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Apresentação 

Filosofia e História da Biologia 2 contém os trabalhos selecionados para 
publicação, dentre aqueles que foram apresentados durante o V Encontro de 
Filosofia e História da Biologia realizado no Campus Itambé da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, de 9 a 11 de agosto de 2007. As contribuições 
aparecem nos idiomas originais dos autores (português e espanhol).  

Este volume representa uma amostra significativa do que vem sendo 
pesquisado no campo da História e Filosofia da Biologia, no Brasil e nos 
países vizinhos, bem como suas relações com o ensino da Biologia. Em 
relação ao Encontro do ano anterior, houve um aumento considerável no 
número de trabalhos apresentados, o que acarretou um maior número de 
trabalhos selecionados no presente volume. Este é um indicador de que a 
área está crescendo significativamente. A fundação da Associação Brasileira 
de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB), no Encontro realizado em 
2006, é outra indicação de que essa importante área de pesquisas está se 
firmando em nosso país.  

 Iniciando o volume temos o artigo de Aldo Mellender de Araújo que 
analisa a pouco conhecida contribuição do geofísico e matemático russo, 
Vladimir Kostitzin, para a síntese evolutiva. Em seguida, Alexandre Torres 
Fonseca discute a teoria de evolução de Stuart Kauffman, situando-a em 
relação ao neo-darwinismo. Ana Donolo, Lucía Federico e Pablo Lorenza-
no fazem uma análise da bioquímica dinâmica e metabólica sob o ponto de 
vista estruturalista. Ana Paula Oliveira Pereira de Morais Brito aborda os 
possíveis fatores que contribuíram para a mudança de posicionamento do 
geneticista norte-americano Thomas Hunt Morgan em relação à determi-
nação de sexo no período compreendido entre 1909 e 1913. Antonio Car-
los Sequeira Fernandes e Vittorio Pane tratam da contribuição do advoga-
do e paleontólogo turinense Giovanni Michelotti para as primeiras cole-
ções científicas do Museu Nacional. Caroline Belotto Batisteti, João José 
Caluzi, Elaine Sandra Nabuco de Araújo e Sérgio Guardiano Lima discu-
tem sobre a descoberta do fator Rh por Weiner e Landsteiner (1937) que, 
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aliada à descoberta do sistema de grupos sangüíneos ABO, contribuiu para 
solucionar a hemólise transfusional.  

Daniel Blanco após apresentar um histórico do movimento do desenho 
inteligente, procura detectar algumas falácias que aparecem nas afirmações 
de autores representativos do movimento. Estela Santilli aborda um dos 
aspectos da teoria evolutiva que tem gerado muitas discussões – os níveis 
de seleção – focalizando os pontos centrais do debate. Fernanda da Rocha 
Brando e Ana Maria de Andrade Caldeira desenvolvem uma análise bios-
semiótica dos sistemas ecológicos. Fernanda Rebelo propõe uma revisão 
bibliográfica em torno do pensamento das elites brasileiras acerca dos te-
mas raça, clima e imigração entre meados do século XIX e início do século 
XX. Frederico Felipe de Almeida Faria discute o “princípio das condições 
de existência” dentro do pensamento de Georges Cuvier, procurando mos-
trar que tal visão encerra alguns pressupostos que são atualmente utilizados 
na crítica à teoria sintética da evolução feita por partidários do evo-devo. 
Ainda dentro da teoria sintética da evolução, Guillermo Folguera e Paula 
Lipko discutem as unidades evolutivas e os mecanismos que operam sobre 
elas.  

José Franco Monte Sião, através de um estudo bibliométrico, analisa o 
impacto causado pelas visitas do geneticista ucraniano Theodosius Dob-
zhansky ao Brasil entre 1943 e 1960. Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira e 
Viviane Arruda do Carmo discutem as interpretações historiográficas sobre 
as mudanças que ocorreram no pensamento evolutivo do naturalista inglês 
Alfred Russel Wallace acerca da origem do homem, oferecendo sua própria 
interpretação. Karla Chediak trata da visão de Fred Dretske acerca das 
relações entre seleção natural e representações mentais nos animais. Leila 
Cruz, Pedro Rocha e Charbel El-Hani discutem a prática científica na eco-
logia dos lagartos a partir da análise qualitativa da literatura referente às 
comunidades de lagartos no período compreendido entre 1940 e 2002. 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins e Ana Maria Haddad Baptista analisam as 
relações entre evolução orgânica e tempo na teoria evolutiva de Lamarck, 
procurando averiguar se houve modificações no pensamento deste autor 
nas diversas versões de sua teoria.  

Marcos Rodrigues da Silva trata das interpretações historiográficas so-
bre as contribuições de Rosalind Franklin para a construção do modelo da 
dupla-hélice de DNA, discutindo particularmente as conseqüências daque-
las que ignoram sua relação com o programa de genética molecular. Maria 
Elice Brzezinski Prestes compara as observações e experiências dos natura-
listas Charles Bonnet e Lazzaro Spallanzani sobre regeneração animal, 
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realizadas na segunda metade do século XVIII, procurando enfatizar suas 
principais descobertas e identificar as características metodológicas que 
caracterizaram suas respectivas pesquisas. Marisa Russo Lecointre discute 
as dificuldades em explicar a relação entre as emoções e faculdades mentais 
(ou da alma) desde a proposta de René Descartes até a atualidade. Nelio 
Bizzo discute a proposta darwiniana referente à adaptação dos seres vivos, 
comparando-a com a visão adotada por Paley. Pablo Lorenzano, adotando 
um enfoque estruturalista, utiliza o exemplo da história da genética clássica 
para discutir a filosofia diacrônica da ciência.  

Paulo José Carvalho da Silva discute sobre a concepção de dor que está 
presente na obra De l’usage des passions (1641) do francês Jean François Se-
nault, procurando averiguar como o autor fundamentava suas idéias e co-
mo ele dialogava com os saberes sobre a dor e as paixões da alma na épo-
ca. Roberto de Andrade Martins e Lilian Al-Chueyr Pereira Martins anali-
sam o tratado aristotélico Sobre a alma, enfatizando suas relações com os 
estudos aristotélicos sobre os seres vivos, ou seja, sob o ponto de vista 
“biológico”. Santiago Ginnobili, dentro de uma perspectiva estruturalista, 
trata do domínio de aplicação da teoria da seleção natural de Charles Dar-
win. Waldir Stefano e Márcia das Neves comparam o pensamento dos 
brasileiros Raimundo Nina Rodrigues e Octavio Domingues no que se 
refere à eugenia e mestiçagem. E, finalizando o volume, Wilson Antonio 
Frezzatti Jr. discute sobre as críticas que Nietzsche fazia ao princípio dar-
winiano da seleção natural e suas implicações na investigação filosófica 
nietzschiana. 

Gostaríamos de agradecer ao Fundo de Apoio à Pesquisa da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie (MackPesquisa), cujo apoio foi imprescindí-
vel para a realização do V Encontro e publicação deste livro.  

Finalizando, nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que, de 
um modo ou de outro, contribuíram para a elaboração desta publicação, 
particularmente àqueles que, apesar de todos seus compromissos, dedica-
ram seu tempo e energia atuando, de forma anônima, como pareceristas 
ad-hoc deste volume.  

 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins  

Maria Elice Brzezinski Prestes  
Waldir Stefano  

Roberto de Andrade Martins  
 


