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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.
http://www.abfhib.org/index_arquivos/VI_Encontro_2008.htm
Já se encontram disponíveis no “site” da ABFHiB novas
informações a respeito deste evento:
a) Informações importantes para os autores de trabalhos aceitos:
http://www.abfhib.org/Eventos/VI-Encontro-Instrucoes.htm
b) Informações sobre inscrição:
http://www.abfhib.org/Eventos/VI-Encontro-Inscricoes.htm
c) Informações sobre o hotel do evento (para pessoas que não residem em São Paulo):
http://www.abfhib.org/Eventos/Hotel-Belgrano.htm
d) Programação do Encontro:
http://www.abfhib.org/Eventos/VI-Encontro-Fil-Hist-Biol-Programa.htm

2.

1º ENCONTRO TEMÁTICO SOBRE HISTÓRIA DA BIOLOGIA NO ENSINO
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.
http://www.abfhib.org/Eventos/Hist-Biol-Ensino.html
As inscrições de trabalhos para este evento estão
encerradas. Em breve será divulgada a lista de trabalhos
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aceitos para este Encontro Temático.
Por causa de seus objetivos, este evento é “fechado”, no sentido de não permitir a presença de
pessoas que não apresentarão trabalhos. Este Encontro Temático se destina à discussão aprofundada
de um pequeno número de trabalhos, que serão depois publicados sob forma de livro.
Considerando o grande número de pessoas que manifestaram interesse em assistir a este
Encontro, foi possível perceber a elevada importância do tema. A ABFHiB promoverá,
futuramente, outros eventos (ou cursos) sobre uso de história da biologia no ensino, abertos a
pessoas que queiram apenas assistir às apresentações.

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

Como já foi noticiado, a ABFHiB está organizando 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.
http://www.abfhib.org/Eventos/Before-Darwin.html
Poucas semanas atrás, esse evento foi oficializado como uma atividade da International
Society for History, Philosophy and Social Studies of Biology (ISHPSSB). Isso exigiu algumas
mudanças na organização do evento, e o prazo de inscrições foi estendido, até o dia 15 de julho de
2008.

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
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resumos é este: before-darwin@abfhib.org. O prazo para envio dos resumos é até o dia 15 de
julho 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;
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.
Haverá a participação de importantes convidados estrangeiros, cujos nomes serão informados
futuramente na página do evento.

4. 11º SEMINÁRIO
TECNOLOGIA

NACIONAL

DE

HISTÓRIA

DA

CIÊNCIA

E

DA

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. O local de realização do evento será o
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da Universidade Federal
Fluminense (UFF), na cidade de Niterói (RJ). Este congresso comemora
25 anos de fundação da SBHC (criada em 1983).
http://servicos.mast.br/snhct/index.php
Entre as atividades previstas para o XI Seminário Nacional estão Conferências, MesasRedondas, 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 está organizando, nesse evento, um Simpósio Temático sobre “Os estudos sobre
os seres vivos na história”. Todos os interessados em apresentar trabalhos nesse Simpósio Temático
podem se inscrever. O prazo para inscrição de trabalhos é até o dia 30/06/2008. As inscrições
podem ser feitas por formulário eletrônico, na página do evento.
Para submeter trabalhos, é necessário preencher o formulário, no qual deve ser inserido um
resumo com aproximadamente 1.500 caracteres (cerca de 200 palavras). É necessário, também,
indicar qual o Simpósio Temático no qual o trabalho será apresentado. Informamos abaixo mais
detalhes sobre o Simpósio Temático organizado pela ABFHiB.
Simpósio Temático XI: “Os estudos sobre os seres vivos na história”
Coordenadoras: Lilian Al-Chueyr Pereira Martins (PUC-SP, GHTC/UNICAMP e ABFHiB) e
Maria Elice Brzezinski Prestes (PUC-SP, GHTC/ UNICAMP e ABFHiB).
Justificativas e objetivos: O nome “biologia” passou a ser utilizado no século XIX para
designar os estudos sobre os seres vivos, que anteriormente estavam incluídos na História Natural.
Os temas, conceitos, métodos e teorias que nortearam o estudo dos seres vivos mudaram
profundamente ao longo da história. Este simpósio abordará temas sobre história da biologia e da
história natural, bem como da história de técnicas e disciplinas associadas a estas (como agricultura,
veterinária, etc.), incluindo todos os períodos, culturas e regiões. Serão aceitos para apresentação
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trabalhos que sejam o resultado de uma pesquisa historiográfica original que siga os padrões
atuais de qualidade da história da ciência. Não haverá restrição sobre os períodos abordados, nem
sobre enfoques metodológicos e perspectivas teóricas, considerando que essa pluralidade permitirá
um debate frutífero entre os pesquisadores que adotem diferentes enfoques. Considerando o
segundo centenário do nascimento de Charles Darwin e o sesquicentenário da publicação do seu
livro “Origem das espécies”, que serão celebrados no próximo ano (2009), serão especialmente
bem-vindos trabalhos que analisem os precedentes da teoria da evolução de Darwin, seu
desenvolvimento histórico, seu impacto cultural, bem como as reações científicas (positivas e
negativas) a essa teoria. Os trabalhos submetidos para apresentação neste Simpósio Temático serão
submetidos à avaliação de especialistas.
Mais informações: http://servicos.mast.br/snhct/index.php

5.

SIXTH PRINCIPIA INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Será realizado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, o “Sixth
Principia International Symposium”, com o tema especial “Charles Darwin and his impact on
philosophy and science”. O evento será realizado de 3 a 6 de agosto de 2009.
Além de uma sessão principal dedicada a Darwin, esse evento terá sessões paralelas, sobre os
seguintes temas gerais:
o
o
o
o
o

Filosofia e história da ciência
Lógica e filosofia da linguagem
Epistemologia
Ética e filosofia das ciências humanas
Metafísica e filosofia da mente

As pessoas interessadas em participar do Simpósio Principia devem submeter um resumo
com cerca de 500 palavras até o dia 31 de janeiro de 2009.
Mais informações estão disponíveis neste endereço: http://www.cfh.ufsc.br/~nel/6sip.html

6.

“FILOSOFIA E HISTÓRIA DA BIOLOGIA” É AGORA UM PERIÓDICO

Em 2006 foi iniciada a publicação de uma série de volumes contendo uma seleção de
trabalhos apresentados nos Encontros de Filosofia e História da Biologia. Os dois volumes
publicados até o momento receberam, respectivamente, os nomes de Filosofia e História da
Biologia 1 (2006) e Filosofia e História da Biologia 2 (2007).
Em 2008, a Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB) tomou a
decisão de transformar essa publicação em um periódico (inicialmente, anual), com um corpo
editorial permanente, de modo a garantir a continuidade dessa iniciativa e ampliar o alcance da
publicação. O novo periódico, que mantém o nome Filosofia e História da Biologia, está registrado
junto ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e recebeu o ISSN
1983-053X. O corpo editorial do periódico é o seguinte:
Editores: Lilian Al-Chueyr Pereira Martins e Maria Elice Brzezinski Prestes
Editores associados: Waldir Stefano e Roberto de Andrade Martins
Conselho editorial:
Aldo Mellender de Araújo
Ana Maria de Andrade Caldeira
Anna Carolina Regner
Charbel Niño El-Hani
Estela Santilli
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Gustavo Caponi
Marisa Russo
Nadir Ferrari
Nelio Bizzo
Pablo Lorenzano
Palmira Fontes da Costa
Ricardo Waizbort
Susana Gisela Lamas
Mais informações sobre o novo periódico:
http://www.abfhib.org/Publicacoes/ABFHiB-Publicacoes.htm

7.

DARWIN 2009 MEETING AT STONY BROOK UNIVERSITY

Será realizado um evento comemorativo dos 200 anos de nascimento de Charles Darwin e
150 anos de publicação do “Origin of Species” na Stony Brooks University (Long Island, NY) e no
American Museum of Natural History (New York City). O encontro ocorrerá de 5 a 9 de novembro
de 2009. Haverá mais de 20 conferencistas convidados.
De acordo com os organizadores, o encontro reunia biólogos, filósofos, historiadores da
ciência e pesquisadores de outras disciplinas, para perguntar onde está a teoria da evolução hoje,
como chegou até aí, e como poderá se desenvolver no futuro.
Mais informações: http://darwin09.org

8.

NOVOS LIVROS
CHEDIAK, Karla. Filosofia da biologia. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2008.
Coleção Passo-a-Passo, v. 81 (Filosofia)
ISBN 978-85-378-0054-6
83 páginas
SUMÁRIO:
Introdução
Adaptação
Indivíduo e unidade de seleção
Função
Evolução e cognição
Evolução e moral
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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.
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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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