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Este volume especial de Filosofia e História da Biologia é o primeiro resultado de uma das propostas da Associação Brasileira de
Filosofia e História da Biologia (ABFHiB): realizar pequenos encontros destinados à discussão de trabalhos tratando de temas
restritos, diferentemente dos encontros organizados anualmente,
onde são apresentados trabalhos que abordam os mais diferentes
temas dentro da filosofia e história da biologia e suas interfaces.
O objetivo principal desses encontros temáticos é propiciar
uma discussão profunda sobre os trabalhos apresentados de modo
que seus autores possam, a partir das sugestões recebidas, elaborar
uma versão final para ser publicada.
Os capítulos que integram este volume foram elaborados a
partir de pesquisa original desenvolvida por seus autores, apresentada e discutida no 1º Encontro Temático da ABFHiB. Esse evento, que tratou da utilização da história da biologia no ensino médio, ocorreu em Campos do Jordão de 13 a 15 de novembro de
2008 e contou com o apoio da FAPESP e Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Temos agora a satisfação de estar cumprindo o segundo objetivo deste encontro temático, que era publicar um livro com textos referentes à história da biologia, destinados aos estudantes e
aos professores de ensino médio.
Esperamos que o volume 4 de Filosofia e História da Biologia
possa contribuir para ajudar a preencher a carência de material
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referente à história da biologia a ser utilizado pelos professores,
tanto na sala de aula como em seu próprio estudo.
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a elaboração deste volume e para a
concretização dos objetivos da Associação Brasileira de Filosofia e
História da Biologia.
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins
Presidente da ABFHiB
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