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Uma teoria científica não pode ser entendida como

A teoria científica é um conjunto de conhecimento que busca explicar, com alto grau de precisão, os fenômenos abrangentes da natureza, ou seja, que diferem do significado da palavra teoria usada dia após dia, em um sentido adequado, quando dizemos que algo é apenas uma teoria, no sentido de que é mera especulação. Um exemplo da teoria científica é a evolução, que
explica como as espécies evoluem ao longo do tempo. O método científico inclui uma observação momentânea; elabora-se uma pergunta sobre esse fato, baseada em uma teoria que precisa ser explicada; e a formulação de uma hipótese, que consiste em possíveis respostas testáveis a essa questão. O mundo frequentemente testa sua hipótese através de atitudes empíricas
como forma de afirmar ou refutar suas rivalidades. Quando refutada, a hipótese deve ser alterada ou substituída por outra. Geralmente, quando os experimentos são necessários, o grupo de controle é usado, que será objeto de comparação. Por exemplo, para verificar se a água de um determinado córrego está contaminada, métodos de toxicidade ecológica, que constituem o
depósito de concentrações aumentadas dessa água em diferentes bacias hidrográficas contendo dois peixes do mesmo tipo e idade (grupo experimental), e como grupo controle, dois peixes podem ser usados em uma bacia de água contendo água da torneira. Após o tempo necessário, a condição dos animais de diferentes concentrações é comparada com o grupo
experimental, permitindo a validação dos resultados e hipóteses ou não. A publicação em revistas científicas especializadas será a etapa final do processo. Esta é uma maneira de disseminar o trabalho e permitir que outros cientistas repitam o experimento e verifiquem os resultados ou construam outras pesquisas. As suposições confirmadas por diferentes experimentos e
experiências podem ser consideradas leis e um conjunto de leis e hipóteses que podem constituir uma teoria. Todos eles, apesar de sua credibilidade no ambiente científico, podem ser corrigidos e refinados com a divulgação de novas descobertas. A verdade, muitas vezes também confundida com o que vem à teoria, reformula e rejeita, na medida em que as teorias são
editáveis: redefinem e esclarecem, e melhoram os conceitos propostos. Por Mariana Araguaia formada na equipe brasileira de biologia SchoolNão parar agora... Há mais depois da publicidade ;). Biologia - Escola Brasileira de Teoria Científica é um conceito que descreve um conjunto de hipóteses que formam um sistema feudal, ou seja, organizado de certa forma, hipóteses
consideram todas as hipóteses, e outras hipóteses fogem delas. [1] Difere do conceito popular de teoria. [1] A teoria científica é a confirmação de mais alto grau de uma hipótese. Quando há alguma coisa. Descoberto por alguém, isso é chamado de hipótese. Quando a hipótese tem evidências científicas que são reabastecidas, é chamada de teoria. Quando a teoria finalmente
possui fortes evidências científicas, é chamada teoria científica. Exemplos de teorias científicas: teoria da relatividade, teoria gravitacional e teoria da evolução. Descrição no pensamento científico, a verdade é sempre superior à ideia, e a verdade sempre pode destruir - o ditado certo, distorção - ideia. Portanto, a teoria científica é formada por lebutts testáveis e falsas hipóteses,
e há sempre a possibilidade de que um novo fato destruirá a visão nela fechada e válida ainda e presente. Segue-se que as teorias científicas nunca são comprovadas porque é impossível garantir que nenhuma nova verdade seja descoberta que entraria em conflito com qualquer uma de suas ideias até então é válida. Algumas teorias são tão bem apoiadas por tantos fatos que
é improvável na prática ser percebida como distorcida. No entanto, essa possibilidade é inerente e inseparável de qualquer teoria que se diz científica, não por causa dos fatos, mas pelas ideias associadas a ela. Segue-se explicitamente que, de acordo com a definição moderna da teoria científica - que está intimamente ligada a Popper e outros - não há teoria científica, nem
mesmo comprovada. [2] Isso é certamente difícil de integrar em seu escopo. Por exemplo, mesmo após as considerações atuais, se alguém perguntar, a teoria da gravidade foi comprovada? O que você está respondendo? Eu certamente hesito em dizer não! No entanto, deve-se lembrar que a teoria da gravidade não é apenas formada por evidências experimentais -
observacionais - que a massa atrai massa. Isso, ao que parece! Esta evidência é certamente parte da teoria da gravidade, mas não há teorias sem ideias que descrevam e expliquem os fatos. Pode-se notar que a teoria da gravidade não prova quando se considera sua evolução histórica: da teoria de Newton à teoria atual, a relatividade geral - proposta por Einstein - há
certamente uma grande contradição na esfera ideológica. O pensamento científico sempre se desenvolve e sempre mantém a melhor teoria, geralmente mais simples e abrangente, através do chamado Oakham Shaving. Uma vez estabelecido o conceito de teoria científica, há várias opiniões sobre seu escopo e precisão para descrever o universo como um todo, particularmente
no campo da filosofia ou mesmo na filosofia da ciência. Janice Moulton diz que as teorias científicas incorporam valores porque exigem uma maneira de descrever o mundo sobre os outros, e que até mesmo observações são feitas de um ponto de vista. teoria sobre o mundo, já assumido. [3] Thomas diz que mesmo o argumento usado na ciência não é sem Cleese, ou certo. A
ciência envolve um sistema, ou modelo, não apenas de generalizações e conceitos, mas de crenças sobre a metodologia e os critérios de avaliação da pesquisa: sobre quais são as boas questões, quais são os desenvolvimentos adequados da teoria ou métodos de pesquisa aceitáveis. Uma teoria substitui outra, não porque funciona com sucesso como uma hipótese maior em
um número maior de descontos, mas porque responde a algumas perguntas que a outra teoria não responde. Mudanças na teoria ocorrem porque uma teoria satisfaz mais do que a outra, porque as perguntas que você responde são mais importantes. A pesquisa não é realizada sob um modelo para falsificar uma teoria, mas sim para preencher e desenvolver o conhecimento
para o qual o modelo fornece uma estrutura de ação. O procedimento envolvido no desenvolvimento e substituição de um modelo não se limita à inferência, e pode não haver uma única descrição suficiente de como esse procedimento funciona. Isso não significa que seja irracional, ou não vale a pena estudar, mas apenas que não há uma simples caracterização universal do
que é um bom argumento científico. [4] O método científico, no entanto, conotações filosóficas por,[5][6] teoria científica necessariamente obedece a um método em sua cristalização, o método científico. Esse método de trabalho é cíclico, e requer um confronto constante entre ideias e fatos que integram a teoria, que, no final, levam à validade das afirmações abaixo: - opiniões
pessoais, qualquer que seja sua emissão, não constituem fatos na teoria científica. [7] Opiniões, se testáveis e falsificadas, são, no máximo, hipóteses científicas, ideias dentro da teoria. Nesse contexto, o papel do poder na ciência, mesmo que certamente ainda seja relevante para o contexto científico, é certamente muito diferente do de outras autoridades de outras esferas
sociais, como a filosofia: em um debate científico feroz, fatos, não autoridade, determinar as ideias científicas certas ou inválidas. - A fé não é verdade em teoria. [8] A verdade é algo que é necessariamente verificável, embora não necessariamente reproduzido. Portanto, a necessidade de uma definição mais precisa e precisa do conceito de direito à autorealização não é uma
realidade e uma abordagem real para a questão. Não há fatos para apoiá-los. - A teoria, embora necessariamente tweed em virtude das ideias que compõe, não é questionável, disponível ou ligeiramente incorreta. [9] É a melhor, mais honesta, e talvez a única maneira Aceitável descrever o que é conhecido desde o mundo natural até a data de validade. [10] - Teoria científica
não é fé. [11] Não se acredita em uma teoria. Confirma uma teoria dos fatos, ou, caso contrário, parece ser falsa falsificando suas ideias, que são necessariamente feitas em contradição com uma nova realidade até então desconhecida, não em contradição com outra ideia (a natureza científica das ideias em questão e a harmonia lógica inerente, certamente). Equívocos sobre
teorias científicas muitas vezes se confundem com a definição da teoria. Nossos dicionários trazem significado que corresponde a uma visão popular da teoria, que seria igual à hipótese, ou melhor identificar, especulação, algo questionável, incerto. No entanto, na ciência, a hipótese não é a mesma que a teoria, embora a integre quando atende ao requisito de que é testável e
falsificável diante dos fatos, de modo que a pequena teoria é questionável, embora seja necessariamente falsificada. Há também confusão em relação à análise do que poderia ser chamado de grau de confiabilidade oferecido pela teoria. Muitas pessoas acreditam que o direito científico terá um grau de prova maior do que a teoria (aqui em um sentido no senso comum), mas
não é isso que acontece. Teorias e leis são definidas, segundo a ciência, por conceitos muito diferentes de diferentes naturezas. Eles não são apenas distinguidos por algum tipo de hierarquia. As leis nada mais são do que hipóteses científicas com uma vasta área de validade e confrontá-las de forma abrangente diante de um grande número de fatos, mas nada mais do que
hipóteses, com o título de honra, apenas. A teoria é definida em um sentido muito mais amplo, o conceito de hipótese científica e como resultado do conceito de direito exige que ela se estabeleça, mas não é conhecida antes dela. Outra confusão recorrente é o mal-entendido entre realidade e teoria. A teoria consiste em ideias que explicam a verdade, especificamente um
conjunto de fatos, e, portanto, uma teoria deve ser construída a partir de um conjunto de fatos. Uma teoria é a união de um conjunto de ideias e um conjunto de fatos que se relacionam com elas. Qual é o papel da realidade no que diz respeito à teoria? Geralmente não é necessariamente iniciado e, em seguida, forma a base teórica. A verdade reformula a ideia e a rejeita em
teoria, tanto quanto qualquer teoria é modificável; Nunca podemos afirmar, como muitos fazem, que a teoria é uma realidade, ou que, quando comprovada, torna-se realidade. Pode acontecer que as leis científicas tenham o mesmo das teorias associadas a ele. Há também fatos confusos com o mesmo nome da teoria. Deve-se ser cauteloso, porém, com essas ambiguidades de
conceitos. A teoria nunca é uma expressão ideal da realidade, mas sim um modelo, em uma definição estrita da palavra, através da qual a realidade conhecida pode ser descrita e entendida, através da qual a realidade desconhecida pode ser estimulada a ser descoberta. De acordo com Hawking, de acordo com o físico teórico Stephen Hawking, em uma breve história do
tempo, uma boa teoria deve atender a dois requisitos: precisa de uma descrição precisa de um número razoável de observações, baseada em um modelo que contém alguns elementos arbitrários. Deve fornecer uma boa margem para determinar o resultado de observações futuras. Mais especificamente em seu campo de especialização: qualquer teoria da física é sempre
temporária, no sentido de que é apenas uma hipótese, você nunca pode provar isso definitivamente. Não importa quantas vezes os resultados dos experimentos correspondam a certas teorias, não se pode ter certeza de que o resultado não entrará em conflito com ele da próxima vez. Por outro lado, você pode refutar a teoria encontrando uma observação que não corresponde
às suas expectativas. Referências ↑ por ↑ O universo em uma desescrita- Hawking, Stephen - 9 edição - Regerstra. Redbean 85-7581-017-0 ↑ em crítica. Abril de 1992. Journal of Contemporary Thought. P. 79-99 ^ Universo, Thomas (Templo das Revoluções Científicas (1962). Universidade de Chicago Press. Segunda Edição. ↑ ↑ De acordo com Richard Fenman: A filosofia da
ciência tão útil para os cientistas como uma onotologia para os pássaros - citada em Singh, Simon - Big PGA - Capítulo: O que é ciência? - Reversa Record - 2006 - B.: 462 ↑ De acordo com Bertrand Russell: Ciência o que você sabe. Filosofia é o que você não sabe. - Adaptado em Singh, Simon - Big Bang - Capítulo: O que é ciência? - Editora Record - 2006 - p.: 459 segundo
Conrad Lorenz é um bom exercício para o pesquisador se livrar de uma hipótese jovem favorita todos os dias, antes do café da manhã. Simon - O Big Bang - Capítulo: O que é ciência? - Editora Record - 2006 - p.: 462 ↑ Segundo Jacob Bronowski: O homem domina a natureza não pela força, mas pela compreensão. : Porque ele não podia charme para brincar sobre a natureza.
- Citando Singh, Simon - O Big Bang - Capítulo: O que é ciência? - Editora Record - 2006 - P: 460 ↑ Segundo Adam Smith: A ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição - citado em Singh, Simon - Grande Capítulo: O que é ciência? - Editora Record -2006 - p.: 459 ↑ Segundo Cornelius van Nel: Em essência, a ciência é uma busca constante por
uma compreensão inteligente e integrada do mundo em que vivemos (apud SINGH, Simon, o Big Bang, o que é ciência? 2006, P459) A ciência é algo muito distinto da Cientologia, e pode ser definida como um conjunto sistemático válido de todas as teorias científicas (especialmente aquelas), e os recursos científicos necessários para produzi-las. Segue-se que o mundo é um
elemento essencial da ciência. No entanto, como um ser humano dotado de uma imaginação cerebral, que tem sentimentos e emoções, esta é certamente suas crenças, e talvez até monoteísta ou religiosa. No entanto, a ciência exige que isso seja explicitamente conhecido para manter suas crenças longe de seus artigos científicos e teorias científicas. Em outras palavras,
embora a ciência não exclua apoiadores ou religiosos de seu grupo de cientistas, a ciência e, portanto, as teorias científicas são abertamente céticas. ^ De acordo com Albert Einstein: A ciência só pode determinar o que é, não o que deveria ser, e além de sua esfera ainda precisam de julgamentos de valor de todos os tipos. - Adaptado em Singh, Simon - The Big Bang -
Standard Publishing - 2006 - p. 461. Foi obtido de
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