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1. FILOSOFIA E HISTÓRIA DA BIOLOGIA, V 14, N 2, JUL.-DEZ. 2019
A versão online do volume 14, número 2, jul.-dez. de 2019, de Filosofia e História da Biologia já
está disponível aqui.

Sumário
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins, Maria Elice Brzezinski Prestes e Roberto de Andrade Martins
“Apresentação”
“Presentation”
Elda Cristina Carneiro da Silva e Joanez Aparecida Aires
“Concepções filosóficas de vida: contribuições ao ensino da teoria celular”
“Philosophical conceptions of life: contributions to the teaching of the cellular theory”
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Fabrício Fonseca Machado
“O influxo da biologia de Wilhelm Roux na filosofia de Friedrich Nietzsche: a moral como luta interna
do organismo”
“The influx of Wilhelm Roux’s biology on Friedrich Nietzsche’s phi-losophy: the moral as an internal
struggle of the organism”
Fernando Moreno Castilho
“Konrad Lorenz, Charles Darwin e os efeitos da agressividade na preservação das espécies”
“Konrad Lorenz, Charles Darwin and the effects of aggressiveness on species preservation”
Gonzalo Peñaloza Jiménez e Jairo Robles-Piñeros
“Entre la razón y la fe: Los argumentos de Emilio Cuervo para refutar el darwinismo en Colombia a
finales del siglo XIX”
“Between the reason and faith: Emilio Cuervo’s arguments to refute Darwinism in Colombia in the late
19th Century”
Jaime Castro de Paula e Francisco Rômulo Monte Ferreira
“O conceito de afasia segundo Paul Broca”
“The concept of aphasia according to Paul Broca”
Leonardo Augusto Luvison Araújo
“A evolução como tema central e unificador no ensino de biologia: questões históricas e filosóficas”
“Evolution as a central and unifying theme in biology education: historical and philosophical issues”

2. NOVO PERIÓDICO DE BIOLOGIA: VITA SCIENTIA
Vita Scientia, Revista de Ciências Biológicas do CCBS, é uma publicação semestral promovida pelo
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Editada por
Magno Botelho Castelo Branco e Waldir Stefano.

Iniciada em 2018, Vita Scientia recebe artigos, em fluxo contínuo, das diferentes subáreas da
Biologia, nos formatos:
Artigo: resultados científicos originais.
Tradução: tradução de texto clássico das Ciências Biológicas.
Ensaio: discussões teóricas sobre determinado tema.
Revisão: estado da arte sobre o conhecimento de determinado assunto.
Opinião: ensaio com perspectivas pessoais.
Método: descrição detalhada de um procedimento estatístico ou uma técnica de laboratório.
Mais informações: no site da revista aqui.
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3. DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DE PERIÓDICO DE HISTÓRIA E
EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS DA VIDA
Bulletin d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences de la Vie

Bulletin d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences de la Vie
O periódico criado em 1994 por La Société d’Histoire et d’Épistémologie
des Sciences de la Vie, SHESVIE, está digitalizando volumes anteriores.
O acesso ao texto integral, dos volumes de 2007 ao atual, é na plataforma
Cairn:
https://www.cairn.info/revue-bulletin-d-histoire-et-d-epistemologie-dessciences-de-la-vie.htm

4. LIVRO PUBLICADO DA ÁREA

Theodore Wells Pietsch (ed.)
Fanja Andriamialisoa (trad.)

Cuvier`s History of the Natural Sciences:
Twenty lessons from the first half of the
Eighteenth Century

Paris: Publications scientifiques du Muséum,
2018
Disponível em:
http://books.openedition.org/mnhn/3420
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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, bem como tradução de trechos de fontes primárias relevantes da história e/ou filosofia da
biologia, acompanhada de breve introdução e notas. 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.
Boletim de História e Filosofia da Biologia ISSN 1982-1026
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
2007, por Roberto de Andrade Martins. A partir de março de 2011 passou a ser editado por: Maria
Elice Brzezinski Prestes, eprestes@ib.usp.br (Universidade de São Paulo); Lilian Al-Chueyr
Pereira Martins, lilian.pereira.martins@gmail.com (Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto);
Aldo Mellender de Araújo, aldo1806@gmail.com (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e
Waldir Stefano, waldir.stefano@mackenzie.br (Universidade Presbiteriana Mackenzie e
Universidade Cruzeiro do Sul).
Editores assistentes deste fascículo: Bruna de Castro Silva Araújo e Caio Vinicius Corsini Filho.
Endereço eletrônico: boletim@abfhib.org. URL: http://www.abfhib.org/Boletim/.
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