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É JM~so decisivo na hislór.a da circulaç.1o d" rwista~ cil'ntlficas 
brasileir.n ,J publicação do segundo nl'omPro. Assim é muito 
sign ofi catovo lfazpr ~ lut o número 2 de Epistéme. Con$cguimos, com 
a '"ccnrc publocaç.io do primeiro número, vcnc<•r iul'uneros perca lços 
d~ burocr<Jc ld dcadêmica, que fi7eram que o om·~mo tivpsse 11111a 
gest,\ç.io Pm ~ditoraçào de mais de dois ,1nos. 

Agora, nos é permitido acredi ta i nov,111wntc na publoc.oçilo de 
uma rcv"t.1 destinadil a ser um dos /oru< P"'·' ,, aprcscntaç.lo da 
produçJo daqtwl!'s e daquelas que refletem sob11' •• Fi losofia e a 
História das Coêncoas ao questionamento do lc>itor I da 1Ptlor.1. [stamos, 
ils<im, husc ando ddr continuodade aos prop<Xitos.CJUl' audanosameme 
colocam()S no l'd1tonal do pnmeiro numero. ( mu1t0 bom vencer 
desafios, m.1s <' aonda melhor, continuar a ti•-los. Sabemos que 
vt'nc<•mos apt:nas a sofrida largada. 

Nl'stC n(llll('rO de Epistéme fazemos uma morada da rilosofía e da 
Hi<tórM elas Ci(•ncias com olhos de professoras e professores e por 
isso est.1mos v<•nclo a dimensão destes conheconwnto~ n.J/ para a sala 
de <tul.1. C orn <.>SI a temática multifact•t,1d.a ''''·•mos buscando 
perspec llv,., p.1r,1 contribuir com mod1ficaçõ .. , n.1 (ducaçào. Isto e 
feito t·rn dti,JS cl1mensões, antecedida~ de uma aberturil I'SJWçia l 

Como al.><!rlura somos levados il o11vir um in~tig.111te bate-p~po, 
onde' o tn!'trônomo é o ruido de um,1 cadt•ir,\ d<• lMianço, t•ntoe Anna 
Carolin~ KrdJ~ PPreira Regner e o Dr. Timothy l.t•noio, rl.1 UnivNsiclade 
de Stanford ((.J i ií6rnl~ I USA), um dos re(('o!'nci,,i~ 11Mb inovadores 
no panomm,1 da ri lo~ofia to da Htstória da Ciênd.1, mo,tr.lndo uma 
toajt•tóri.l, qut•, ,,. forjada na visão fi losófica tradiciona l, a lomenta 
propo..t,\' tn<1fc,1das de um veio pó!.-rnoderno. 

N<t 1HIITwor.1 das dimensões há tn'' Mllgos qut• f,JLem uma 
t•xposição de abordagens na 6tica de teóricos qul' <•mpoestam 
contribuiçÕ(.>s que fMI'm história pelo quanto <do de grande attldlid.lde. 
No prom.,oro dto.;tes artigos Silvio Antônio Cologn<?<t• l"va .nos a uma 
(relviSI!a~.io dt• M1nnh<•im, Merton, Kuhn, Bourd1t'U t• Luhmann; com 
eles Colognt•w no~ sugere fazer estudos dt> colt•tivicfddl's Cll'ntíficas, 
ddndo ênfasc• t'Spi!tl..ll .ao problema da autonom1,1 cl.l nPnci.l. No 
>egunrlo dos artigos desta serie, Micht'l rmocault (o mostrado como 
um.1 ,lltcrn,llív,1 para iluminar nossas possibilidades de fazer Cclucaç.lo, 
numa ilná list• arguta ele Alfredo José da Veiga Neto. PMa enct-rr~r esta 
dlrnt!n,~o h•mos o texto de Anna C~rolon,1 Krt•b, P!'fL•ira Regner 
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apresentando aquele que <·hegou a ser consicft>rado um dos maiores 
inimigo da Ciência nt>stt• ~liculo: neste artigo" discopula não fala apenas 
daquele que foi st•u proft'ssor, mas também mostra rwi~ões que Paul 
Feyf'rabend fez do ~eu controvertodo Conrra o M~tcxlo, em ediçõe' 
mais recentes, ,~inda Mo dosponíveis em portugul's. 

Na segund<1 das dim~>ns<5t>s convidamos <H> lt>otoo· I à leitora põr.l, 
<~través de qu;\lro Mt igo>. olh,or histórias de Col'ncias qut> faZ<:'rn pa rte 
dos conhecimentos IJUl' usu,llmenle estão pol•sc•ntt•s cm nossas salas 
de <IUI.ts. No prinwiro cios artigos, Maria Lt'ocia Ca,r,ogna Worlmann 
mostra, aqui um pouco da história do curso de Biologia da urRG~ 
apresentando acontecoml•ntos que focaliLMn os processos qut• 
mvolvt'ram a inclusiio, exdusilo, reorgani1açiio ou permanência de 
.íreas de conhecimento .1brangidas pelo currículo dest<l formação 
unoversirária, duranlt' ilproxoonadamenle dnqucnla ,lnOS, examinando 
diferentes tipo> de condocoonantes envolvidos no complexo jogo de 
forças e movimentos que $l' associa ao pro< t•"o de v«loriuçJo e 
consolid3çào de árt•,,; dt• conhecimento l:'m um curso universitAno. A 
s<•guio, Rualdo MC'nrgat faL uma historiografia do ens ino de otma 
di ~ciplina que, par.ldoxallllL'nlt' está lll\Oito pwto c muito longe de nossas 
~,t l.!s de aula: a gt•ologia. Os dois out ros artig~ dcstd dimensão são 
>obre urna das Ciêncids qut' n.'io é muito arnad,l (X• las alunas e pelos 
alunos do ensino m(ldoo: num deles Antônio S(orgto K Milagre mostra as 
m(rlloplas tessituras t'lltl<' osoe~al. o politico, o econõnm:o cquamo t'$1as 
t•stJo presentes no <'llSino de Química, esta sotuaçJo se constotuo cm 
ewmplo marcante d,h repercussões económicas, sociat>l' políticas que 
dPcorreram ela íncorpor,wào da ciência à base produtov,l: no outro dO$ 
artigos, Anico Inácio ClMssol apresenta um poonc•oro da Educaçiio 
Química no Brasil dt•nunci,mdo o quanto soll.'ncoamos ,, nossa hislóooa 
pr~-cabrá l ica (até .1 lncukaçilo de que a mesma nJo t•xiste) e quanto, 
hoJP temos que s<:>guir, P•"" o n~so fazer pcclagógko, as ainda válidds 
rc•comendações do Conde da Barca- que tamlx1m j.l m<'r!'ceu destaqut• 
com uma partt• desw artogo qut' foi publicado no n. 60 (1996) da reviM., 
Quínura, editada pda Socoedade Portuguesa de Quimoca. 

Por fim, como IIITlil manik'Staçào especial cslt• n(oon<:ro St' encerra 
com uma merecida homen<~gcm que o lnstolulo L,uono-Americano <k• 
Estudos Avançados d,t Unowrsodade Fcder.1l do Rio Cirande do Sul, 
através do Gnopo lnterdo~coplonar em Filosofi« l' História das Ciêncoa> 
faLa um grande brasolt•oro recentemente fak•cido: rlorcstan Fernandes; 
e le é nos aprcsent.Hio pela sua obrd 111r~vés dt• um texto de Enno 
D~goberto Lil'dk<· rilho. 

Assim é o segundo n(omero de Epistéme. Ch.unamos aincla a 
atenção daqueles c d,•qutol,~; que quiserem crwi~r suas colaboraçõt>S 
para os próximos numero~ - e aqui é preciso do/l'r quanto nós as 
aguardamos - que fizemo< .;lguonas adaptações "'" nonnas gerais dt< 
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publtrações de lrdbalha<. 
Agradecemos ao lt-otor I à ll'otora o pre>llgoo d.o comp.lnhoa e 

desejamos que este n<nrwro acr<><ccnte novas ontt>rrog,oçl'ws naquelas e 
naqueles que procuram cnm ~ r olosofid e História da < '~""" h•ituras 
m.ti< interdisciplinarl'S do mundo t! com estas busc ''"' tr.onsfonná-lo 
p.~r.o melhor. 

A lomi~'Jo [tlitorial 
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