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Aberto
o a professores, invvestigadores e estud
dantes

Mais informaçõe
es em http://cfcul.fc.ul.pt

F sofiia e Biolo
Filos
ogia
a
Organ
nização Centro de
d Filosofia das Ciências
C
da Univversidade de Lisb
boa Coordenação F. Carrapiço e R. Santos
Nos últimos
ú
anos, ass técnicas e os métodos
m
da biologia descritiva e experimental evoluíram
e
de forma surpreenden
nte, gerando bas
ses de dados de
e larga
escala. Exemplo dissso é a tecnologia GeneChip que
e, num curto esspaço de tempo,, passou de 400
0 000 pontos pa
ara 1 000 000, possibilitando asssim a
obten
nção de dados tão vastos e tão
o complexos que
e constituem acttualmente um sé
ério desafio para
a os bioinformátticos desenvolve
erem novos algo
oritmos
capazzes de dar a verr aquilo que este
e manancial de dados
d
tem para nos
n mostrar. Ma
as, perante toda a euforia das bio
oengenharias “ómicas” e da já célebre
c
desco
odificação dos genomas,
g
serem
mos ainda capazzes de reflectir sobre tudo isto?
? E que impacto tem tudo isto
o na forma como
o conceptualizamos e
representamos a ciência? Será que este abismo da
a complexidade com que nos deparamos
d
hoje
e vai tornar posssível à biologia atingir camadass mais
profun
ndas da realidad
de cognoscível? Será que é estrritamente atravéss da biologia mo
olecular, da deslumbrante biolog
gia molecular que
e todos querem servir,
que nos
n aproximamoss da verdade? Se
erá que ainda so
omos capazes de
e nos lembrar co
omo é que chegá
ámos até aqui? E do que é que es
stamos à procura
a?
Este seminário
s
surge da necessidade
e de, por um mom
mento, nos abstrrairmos do ruído de fundo e do lu
ufa-lufa quotidian
no e, no sossego
o das ideias que vêm e
vão, pensarmos
p
em conjunto
c
sobre tu
udo isto num espaço que se pre
etende estimulan
nte, crítico e livre
e. É aberto a tod
dos aqueles que manifestem inte
eresse,
sejam
m eles estudantess, professores ou
u investigadores.

Gil C.. Santos (CFCUL
L)

A teo
oria da emergência e a sua importância para
p
a biologia

Definir-se-á, em prime
eiro lugar, o sign
nificado, as impliccações e as conssequências ontológicas e epistem
mológicas mais ffundamentais da
a teoria da emerg
gência.
egundo lugar, avvaliar-se-á a rele
evância e o alcan
nce da teoria da emergência para
a o pensamento biológico, desde
e as origens maiis remotas desta
a teoria
Em se
nos finais
f
do século XIX (problemátiica ‘vitalismo vs mecanicismo’, evolução ‘gradualista vs. saltacionista’) até aoss nossos dias: paradigma
p
genéttico da
biolog
gia molecular, pe
erspectiva adapta
acionista da evollução natural e te
eoria da simbiogénese.
Gil C.. Santos é douto
or em Filosofia pe
ela Faculdade de
e Ciências Socia
ais e Humanas da
d Universidade Nova de Lisboa (2009), com a te
ese A Persistênccia dos
Objecctos. Uma crítica
a à ontologia qua
adridimensionalissta. Mestre (2002
2) e licenciado (1
1999) em Filosoffia pela Faculdad
de de Letras da Universidade
U
do Porto.
É me
embro integrado do Centro de Filosofia das Ciên
ncias da Universsidade de Lisboa
a desde 2008, onde
o
integra o grrupo de investigação em Filosoffia das
Ciênccias da Natureza
a. Actualmente, e como bolseiro
o de pós-doutorramento da FCT
T, desenvolve um
m projecto de in
nvestigação centrado na problemática
metaffísica e epistemo
ológica da teoria da emergência.
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