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Apresentação 

  
O volume 13, número 2, de Filosofia e História da Biologia, 

composto por seis artigos e uma resenha crítica, procura continuar 
cumprindo um dos objetivos da Associação Brasileira de Filosofia 
e História da Biologia (ABFHiB) que consiste em propiciar 
oportunidades para a discussão de temas de interesse dentro da 
história e filosofia da biologia e suas intefaces epistêmicas, 
contribuindo para o amadurecimento dessas áreas de estudo.    

Este fascículo é constituído por trabalhos que abordam temas 
diversos em diferentes períodos históricos, da Antiguidade ao 
século XX: concepções de Aristóteles; história da botânica; história 
da paleontologia; medicina evolutiva; neurocência; relações entre 
história da ciência e ensino, além de uma resenha crítica.  

Allan Felippe Rodrigues Caetano e Francisco Rômulo Monte 
Ferreira discutem sobre a descoberta dos neurônios espelho no 
cérebro do macaco Rhesus na década de 1990, seus desdobramentos, 
e a possibilidade de seu envolvimento em algumas funções mentais.  

Antônio Carlos Sequeira Fernandes; Luciana Barbosa de 
Carvalho; Sergio Alex Kuglandde Azevedo e Paulo Andreas 
Buckup abordam um caso de apropriação indébita de objetos 
brasileiros de história natural (material ictiológico) que pertenciam 
ao Museu Nacional e que não mais retornaram a esta instituição. 

Marcela D’ Ambrosio; Nélio Bizzo e Fernando Santiago dos 
Santos tratam das relações entre teleologia e evolução e suas 
implicações para o ensino de evolução.  

Olivier Perru analisa as contribuições de alguns religiosos 
pertencentes à Congregação Irmãos das Escolas Cristãs para a 
botânica  francesa, mexicana e cubana, no início do século XX.   

Ricardo Waizbort e Felipe Porto tratam das origens da medicina 
evolutiva e a hipótese do trade-off sobre a virulência dos parasitos, 
de Paul Ewald. .  

Rodrigo Romão de Carvalho analisa as composições naturais em 
Aristóteles e suas relações com um tipo de scala naturae,  

Este fascículo é finalizado com a resenha crítica do livro Sobre 
política, raças humanas e biologia de autoria de Francisco Bethencourt, 
redigida por José Costa Júnior.  
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