EDITORIAL
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins
Maria Elice de Brzezinski Prestes
O volume 15, número 2, dá continuidade à nova fase de Filosofia
e História da Biologia que passou juntamente com Khronos e Intelligere
a fazer parte dos periódicos do Centro Interunidade de História da
Ciência (CHC) e a integrar o Portal de Revistas USP.
Com o intuito de promover a discussão de temas de interesse
para a área em que se insere e suas interfaces epistêmicas, este
fascículo apresenta seis artigos. Os temas neles abordados situamse em termos cronológicos nos séculos XIX e XXI e compreendem
história da evolução, história da genética, história da ecologia,
bioética e filosofia da biologia.
Adriano Perin, Érica Mastella Benincá e Mariana Nunes Teixeira
discutem sobre a abordagem dos seres vivos pelos teóricos do mecanicismo e da história natural, procurando esclarecer sobre os precedentes da autonomia científica posteriormente concedida à biologia.
Felipe de Lara Janz e Francisco Assis de Queiroz tratam do
julgamento da Lei de Biossegurança no Supremo Tribunal Federal
e o impacto sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias
no Brasil.
Osmar Cavassan e Veridiana de Lara Weiser abordam a carreira
e interesses profissionais de Eugenius Warming, principalmente
seus estudos sobre o cerrado.
Rodrigo Bilieri de Almeida procura esclarecer se o
antropocentrismo está fundamentado nos conhecimentos da
Biologia Evolutiva ou se a racionalidade da Biologia Evolutiva se
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aproxima do biocentrismo, a partir da análise dos argumentos de
ambas as partes.
Tatiane Barbosa Martins e Lilian Al-Chueyr Pereira Martins
analisam o desenvolvimento do conceito de clímax de Frederic
Edward Clements nas três primeiras décadas do século XX e como
essa contribuição foi recebida pela comunidade científica da época.
William deJong-Lambert discute sobre a vida e trabalho de
Theodosius Dobzhansky no período que antecedeu suas visitas ao
grupo de Dreyfus no Brasil.
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que participaram direta ou indiretamente deste volume em todas as etapas de sua organização, incluindo autores de artigos e particularmente àqueles que
atuaram como árbitros pelos cuidadosos pareceres, contribuindo
assim para a concretização dos objetivos da Associação Brasileira
de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB).
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Frederic Edward Clements (1874-1945)
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