
vii 

Apresentação 

Procurando cumprir um dos objetivos da Associação Brasileira de 
Filosofia e História da Biologia (ABFHiB) que consiste em divulgar 
estudos sobre filosofia e história da biologia bem como suas intefaces 
epistêmicas, o  volume 14, número 2, de Filosofia e História da Biologia, 
contêm seis artigos.    

Os temas abordados nos artigos que integram este fascículo 
situam-se em termos cronológicos principalmente no século XIX e 
compreendem: história da biologia (história da evolução), filosofia  da 
biologia, bem como suas interfaces epistêmicas: história, filosofia da 
biologia e ensino, e história da biologia e neurociência.   

Elda Cristina Carneiro da Silva e Joanez Aparecida Aires tratam da 
aplicação da história e filosofia da ciência no ensino de biologia tendo 
como pano de fundo a teoria celular.  

Fabrício Fonseca Machado discute sobre as implicações da biolo-
gia de Wilhelm Roux, particularmente sua ideia da luta de partes no 
organismo, na filosofia de Friedrich Nietzsche.  

Fernando Moreno Castilho compara a explicação para a agressivi-
dade, em termos evolutivos, em Charles Darwin e Konrad Lorenz.     

Gonzalo Peñaloza Jiménez e Jairo Robles-Piñeros analisam o con-
texto político e religioso em relação ao darwinismo na Colômbia em 
fins do século XIX, destacando a posição de Emilio Cuervo Marquez 
sobre o assunto.  

Jaime Castro de Paula e Francisco Rômulo Monte Ferreira abor-
dam as contribuições do neurologista francês Paul Broca para o de-
senvolvimento do conceito de afasia, bem como seus antecedentes 
históricos.  

Leonardo Augusto Luvison Araújo discute sobre o papel da teo-
ria evolutiva no ensino de biologia.  

Gostaríamos de agradecer a todos aqueles, além de autores de ar-
tigos e pareceristas, que contribuíram direta ou indiretamente, para a 
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elaboração deste volume e para a concretização dos objetivos da As-
sociação Brasileira de Filosofia e História da Biologia.  
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