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Apresentação

O presente livro resulta de uma parceria, iniciada em 2009, entre 
o Núcleo de Ecologias e Políticas Cognitivas (NUCOGS) da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e o Grupo de Estudos So-
ciais da Ciência e da Tecnologia (GESCIT) da Universidade Autô-
noma de Barcelona. Durante esses anos, estudantes de graduação e 
de pós-graduação realizaram estágios em Barcelona e professores das 
duas universidades ministraram cursos e participaram de atividades 
científicas em ambas instituições. 

Em 2014, quando da realização do estágio de pós-doutoramento 
de Tiago Melgarejo do Amaral Giordani no GESCIT, nasceu a pro-
posição da escrita de um livro em conjunto. A proposta era tratar 
questões atuais, vinculadas aos programas de pesquisa dos dois gru-
pos e com pouca literatura nos países de língua latina. Biossegurança 
e biopoder são temas de interesse ao campo das ciências humanas 
pois instauram regimes de prevenção, de segurança e de exceção que 
avançam em diferentes escalas. Desde os blocos econômicos, passan-
do pelas cidades, pelos domínios de conhecimento, pelas práticas 
jurídicas e científicas, pela conduta pessoal e pelos exercícios com 
seus  neurônios. Um poder transversal que modula a vida humana e 
não-humana. Assim nasceu a problemática do livro que ora disponi-
bilizamos aos leitores.
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Por ser fruto de uma parceria entre grupos de pesquisa de dois 
países de línguas diferentes, o livro leva a marca dessa origem. Os 
textos são escritos em português e/ou espanhol de acordo com a 
nacionalidade de seus autores. Exceção feita aos autores de outras 
nacionalidades, cujos textos foram traduzidos para o português.  

A concretização do livro se tornou possível pelo financiamento do 
mesmo através do Programa de Editoração e Publicação de Obras 
Científicas, estabelecido entre a Capes e a Fapergs e pela sua aprova-
ção na Editora da Abrapso. Um agradecimento especial à Ana Brizo-
la e a sua equipe que nos auxiliaram na operacionalização do livro.

Os Organizadores


