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1. VI ENCONTRO DE FILOSOFIA E HISTÓRIA DA BIOLOGIA 

Recordamos que o nosso VI Encontro de Filosofia e História 

da Biologia será realizado de 21 a 23 de agosto de 2008, na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.  

As inscrições de trabalhos devem ser feitas até o dia 31 de 
março de 2008. Mais informações no endereço: 

http://www.abfhib.org/index_arquivos/VI_Encontro_2008.htm 

Sugerimos o envio de seus resumos com antecedência. 

 

2. 1º ENCONTRO TEMÁTICO SOBRE HISTÓRIA DA BIOLOGIA NO ENSINO  

Como já foi noticiado anteriormente, no primeiro número deste Boletim (ver 

http://www.abfhib.org/Boletim/Boletim-HFB-01-n1-Set-2007.htm), a ABFHiB iniciará em 2008 a 

realização de eventos menores, destinados à apresentação e discussão de trabalhos sobre temas 
restritos – ao contrário do Encontro anual, que está aberto a trabalhos sobre todos os temas de 

história e filosofia da biologia.  

 

 

O primeiro Encontro Temático da ABFHiB 

terá o título: “Utilização de História da Biologia 
no Ensino Médio”. Será realizado em Campos do 
Jordão, de 13 a 15 de novembro de 2008. 

Este evento, promovido pela ABFHiB, com 
apoio da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

tem o objetivo de propiciar discussões e 

proporcionar condições para a publicação de um 
livro contendo textos referentes à história da 

biologia que possam ser utilizados por estudantes e 
professores no ensino médio. 
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O evento e o livro não têm o objetivo de discutir questões gerais sobre educação, nem 
sobre a importância do uso de história da biologia no aprendizado e sim de apresentar resultados 

práticos que possam ser aplicados diretamente no ensino. O livro que será publicado pretende ser 
uma primeira resposta da ABFHiB à carência de material sobre história da biologia que possa ser 

utilizado pelos professores em sala de aula e para seu próprio estudo. 

Os interessados em participar do Encontro Temático e do livro devem submeter à Comissão 
Organizadora, primeiramente, um resumo de 500 a 700 palavras de seu trabalho, além da 

bibliografia utilizada, até o dia 15 de maio de 2008. A partir desses resumos, a Comissão 
Organizadora fará uma seleção preliminar dos participantes, podendo também fazer sugestões e 

comentários sobre as propostas. Os autores deverão então elaborar e enviar uma versão completa 
do seu trabalho, até o dia 20 de setembro de 2008. Somente as pessoas que enviarem o texto 
completo até essa data poderão participar do evento. Os textos completos serão analisados 

rapidamente pela Comissão Organizadora, para verificar se foram mantidas as propostas aprovadas 
e se foram seguidas as sugestões enviadas. Os trabalhos aprovados para apresentação serão 

colocados à disposição de todos os demais participantes, para consulta, em uma página especial na 

Internet (sem acesso público).  

Após o Encontro Temático em Campos do Jordão os autores deverão elaborar a versão final de 

seus trabalhos e submetê-los à Comissão Organizadora, que fará a seleção final para publicação, 
solicitando o auxílio de pareceristas. O prazo para envio essa versão final será até 30 de janeiro de 

2009.  

Para que seja de real utilidade prática, e não apenas uma exibição de erudição, o livro que será 
publicado terá a seguinte estrutura: (a) uma introdução geral; (b) capítulos abordando tópicos que 

aparecem nos livros didáticos de ensino médio, apresentando primeiramente um texto curto (5-10 
páginas) com informações históricas corretas e claras sobre um tópico específico (material que 

poderia ser utilizado em sala de aula), seguidas de esclarecimentos para os professores, chamando a 

atenção para erros comuns que aparecem nos livros didáticos sobre o mesmo assunto; e (c) 
bibliografia de livros, teses e artigos sobre o assunto. 

Assim, cada trabalho que será apresentado e discutido no Encontro deve obedecer a esse mesmo 
modelo, ou seja: deve escolher um tópico restrito de história da biologia que seja abordado no 

ensino médio (nem muito amplo, nem excessivamente restrito); deve apresentar um texto curto, 

escrito em linguagem simples (adequada para estudantes), apresentando de forma correta e bem 
fundamentada as informações históricas sobre o tema escolhido; deve, em seguida, apresentar uma 

discussão histórica mais aprofundada do assunto, em nível adequado para estudo pelos professores; 
e deve apresentar indicações bibliográficas úteis sobre o tema. Cada trabalho deve ser o resultado de 

um processo de pesquisa, ou seja, é necessário estudar de forma aprofundada a história do tema 

escolhido, de tal forma a evitar erros historiográficos e “lendas” que costumam existir e circular 
entre os professores.  

Os autores devem refletir sobre a mensagem sobre a natureza da ciência que estarão procurando 
transmitir. Como todos sabem, a história da ciência pode auxiliar no aprendizado sob vários 

aspectos, tais como mostrando as relações entre ciência e sociedade, tratando sobre o método de 

pesquisa, esclarecendo erros comuns a respeito da natureza da ciência (por exemplo, o empirismo 
ingênuo), etc. A introdução da história da ciência no ensino médio não pode se reduzir a 

curiosidades, datas e nomes, mas deve contribuir para objetivos como aqueles que estão descritos 
nas recomendações curriculares oficiais para o Ensino Médio. 

Comissão organizadora: 

Ana Maria Caldeira (UNESP) 
Charbel El-Hani (UFBA) 

Maria Elice Prestes (PUC-SP) 
Nelio Bizzo (USP) 
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Roberto Martins (Unicamp) 
Waldir Stefano (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

Cronograma: 

15 de maio de 2008 – prazo para envio de resumos (500 a 700 palavras) 

15 de junho de 2008 – divulgação das aceitações dos trabalhos 

20 de setembro de 2008 – prazo para envio do trabalho completo 
13-15 de novembro de 2008 – realização do Encontro Temático 

31 de janeiro de 2009 – prazo para envio da versão final dos trabalhos 
31 de março de 2009 – divulgação dos resultados de avaliação dos trabalhos 

Agosto de 2009 – lançamento do livro 

Endereço para envio das propostas: 

ensino@abfhib.org ou hist_fil_bio_ens@abfhib.org  

3. 2º ENCONTRO TEMÁTICO: “NATURAL HISTORY AND EVOLUTION JUST 
BEFORE DARWIN” 

 

A ABFHiB organizará um evento temático aberto à participação internacional, sobre “Natural 
History and Evolution Just Before Darwin”. Esse encontro será realizado de 7 a 9 de dezembro de 

2008, na cidade de Itu, SP.  

Este Encontro Temático está incluído na série de eventos comemorativos do segundo 
centenário do nascimento de Charles Darwin (1809-1882) e sesquicentenário de publicação do livro 

“The origin of species” (1859). O tema escolhido para este Encontro é o período que precede a 
publicação da obra fundamental de Darwin. Não existem limites cronológicos rígidos, mas qualquer 

trabalho que anteceda a publicação do “The origin of species” por mais de um século precisa ser 

acompanhado por uma justificativa de sua relevância para este evento.  

Podem ser submetidos trabalhos abordando aspectos de história, filosofia e/ou estudos sociais 

sobre a biologia nesse período. Os interessados em participar do evento devem submeter um resumo 
com 500 a 800 palavras, indicando também a bibliografia utilizada. O endereço para envio dos 

resumos é este: before-darwin@abfhib.org. O prazo para envio dos resumos é até o dia 31 de maio 

de 2008.  

Como o evento tem caráter internacional, é preferível que os trabalhos sejam apresentados em 

inglês. No entanto, serão também aceitos trabalhos em outros idiomas (português, espanhol, 
francês).  

O Comitê Científico do Encontro selecionará os inscritos levando em conta: 

• Se o trabalho trata sobre história, filosofia e/ou estudos sociais da Biologia; 
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• Se o assunto do trabalho é adequado para este encontro temático específico; 

• Se a proposta é um trabalho original de pesquisa, ou não. 

Após o Encontro, os participantes serão convidados a submeter uma versão final do trabalho, 

para publicação em um livro. Esse livro não conterá todas as contribuições: os artigos serão 

submetidos a pareceristas, e apenas serão aceitos para publicação trabalhos de alta qualidade. 

Comissão organizadora do evento: 

• Lilian Al-Chueyr Pereira Martins 

• Maria Elice Brzezinski Prestes 

• Nelio Bizzo 

• Roberto de Andrade Martins 

• Waldir Stefano 

4. 11º SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA 
TECNOLOGIA 

A Sociedade Brasileira de História da Ciência (SBHC) realizará o 11º. Seminário Nacional 
de História da Ciência e da Tecnologia entre os dias 26 e 29 de outubro de 2008, provavelmente 
na cidade de Petrópolis (Estado do Rio de Janeiro).  

 

Entre as atividades previstas para o XI Seminário Nacional estão Conferências, Mesas-

Redondas, Simpósios Temáticos, Mini-Cursos, apresentação de Painéis de Iniciação Científica e 
eventos sócio-culturais (lançamento de livros, sessão de vídeos, homenagens aos fundadores da 

entidade e antigos diretores e eventos de divulgação científica). 

A ABFHiB provavelmente participará desse evento, com um Simpósio Temático. 

Os interessados em apresentar trabalhos poderão inscrever-se entre os dias 07 de abril e 05 de 
junho de 2008, através da própria página da SBHC, que terá uma entrada exclusiva para o XI 
Seminário Nacional. Será exigido inicialmente um resumo expandido com o mínimo de 2.000 e 

máximo 3.000 caracteres (com espaços). 

Mais informações: http://www.mast.br/sbhc/inicio.htm  

5. EVENTOS INTERNACIONAIS FUTUROS 

Estão sendo programados muitos eventos relativos ao Ano de Darwin (2009). Alguns “sites” 
internacionais que contêm informações sobre esses eventos estão listados abaixo. 

http://www.darwin200.org/ 

http://www.darwinday.org/ 

http://www.thebeagleproject.com/Darwin2009.html 

http://darwin-online.org.uk/2009.html 

http://www.darwin2009.cam.ac.uk/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Day 

Em julho de 2009 haverá dois grandes congressos internacionais, um deles sobre história da 
ciência e o outro sobre história, filosofia e estudos sociais da Biologia: 
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1. XXIII International Congress of History of Science and Technology, “Ideas and 
Instruments in Social Context” 

 

Este congresso internacional sobre história das ciências, promovido a cada quatro anos pela 

Division of History of Science and Technology (DHST) da International Union for History and 
Philosophy of Science (IUHPS), sera realizado de 26 a 31 de julho de 2009 em Budapeste, Hungria. 
O congresso anterior (2005) foi realizado em Beijing, China. O evento de 2009 terá sessões 

dedicadas à comemoração do Ano de Darwin.  

As inscrições de trabalhos para esse evento deverão ser feitas até 15 de março de 2009.  

Informações: http://www.conferences.hu/ichs09/  

2. ISHPSSB 2009: July 12-17 2009, Emmanuel College, St Lucia, Brisbane, Australia 

 

O próximo encontro bienal da International Society for History, Philosophy, and Social 
Studies of Biology (ISHPSSB) sera realizado de 12 a 17 de julho de 2009 no Emmanuel College, St 

Lucia, Brisbane, Austrália. Ainda não há detalhes sobre o prazo de inscrição de trabalhos. 

Informações: http://www.ishpssb.org/meeting.html  

6. HOMENAGEM AO PROFESSOR LUIZ CARLOS SALOMÃO 

Neste mês de março a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie inaugurou um prédio na 
Rua Piauí que recebeu o nome de Luiz Carlos 

Salomão, em homenagem ao falecido professor 
que contribuiu muito com a universidade. 

Luiz Carlos Salomão (1838-2006) nasceu em 

Rebouças, interior do Paraná. Estudou na 
Universidade de São Paulo, concluindo sua 

graduação em Ciências Biológicas em 1970. 
Completou seu doutorado em Ciências (Fisiologia 

Geral) pela USP em 1978 e realizou pós-doutorado 

pela University of Texas Medical School Houston.  

Foi professor do Instituto de Biociências da 

USP (Departamento de Fisiologia Geral) de 1972 a 
2001, quando se aposentou naquela universidade. 

 

Em 2001 assumiu a diretoria da antiga Faculdade de Ciências Biológicas, Exatas e 

Experimentais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupando o cargo até 2006. Foi na gestão 
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do professor Salomão (como era conhecido) que tivemos o apoio por parte da diretoria para 
a realização do I Encontro de Filosofia e História da Biologia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Prestamos também neste momento uma homenagem ao professor Salomão. 

A fotografia aqui apresentada do professor Salomão foi tirada durante o I Encontro de 

Filosofia e História da Biologia, em 2003.  

Mais informações sobre a carreira científica e sobre as publicações do professor Luiz Carlos 
Salomão podem ser obtidas em seu currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2866762681307954  

7. A PRÉ-HISTÓRIA DA ABFHiB 

A Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia foi fundada em agosto de 2006. 

No entanto, sua pré-história é mais antiga. Quando foi organizado o I Encontro de Filosofia e 
História da Biologia, em 2003, já se pensava na criação de uma sociedade. Em agosto de 2004, 
durante um almoço realizado após o II Encontro, deu-se início ao movimento que acabaria por 

levar à formação da ABFHiB. A ata dessa reunião informal, reproduzida abaixo, é o mais antigo 
documento sobre a preparação para a criação da ABFHiB. 
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 TRANSCRIÇÃO: 

Ata de Fundação da Sociedade Brasileira de Filosofia e História da Biologia 

Aos vinte e um dias de agosto do ano de dois mil e quatro, nós, grupo de professores e 
pesquisadores brasileiros atuantes na área de Filosofia e História da Biologia, em reunião informal 

após o II Encontro de Filosofia e História da Biologia, damos início ao processo de criação da 

Sociedade Brasileira de Filosofia e História da Biologia, com a finalidade de propiciar o 
desenvolvimento dessa área no meio acadêmico brasileiro bem como a cooperação e a comunicação 

entre todos os pesquisadores envolvidos. Para tanto, se designa uma comissão provisória, integrada 
por: 

- Lilian Al-Chueyr Pereira Martins 

- Gustavo Caponi 
- Waldir Stefano 

- Arlete Stucchi 

Caberá a essa comissão a elaboração dos estatutos e a convocação de todos os possíveis 

interessados em participar da Reunião de aprovação dos mesmos e fundação definitiva da SBFHiB. 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, neste primeiro momento, sediará e dará apoio a este 
empreendimento. Eu, Arlete Stucchi, lavrei esta ata. 

[Assinaturas:] 

Arlete Stucchi 

Waldir Stefano 

Lilian Al-Chueyr Pereira Martins 
Roberto de Andrade Martins 

Pablo Lorenzano 

Gustavo Caponi 

Sandra Caponi 

Marisa Russo Lecointre 
Aldo Mellender de Araújo 

Maria Elice Brzezinski Prestes  

OBSERVAÇÃO: Posteriormente, o nome foi alterado de “Sociedade” para “Associação”, por 

exigência da atual legislação brasileira.   
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OBJETIVOS DO BOLETIM 

O objetivo do “Boletim de História e Filosofia da Biologia” é divulgar informações de 
interesse dos pesquisadores e estudantes interessados em história e filosofia da Biologia. Com 

periodicidade trimestral, este Boletim traz informações atualizadas sobre congressos e outros 
eventos relevantes (no Brasil e no exterior), novas publicações da área (livros e revistas), 

informações sobre teses e dissertações, informes sobre as atividades da Associação Brasileira de 

Filosofia e História da Biologia (ABFHiB), bem como artigos curtos, descritos abaixo.  

Poderão ser publicados no “Boletim de História e Filosofia da Biologia” artigos assinados 

(curtos) que discutam temas gerais de interesse da área como, por exemplo, a metodologia da 
pesquisa em história e filosofia da biologia, ou o uso da história e filosofia da biologia no ensino; 

bibliografias comentadas sobre tópicos específicos de história e filosofia da biologia; e textos de 

divulgação. Podem também ser publicadas resenhas, assinadas, de livros recentes sobre história 
e/ou filosofia da biologia. Os artigos devem ser submetidos aos Editores deste Boletim (ver 

endereços no Expediente, ao final deste número). Todos os artigos submetidos devem ser 
elaborados tendo em vista os padrões acadêmicos usuais. 

 

Boletim de História e Filosofia da Biologia                                                            ISSN 1982-1026 

Expediente. O “Boletim de História e Filosofia da Biologia” é uma publicação trimestral da 

Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB), iniciado em Setembro de 
2008. Editores: Roberto de Andrade Martins, rmartins@ifi.unicamp.br (Universidade Estadual de 

Campinas); Aldo Mellender de Araújo, aldomel@portoweb.com.br (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul) e Waldir Stefano, stefano@mackenzie.com.br (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie).  

Endereço eletrônico: boletim@abfhib.org. URL: http://www.abfhib.org/Boletim/.  
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