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Bem-vindas e bem-vindos 
ao PESQ 2020!
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Questão 1
1. Scheiner inicia o texto expondo argumentos indicadores do 

papel de um "quadro explícito de conceitos e teorias" na 
ciência: 
• Acelera o "progresso" [desenvolvimento] da ciência 
• É parte intrínseca da ciência: nunca existiu ciência ateórica, 

embora com frequência esse quadro não seja bem articulado 
ou explícito 

• Clarifica o pensamento: conduz a um mínimo de formalidade 
na interpretação dos dados, arbitrando disputas científicas 

• Revela suposições escondidas em modelos ou experimentos 
específicos. 

• Mostra conexões entre as disciplinas, o que é 
particularmente importante para orientar trabalhos inter e 
transdisciplinar 

• Define pesquisa de risco ou inovadora 
• Esclarece questões centrais sendo tratadas numa empreitada 

científica

Papel do quadro de conceitos e teorias na ciência

3

Desenvolva brevemente um exemplo que vincule um desses papéis a um dado quadro de conceitos e teorias científicas.
Foto: Star Walk 2



Questão 2
Teorias biológicas

2. Ao citar três exemplos de teorias 
biológicas (Teoria das ilhas,  
biogeográficas, Teoria da evolução  e 
Teoria da ecologia), Scheiner retoma 
o famoso aforismo de Dobzhansky, de 
que nada faz sentido na biologia 
exceto à luz da evolução, mas defende 
uma posição diferente.  
Descreva brevemente a posição de 
Scheiner e desenvolva um argumento 
contrário à posição de cada um 
desses dois autores.
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Questão 3

3. Scheiner propõe analisar a teoria da 
evolução segundo um domínio geral, sete 
princípios fundamentais, uma rede de 
teorias mais específicas (como a seleção 
natural), e modelos (como familiar 
breeder`s equation). 

Apresente uma outra teoria científica na 
qual possa indicar qual é o seu domínio 
geral e exemplificar ao menos alguns de 
seus princípios fundamentais, teorias 
subsidiárias e modelos. 

 

A teoria da evolução como exemplar
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Questão 4
A estrutura e papel da teoria

4. A definição que Scheiner propõe e adota é a de que 
"teorias são estruturas hierárquicos que conectam amplos 
princípios gerais a modelos altamente específicos”, por 
meio de teorias constitutivas (ou famílias de sub-teorias). 
Na Tabela 3, o autor expõe diversos componentes de uma 
teoria, como conceitos, definições, fatos, leis, modelo etc. 
Escolha um dos itens abaixo para desenvolver a partir das 
explicações de Scheiner:  

a) diferenças (e semelhanças?) entre teorias e leis 

b) de que modo a tipologia é articulada pelo princípio 
geral da consciliência 

c) como ocorre a interdisciplinariedade dentro de uma 
teoria 

d) interações entre os três papéis de uma teoria e os 
componentes da Tabela 3
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5. Apresente algumas considerações sobre a proposta das Cinco Grandes Teorias das 
Ciências Biológicas de Scheiner a partir das perspectivas de seu grupo de pesquisa (e 
respectivo programa ou linha de investigação). Articule, por exemplo, a relação entre as 
cinco teorias e as disciplinas ou subáreas da biologia, ou os diferentes métodos da 
biologia, ou as questões de investigação etc.

Relação entre as Cinco Grandes Teorias e os Níveis de Organização Biológica
(Scheiner, 2010)

Teoria Celular

Teoria Organismos

Teoria Evolutiva

Teoria Ecológica

Teoria Genética

Escopo das Teorias
Biosfera
Comunidades
Populações
Indivíduos
Células
Moléculas
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6. Por que não seguir as outras ciências naturais
e organizar o ensino pelas grandes teorias biológicas? 
Quais as implicações para o currículo da escola básica?

Relação entre as Cinco Grandes Teorias e os Níveis de Organização Biológica
(Scheiner, 2010)

Teoria Celular

Teoria Organismos

Teoria Evolutiva

Teoria Ecológica

Teoria Genética
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Células
Moléculas


