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Filosofia da Ciência
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Papel da Universidade de São Paulo, fundada em 1934.
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Jean Maugüe

Gérard Lebrun
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Pesquisadores brasileiros que se formaram no 

exterior.

Oswaldo Porchat fundou o Departamento de Filosofia na Unicamp 

e, posteriormente, o CLE.
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 Na década de 80, a Filosofia da Ciência estava bem

estabelecida no país.
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 Desenvolvimento 

mais tardio.

 Ensino de história da

ciência feito por

cientistas sêniores.

Mario Schemberg
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 Até este momento, as pesquisas em história da

ciência do Brasil não tinham nenhum impacto no

ensino.

 O currículo das disciplinas científicas não incluía

qualquer menção ao aspectos históricos da ciência

nacional (e ainda não incluem, de maneira bem

ampla).
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Pós-graduação em História da Ciência – PUC (1997)
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 A maior parte das pesquisas em história da ciência

no Brasil não teve impacto no ensino de ciências.

 Os trabalhos historiográficos eram publicados em

jornais especializados, e raramente lidos por

educadores em ciência.

 Também não havia colaboração efetiva entre esses

pesquisadores.
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 Até a 2ª Guerra Mundial, a principal influência no

Brasil era europeia (francesa, na maioria dos

casos).
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 Começo com a Física  o Harvard Project é um

exemplo disso.

 Expansão para a Química e a Biologia (mais

recentemente), embora ainda conte com poucos

pesquisadores trabalhando na interface.
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 Ênfase na importância da HC nos documentos

oficiais para a educação no Brasil.
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