O Encontro Internacional Espaços e Actores da Ciência em Portugal (XVIII-XX), 

foi realizado no contexto das actividades desenvolvidas pelo HetSci | Grupo de 
Estudos em História e Ciência, que reúne investigadores ligados à História da 
Ciência, com origem em duas Unidades de Investigação avaliadas e Knanciadas 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT): o Instituto de História Con-
temporânea, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa e o Centro de Estudos de História e FilosoKa da Ciência, da Universidade 
de Évora.

O HetSci, como se tem reZectido pelo conjunto de actividades desenvolvidas, 
tem como objectivo promover e desenvolver a investigação em História da Ciên-
cia em Portugal, no período compreendido entre os séculos XVIII e XX.

Neste sentido, e tendo presentes as linhas de acção traçadas no âmbito desta 
rede, o seu primeiro Encontro internacional realizou-se nos dias 24 e 25 de Feve-
reiro de 2012, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, pretendendo reZectir sobre a dinâmica dos protagonistas da Ciência 
em diversos patamares e esferas de actividade e vivência. Procurou-se deste modo 
dar expressão aos construtores/actores da ciência (pessoas, instituições e mesmo 
lugares) e dar a conhecer o perKl, a natureza, os motivos e percursos desses agentes 
que construíram ciência em Portugal. 

O encontro compreendeu reZexões sobre as transformações ocorridas desde o 
século XVIII e a sua repercussão em matéria de arranque/desenvolvimento cien-
tíKco veriKcado até ao século XX, observando o papel dos espaços, instituições e 
cientistas enquanto actores de ciência, não só no que diz respeito à crescente va-
lorização do conhecimento cientíKco mas também no que se refere ao quadro de 
organização da ciência, processos de internacionalização e dinâmicas associadas. 
Permitiu ainda cruzar várias perspectivas e metodologias de trabalho, linguagens 
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da História enquanto ciência social e linguagens cientíKcas oriundas de vários 
saberes da Ciência, com a carga de um tempo histórico incorporado. 

Tendo presentes as diversas linhas de investigação e a actualidade destas ques-
tões, o encontro reuniu também reZexões sobre metodologias de investigação em 
História da Ciência e arquivos de ciência (também eles espaços de ciência), asso-
ciando questões mais intimamente ligadas ao património cientíKco museológico, 
identiKcando protagonistas, espaços de desenvolvimento e produção cientíKca e o 
modo como participaram na construção de agendas de investigação e ciência. 

Os dois dias de trabalhos foram organizados nos seguintes paineis temáticos:
Painel 1 – Espaços e Actores: lugares da Ciência  
Painel 2 – Organização da ciência: promotores e organismos

Painel 3 - Internacionalização cientí'ca em Portugal: agentes e dinâmicas 
Painel 4 - Espaços e actores: protagonistas da Ciência  
Painel 5 - Património museológico e arquivos de Ciência 
Os contributos dos conferencistas do Brasil e de Espanha, convidados a integrar 

estas sessões, suscitaram novas linhas de abordagem e estudo para a história com-
parada da Ciência, dos seus principais agentes e promotores, promovendo mesmo 
a projecção de novas iniciativas conjuntas, de carácter internacional.

Tendo presentes os objectivos gerais e as linhas de acção propostas pelo HetSci, 
a realização deste Encontro permitiu assim cruzar perspectivas e abordagens de 
natureza diversiKcada, tendo em consideração os painéis temáticos propostos, esti-
mulando desta forma a interdisciplinaridade e o debate. 

O livro que agora se publica reproduz uma parte signiKcativa das comunicações 
apresentadas aos diferentes painéis temáticos, assinalando precisamente a primeira 
iniciativa organizada pelo Hetsci.
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