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Apresentação 

Dando prosseguimento à série de volumes intitulada Filosofia e 
História da Biologia, o volume 12, número 1, contém 12 artigos, nos 
idiomas português, espanhol e inglês. Eles foram submetidos, em 
fluxo contínuo, para publicação e selecionados após passarem por 
arbitragem anônima de pelo menos dois pareceristas.  

Iniciando com as contribuições referentes à Filosofia da 
Biologia, em seu artigo Gustavo Caponi aplica a distinção entre 
explicações de E. Sober à análise de diferentes intervenções 
eugênicas. Julian Torres Meléndez trata do conceito de casualidade 
na explicação darwiniana. Máida Ariane de Mélo discute sobre as 
causas próximas e remotas na ecologia. Martin Orensanz e 
Guillermo Denegri analisam um programa de pesquisa em 
parasitologia. Rafael Nogueira Furtado aborda questões de 
bioética relacionadas a três técnicas empregadas na genética. 
Rodrigo Romão de Carvalho discute sobre os processos de 
geração em Aristóteles e sua relação com a alma nutritiva.  

Passando aos trabalhos de História da Biologia, Antonio 
Carlos Sequeira Fernandes, Sandro Marcelo Scheffler, Vladimir de 
Araújo Távora e Deosana Maria da Costa Machado tratam da 
História da Paleontologia na Amazônia, mais especificamente das 
contribuições de Friedrich Katzer.  O artigo de Antonio Sales, 
Leda Márcia Araújo Bento, Luciana Paes de Andrade e José 
Francisco dos Reis Neto se refere à História das instituições tendo 
como objeto de estudo o Instituto Butantan. Eder Carvalho da 
Silva, Ricardo Santos do Carmo, Luiz Eduardo de Oliveira Gomes 
e Francisco Barros discorrem sobre a noção de “equilíbrio da 
natureza” na ecologia. Fernanda Cavalcanti Vitor e Ana Paula 
Bispo apresentam uma tradução comentada de uma publicação de 
Charles Darwin sobre aspectos geológicos dos recifes de coral em 
Pernambuco. Em seu trabalho sobre História da Fisiologia Ivana 
Brito e Hamilton Haddad, discutem acerca das contribuições de 
Walter B. Cannon sobre a homesostase.  

O artigo de Jonathan Henriques do Amaral e Leonardo 
Augusto Luvison Araújo contempla a interface entre biologia, 
neurociência e educação.  
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