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Apresentação 

Os sete trabalhos do volume 11, número 1 do periódico 
Filosofia e História da Biologia se relacionam à História da Biologia, 
Filosofia da Biologia e/ou sua aplicação ao ensino, refletindo 
pesquisas realizadas no Brasil, Argentina, México e Colômbia. 

No artigo de Beatriz Ceschim, Thais Benetti de Oliveira e Ana 
Maria de Andrade Caldeira são traçadas comparações sobre os 
processos que explicam a diversidade biológica pela teoria 
sintética da evolução e pela síntese estendida, ressaltando a 
importância de abordagens pluralistas no ensino de biologia. 

Carlos Pérez-Malváez, Antonio Alfredo Bueno-Hernández e 
Rosaura Ruiz Gutiérrez revisitam o tema das diferentes 
estimativas da idade da Terra ao longo da história, traçando 
relações com teorias paleontológicas e com as consequências 
sobre a concepção de evolução gradual dos seres vivos de Charles 
Darwin. 

A contribuição de Eduardo Lozano, Nora Bahamonde e 
Agustín Adúriz-Bravo consiste na análise de episódios históricos 
relacionados à construção de modelos sobre a membrana celular, 
enfatizando aspectos metacientíficos que podem ser trabalhados 
explicitamente em cursos de Biologia Celular da formação inicial 
de professores. 

Também inserido na interface entre história da ciência e 
ensino, o trabalho de Gonzalo Peñaloza apresenta uma discussão 
sobre a divulgação do darwinismo na Colômbia, a partir de análise 
original de manuais escolares utilizados no país desde o final do 
século XIX até os anos 1970. 

Gustavo Caponi discute em seu artigo reflexões de naturalistas 
do século XVIII, particularmente Maupertuis e Diderot, sobre a 
correlação entre estrutura e função nos seres vivos, tangenciando 
entre outros aspectos a dimensão teleológica da questão. 

A pesquisa de Nathalia Scioscia, Pablo Beldoménico e 
Guillermo Denegri sobre endoparasitos em graxains é abordada 
como estudo de caso que baliza o desenvolvimento de um 
programa de investigação científica na área, sob a perspectiva de 
seu poder explicativo e preditivo. 
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A contribuição de Pedrita Fernanda Donda e Lilian Al-Chueyr 
Pereira Martins consiste na análise das concepções de Erasmus 
Darwin sobre a transmutação das espécies, discutindo, por um 
lado, o caráter especulativo de suas ideias, e, por outro, o contexto 
social, político e religioso em que estava inserido. 
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