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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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Very useful to any or all group of folks. It really is rally interesting throgh reading through period of time. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. Dor r is Wintheiser-- Mr s. Dor r is Wintheiser

Absolutely essential go through book. It is actually loaded with knowledge and wisdom You can expect to like the way the blogger compose this pdf.
-- Pa sca le B er nha r d-- Pa sca le B er nha r d
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