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GRIN Verlag Gmbh Jun 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Essay from the year 2000 in the subject
Philosophy - Practical (Ethics, Aesthetics, Culture, Nature, Right, .), , course: Filosofia, language:
Portugues, abstract: Os temas que formam o conteúdo de disciplinas como lógica e filosofia da
ciência são estranhos para os alunos de curso superior em ciências humanas. Primeiro, as
atividades científicas -largamente representadas pelas ciências naturais- seriam muito diferentes
de qualquer atividade cotidiana, muito especializadas e, portanto, muito difíceis de entender. Com
lógica, o quadro piora, pois o aluno tem dificuldade em ver como argumentos formalizados
podem, de alguma forma, trazer informação relevante sobre as disciplinas que realmente lhe
interessam, como história, ética, estética etc. Dizer que o estudo da lógica ajuda a compreender a
epistemologia -e, assim, os fundamentos de qualquer disciplina particular-, é de pouca ajuda, já
que a afirmação relaciona dois campos desconhecidos. Dizer que a epistemologia ganha em
precisão quando se estuda lógica leva ao mesmo problema. A saída é, talvez, motivar o aluno com
a ideia de 'modelo'. As ciências fazem modelos do mundo, assim como a lógica pode ser...
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It is fantastic and great. This is for those who statte there was not a worth looking at. Its been written in an exceptionally easy way which is only soon a er i
finished reading this ebook through which in fact changed me, change the way i really believe.
-- B a r r y O 'Reilly-- B a r r y O 'Reilly

It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically the
greatest publication i have got go through within my own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Anya  McK enz ie-- Dr . Anya  McK enz ie
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