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Apresentação 

 

Vem crescendo no Brasil o número de pesquisadores dedicados 

aos temas da Filosofia e História da Biologia, bem como de suas re-

lações com o ensino de Biologia nos diversos níveis de escolaridade. 

Como testemunho do crescimento da área, o IV Encontro de Filoso-

fia e História da Biologia (realizado no Campus Itambé da Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, de 17 a 19 de agosto de 

2006) forneceu uma boa mostra de um continente emergente de pes-

quisa, com densidade suficiente para demarcar o espaço de sua pró-

pria especialidade.  

O anseio pela consolidação da área foi ali concretizado com a 

fundação da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biolo-

gia, ABFHiB (ver informações em http://www.abfhib.org). Por certo, 

essa iniciativa conferirá estímulo ainda maior para que professores e 

pós-graduandos ambicionem essa especialização em suas carreiras de 

pesquisa. Afinal, também cresceu em diversas Universidades do país 

a oferta de disciplinas voltadas à abordagem filosófica e/ou histórica 

da Biologia, como registram as reformas curriculares recentes nos 

cursos de formação de biólogos. Pela amplitude gerada nesse hori-

zonte é que nos motivamos a tornar público o conjunto de textos se-

lecionados entre as comunicações apresentadas no encontro deste 

ano.  

Abrindo o volume, Aldo Mellender de Araújo discute proposta 

recente de abordagem multidimensional para o entendimento dos 

padrões e processos da evolução biológica. Em seguida, Ana Maria 

Rocha de Almeida faz uma análise da função atribuída à biodiversi-

dade, conforme estimativa realizada em trabalhos de ecologia publi-

cados nas últimas duas décadas. André Luis de Lima Carvalho e Ri-
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cardo Waizbort tratam da tese darwiniana da origem comum da men-

te humana e animal e suas implicações no campo da “ética animal”, a 

partir da obra A vida dos animais de John Coetze. Anna Carolina K. 

P. Regner analisa a natureza da polêmica Darwin versus Mirvart para 

mostrar o papel aí desempenhado pelos procedimentos e estratégias 

“inovadoras” de Darwin, e da possível contribuição desse tipo de 

polêmica para o estudo da racionalidade.  

Fernanda Aparecida Meglhioratti, Jehud Bortolozzi e Ana Maria 

de Andrade Caldeira trazem dois estudos voltados a temáticas do 

ensino de Biologia; na interface com a Filosofia da Biologia, discu-

tem a importância da ênfase no ensino da organização do ser vivo por 

intermédio do conceito de interação nos níveis célula-organismo-

ambiente; na interface com a História da Biologia, analisam a pre-

sença da idéia de progresso associada à concepção de evolução bio-

lógica entre professores do Ensino Médio de Biologia, tomando por 

guia a sua ocorrência em diferentes autores que trataram da teoria 

evolutiva ao longo de sua história.   

Frederico Felipe de Almeida Faria argumenta sobre o despontar 

de um autêntico paradigma kuhniano no estudo dos fósseis realizados 

por Georges Cuvier. Gustavo Caponi analisa o impacto do darwinis-

mo sobre o trabalho dos naturalistas de campo, uma vez que o seu 

adaptacionismo confere maior destaque às relações que os organis-

mos mantêm com o seu entorno, em detrimento de sua integração 

funcional interna. Jerzy A. Brzozowski discute a compatibilidade das 

teses da auto-organização, de Stephen Jay Gould, e das contingên-

cias, defendida por Stuart Kauffman, com o neo-darwinismo ou com 

a visão da evolução de Sterelny e Griffiths.  

Karla de Almeida Chediak analisa as interpretações teleológicas e 

não teleológicas para a força explanatória do conceito de função para 

a Biologia, abordando particularmente as discussões que lançam luz 

sobre a natureza e o alcance das explicações teleológicas. Lilian Al-

Chueyr Pereira Martins e Ana Paula de Oliveira Pereira de Morais 

Brito averiguam a posição de Thomas Hunt Morgan frente às teorias 

mendeliana e cromossômica anteriormente à publicação, em 1910-

11, dos trabalhos que o associaram ao estabelecimento dessa mesma 

teoria. Como um exemplo da interpretação que se fazia em finais do 
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século XVIII do modo pelo qual os naturalistas realizavam seus es-

tudos sobre os seres vivos, Maria Elice Brzezinski Prestes trata da 

comparação estabelecida por Jean Senebier entre a observação e a 

experiência, conforme as identifica nas obras dos naturalistas daquele 

século.  

Voltando-se ao cenário das ciências no Brasil, Maria Rosa Lopez 

Cid e Ricardo Waibort relatam episódios relacionados à carreira de 

Alípio de Miranda Ribeiro junto ao Museu Nacional do Rio de Janei-

ro em finais do século XIX e início do século XX. Por sua vez, Nelio 

Bizzo parte do livro Man’s place in nature de Thomas Huxley para 

discutir o impacto relacionado à aplicação das idéias de evolução 

biológica ao ser humano em momento próximo-posterior a sua publi-

cação, em 1863, e discutir desdobramentos ao longo do século XX e 

início do XXI no âmbito das questões que relacionam Biologia e 

Sociedade. Palmira Fontes da Costa (conferencista convidada do IV 

Encontro) discute as representações visuais da natureza presentes no 

entendimento europeu do Novo Mundo entre os séculos XVI e XVII-

I, especialmente no contexto da empresa colonial portuguesa. Por sua 

vez, analisando obras médicas produzidas na Europa entre os séculos 

XV e XVIII, Paulo José Carvalho da Silva, ilustra como o gênero 

médico dos regimes de vida objetivava a conservação da vida saudá-

vel e se realizava por meio do exame das manifestações da dor, no 

corpo e na alma, e do seu contrário, o prazer.  

Em colaboração com Gustavo Ciraudo Solha, Ricardo Waizbort 

examina algumas implicações da descoberta dos genes interrompidos 

para a definição do chamado “gene molecular clássico”, à luz do de-

bate natureza versus cultura. Roberto de Andrade Martins apresenta 

uma comparação de descrições de aves realizadas por Aristóteles e 

Plínio o Velho, identificando semelhanças e diferenças entre os tra-

tamentos desses dois autores. Sandra Caponi identifica nos estudos 

de neurociências, genética e sociobiologia, realizados desde os anos 

1980, o reaparecimento de estratégias explicativas devedoras do de-

terminismo biológico de inícios do século XX, compreendendo-o 

como resultado da articulação histórica entre a nossa corporeidade e 

a complexa estrutura social. Viviane Arruda do Carmo e Lilian Al-

Chueyr Pereira Martins apresentam um estudo comparativo da con-
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cepção de seleção natural em Charles Darwin e Alfred Russel Walla-

ce, mostrando quais os pontos de semelhança e de divergência entre 

ambos. Encerrando o volume, Waldir Stefano e Lilian Al-Chueyr 

Pereira Martins analisam a posição adotada por Herbert Spencer Jen-

nings quanto ao papel da seleção natural no processo evolutivo a 

partir das evidências encontradas em seus estudos com protozoários 

publicados entre 1908 e 1912. 

Os Editores deste volume agradecem a colaboração de todos a-

queles que, de um modo ou de outro contribuíram para a realização 

do IV Encontro, destacando a participação de Roberto de Andrade 

Martins, e de forma especial à Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) e ao Fundo Mackenzie de Pesquisa – 

MackPesquisa, que patrocinou a presente publicação.  

Para encerrar, queremos expressar nossos agradecimentos a todos 

que contribuíram para que esta publicação alcançasse êxito, lem-

brando a dedicação dos autores quanto ao atendimento dos prazos 

exíguos para entrega de seus originais e, em especial, aos pesquisa-

dores que atuaram, de forma anônima, na arbitragem da composição 

da seleção dos textos expostos nas páginas seguintes. Agradecemos 

também a colaboração de Ana Paula de Oliveira Pereira de Morais 

Brito e Márcia das Neves, que auxiliaram na verificação das normas 

bibliográficas, bem como a Roberto de Andrade Martins pelo apoio 

editorial. 
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