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PREFÁCIO 

A leitura revela traços de personalidade? E se a leitura for plural, 
múltipla, diversa em termos de assuntos e ideologia? Expressa falta de 
personalidade ou pensamento múltiplo e tolerante com a diversidade? 

Necessitamos ter empatia com outras pessoas – e os livros nos permite 
isso. Ao nos colocarmos no lugar dos outros imaginamos como eles se sentem 
naquela posição. Essa postura é favorável, seja à solidariedade e à 
cooperação, seja para fazer negócio com uma proposta boa para ambos: o 
comprador e o vendedor. 

Cada qual tem suas preferências pessoais, mas se há critérios 
subjetivos para avaliar um livro, quando ele entra na memória afetiva e 
jamais sai, há também critérios objetivos para fazer uma resenha de um livro.  

O método para escrever resenhas, aprendido com um mestre e 
transmitido para meus alunos, tem quatro passos: 

• Primeiro, contextualize o livro dentro de algum debate, mostrando qual 
é o “estado-da-arte”. 

• Segundo, resuma o dito por o(s) autor(es) em suas próprias palavras, 
sem nenhum adjetivo. 

• Terceiro, confronte a segunda parte com a primeira, isto é, mostre o 
avanço do autor em relação ao debate. 

• Quarto e último, conclua avaliando o que ele poderia ter avançado e 
não o fez. Desse modo, o autor da resenha apresenta sua contribuição 
original ao debate. Só! 

Ao se aproximar a data do nono aniversário do meu blog pessoal, 
surpreendentemente, constatei ter publicado trezentos e trinta artigos-
resenhas. Ele me incentivou a leitura e o compartilhamento de minhas 
impressões a respeito de livros. Estes dividem com a música e o cinema 
minhas preferências de lazer. Sim, há tempos descobri o modo profissional de 
fazer o que faria de graça (ler) e ainda me pagarem por isso! 

Misturo fazer e lazer: gosto de compartilhar tudo apreciado por mim. 
Vou aprendendo com a vida – e as leituras – e devolvo à sociedade, isto é, 
para quem quiser ler, o aprendido a partir de ensino público gratuito. 



O blog se tornou um grande banco de dados e informações. Uso-o para 
organizar aulas e palestras. E, agora, livros. 

Receio perder a memória... Por isso registro por escrito minhas 
impressões de leitura ao resenhar os livros lidos. 

Resolvi fazer coletâneas com as diversas resenhas postadas. Nomeei 
“Leituras de Cabeceira” pelo meu hábito de ler sempre antes de dormir. 
“Cabeceira” é um substantivo feminino sugestivo de metáforas válidas para o 
sentido da coletânea: 

1. em sentido lato, lado, parte ou extremidade de algo que corresponde à 
cabeça, a frente, a dianteira 

2. p.ext. topo, extremidade ou parte mais alta 

2.1.extremidade de uma mesa retangular ou oval 

2.2.posição ou lugar de maior destaque, junto à mesa de uma refeição ou 
reunião, ou o que é ocupado pela(s) pessoa(s) mais importante(s) 

3. (1546) parte da cama em que se repousa a cabeça, ao deitar-se 

4. travesseiro, almofada para apoiar a cabeça 

4.1.p.ext. qualquer outro objeto feito ou us. para apoiar a cabeça durante o 
sono 

5. parte do local da sepultura correspondente ao lado para o qual está voltada a 
cabeça do morto 

6. p.ext. lápide colocada, ger. em posição vertical, nesse lugar, contendo 
inscrições acerca do defunto 

7. início, ou os primeiros itens, de uma lista, rol ou relação 

8. arq local no interior de uma igreja, ger. de forma semicircular e mais elevado 
que os outros recintos, situado na extremidade da nave principal, onde se 
encontra o altar-mor 

9. enc m.q. cabeçada (no sentido de 'cordão ou debrum') 

10. gráf m.q. cabeça (no sentido de 'as primeiras linhas') 

11. (1710) B nascente de um rio, riacho; local em que está situada ou a região 
circunvizinha (mais us. no pl.) ‹o rio é pequeno e seca nas suas c.› 

12. B conjunto das melhores reses, mais crescidas ou desenvolvidas, de uma 
boiada (mais us. no pl.) 

13. B numa boiada, tropa ou rebanho, os animais que seguem à frente 



14. PA (Marajó) parte do campo onde pasta o gado, distante do prédio principal 
da fazenda 

15. etn; MA no bumba meu boi, toada ou cantiga executada pelo amo 

16. MT trecho de mata coberto com buritis e onde há nascente(s) de rio(s) ou 
córrego(s) 

Como substantivo masculino (1557): 

17. chefe, líder, comandante, dirigente; cabeça 

18. B (reg.) vaqueiro que segue à frente da boiada ou ao lado da parte dianteira 
desta, logo atrás do guia e tange os animais 

O “livro de cabeceira” é aquele de leitura inesquecível ou memorável. 
Renovaremos sempre o interesse antes vivenciado com uma releitura de seu 
conteúdo através de uma breve resenha. Aqui, além das minhas, compilarei 
resumos e artigos-resenhas de outros autores, publicados na imprensa, e 
adequados ao uso didático. 

Essa coletânea, um guia/amostra de sugestões de leituras, é composta 
pelos seguintes volumes por ordem alfabética: 

• Arte de Comunicar 

• Arte do Roteiro 

• Biografia e Futebol 

• Ciência e Filosofia da Mente 

• Economia  

• Economia Mundial 

• Finanças 

• História do Brasil  

• História Geral 

• Política  

• Sociologia e Comportamentos 

Em Leituras de Cabeceira, o ensinamento básico a ser lembrado estará 
sempre à mão, no iPad ou tablet, para consultas e leituras oportunas. Quem 



quiser baixá-lo, clique em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
obras-quase-completas/  

Seus leitores terão a oportunidade de trocar impressões com outras 
pessoas, incentivando ao interlocutor o avaliar. Se essa leitura for realizada 
com inteligência e maturidade, devido à seleção de autores produtores de 
reflexões sábias, a pessoa será incentivada a ser melhor – e mais culta. 

Então, indicar leituras de certos livros tem papel educativo. O mundo 
será melhor com maior escolarização da população e formação de leitores. 

Este é o propósito de organizar essa série de coletâneas com as 
resenhas publicadas no blog Cidadania & Cultura: colaborar para a formação 
de cidadãos completos, conscientes tanto de seus direitos civis, políticos, 
sociais e econômicos, quanto da necessidade do cumprimento de seus deveres 
éticos e democráticos. Aliás, estudar não é um direito a ser exercido ou não, 
mas é sim uma obrigação de todo cidadão! 

Eu me apresento aqui como quem compila. O compilador enfeixa, em 
uma única obra, textos, documentos e extratos provenientes de origens 
diversas. Em sentido pejorativo, acusa-se o compilador de ser um indivíduo 
cuja tarefa é meramente estruturar um texto sem interesse por se tratar de 
mero empréstimo de ideias ou passagens de outros autores ou de outras 
obras. Parodiando Lavoisier, “no processador de texto nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. No entanto, graças a esses sistemáticos estudos 
de obras de outros autores, ao longo de minha vida, pude escrever com 
criatividade alguma reflexão própria. 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/


Parte I -  
ARTE DE LER 



Como Ler Livros: O guia clássico para a leitura inteligente 

O texto abaixo é baseado nas ideias expostas por Mortimer Adler e 
Charles Van Doren na obra Como Ler Livros: O guia clássico para a leitura 
inteligente, traduzido por Edward Horst Wolff e Pedro Sette-Câmara e 
publicado no Brasil pela editora É Realizações em junho de 2010 com 432 
páginas. Como Ler Livros, publicado originalmente em 1940, tornou-se 
fenômeno raro: um clássico vivo. Trata-se do melhor e mais bem-sucedido 
guia de compreensão de leitura para o leitor comum. 

Ele retorna em versão completamente reescrita e atualizada. O livro 
aborda os vários níveis de leitura e mostra como atingi-los – da leitura 
elementar à leitura rápida, passando pelo folheio sistemático e pela leitura 
de inspeção. Aprende-se a classificar determinado livro, a “radiografá-lo”, a 
isolar a mensagem do autor, a criticar. 

Estudam-se as diferentes técnicas para ler livros práticos, literatura 
imaginativa, peças teatrais, poesia, história, ciências e matemática filosofia e 
ciências sociais. Por fim, os autores oferecem lista de leituras recomendadas, 
bem como testes de leitura para você medir seu progresso em compreensão, 
velocidade e capacidade de leitura. 

Você sabe ler? Praticamente, todos os internautas são alfabetizados. 
São capazes de reconhecer palavras e frases, aprender-lhes o significado e 
pronunciá-las em voz alta.  

Uma parte expressiva deles pode até se dar ao luxo de identificar e 
corrigir erros gramaticais ou ortográficos daquilo que leem.  

Uma parte menor ainda é habilitada para sintetizar o conteúdo do que 
lê, mesmo quando se trata de assuntos fora de alguma especialização que por 
acaso possuam. 

Finalmente, uma pequena minoria não só é capaz de discutir, mas 
também de fazê-lo com competência, identificando ideias principais e 
secundárias, a linha de argumentação usada para expô-las, os pontos fracos e 
fortes de cada argumentos, e, se for o caso, compará-los com os de outras 
fontes e assim chegar a uma conclusão. Este último grupo não apenas assimila 
informação, mas a processa, avalia e a transforma em conhecimento. 

A qual grupo você pertence? 

Se é a essa pequena elite de letrados, esse texto não é para você. Ao 
invés de lê-lo sem proveito, é melhor você escrever outro dividindo com os 



menos favorecidos as suas técnicas de leitura. Se elas estiverem tão 
assimiladas de modo a você nunca sequer ter se dado conta delas, você pode 
seguir o método de Falácias e Erros de Raciocínio e mostrar como não se deve 
ler. Em ambos os casos, estará aplicando melhor o seu tempo em vez de ler 
este texto. 

Agora, se você é do tipo que: 

• chega ao fim de um livro sem conseguir lembrar do início; 

• frequentemente cochila durante leitura mais longa, mesmo quando o 
assunto interessa; 

• várias vezes compra livro aparentemente bom para descobrir, depois de 
quinze páginas, ele não valer nada; 

• tem dificuldade para resumir as ideias principais do autor, e quando 
tenta acaba sempre produzindo resumos muito maiores em vez do 
desejável; 

• está sempre tendo de queimar os neurônios com livros difíceis de 
entender, mas obrigatórios para um curso, trabalho ou aula; 

• toda vez que escuta colega falar sobre uma leitura feita também por 
você, acaba se perguntando, “Como é que eu não li isso?” 

Este texto foi escrito pensando em você. 

1 - Informação X Esclarecimento 

1.1 - Diagnóstico triste 

A maior parte das pessoas lê mal. Em um país como o Brasil, em que a 
grande massa da população não chega sequer a completar o Ensino 
Fundamental, isso soa como truísmo, mas aqui estamos nos referindo também 
a quem conseguiu chegar não apenas ao fim do Ensino Médio, mas até mesmo, 
e principalmente, ao Ensino Superior. Infelizmente, a posse de diploma não é 
garantia de capacidade de leitura eficaz.  

Nossa estrutura educacional é falha, muito aquém da qualidade 
necessária para realmente formar um cidadão completo consciente de seus 
direitos e obrigações – e culto. Isso vale tanto para o ensino público quanto 
para grande parte do particular.  



Além disso, em nossa cultura, ler ainda não é prioridade, isso se reflete 
no mercado editorial: a maioria dos livros têm baixas tiragens (o padrão de 
edição é 2.000 exemplares, em país de mais de 160 milhões de adultos) e 
demoram a vender, salvo um ou outro best-seller, geralmente de ficção.  

E como se não bastasse, o fato de alguém comprar determinado livro 
não significa lê-lo de fato. Mesmo se o ler, não significa entendê-lo tanto 
quanto a obra merece. 

Daí se deduz a insuficiência da nossa população no campo da leitura. 
Mas problemas nessa área não são exclusividade do Brasil, tampouco de países 
pobres. Já na década de 70, Mortimer Adler já denunciava a capacidade de 
leitura dos norte-americanos não passar do nível do sexto ano letivo, ou seja, 
mais ou menos o do nosso primário ou 5.ª série.   

Analfabetismo funcional é a incapacidade demonstrada por uma pessoa 
de não compreender textos simples. Tais pessoas, mesmo capacitadas a 
decodificar minimamente as letras, geralmente frases, textos curtos e os 
números, não desenvolvem habilidade de interpretação de textos e de fazer 
operações matemáticas. 

Pergunte a si mesmo quantos livros você já leu este ano. Experimente 
fazer uma pesquisa informal entre seus amigos: quantos livros já foram lidos 
nos últimos 12 meses? 

1.2 - Leitura ativa  

Para entendermos o significado de analfabetismo funcional, precisamos 
estabelecer algumas distinções fundamentais. A primeira dela diz respeito à 
natureza da leitura. Segundo Adler, toda leitura exige certo grau de atividade 
por parte do leitor, mas ela pode variar tanto, a ponto de podermos falar, 
para fins didáticos, em leitura ativa e leitura passiva. 

A leitura passiva seria aquela quando predomina a mera recepção de 
informações. Você decodifica o texto, não pensa sobre ele. É ler com a 
postura com a qual geralmente costumamos ver televisão. Um caso extremo é 
quando lemos texto de maneira superficial, “passando os olhos”, sem 
realmente nos interessarmos por ele. O resultado é apenas uma memorização 
mais ou menos superficial daquilo lido. 

Já a leitura ativa digna desse nome é aquela quando o leitor se esforça 
ao máximo para captar a mensagem do autor. Ele dialoga com o texto diante 
dos olhos, tenta determinar suas ideias centrais e a ligação entre elas. Enfim, 
o leitor verdadeiramente ativo é aquele capaz de “se tornar presente” na 



leitura, alerta, empenhado em compreender a mensagem do autor. Quanto 
mais ele é, mais eficaz será sua leitura. 

1.3 - Finalidades da leitura 

Todo o mundo alguma vez já aprendeu algo capaz de ter mudado sua 
maneira de entender o mundo, ou algum aspecto dele. Pode ter sido por meio 
de palestra, de aula, de filme, conversa com amigo ou – o foco aqui – texto 
escrito ou livro. É quando, em vez de informação nova, nos damos conta de 
termos captado algo mais essencial, uma forma de compreensão, uma espécie 
de ferramenta mental – a lógica por trás de alguma coisa. Nessas ocasiões, 
nós não apenas aprendemos “o quê”, mas também e principalmente “o como” 
e “o porquê”. Nossa compreensão se alarga. 

Trazendo isso para o mundo da leitura de livros (e deixando de fora 
aqueles voltados para o mero entretenimento), Adler dá exemplo muito 
simples. Pegue um livro se você o desejar ler. Ora, esse livro consiste de 
amontoado de palavras escrito por alguma pessoa com a intenção de 
comunicar algo a você. Portanto, seu sucesso na leitura vai depender de 
quanto você conseguirá captar da mensagem comunicada pelo autor. 

Óbvio, não? Porém, a sua relação com o livro, continua ele, pode 
assumir duas formas. Se você entende perfeitamente o que autor quis passar, 
então vocês dois têm mentes afins e você pode ter assimilado informação, 
mas não necessariamente compreensão. A leitura pode simplesmente ter 
expressado compreensão comum possuída por ambos antes de se 
encontrarem. 

Agora, pode acontecer de você perceber não estar conseguindo 
entender tudo oferecido pelo livro. Algumas coisas fazem sentido, outras não. 
O livro tem mais a dizer do possível captar por você, de certa maneira ele 
excede o seu nível de compreensão ao lê-lo. Logo, para conseguir dar conta 
de tudo comunicado pelo autor, é preciso alargar sua capacidade 
compreensiva. Como fazer isso? 

Pode-se pedir ajuda a outra pessoa, consultar outros livros. Entretanto, 
Adler propõe, de maneira geral, isso poder ser feito, antes de mais nada, 
trabalhando no livro. Por “livro” nos referimos, naturalmente, a obras 
voltadas para o leitor em geral, embora sejam difíceis. 

“Sem nada além do poder de sua própria mente, você manipula os 
símbolos à sua frente de tal forma a passar de um estado de compreender 
menos para um estado de compreender mais. Esse avanço, conquistado pela 
mente que trabalha num livro, corresponde a uma leitura de alto nível, o tipo 
de leitura que um livro que desafia sua compreensão merece.” 



Nem sempre a distinção entre um tipo de leitura e outra é clara. Muitas 
vezes ela é muito tênue. Porém, grosso modo, textos plenamente 
compreensíveis, como jornais, revistas, são essencialmente informativos. Não 
nos atordoam com a complexidade peculiar de quando ultrapassamos nossos 
limites. Por outro lado, sempre quando lemos algum texto capaz de nos 
deixar, ao fim de leitura atenta, a sensação de não termos entendido tudo, 
ele merece ser tratado como leitura compreensiva. 

Quais são as condições sob as quais esse tipo de leitura – leitura para 
compreensão – ocorre? Existem dua:  

Primeira, há uma desigualdade inicial de compreensão. O autor deve 
ser 'superior' ao leitor em compreensão. Seu livro deve transmitir de uma 
maneira legível os conhecimentos possuídos por ele e faltantes aos seus 
leitores em potencial.  

Segunda, o leitor tem de estar habilitado a superar essa desigualdade 
em alguma medida, se não completamente, aproximando-se sempre do 
escritor. Quando a igualdade é alcançada, a clareza na comunicação é 
atingida. 

Em resumo, só podemos aprender com nossos “superiores”. Devemos 
saber quem eles são e como aprender com eles. Quem possui esse 
conhecimento domina a arte da leitura plenamente. Qualquer pessoa capaz 
de ler, provavelmente, terá habilidade para, em alguma medida, ler desta 
forma. Mas todos nós, sem exceção, podemos aprender a ler melhor e, 
gradualmente, ganhar mais pelos nossos esforços, direcionando-os para textos 
mais recompensadores. 

Podemos resumir o dito até agora em uma única frase: “a qualidade de 
uma leitura depende do esforço investido nela, pelo menos em se tratando de 
livros inicialmente acima de nossa capacidade e, por isso, capazes de nos 
levar à transição de estado de entender menos para estado de entender 
mais”. 

2 - Níveis de leitura 

Para Adler, existem quatro níveis de leitura. São “níveis” e não “tipos”, 
porque os níveis mais altos absorvem os mais baixos. São eles, do mais baixo 
para o mais alto: 

1.    Leitura Elementar:  corresponde ao nível ensinado na escola 
primária. A preocupação de quem lê nesse nível é com a linguagem em si, a 
decodificação da escrita, que com qualquer outra coisa. A pergunta 
norteadora desse nível é: “O que a frase diz?”. 



2.  Leitura de Averiguação ou Investigação (também chamada de 
pré-leitura ou garimpagem): este nível é voltado para a melhor avaliação 
possível de um texto ou livro em um período curto de tempo. Por exemplo, 
quando estamos de passagem por alguma livraria, vemos um livro capaz de ser 
interessante e precisamos saber se ele é bom antes de decidirmos se vamos 
comprá-lo. Existem alguns bons macetes para isso, dos quais trataremos mais 
adiante. Por ora, basta saber a pergunta básica deste nível é: “Este livro é 
sobre o quê?”. 

3.   Leitura Analítica: é a leitura completa, a melhor possível de se 
fazer, ativa por excelência. No dizer de Adler, “se a leitura de averiguação é a 
melhor a se fazer em um determinado período de tempo, então a leitura 
analítica é a melhor leitura possível quando não existe limite de tempo". É 
nível de leitura voltado basicamente para a compreensão, porém, se seu 
objetivo é apenas informação ou entretenimento, ele pode não ser 
necessário. 

4.   Leitura Sintópica (diz-se da relativa uniformidade dialetal dentro 
de um espaço) ou Comparativa: implica a leitura de muitos livros sobre certo 
tema, pondo-os em relação uns com os outros e com o tema. Estudantes de 
Ciências Humanas são obrigados a se familiarizar com ela. É o nível mais 
difícil de se alcançar, e não há pleno acordo sobre suas regras. Porém, é 
também o mais recompensador de todos os níveis. 

Por questões de espaço, aqui trataremos apenas da leitura de 
averiguação. 

2.1 - Leitura de averiguação 

Conforme já foi dito, este nível é, na verdade, pré-leitura, inspeção 
mais ou menos rápida de material. Por limitações de tempo, você não pode 
dar conta por inteiro ainda. Isso não significa ser pouco útil, muito pelo 
contrário. Pessoas com uma grande carga de leitura, sejam profissionais ou 
estudantes, podem se beneficiar muito com o conhecimento de técnicas 
simples de leitura de averiguação. Afinal, ela foi feita para poupar tempo e 
nem todo livro merece uma leitura analítica. Saber “separar o joio do trigo” 
é necessidade cada vez mais premente no mundo de hoje. 

Aqui vai lista de sugestões para boa garimpagem, divididas em duas 
fases para fins didáticos. 

1. a primeira tem como finalidade saber se o livro merece leitura mais 
atenta;  

2. a segunda, facilitar a leitura de livro difícil: 



Pré-leitura propriamente dita: 

Comece pela capa e pela folha de rosto. Muitos livros hoje têm títulos 
comerciais incapaz de sugerir algo sobre seu conteúdo, mas deixam uma pista 
no subtítulo. Veja o dito por ele, se houver um. Livros expositivos, de não-
ficção, normalmente têm um. 

Também preste atenção ao nome do autor. Soa familiar? Existe alguma 
referência extra? Livros de autores de algum renome frequentemente 
mostram ao lado do seu nome uma indicação do tipo “Autor de [nome de obra 
mais conhecida]”. 

Também verifique a edição do livro. Uma obra com várias edições e/ou 
reimpressões certamente é bem-sucedida e pode dar uma ideia da sua 
popularidade. Cuidado com o viés da prova social: o pensamento da maioria 
não necessariamente representa a verdade. Gente burra adora celebridades! 

No verso da folha de rosto costuma ficar a ficha catalográfica do livro, 
com a notação bibliográfica e os tópicos abordados. Isso é muito importante, 
especialmente quando se trata de livros de caráter mais acadêmicos. Por 
exemplo, na ficha catalográfica do excelente "A Educação dos Sentidos", de 
Peter Gay, editado pela Companhia das Letras, ficamos sabendo que o livro 
trata de: 

1. Classe média - História - século 19. 2. Sexo (Psicologia) - Aspectos 
sociais - século 19. 

Em uma ou duas linhas, fica sabendo o livro tratar da história dos 
aspectos sociais e da psicologia do sexo das classes médias no século 19. E 
ainda nem leu uma única frase realmente escrita pelo autor. 

Agora já sabendo de o que trata o livro, em linhas gerais, pode passar 
aos detalhes – o índice. É o mapa da estrutura do livro e sua confecção, 
especialmente quando se trata de ensaios e trabalhos acadêmicos, é 
essencial.  

Obras antigas eram extremamente minuciosas nos seus índices, com 
títulos representativos de verdadeiras sinopses. Porém, hoje em dia, esse é 
hábito entrou em desuso. Os velhos índices analíticos muitas vezes dão lugar a 
índices com títulos misteriosos mais parecidos com peças publicitárias. Ainda 
assim, você só vai saber se o índice é bom conferindo-o, então convém fazê-
lo. 

Além do índice tradicional (Sumário), algumas obras contêm índices 
onomásticos ou remissivos nas suas últimas páginas. Ali estarão listados nomes 



e temáticas de forma específica, bem como as páginas onde são citados. É 
uma boa fonte para ter um panorama dos assuntos tratados pelo autor e pode 
ser útil usá-lo para identificar passagens potencialmente interessantes e fazer 
uma leitura rápida. Naturalmente, a importância de algum assunto pode ser 
avaliada pelo número de vezes em que é citado e se isso acontece muitas 
vezes é possível que ele seja um dos pontos centrais do livro. 

Leia a contracapa do livro. Algumas vezes contém trechos da 
introdução, em outras, como em livros americanos, referências elogiosas 
publicadas na imprensa. O mais provável, em se tratando de obra brasileira, é 
você encontrar sinopse do livro feita pela editora. 

Leia a orelha. Livros mais recentes costumam trazer breve resenha da 
obra, assinada por alguém importante na área temática em questão, ou uma 
sinopse mais aprofundada se comparada à da contracapa. Também é comum 
encontrarmos uma nota biográfica do autor: onde nasceu, suas credenciais 
acadêmicas e/ou profissionais, outras obras que tenha escrito. Isso é 
especialmente útil em obras de não-ficção. 

Dê uma olhada na bibliografia, se houver. Ali você pode ter ideia da 
erudição do autor da obra em mãos, bem como ter referências sobre o mesmo 
assunto ou outros a ele relacionados. É até possível encontrar indicação mais 
importante para o tema do livro em mãos. Cruzando os autores ali indicados 
com o índice onomástico, pode-se ter ideia das das obras listadas foram mais 
importantes para o autor do livro em exame. 

O livro contém apêndices? Obras históricas ou jornalísticas, por 
exemplo, costumam deixar a reprodução mais extensa de fontes documentais 
ou iconográficas para essa parte do livro. Também é frequente encontrar 
estatísticas, tabelas, e outros dados muito pesados para serem transcritos no 
corpo da obra. Às vezes, trata-se de uma abordagem mais profunda de 
subtemáticas muito específicas. Em todo o caso, se há apêndices, dar uma 
olhada neles pode ser crucial para sua decisão sobre o livro valer ou não a 
pena. 

Folheie o livro. Leia alguns parágrafos, talvez duas ou três páginas, se 
o tempo permitir. Os últimos parágrafos de um capítulo muitas vezes contêm 
síntese do abordado nos anteriores, e os do último capítulo – não 
necessariamente o epílogo, quando existe – podem conter síntese das ideias 
centrais do livro todo. 

E, por último, mas não menos importante, ao folhear o livro, veja se a 
estética o agrada. Isso pode ser irrelevante para obras recentes, com apenas 
uma edição disponível, mas pode fazer muita diferença para aquelas mais 



antigas ou clássicas, disponíveis em várias edições, por vários editores ou, no 
caso de autores estrangeiros, em várias traduções.  

A fonte utilizada torna a leitura agradável? A impressão é boa ou há 
falhas? A paginação está correta? A diagramação (organização dos blocos de 
textos na página) é bem-feita? A encadernação é de boa qualidade ou o livro 
parece estar preste a soltar páginas?  

No caso da tradução, em se tratando de obras literárias ou mais 
técnicas, pode ser conveniente procurar alguma referência antes. Se toda 
tradução é uma traição, como dizia Voltaire, algumas traições são 
particularmente sórdidas e podem distorcer o pensamento do autor. Obras de 
filosofia e psicanálise vertidas do alemão, repletas de neologismos difíceis de 
traduzir para o português, por exemplo, costumam esbarrar nesse problema, 
como os leitores de Freud e Kant devem saber.  

A escolha da edição, nesse caso, se torna particularmente importante, 
especialmente quando algumas obras não são traduzidas do original, mas de 
outra tradução, geralmente inglesa ou francesa, e não raro antigas e 
“ajustadas” ao gosto da época. 

B) Leitura superficial 

Findas essas etapas, constituintes de um tipo muito ativo de leitura, 
você já será capaz de dizer bastante coisa sobre o livro em mãos, e se ele 
vale leitura analítica. Se não valer, nem por isso deixará de saber as ideias 
principais do autor, qual tipo de obra escreveu e ampliar sua cultura geral, 
quem sabe deixando o livro para uma consulta futura. 

Mas suponhamos o livro valer a pena e você optar por lê-lo de fato, ou 
simplesmente ter de lê-lo por obrigação. Ao fim de algumas páginas atentas, 
você descobre a obra ser muito complexa. Você chega à página 15 e se dá 
conta de não estar entendendo as coisas como deveria, e torna a ler do 
começo. Esbarra em algumas palavras ou frases obscuras, tenta decifrá-las e 
descobre estar perdendo muito mais tempo do disponível, empacado nas 
primeiras páginas. E a leitura se torna fonte de angústias. Os leitores de 
primeira viagem de literatura clássica talvez se identifiquem com essa 
situação.  

Leia sem se angustiar pelos pontos obscuros, pelas notas de rodapé 
herméticas, pelos neologismos mal explicados e as referências exóticas. Essa 
primeira leitura, aqui chamada de “superficial” no sentido positivo, serve 
para nos familiarizar com a obra em todos os seus aspectos: ideias centrais, 
estilo, vocabulário etc. Ela vai identificar os pontos mais ou menos difíceis, 
vai nos sinalizar para o tipo de ajuda talvez necessária, vai nos preparar, 



enfim, para a segunda leitura e o alargamento de nossa compreensão – 
benefício mais duradouro de uma boa leitura. 

Talvez tenham nos ensinado justamente o contrário. Muitos pais e 
instrutores bem-intencionados ensinam as crianças e jovens a procurar no 
dicionário qualquer termo obscuro, ou pesquisar sobre algum tema 
desconhecido surgido no texto. Isso não está errado, mas deve ser feito no 
momento certo, sem interromper a leitura inicial. Especialmente porque, 
especialmente no caso de crianças, a preocupação com esses detalhes e a 
angústia daí gerada pode fazer com a leitura se tornar uma atividade penosa 
demais. E abandoná-la para jamais retomá-la! 

Arte de Ler 

Há várias espécies de leitura e vários graus de habilidade em ler. Não é 
contradição afirmar este livro de Mortimer J. Adler, “A Arte de Ler”, ser para 
quem quer ler melhor ou ler de um modo diferente do habitual. 

Há regras da leitura a serem seguidas. Este é como um livro de ensino 
de habilidade, onde se estuda a arte de se subentender regras para cada um 
dos vários jogos, por qual razão e como aplicá-las, descrevendo a organização 
dessas partes na estratégia geral de um jogo vitorioso. A arte de ler tem de 
ser estudada de modo semelhante. Há regras para cada uma das etapas a 
serem percorridas, a fim de se completar a leitura de um livro. É a prática 
criadora dos bons hábitos. 

Ensinando aos outros, muitas vezes, se descobre não saber ler. Ao 
estudar com os filhos, em geral, os pais aprendem mais se comparada à 
aprendizagem dos filhos. É simples a razão. Eles desempenham maior 
atividade no trabalho de ensinar. Qualquer pessoa ao ensinar faz o mesmo: o 
trabalho ativo. Aprende mais em comparação a quem fica com papel de 
receptor passivo. 

Face à realidade demandante de atualização e reciclagem, a educação 
não se interrompe com a saída do colégio, nem tampouco a responsabilidade 
de nosso destino educacional é inteira do sistema escolar. Qualquer um pode e 
deve decidir por si mesmo se está satisfeito com educação recebida no 
colégio. Se não o está, seja autodidata! 

O jeito – único, talvez, admissível para muita gente – é aprender a ler 
melhor e, lendo melhor, aproveitar ao máximo os ensinamentos da leitura.  



Podemos ter ocupações sem nos obrigar a ler o tempo todo. Mesmo 
assim, em seus momentos de folga, seu cérebro necessita ser exercitado por 
alguma nova instrução –adquirida por conta própria através da leitura.  

Nossa profissão pode exigir a leitura de determinado assunto técnico ao 
longo do trabalho. Não importa se a leitura é para aprender ou para ganhar 
dinheiro. Pode ser bem ou malfeita. 

Antes de tudo, é preciso distinguir, de um modo mais perfeito, as 
diferentes espécies e graus de leitura.  

Uma das principais regras para se ler qualquer coisa é destacar as 
palavras mais importantes empregadas pelo autor. Sublinhar não basta, 
entretanto. Achar uma palavra importante é apenas o começo na pesquisa 
mais difícil do seu significado ou significados, comuns ou especiais, à medida 
em que vai aparecendo no contexto. 

Um significado pouco frequente do verbo em inglês “to read” é pensar 
ou supor. Ele se torna mais conhecido, quando se identifica com conjeturar 
ou prever, como nas expressões “ler as estrelas, ler a mão ou o futuro”. 

Isso leva ao significado de interpretar livros ou quaisquer documentos 
escritos. Há outros significados ainda:  

• como o de declamar (quando uma artista lê seu papel para o diretor);  

• como o de apreender o não perceptível pelo perceptível (quando 
afirmamos podermos ler o caráter de uma pessoa através de sua 
fisionomia);  

• como o de instruir acadêmica ou pessoalmente (quando alguém nos lê 
como fosse uma aula). 

Deve-se ler a palavra “leitura” como ela é usada neste texto, isto é, o 
processo de interpretar ou compreender o que ela representa para os 
sentidos, na forma de palavras ou outras marcas sensíveis. Esta não é uma 
interpretação arbitrária do significado real da palavra “leitura”. É uma 
questão de definir nosso problema ao ler, no sentido de receber comunicação.  

As regras para se ler e ouvir bem são em geral idênticas, embora mais 
difíceis de aplicar no último caso. Basta, por enquanto, distinguir ler de ouvir, 
considerando o que é escrito ou impresso e, não, o que é falado. Ser um bom 
leitor, ou melhor, um ótimo leitor, pode compensar o fato de ser um mau 
ouvinte. 



Um fato óbvio é a existência de uma perfeita hierarquia de habilidades 
na leitura. A leitura começa na escola primária e continua através de todas as 
etapas do sistema educacional. Temos de aprender a ler, para aprender, 
lendo. À medida em que aperfeiçoamos os componentes de nossa educação, 
se torna mais difícil ou mais complexo, temos então de aperfeiçoar, 
paralelamente, nossa habilidade em ler. 

  
Critérios da Boa e da Má Leitura 

Para classificar as etapas de uma leitura séria temos que esclarecer os 
critérios do melhor e do pior. Que critérios são esses?  

O primeiro critério refere-se ao quando dizemos que um homem lê 
melhor do que outro quando o critério de ler refere-se a um assunto mais 
difícil.  

O segundo critério refere-se à distinção entre leitura ativa e leitura 
passiva. A leitura é melhor ou pior, conforme seja mais ou menos ativa.  

Mortimer J. Adler, em “A Arte de Ler”, não define logo nem a boa, nem 
a má leitura. Apenas fala das diferenças, de um modo vago e geral. Talvez 
seja impossível fazer outra coisa. Antes de se conhecer as normas de uma boa 
leitura, não se compreenderá o que é preciso.  

Se os leitores continuarem como espectadores passivos, não saberão 
nunca o que significa ler melhor ou pior. Do mesmo modo, devem por em 
prática as regras da leitura, antes de serem, realmente, capazes de 
compreendê-las e de julgar seu próprio trabalho ou o trabalho alheio. 

A gente lê bem quando aprende tudo pretendido a ser transmitido pelo 
escritor. 

O que fazer, então?  

Pode-se pedir a algum melhor leitor para explicar os trechos difíceis ou 
indicar um compêndio ou comentário que simplificará tudo revelando a 
intenção do autor.  

Ou pode-se fazer como muitos ignorantes: não se preocupar com o que 
ultrapassa sua capacidade, achar já ter compreendidor o suficiente e nada 
mais interessa. Se tomar qualquer uma dessas atitudes, não estarálendo bem. 

O jeito é um só. Estudar o livro e se aplicar nele, sem auxilio de 
espécie alguma. Sem nada mais além da capacidade de sua inteligência, 
interpretar os símbolos defrontados, de modo a passar, gradualmente, de um 



estado de menor compreensão para um estado de compreensão maior. Tal 
progresso, realizado pela inteligência aplicada em um livro, consiste em ler 
bem o livro desafiante. 

Mortimer J. Adler define, assim, de um modo grosseiro, o que entende 
por boa leitura: o processo pelo qual uma inteligência se aperfeiçoa mediante 
o poder de sua própria aplicação. Antes, a inteligência compreendia menos, 
depois, passa a compreender mais. Isso por causa dos vários atos constituintes 
da arte de ler.  

Nem toda leitura é tão inteligente. Há muitas incapazes de elevar a 
inteligência, embora nos instruam, nos divirtam ou nos irritem. Donde várias 
espécies de leitura:  

1. para conhecer,  

2. para passar o tempo e  

3. para compreender.  

Existe diferença na finalidade daquilo lido. Mas há também diferença 
no objeto de leitura e no modo de se ler. Não se pode adquirir muita 
instrução com as histórias em quadrinhos, ou muita elevação intelectual com 
um almanaque. Se as coisas lidas são de diferentes valores, é necessário 
utilizá-las de acordo. E satisfazer cada uma dessas finalidades, indo em busca 
do assunto apropriado. 

Omitindo, por enquanto, a leitura como passatempo, há os outros dois 
tipos principais:  

1. a leitura instrutiva e  

2. a leitura para desenvolver nossa compreensão.  

O melhor leitor pode fazer isso e mais ainda. Aumentar sua 
compreensão, assim como seu cabedal de conhecimentos. 

Quando se consegue compreender mais aquilo antes compreendido 
menos – em virtude de um esforço intelectual próprio – tem-se a agradável 
sensação de alguém quando se emancipou. Aprendeu a aprender com 
autonomia, isto é, com maturidade.  

Seguirá na vida, então, por conta própria ou com a pequena ajuda de 
um amigo, o “professor morto”, isto é, um autor de livro não presente “ao 
vivo” em sua orientação. Sendo bom leitor, você assume sua própria 



responsabilidade, pessoal e intransferível, de se tornar uma pessoa sábia em 
conhecimentos e com bons valores morais. 

Ler é aprender 

Certas vezes, e não sempre, a sabedoria se realiza pela leitura: a 
aquisição de conhecimentos, mas, não, de habilidade. Se concluirmos, 
entretanto, que a espécie de leitura que resulta em maior erudição ou 
compreensão é idêntica à espécie de aprendizado que resulta em mais 
conhecimento – estaremos cometendo um grande erro. Estaremos dizendo que 
ninguém pode adquirir conhecimento, a não ser através da leitura, o que é 
falso. 

Mortimer J. Adler, em “A Arte de Ler”, afirma, na história da educação, 
os homens sempre terem feito a distinção entre a instrução e a descoberta, 
como fontes de conhecimentos. A instrução ocorre quando um homem ensina 
a outro, mediante a fala ou a escrita. Podemos, no entanto, adquirir 
conhecimento, sem que ninguém nos ensine. Se não fosse assim, e se cada 
professor tivesse um mestre naquilo que, por sua vez, ensina a outros, nunca 
se teria começado a adquirir conhecimento. Daí a descoberta – processo de 
aprender graças à pesquisa, à investigação, ao raciocínio, sem mestre de 
espécie alguma. 

A descoberta está para a instrução, assim como aprender sem professor 
está para aprender com sua ajuda. Em ambos os casos, a atividade é de quem 
aprende. Seria um grave erro supor que a descoberta é ativa, e a instrução 
passiva. Não há aprendizado passivo, assim como não ha leitura inteiramente 
passiva. 

A arte de ler, em síntese, compreende as mesmas habilidades 
constituintes da arte da descoberta:  

1. agudeza de observação,  

2. memória pronta,  

3. fertilidade de imaginação e,  

4. por certo, uma inteligência habituada à analise e à reflexão.  

Embora, em geral, sejam idênticas, as habilidades podem ser 
empregadas diferentemente nos dois tipos principais de aprendizado. 

Mortimer J. Adler insiste, ainda, nos dois erros ocorridos 
frequentemente.  



Um erro é cometido por quem escreve ou fala de uma arte de pensar 
como se tal coisa existisse por si mesma. Como nunca pensamos fora dos 
processos do aprendizado e da pesquisa, não há arte de pensar independente 
da arte de ler e ouvir, de um lado, e da arte da descoberta, de outro.  

Se for verdade a proposição “ler é aprender”, será também verdade 
“ler é pensar”. Uma noção exata da arte de pensar só pode ser dada com uma 
análise completa da leitura e da pesquisa. 

O outro erro é feito por quem escreve sobre a arte de pensar como se 
ela fosse idêntica à arte da descoberta. Um exemplo notável desse erro é 
limitar a discussão sobre o pensamento ao aprendizado pela descoberta. Mas 
esta é apenas uma das principais maneiras de pensar. É igualmente 
importante saber como pensamos, quando lemos um livro ou assistimos a uma 
aula.  

Talvez seja até mais importante para os professores na ação de 
instrução. A arte de ensinar se refere à arte de aprender, como a arte de 
escrever se refere à arte de ler.  

Mortimer J. Adler duvida alguém, se não sabe ler bem, conseguir 
escrever bem. Duvida ser capaz de ensinar, quem não possui a arte de se 
instruir. 

Perde-se muito mais tempo em habilitar os alunos a fazerem 
descobertas sozinhos em vez de habilitá-los a aprender com os outros. Não há 
vantagem nenhuma em gastar energia para descobrir o que já foi descoberto. 
Devemos poupar nossa habilidade para pesquisar tudo o que não é conhecido 
por nós e exercitá-la para aprender primeiro o que os outros já sabem e 
podem nos ensinar. 

Perde-se um tempo enorme em cursos práticos. E a única desculpa para 
tal excesso é, assim, os alunos aprenderem a pensar. Em verdade, os alunos 
pensam, mas só uma espécie de pensamento. É mero treinamento. 

Um homem bem-educado, e, mesmo, um cientista, é capaz de 
aprender com a leitura também. As gerações humanas não precisam aprender 
tudo por si como se, antes, nada se tivesse aprendido. A verdade é elas não o 
poderem fazer, nem com toda a força de vontade. 

Muitas das regras formuladas para a leitura de livros podem se aplicar 
ao ato de assistir a aulas. Entretanto, é bom limitar nossa discussão à arte de 
ler ou, pelo menos, dar mais ênfase à leitura, deixando as outras aplicações 
se tornarem problemas secundários.  



Ouvir é aprender com um professor-vivo, enquanto ler é aprender com 
um professor-morto. Esse alguém não está presente, a não ser através de seus 
escritos. 

Enfim, a hipótese de Mortimer J. Adler, em “A Arte de Ler”, é: “se a 
arte de ler não for cultivada, como ela não o é na educação de hoje, o uso de 
livros deve se reduzir cada vez mais”.  

Evidentemente, esse livro interessa a quem ainda está no colégio, 
escola ou faculdade. Mas interessa, também, a quem não está mais, pois pode 
depender dos livros – único meio de continuar a educação – e precisa saber 
como utilizá-los para uma aprendizagem conveniente. 

Você sabe estudar? 

Claudio Moura Castro, em seu livro “Você sabe estudar?”, ensina 
também Como Ler Um Livro.  Reproduzo abaixo seu texto de forma mais 
sintética para finalidade didática. 

Durante sua vida estudantil, você tem duas formas principais de 
aprender:  

1. assistindo às aulas e  

2. lendo livros.  

Depois de formado, é possível continuar aprendendo por observação, 
mas acabam-se as aulas. Para assuntos mais abstratos, é preciso recorrer aos 
livros por conta própria. 

É bem provável sua vida profissional ser muito mais interessante e ter 
riqueza intelectual se você tiver o hábito de ler bons livros. Isso porque 
grande parte do conhecimento adquirido ao longo da vida chega pela via da 
palavra escrita, seja ou não impressa em papel. 

Ler é aprender com um professor ausente. Na leitura há segredos, há 
uma arte de ler. Portanto, faz sentido dominar essa arte. 

De fato, se você não for um bom leitor, perderá tempo, aprenderá 
pouco e a leitura será um sofrimento. Se esse raciocínio estiver correto, um 
dos bons investimentos para assegurar o seu futuro é saber ler com 
competência. Ler um livro não é um processo intuitivo. É preciso aprender 
como se faz. 



A maioria dos alunos universitários não sabe achar a ideia central em 
um texto bem escrito.  

Obviamente, há escritos e escritos. Muitos são pobres ou toscos. Outros 
são carentes de ideias centrais, ou, se as têm, são tortuosas ou estão mal 
desenvolvidas. Mas não é deles que falamos. Aliás, por que ler livros 
irrelevantes, havendo tantos bons? 

Para nos ensinar a ler, aprendamos com o filósofo Mortimer Adler, por 
muitos anos redator chefe da Enciclopédia Britânica. E, também, autor de 
uma obra conhecida, Como ler livros, escrita na década de 1940. É um livro 
recordista de vendas e continua sendo reeditado até os dias de hoje. A 
reputação do autor e o mero fato do livro ter uma sobrevida de meio século 
sugerem ser uma boa escolha. 

Inicialmente, é preciso entender haver duas maneiras de ler: ativa e 
passiva. Aliás, essa é a mesma diferença entre estudo ativo e passivo. 

Na leitura passiva, as palavras vão sendo decifradas e as informações 
empilhadas na nossa memória. Para leituras mais simples ou puramente 
informativas, nada errado com isso. É assim mesmo. A dificuldade não está na 
leitura – que não requer muito esforço mental. Basta a memória. 

Vai se registrando as informações na memória, sem que haja algum 
desafio de entender ou decifrar. Não é muito diferente de ler uma lista 
qualquer. Nada a entender, nenhum obstáculo maior. 

Aliás, se você ler um livro e, facilmente entender tudo, isso significa 
que não oferece mais do que informação. Do ponto de vista de ideias, é um 
livro pobre. Pode ser supremamente útil, mas não se embrenha no desafio de 
decifrar o entendimento das ideias. Sua leitura é inevitavelmente passiva. De 
fato, a leitura passiva não promove uma real compreensão do assunto, se é 
que há alguma ideia a ser dominada. 

Contudo, se um livro lida com ideias, uma leitura ativa praticamente se 
impõe. Nesta você tem empatia com o autor, pensando conjuntamente com 
ele na organização lógica das ideias. 

É da natureza de uma leitura ativa colocar o leitor na posição de 
alguém capaz de examinar criticamente o escrito, tentando encontrar falhas. 
A lógica está certa? Os fatos reunidos em defesa do argumento estão a favor 
das ideias defendidas? O quadro descrito corresponde com a sua experiência 
vivida? 



Frequentemente, jornalistas e escritores devem comentar livros e 
artigos, a pedido de jornais ou de revistas. Para redigir suas resenhas, devem 
lidar com perguntas do tipo:  

1. Qual a mensagem principal do autor?  

2. Isso está certo?  

3. Concordo com esse argumento?  

4. As fontes usadas para as informações são boas?  

Tais profissionais, ao receberem suas incumbências, necessariamente, 
entram em um modo ativo de ler. Se não tiverem nada de interessante a 
dizer, mais cedo ou mais tarde vão perder o emprego. Pesquisadores também 
respondem a perguntas semelhantes, comentando os trabalhos de seus 
colegas. Mal comparando, é assim o jeito de se ler um livro, coletando críticas 
ou concordâncias, diz Claudio Moura Castro. 

Isso tudo requer bem mais além de depositar fatos e datas na memória. 
A leitura ativa requer iniciativa, requer atenção. É o esforço de pensar. É um 
diálogo imaginário com o autor. Obviamente, dá mais trabalho, porém, gera 
um nível de compreensão muito mais profundo. Assim, quando falamos de 
leituras com substância, o convite à leitura ativa não é para ser rejeitado. 

Em certas situações, o objetivo de ler um livro pode ser conseguir 
informações sobre esse ou aquele assunto. Mas não é simplesmente isso. 

Aliás, não estamos falando de leituras de contos, romances ou ficção 
em geral. Nesse tipo de livro, a maneira de ler é drasticamente distinta. 
Neles, o processo é para ser linear, e tem de ser assim para acompanhar a 
narrativa. Página por página, somos conduzidos pelo autor nos meandros de 
seu enredo. Ele precisa criar o clima, descrever o mundo no qual seus 
personagens atuam. Além disso, um bom romance tem elementos surpresa. 
Não sabemos o que vai acontecer e isso é parte da graça de um romance. Se 
saltarmos as páginas para ver o desenlace, o livro perde o interesse. 

Mas é diferente no caso de um livro de Biologia, Física, Economia ou 
Psicologia. Nele, a melhor leitura não é linear, começando da primeira página. 
Afinal, esse tipo de livro não deve conter surpresas ao longo da leitura. 

Quando nos deparamos com alguma ideia importante, nossa mente já 
deve estar minimamente preparada para encontrá-la e entendê-la. Como, 
muitas vezes, o livro lida com ideias complicadas, essa preparação prévia é 
fundamental. 



Um bom livro tem um fio-condutor com uma ou mais ideias, em torno 
das quais seu argumento se desenvolve. Para que uma leitura desse tipo faça 
sentido, há o desafio de identificar as ideias em torno das quais se estrutura a 
narrativa do autor. Se não conseguirmos pôr em relevo as grandes ideias, o 
livro não nos trará apenas um amontoado de fatos e informações desconexas. 
E achar esse fio da meada nem sempre é fácil. 

Daí as estratégias para ler um livro, apresentadas a seguir por Claudio 
Moura Castro no livro “Você sabe estudar?”. 

A principal estratégia consiste, exatamente, em não fazer como 
habitualmente, ou seja, começar na página um e ir até a última. Em vez 
disso, o livro deve ser “conquistado” em três etapas:  

1. primeiro, uma leitura por inspeção; 

2. depois, uma leitura analítica; 

3. finalmente, a comparação das ideias originais apresentadas com outras 
disponíveis em teorias e interpretações conhecidas.  

São níveis crescentes de profundidade de leitura. 

Um livro é para ser provado, engolido ou mastigado e, depois, digerido. 
Começamos “experimentando” o livro. Nessa prova inicial, começamos a 
entender o seu assunto e a perceber quais são suas principais ideias. Somente 
depois passamos a mergulhar plenamente na sua leitura. 

Na fase inicial, enfrentamos o desafio de descobrir quais são suas 
grandes ideias e assuntos, mesmo se não chegarmos a entendê-los. Sem isso, a 
leitura linear avançaria às cegas, sem saber o que virá na próxima página ou 
no próximo capítulo. Iríamos aos trambolhões, com nossa mente vagando 
como em um romance policial de suspense. 

Em um livro de ideias, faz todo sentido dar uma olhada nas conclusões, 
antes de enfrentar a leitura sistemática. Em contraste, não vamos à última 
página de um romance policial para ver quem foi o assassino. Nos livros de 
ideias, queremos exatamente o oposto. A não-ficção exige mapear o caminho, 
previamente, para não nos perdermos. 

Na fase de inspeção, há outro lado muito prático. Essa primeira 
exploração visa também decidir se vale a pena ler o livro. Com tanta coisa 
boa para ler, por que gastar tempo com obras menores e de pouco interesse? 
Se tem pouco valor ou originalidade em relação ao já conhecido? Nesses 
casos, uma pré-leitura pode ser o suficiente para dar uma ideia de o que trata 
o livro e, se for o caso, parar por aí. 



[Fernando Nogueira da Costa: este é um grande problema da literatura 
acadêmica contemporânea, composta por artigos-resenha com inúmeras 
citações de autores muito conhecidos sem nada acrescentar de original. Não 
os supera com uma análise crítica, mantendo o que se sustenta, mas 
avançando novas ideias dedutivas. Pelo contrário, na ânsia do publish or 
perish, o que se faz em geral é uma mera apologia dos gurus teóricos de cada 
corrente de pensamento. Por isso, deixou-me de interessar a leitura de 
autores, por exemplo, “louvadores de Marx, Keynes, Schumpeter”, entre 
outros grandes mestres, cujas ideias básicas já conheço.] 

Igualmente útil é mapear as partes do livro capazes de nos interessar 
mais. Na maioria das vezes, ler todas as páginas não é uma boa ideia, pois, 
em geral, há muito material não tão interessante para objeto de preocupação 
no momento. 

No fundo, essa leitura inicial consiste em folhear o livro da frente para 
trás, de trás para frente, lendo alguma coisa aqui, outra acolá. Se há gráficos 
e tabelas, esses costumam oferecer o miolo do argumento. 

[Fernando Nogueira da Costa: por exemplo, eu logo busco ler a 
estatística, para ver o grau de atualidade da narrativa, se o caso é de análise 
da conjuntura.] 

Leitura Superficial ou Pré-Leitura 

Claudio Moura Castro, no livro “Você sabe estudar?” examina com mais 
detalhes a primeira leitura de um livro, uma técnica que não é ensinada nas 
escolas e até parece amalucada. É dispensável para quem leu o livro de 
Mortimer J. Adler, “A Arte de Ler”. 

1. TÍTULO E PREFÁCIO 

É o primeiro contato com o livro. O que sugere o título? Será possível 
adivinhar seu conteúdo só com essa informação? Que tipo de mensagem ou 
ideia poderá estar contida nas suas páginas?  

A leitura ativa consiste em se fazer essas perguntas e ver se são 
respondidas pelo título ou pela leitura do prefácio, no qual o autor justifica 
suas razões para escrever o livro. 

Novamente aí, aflora a diferença entre romances e obras científicas. 
Quando Eça de Queiroz deu a seu livro o título Primo Basílio, não buscava 
oferecer qualquer ideia sobre o que conteriam suas páginas. Em oposição, o 
livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies através da seleção natural ou a 



preservação das raças favorecidas na luta pela vida, dá uma boa ideia sobre o 
tema da obra. O Capital, de Marx, só no título principal, já sugere que o livro 
descreve o sistema capitalista. O vago ou pitoresco de um e o sugestivo dos 
outros reforçam a diferença entre os gêneros. 

2. SUMÁRIO 

Um bom sumário costuma mostrar o fio-condutor do livro. De onde o 
autor parte, que tipo de ideias apresenta? Com uma breve leitura dele, em 
livrarias ou sites de editoras, você vai analisar o que virá pela frente, quando 
for realmente ler o livro. 

3. BIBLIOGRAFIA 

Se você tem familiaridade com o assunto, ao ver quem o autor cita, já 
terá uma ideia do tipo de orientação teórica seguida. Um livro com muitas 
referências a Marx, Engels e Lênin sugere um autor de esquerda. Se cita 
autores como Adam Smith, David Ricardo, Marshall e Milton Friedman, 
provavelmente, é mais autor liberal. Se idolatra Carl Menger, Eugen von 
Böehm-Bawerk, Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek, sem dúvida, é autor 
ultraliberal. Se cita só autores neoclássicos contemporâneos – e colegas da 
FGV-RJ ou da PUC-Rio de Janeiro –, é típico autor neoliberal tupiniquim. Isso 
sem falar nos meus colegas pós-keynesianos, só citam Keynes, Davidson, 
Minsky, Kregel e meu amigo Carvalho... 

O livro não fica desqualificado se o autor é de uma corrente ou outra. 
Mas, ao saber qual é a orientação do autor, ficamos mais prevenidos quanto 
ao tipo de forças e fragilidades que pode haver nos raciocínios e nas teses 
apresentadas. 

Claudio Moura Castro afirma, acriticamente: “naturalmente, se o autor 
cita obras que não merecem confiança, ficamos imaginando que o mesmo 
pode acontecer com o seu livro. Pode até não valer a pena lê-lo. Isso 
acontece com muito mais frequência do que se imagina”.  

Com isso ele incorre no viés da auto validação ilusória: só ler os 
autores com quem tem afinidade, não questionando as próprias ideias e não 
se preparando para o debate intelectual/ideológico. 

Na verdade, ler sempre mais do mesmo é uma forma de estupidez. A 
melhor atitude intelectual é auto subversão das próprias ideias. Testar sempre 
suas hipóteses é seguir o método científico – o não pluralismo é cegueira 
ideológica. 

4. CAPA E ORELHAS 



A capa, em geral, diz pouco. Mas na orelha, o livro tenta conquistar 
seus potenciais leitores. Nela há uma séria tentativa para atraí-los, sugerindo 
o que podem ganhar conhecendo o que está no texto ou a importância das 
ideias que defende. Portanto, para ter uma boa noção do que o livro contém, 
as orelhas são imperdíveis. Costumam ser um bom sumário, tão persuasivo 
quanto consegue o autor.  

5. CAPÍTULOS MAIS IMPORTANTES 

Antes de ler todo o livro, uma boa ideia é ler rapidamente o capítulo 
introdutório. Nele, o autor alinha as ideias que vai desenvolver no texto. 
Costuma ser um guia para o que vem à frente. Mas, em geral, não antecipa as 
conclusões. 

O capítulo final é o do desenlace. O que quer que o autor queira dizer 
estará redito com mais força nas conclusões. Nela, os bons autores 
abandonam os detalhes, o tecnicismo e as nuances metodológicas e tentam 
mostrar o que de importante encontraram. Mostram também que implicações 
têm seus achados para o avanço da disciplina. Em textos mais técnicos, 
sugerem novas linhas de pesquisa abertas pelo estudo. 

Para fixar ideias, todo esse processo de pré-leitura não deve levar mais 
do que uma hora. Em geral, leva bem menos, dependendo da dificuldade do 
livro e do seu tamanho. Como resultado dessa fase, o leitor já deve ter uma 
boa ideia sobre o assunto do livro e as principais ideias que vai encontrar. O 
que está no texto, mais ou menos, se encaixará nas grandes ideias que já se 
formaram na sua cabeça. 

Leitura Analítica e Leitura Comparativa 

Claudio Moura Castro, no livro “Você sabe estudar?”, diz, depois da fase 
de leitura inicial, começar a leitura analítica. O que veio antes é uma 
exploração do livro, para não ler às cegas e não ter surpresas. É como se fosse 
o trailer de um filme. 

Nesse momento, passamos para uma leitura metódica. Aqui, 
novamente, Mortimer Adler nos reserva uma surpresa. De início, propôs 
folhear o livro, beliscando um pedaço aqui, outro acolá. Agora, ele propõe 
uma leitura perfeitamente linear. 

É para ler da primeira à última página, entendendo ou não, mas sem 
parar, mesmo se faltar compreensão. É para entender o que der para 
entender nessa leitura corrida. 



Nesse ponto, Castro discorda ligeiramente de Adler. “Diria que vamos 
ler linearmente todas aquelas partes do livro que nos interessam em 
particular. Não necessariamente todo o livro, pois lemos para aprender 
alguma coisa e, muitas vezes, os livros entram em assuntos que não estão no 
nosso campo de interesse, pelo menos naquele momento”. 

Depois da maratona de ler o livro inteiro, chega a hora de voltar aos 
capítulos mais importantes e mais difíceis. Uma coisa é certa: após ter lido o 
livro de ponta a ponta, esses mesmos capítulos se tornarão bem mais fáceis. O 
que não foi entendido na primeira leitura corrida pode ficar quase óbvio nessa 
segunda. 

A leitura comparativa é a fase mais nobre e mais difícil. Quais lições o 
autor nos ensina? Como elas convivem com outras existentes no espaço 
intelectual desses assuntos? 

A leitura comparativa consiste em confrontar o que está no livro com o 
estado da arte intelectual em assuntos iguais ou parecidos. É a fase mais 
criativa e, certamente, a mais difícil. 

Voltando ao exemplo já citado, queremos nos colocar na posição de 
quem faz uma resenha ou avaliação crítica de um livro. Mostre os pontos 
fortes, critique fraquezas, compare com outras obras e pondere sobre a 
contribuição do autor. 

Há cursos de leitura dinâmica. Eles prometem a leitura de um livro em 
poucos minutos. Verdade? Vale a pena fazer tais cursos? 

A resposta é: depende do assunto. Em alguns, quanto mais rápido se lê, 
melhor, pois ou é assunto simples de entender ou são descrições sem oferecer 
dificuldades. 

Em outros livros, aumentar a velocidade significa passar a não entender 
nada. Duas páginas de Filosofia podem ser assunto para um dia inteiro de 
leitura. E pode não ser suficiente. 

Mesmo dentro do mesmo livro, alguns trechos são difíceis e requerem 
ler, calmamente, várias vezes. Outros podem ser lidos “na diagonal”, pois 
seus temas são periféricos ou de menor importância para a tese central do 
autor – ou para o nosso interesse naquele momento. 

Livros descrevendo pesquisas costumam ter longos capítulos de revisão 
de literatura e descrição das amostras e dos métodos usados. Em certas 
situações, os métodos são convencionais e temos confiança na competência 
do autor. É possível uma leitura mais rápida ou superficial. Em outros livros, 



as vulnerabilidades do argumento podem estar na metodologia usada. Esse 
capítulo merece, então, toda a atenção. 

Ler é um exercício de raciocinar sobre as teses apresentadas. Se o 
ponto vulnerável está em uma nota de rodapé, paciência, trate de lê-la. 
Senão a leitura será incompleta e/ou defeituosa.  

Portanto, não há uma velocidade de leitura recomendada a se aplicar a 
todos os livros ou textos. Saber ler rápido é importante para vencer páginas e 
mais páginas de menor relevância. Mas de nada serve em outros trechos ou 
em livros difíceis. 

A arte de ler: ou como resistir à adversidade 

Michèle Petit dá lições sobre “A arte de ler: ou como resistir à 
adversidade”.   

Ninguém deveria ser obrigado a “gostar de ler”. Nada desestimula mais 
a se aproximar de um livro como tais pressões. Cada um deve ser livre para 
preferir os trabalhos manuais, os esportes ou o jogo à leitura e/ou à escrita.  

Estamos, nesse caso, no campo dos “lazeres”, socialmente construídos, 
onde as inclinações pessoais prevalecem. Todavia, cada um deveria poder ter 
a experiência de quando a apropriação da cultura escrita é desejável. E ela é 
possível por pelo menos três motivos. 

O primeiro motivo é não estarmos mais no tempo quando as exigências 
técnicas requeriam numerosas tarefas ou ofícios. Eram transmitidas pela 
imitação gestual e não por uma explicitação verbal.  

Ser inábil com a escrita é hoje uma pesada desvantagem em uma 
grande quantidade de setores. Com a aceleração das mudanças, cada um, ao 
longo de sua vida, será sem dúvida chamado a exercer sucessivamente 
diversas profissões.  

A familiaridade com a escrita é um fator decisivo do devir social e, 
antes disso, do destino escolar. Condiciona em boa parte esse devir, mesmo se 
muitos outros elementos entram em jogo, destacadamente, o capital 
relacional. A atitude bloqueada em relação aos livros e a hostilidade diante da 
leitura, que muitos jovens estudantes manifestam, são muito prejudiciais para 
o percurso escolar e, principalmente, o profissional universitário. 

É muito mais difícil ter voz ativa no espaço público quando se é inábil 
no uso da cultura escrita. Essa é a segunda razão pela qual ninguém deveria 
ser excluído dela. Ter familiaridade com a leitura, assim como com a escrita, 



não é suficiente e não garante nada, mas quem está distante dela corre todos 
os riscos de ficar fora do jogo.  

Mesmo quando a visibilidade midiática, os signos exteriores de riqueza, 
a cultura técnica ou o desempenho esportivo parecem ter prevalecido há 
muito tempo sobre os valores literários, o poder permanece ligado à escrita. 
Se o Presidente da República se exibe nas ruas, é em uma biblioteca, ante os 
livros, onde ele posa para a fotografia oficial ou a entrevista televisa. E, no 
cotidiano, ele se aconselha com homens de letras. 

O terceiro motivo é o recurso facilitado à cultura escrita permitir, não 
apenas aceder ao campo do saber e da informação, mas ainda lançar mão das 
imensas reservas da literatura, sob todas as suas formas, cuja riqueza é 
indubitavelmente sem igual para se construir ou se reconstruir na 
adversidade.  

Certamente, não é o único meio. A maioria dos empreendimentos 
humanos tem uma função mais ou menos terapêutica. Em muitos casos, 
porém, esse não é um recurso suficiente. Somos seres de linguagem e seres de 
narrativas. Estas possuem um valor reparador. 

Todo ser humano sente, de modo vital, necessidade de ter à sua 
disposição espaços onde encontrar mediações ficcionais e simbólicas. “Venho 
aqui para existir”, disse uma jovem em uma biblioteca da periferia. Ela lia 
“para não existir de maneira vegetativa”, “para não se deixar destruir”. 
Tratava-se de um verdadeiro “empreendimento de sobrevivência”, em um 
contexto de clausura familiar e de grande solidão.  

Em situações de crise, encontram-se tais atos de resistência de homens 
e mulheres sob várias formas. Eles não economizam meios, não economizam 
textos — ou, às vezes, imagens — capazes de abrir o horizonte para resistir ao 
confinamento, aos constrangimentos e às eventuais tentativas dos poderes — 
políticos, simbólicos ou domésticos — de entravar, estreitar e controlar seus 
movimentos. Eles se esforçam para salvaguardar um conhecimento próprio e 
do mundo, para preservar frente e contra tudo um espaço de pensamento, 
uma dignidade e uma parte de liberdade, de sonho, de inesperado. 

A literatura, a cultura e a arte não são um suplemento para a alma, 
uma futilidade ou uma falsa erudição, mas conteúdo reflexivo para nos 
apropriarmos, para “furtamos”. Deveria estar à disposição de todos, desde a 
mais jovem idade e ao longo de todo o caminho, para servir-se dela quando 
quiserem, a fim de discernir o que não viam antes, dar sentido a suas vidas, 
simbolizar as suas experiências.  



Elaboramos, via leitura e escrita, um espaço onde possamos encontrar 
um lugar, viver tempos um pouco tranquilos, poéticos, criativos, e não apenas 
ser o objeto de avaliações em um universo produtivista. Conjugamos os 
diferentes universos culturais onde cada um participa. Tomamos o nosso lugar 
no devir compartilhado e entramos em relação com outros de modo menos 
violento, menos desencontrado, pacífico. 

Michèle Petit sintetiza seu livro “A arte de Ler: ou Como Resistir à 
Adversidade” com a seguinte ideia: “Os recursos culturais são vitais. A 
biblioteca é tão importante para nós quanto o ar ou a água!” 

Mitos, contos, lendas, poemas e romances dão a ilusão de o próprio 
tempo poder ser capturado na trama das palavras. No final das contas, é uma 
conjuração da morte o que a literatura autoriza: as histórias transmitidas nos 
inscrevem em um infinito reivindicado por nós. 



Parte II -  
ARTE DE PENSAR 

  



Animal Humano: Meio Racional, Meio Irracional 

O livro best-seller de Yuval Noah Harari, Sapiens, conta como três 
revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos, definindo o 
curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história há cerca de 70 
mil anos. A Revolução Agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A 
Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, deu início a algo 
completamente diferente? 

Muito antes de haver História, já havia seres humanos. Animais 
bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões 
de anos atrás. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram de 
muitos outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. 

Os humanos pré-históricos eram animais insignificantes, cujo impacto 
sobre o ambiente não era maior que o dos organismos de outras espécies. Os 
animais pertencem a uma mesma espécie se eles tendem a acasalar uns com 
os outros, gerando descendentes férteis. As espécies que evoluíram de um 
mesmo ancestral são agrupadas em gênero.  

Somos descendentes do Homo sapiens – a espécie sapiens (sábia) do 
gênero Homo (homem). O Homo sapiens também pertence a uma família 
(agrupamento de gêneros) classificada de grandes primatas como os 
chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. 

O termo “sapiens” designa membros da espécie Homo sapiens. Já o 
termo “humano” se refere a todos os membros do gênero Homo. Os humanos 
surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um 
gênero anterior de primatas. 

Humanos arcaicos deixaram sua terra natal para se aventurar e se 
assentar em outros continentes. Como a sobrevivência em condições 
ambientais distintas requeria características diferentes das necessárias à 
sobrevivência na África, as populações humanas evoluíram em direções 
diferentes. 

Os neandertais, mais robustos e mais musculosos do que os sapiens, 
estavam bem adaptados ao clima frio da Eurásia ocidental da Era do Gelo. As 
regiões mais ocidentais da Ásia foram povoadas pelo Homo erectus, “Homem 
ereto”, que sobreviveu na região por quase 1,5 milhão de anos, sendo a 
espécie humana de maior duração. Na Indonésia, viveu o Homo soloensis, 
adaptado para a vida nos trópicos. Homo floresiensis chegava a uma altura 
máxima de apenas um metro e pesava não mais de 25 quilos. 



Enquanto esses humanos evoluíam na Europa e na Ásia, a evolução na 
África Oriental não parou. O berço da humanidade continuou a nutrir 
numerosas espécies novas, como o Homo rudolfensis, o Homo ergaster e, há 
150 mil anos, a África Oriental estava povoada por sapiens que se pareciam 
exatamente como nós. A autodenominação de Homo sapiens (“homem sábio”) 
se enxerga superior às demais porque é sobrevivente. 

Aproximadamente de 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás, o mundo 
foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. Há cerca de 70 
mil anos, os sapiens da África Oriental se espalharam pelo território da 
Eurásia, cuja maior parte já era ocupada por outros humanos. 

A Teoria da Miscigenação conta uma história de atração, sexo e 
miscigenação. À medida que os imigrantes africanos se espalharam pelo 
mundo, eles procriaram com outras populações humanas, e as pessoas, hoje, 
são resultado dessa miscigenação.  

A Teoria da Substituição, conta uma história muito diferente – uma 
história de incompatibilidade, repulsa e, talvez, até mesmo genocídio. 
Sapiens e neandertais tinham anatomias diferentes, e muito provavelmente 
hábitos de acasalamento e até mesmo odor corporal diferentes. 
Provavelmente tinham pouco interesse sexual uns pelos outros. Eles não 
poderiam produzir descendentes férteis porque o abismo genético, separando 
as duas populações, já era intransponível. Logo, todos os humanos existentes 
têm mais ou menos a mesma bagagem genética. Não existem distinções 
raciais entre os animais humanos sobreviventes, todos descendentes dos 
Sapiens. 

O período de 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás testemunhou a 
invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas essenciais para 
costurar roupas quentes. São de então os primeiros indícios incontestáveis de 
religião, comércio e estratificação social. Essas conquistas resultaram de 
revolução nas habilidades cognitivas dos sapiens.  

Os sapiens eram melhores caçadores e coletores – graças à 
superioridade de sua tecnologia e de suas habilidades sociais –, e por isso se 
multiplicaram e se espalharam. A competição por recursos talvez tenha 
deteriorado fontes de alimentação das demais raças humanas e irrompido em 
violência e extermínio. A tolerância não é uma marca registrada dos sapiens. 
Terá havido uma “limpeza étnica”, eufemismo para genocídio, nos primórdios 
da história da espécie animal humana? 

O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar, entre 70 mil 
anos atrás a 30 mil anos atrás, constitui a Revolução Cognitiva. Mutações 
genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, 



possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se 
comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo e versátil. 
Resultaram em mutações da árvore do conhecimento. 

Nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca, compartilhando 
informações sobre o mundo. O Homo sapiens é antes de mais nada um animal 
social. A cooperação social, sob forma de alianças, foi e é essencial para a 
sobrevivência e a reprodução. 

Os instintos especificamente humanos são aqueles formados desde 
nossos primórdios na savana africana. As características herdadas são 
transmitidas por genes. Percebemos diferença entre a mente com a qual 
nascemos e a mente “formada”, via aprendizado, cultura e socialização. 

Instinto básico é essencialmente a parte do nosso comportamento não 
resultante de aprendizado. Nosso ambiente natural e cultural, e daí nosso 
aprendizado, ambos têm uma influência poderosa no modo pelo qual nossos 
instintos se expressam. Os instintos humanos herdados de ação, desejo, razão 
e comportamento conduzem os instintos básicos de sobrevivência, 
reprodução, proteção e competição. Muitas vezes esses instintos primários 
predominam sobre nossa racionalidade. Somos meio racionais, meio 
irracionais... 

Arte de Pensar Claramente 

Os textos de Rolf Dobelli contidos no livro “A arte de pensar 
claramente: Como evitar as armadilhas do pensamento e tomar decisões de 
forma mais eficaz” (1ª. ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2013) foram publicados 
entre 5 de setembro de 2010 a 29 de agosto de 2011 como artigos semanais 
em jornal alemão e suíço. Além do seu trabalho como escritor e empresário, 
ele se tornou um estudioso de Psicologia Social e Cognitiva. 

Apresenta narrativas ou histórias baseadas nos vieses heurísticos dos 
seres humanos. Algumas são boas, outras não tanto, porém me inspiram a 
fazer uma releitura centrada em Finanças Comportamentais como preparação 
de um curso de EaD (Educação à Distância) sob forma de “pílulas de 
conhecimento”, isto é, breves informações e reflexões sobre decisões 
financeiras. Como preparação, escrevi uma sequência de artigos a respeito. 

Erros de pensamento, tal como Rolf Dobelli emprega o termo no livro 
“A arte de pensar claramente”, são desvios sistemáticos em relação à 
racionalidade, ao pensamento e ao comportamento ideais, lógicos e sensatos. 



A palavra “sistemático” é importante, pois nos enganamos muitas vezes na 
mesma direção.  

Por exemplo, é muito mais frequente superestimar nosso conhecimento 
do que subestimá-lo. Ou então, o perigo de perdermos alguma coisa: ele nos 
faz agir muito mais rápido do que a perspectiva de ganhar alguma coisa. Um 
matemático falaria de uma divisão “skewed” (assimétrica) de nossos erros de 
pensamento. Que sorte: às vezes, a assimetria torna os erros previsíveis. 

Para não perder levianamente a capacidade que acumulou ao longo de 
sua atividade como escritor e empresário, Rolf Dobelli começou a listar os 
erros sistemáticos de pensamento, junto com anotações e histórias pessoais. 
Sem a intenção de algum dia publicá-los. Fez isso só para si.  

Logo, percebeu que essa lista lhe era útil não apenas na área do 
investimento financeiro, mas também na vida empresarial e particular. 
Conhecer os erros de pensamento deixa-nos mais tranquilos e cautelosos: 
reconhecemos as armadilhas do nosso pensamento a tempo e podemos evitá-
las antes que elas nos causem grandes danos.  

E, pela primeira vez, Rolf Dobelli conseguiu perceber quando outras 
pessoas agiam de modo insensato e pode opor-se a elas estando preparado — 
talvez até com alguma vantagem. Porém, o mais importante foi, graças a esse 
conhecimento, o fantasma da irracionalidade estar banido — ele tinha 
categorias, conceitos e esclarecimentos à mão para afugentá-lo. Tem menos 
medo, desde então, de sua própria irracionalidade. 

Em pouco tempo, os amigos aos quais falou a respeito começaram a se 
interessar por seu pequeno compêndio. Esse interesse lhe levou a uma coluna 
semanal no Frankfurter Allgemeinen Zeitung e no periódico suíço 
SonntagsZeitung, a inúmeras palestras, principalmente para médicos, 
investidores, conselhos administrativos e CEOs. Por fim, publicou este livro.  

Agora, na seguinte série de artigos-resenhas, inspirados em sua leitura, 
você terá uma leitura sobre erros de pensamento contumazes: se não for 
capaz de lhe garantir sua felicidade, pelo menos, será uma garantia contra 
uma infelicidade muito grande. Ela pode ser causada por você mesmo com 
típicos erros de pensamento. Tome consciência deles para evitar cometê-los, 
de maneira inconsciente, contra si e contra os outros. 

Erros de Pensamento na Análise do Passado 

Nosso cérebro é uma máquina de fazer associações: se erramos, em 
tese, evitamos repetir o erro; se acertamos, repetimos a ação. Repetição é 



aprendizagem. O problema é o falso conhecimento derivado de associação 
causal para algo casual. 

São comuns as inversões entre causas-e-efeitos. Essa falsa causalidade, 
deduzida a partir de uma correlação casual, nos induz a erro de pensamento.  

Fazemos uma ideia do mundo com base na facilidade com a qual 
exemplos nos ocorrem. Se duas coisas acontecem ao mesmo tempo ou se uma 
antecede imediatamente à outra, o acaso vira, quase automaticamente, uma 
relação de causalidade.  

Organizamos o caos de detalhes eventuais em nossa vida como fosse 
uma história com fio-condutor. Queremos a nossa vida formar uma sequência 
capaz de ser entendida – e seguida. Algo novo passa sempre ser visto como 
“eu sempre soube disso”. Do ponto de vista retrospectivo, tudo parece ter 
uma clara consequência necessária.  

Nossa tendência a avaliar decisões com base no resultado — e não com 
base no processo anterior à decisão. Falácia do historiador é julgar o processo 
a partir do resultado, fazendo "profecia reversa", ou seja, contar a história a 
partir da linha-de-chegada no presente. Nessa história dos vencedores os 
vencidos ficam esquecidos. 

Muitos animais humanos acreditam em uma força compensatória por 
parte do destino. Se sofremos hoje, pressupomos haver uma recompensa no 
futuro. Na história, há tantos acontecimentos aleatórios como 
interdependentes. Estes podem ter alguma influência sobre o que acontecerá 
no futuro. Daí a impossibilidade de calcular a probabilidade precisa de algo 
esperado. Se, de fato, ocorrerá – e se ocorrer, quando será. 

Somos intolerantes com a crítica. Temos a tendência de interpretar 
novas informações de modo as tornarem compatíveis com nossas teorias, 
visões de mundo e convicções. Filtramos, então, novas informações 
contraditórias de tal forma a nossas crenças permanecerem intactas. Movemo-
nos cada vez mais apenas em comunidades de pessoas cujos pensamentos são 
tais como os nossos. 

A descrição precisa de um estereotipo qualquer, ou seja, uma (falsa) 
história bem contada nos leva a desviar de um olhar frio da verdade 
estatística. Constataríamos, nela, o fenômeno narrado ser uma raridade.  

Temos uma compreensão intuitiva para histórias “consistentes” ou 
“plausíveis”, mesmo não sendo verdadeiras. Quanto mais convincente, 
impressionante e vívida é a descrição, tanto maior é o risco de erro de 
pensamento.  



Reagimos de maneira diferente à mesma coisa, dependendo de como 
ela é apresentada. Dirigimos nossa atenção a apenas um ou poucos aspectos 
do todo. Todo relato está sujeito ao enquadramento emocional ou à 
contextualização conjuntural. 

Todos nós temos a tendência a deduzir certezas universalmente válidas 
a partir de poucas observações individuais. Todas as certezas são sempre 
temporárias. Sofremos da Síndrome do Peru de Natal: por não possuir uma boa 
visão do futuro, tende a superestimar, em causa própria, a razão da boa 
alimentação à véspera da degola. 

Damos mais valor ao possuído em lugar do não possuído. 
Aparentemente, o simples fato de passarmos a possuir qualquer coisa lhe 
agrega valor. 

Interpretamos nosso sucesso como resultado natural do desempenho 
próprio. Sempre, para preservar nossa autoestima, atribuímos nosso fracasso 
aos outros ou às circunstâncias desastrosas pelas quais nunca somos culpados. 

“Não há história sem rosto”, segundo a cobertura jornalística. O 
individualismo metodológico não se importa com o fato de, por exemplo, o 
sucesso empresarial depender muito mais da situação econômica geral e do 
desempenho do setor de atividade em vez da capacidade pessoal de 
determinado empresário.  

Caminhos alternativos são “tudo aquilo possível igualmente de ter 
acontecido, mas não aconteceu”. O risco ou o custo de oportunidade nunca é 
diretamente identificável. Por aversão ao risco, optamos por um “caminho 
monótono” na nossa vida – e não por trilhar um atalho inseguro para o futuro 
pretendido, mas incerto.  

  
Erros de Pensamento na Análise do Presente 

A cooperação social, talvez muito mais além da competição, foi 
fundamental para evolução da humanidade. Dessa herança genética deriva 
nosso sentimento humano de suportar mal se sentir culpado pela não 
reciprocidade. Se recebemos qualquer coisa, mesmo sem a pedir, achamos 
termos a obrigação de dar algo em troca. Quanto mais simpático um vendedor 
é conosco, tanto mais tendemos a comprar algo dessa pessoa.  

As pessoas reagem aos estímulos, mas não à intenção por trás deles. Se 
queremos saber qual é o real comportamento de uma pessoa, necessitamos 
examinar qual é o sistema de estímulo por trás dela.  



Deixamo-nos ofuscar por um aspecto e, a partir dele, deduzimos a 
imagem completa. Fala-se em “halo” no sentido de círculo luminoso em torno 
de uma figura sagrada. São fatos fáceis de serem percebidos ou 
especialmente marcantes, mas, no fundo, estereotipagem resultante de 
preconceito.  

À primeira vista, apenas com base em experiência pregressa com 
alguém parecido, olhamos o outro ser humano e, de imediato, já o 
classificamos segundo critério de amor ou ódio sem nuance. O Efeito Halo leva 
a erro de pensamento. 

A preguiça social surge quando o desempenho do indivíduo não é visível 
diretamente, pois se dilui em um grupo ou comitê. Por que investir toda 
minha força se consigo o mesmo com menos esforço e não sou notado? Evito 
então ficar na malvista “posição do contra”. Então, o grupo erra por nenhum 
membro contrariar uma posição preestabelecida. 

Um grupo de pessoas inteligentes toma decisões absurdas porque cada 
um ajusta sua própria opinião ao suposto consenso. Em relação às opiniões de 
especialistas, somos muito menos cautelosos se comparadas às outras 
opiniões, inclusive a nossa. 

Eu, animal humano, acho meu comportamento correto quando me 
comporto como os outros. Assim, quanto mais pessoas acharem uma ideia 
correta, suponho mais correta essa ideia será — o que, naturalmente, é um 
absurdo. Não há “prova social”. 

Somos ativos mesmo quando de nada adianta ser. Na evolução, 
inicialmente, a atividade rápida compensava mais em relação à reflexão 
lenta: parar para pensar. A inação de se aguardar não valerá nenhum 
reconhecimento de ter havido prudência na espera, quando aquela situação 
era totalmente desconhecida por nós. 

Quando tanto uma omissão quanto uma ação podem levar a um 
prejuízo, em uma situação clara e definida, sempre se opta pela omissão. Os 
prejuízos causados pela inação parecem ser, subjetivamente, mais 
inofensivos. Melhor não se comprometer. 

Falta-nos uma compreensão intuitiva para probabilidades. Não temos 
nenhuma sensibilidade natural para avaliar riscos probabilísticos. Somos parte 
de uma amostra aleatória. Por isso, temos de prestar atenção para não cair no 
erro de pensamento individualista do tipo “sempre eu”, seja eu uma vítima, 
seja eu escolhido por outro critério, por exemplo, o de mérito. 



Charlatões são pessoas cujas ações aparentam demonstrar algum 
conhecimento. Aprenderam a se apresentar, superficialmente, como fazem os 
sábios. Mas não respondem como eles às questões difíceis dirigidas a eles. 

Ter muitas opções leva a uma paralisia interior, decisões piores, e 
insatisfação. Não se pode ter certeza de fazer uma escolha perfeita a partir 
de múltiplas opções. 

Sofremos, no entanto, o fenômeno da reatância: tiram de nós uma 
opção, e reagimos ressentidos, julgando como mais atrativa justamente 
aquela tornada impossível. Devemos julgar cada opção só com base na nossa 
relação custo/utilidade pessoal.  

Esqueça a autorregulação comunitária, onde cada cidadão só tem 
incentivo para defender o auto interesse! Não há nenhuma razão para, quando 
cada um defende apenas seu quinhão, se chegar a uma ordem espontânea de 
equilíbrio, inclusive ambiental. 

Quem realmente quiser enfrentar um problema comunitário terá 
apenas duas possibilidades: privatizar ou regular via uma administração 
pública eleita. A primeira é a solução mais fácil – e, geralmente, injusta 
socialmente. A segunda, justa e difícil. Uma é o racionamento capitalista via 
preço da propriedade: os mais ricos têm o direito a quase tudo. Outra é o 
racionamento socialista da fila-de-chegada para repartir socialmente o 
problema da escassez: todos os pobres têm o mesmo direito a quase nada. 

Nos leilões, devido à competição, a maior oferta é sistematicamente 
elevada demais. Portanto, o vencedor em um leilão é o verdadeiro perdedor. 
O valor de um bem ou uma concessão de serviço de utilidade pública é 
indeterminado sem atribuições subjetivas e a concorrência, em geral, 
superestima esse valor. Surge a “maldição do vencedor”: quem não consegue 
entregar sua proposta contratada. 

O critério de seleção é confundido com o resultado. Daí a ilusão do 
resultado apriorístico. Quem seleciona os melhores, espera, naturalmente, a 
retroalimentação: ser o melhor. 

O (falso) argumento para não se interromper algo, sabidamente não 
dando certo como se esperava, costuma ser: “se interrompermos agora, terá 
sido tudo em vão”.  

Ilusão de controle é a tendência humana a acreditar poder controlar ou 
influenciar alguma coisa sobre a qual, objetivamente, não tem nenhum poder. 
Pior, credita esse poder a um ser sobrenatural! 



Tomamos decisões, dependendo do horizonte temporal, inconsistentes. 
Nossa “taxa de juro emocional” aumenta quanto mais próxima do presente 
estiver o possível resultado de uma decisão, devido ao nosso imediatismo. 
Preferimos não adiar recompensas, mesmo com o adiamento sendo mais 
compensador. 

Apenas o risco zero é almejado para nós. Investimos muito, e 
inutilmente, para eliminar completamente um ínfimo risco residual. Porém, 
nada é completamente seguro. O futuro é incerto porque é resultante de um 
sistema complexo emergente de múltiplas interações de agentes 
descentralizados, descoordenados e desinformados das decisões uns dos 
outros. 

Erros de Pensamento na Análise do Futuro 

Como no dia a dia o sucesso produz maior visibilidade se comparado ao 
fracasso, superestimamos sistematicamente nossa perspectiva de sucesso. É o 
nosso viés de sobrevivência em um mundo concorrencial e hostil. 

Superestimamos, sistemática e maciçamente, nosso conhecimento e 
nossa capacidade de prognosticar. É o efeito do excesso de autoconfiança 
pessoal. Prometemos e não entregamos. No caso dos brasileiros, 
simplesmente, adiamos... 

Quem adverte “vai piorar antes de melhorar” não se compromete. Se 
logo melhorar, sua receita foi acertada. Se custar mais um pouco a melhorar é 
porque melhoraria de qualquer jeito independentemente da receita. Em todos 
os casos de transição, percebe-se relativamente rápido se as medidas estão 
dando certo.  

A falácia da regressão à média leva a ficar imóvel com a falsa 
esperança de tudo em alta (ou em baixa), em certo dia inverterá a direção, 
voltando a um pressuposto equilíbrio. Se este é visto como uma média móvel, 
ele é a média de todos elementos do subconjunto menos o primeiro e mais o 
primeiro elemento do próximo subconjunto a seguir na série temporal. Médias 
móveis são comumente usadas com séries temporais para suavizar flutuações 
curtas e destacar tendências de longo prazo.  

Pegamos algo conhecido e, a partir dele, nos arriscamos em projetar 
algo desconhecido. Basta haver âncoras numéricas – como o valor do 
investimento inicial – para nos agarrarmos a elas como referência mental.  

Dissonância cognitiva ocorre quando a pretensão e o resultado de sua 
ação não se ajustam. Desconsiderando o custo de oportunidade, não se 



consegue admitir o erro e abandonar a posição adotada antes, de maneira 
correta naquele contexto, mas o então inesperado a revelou como sendo 
equivocada. 

Não temos nenhuma sensibilidade para o crescimento exponencial ou 
porcentual. O que realmente nos ajuda é a calculadora ou, para taxas de 
crescimento pequenas, impressiona o truque da duplicação no tempo: 
transformar taxa “ao ano” em “dobrará em tanto tempo”. 

Uma cotação na bolsa de valores, ou em qualquer mercado secundário 
organizado, nunca é “baixa” ou “alta”, “cara” ou “barata”. É o que é. E a 
única questão importante é se, a partir desse valor presente, irá subir ou cair. 
Em outras palavras, dependerá do cenário futuro... 

Do ponto de vista emocional, uma perda pesa cerca do dobro de um 
ganho da mesma proporção. Damos mais valor às perdas se comparado aos 
ganhos de mesmas magnitudes. Por exemplo, o risco da reputação na carreira 
profissional supera eventual promessa de ganho sob algum risco de sua perda. 
Esta afeta nossa autoestima. 

O efeito felicidade de ter algo desaparece, em média, após três meses 
de habituação. Quando os destinos são vistos como negativos, após uma perda 
traumática, por exemplo, uma separação amorosa, também superestimamos, 
sistematicamente, a duração e a intensidade das emoções futuras vistas de 
maneira eternamente pessimista. 

 Acasos improváveis, embora raros, são acontecimentos totalmente 
possíveis de acontecer. Não é surpreendente ocorrerem. Surpreendente seria 
se nunca ocorressem. Jamais houve – e nem haverá – um milagre sobrenatural. 

Fazemos uma associação (falsa) a êxitos anteriores, projetando êxitos 
no futuro. Em mercado de risco, os primeiros lucros dão motivação para os 
iniciantes mais investirem, mas obviamente esse êxito nada tem a ver com 
suas capacidades individuais. Simplesmente, o iniciante entrou em fase de 
boom.  

Todos os compradores ganham quando infla a bolha de ativos pela 
predominância do “mercado comprado”. Daí a sorte de iniciante outsider o 
leva a comprar mais, justamente, quando o veterano insider já passou a 
vender.   

Quanto mais complexo for um sistema, devido a seus múltiplos 
componentes interagentes, e mais longo for o horizonte temporal, tanto mais 
indistinto é o olhar para o futuro. É a ilusão do prognóstico. Se mal 



conhecemos a história do nosso passado, temos a capacidade de antecipar a 
história do nosso futuro? 

O passado está dado. Sobre o futuro não há dado. Dados vêm do 
passado ao presente. O vivido não é um guia certeiro para dizer-nos o que 
viveremos... 

  
Psicologia Evolucionária + Sistema Complexo = Erros de Pensamento 

Rolf Dobelli, no posfácio do livro “A arte de pensar claramente”, cita 
Ralph Waldo Emerson: “Coletivamente, é fácil viver de acordo com 
representações alheias. Na individualidade, é fácil viver de acordo com as 
próprias representações. Contudo, notável é apenas aquele que preserva sua 
independência na coletividade.” 

Existe uma teoria quente e outra fria da irracionalidade. A quente é a 
razão domar os sentimentos. Quando isso não dá certo, irrompe a 
irracionalidade. Sentimentos entram em ebulição. Na maioria das vezes, a 
razão os mantém sob controle. Só que, de vez em quando, a irracionalidade 
irrompe e ela é quente. Com a razão, de fato, tudo fica em ordem, ela não 
tem defeitos, só que, muitas vezes, as emoções são mais fortes. 

Durante séculos essa teoria quente da irracionalidade ficou em voga. 
Para Freud, os sentimentos (o Id) são controlados pelo Ego e pelo Superego. 
Mas mesmo com toda compulsão e com toda disciplina, é ilusório acreditar 
que conseguimos controlar nossas emoções inteiramente através do 
pensamento — tão ilusório quanto a tentativa de controlar mentalmente o 
crescimento de nosso físico. 

Em contrapartida, a teoria fria da irracionalidade ainda é recente. De 
acordo com ela, o pensamento per si não é racional, mas sujeito a erros. E 
isso em todas as pessoas. Mesmo as mais inteligentes sempre acabam 
esbarrando nas mesmas armadilhas do pensamento. E os erros não são 
distribuídos de modo aleatório. Dependendo do erro de pensamento, 
caminhamos sistematicamente em uma direção bem determinada – e errada. 
Isso torna nossos erros prognosticáveis e, portanto, corrigíveis até certo grau. 
Até certo grau — não completamente. 

Durante algumas décadas, as origens desses erros de pensamento 
permaneceram obscuras. Por que justamente o cérebro tem de produzir um 
lapso após o outro? 



O pensamento é um fenômeno biológico. Foi formado pela evolução. A 
biologia eliminou toda dúvida. Fisicamente, e isso inclui o cérebro, somos 
caçadores e coletores. 

No entanto, o que mudou de maneira marcante desde então foi o 
ambiente em vivido. Em tempos primitivos, o ambiente era simples e estável. 
Vivíamos em pequenos grupos de cerca de cinquenta pessoas. Não havia 
nenhum progresso técnico ou social considerável.  

Somente nos últimos 10 mil anos o mundo começou a alterar-se 
maciçamente — surgiram a agricultura, a pecuária, as cidades e o comércio 
internacional, e desde a industrialização o ambiente já não nos lembra quase 
nada daquele para o qual nosso cérebro foi otimizado.  

Atualmente, quem passeia por um shopping durante uma hora vê mais 
pessoas se comparado ao visto por nossos antepassados em toda a sua vida. É 
impossível saber como será o mundo daqui a dez anos. Nos últimos 10 mil 
anos, criamos um mundo não esperado.  

Tornamos tudo mais complexo e interdependente. O resultado é um 
surpreendente bem-estar material, mas, por infelicidade, também doenças da 
civilização e, justamente, os erros de pensamento. Se a complexidade 
continuar a aumentar — deve acontecer mais interações entre novos 
componentes do sistema —, esses erros de pensamento serão cada mais 
frequentes e mais graves. 

Por exemplo, em um ambiente de caçadores e coletores, a atividade 
compensava mais do que a reflexão. Ter uma reação extremamente rápida era 
questão de sobrevivência, ao passo que longas meditações eram 
desvantajosas. Compensava errar em uma direção bem determinada. Quem 
funcionasse de outra forma desaparecia do patrimônio genético.  

Nós, Homines sapientes atuais, somos os descendentes daqueles que 
tendem a sair correndo atrás dos outros. Entretanto, esse comportamento 
intuitivo é desvantajoso no mundo moderno. O mundo atual recompensa a 
reflexão acurada e a ação independente. Quem já caiu em uma publicidade 
enganosa da bolsa de valores sabe disso. 

A Psicologia Evolucionária ainda é, em ampla medida, uma teoria, mas 
uma teoria muito convincente. Ela esclarece a maioria dos erros de 
pensamento — embora não todos. Aparentemente, já viemos ao mundo com 
alguns erros instalados, e eles nada têm a ver com a “mutação” de nosso 
ambiente. 



Como isso se explica? Primeiro, a evolução não nos “otimiza” em 
sentido absoluto. Enquanto os homo sapiens foram mais adequados ao meio 
ambiente do que outras raças humanas, por exemplo, a dos Neandertais, seus 
descendentes sobreviveram. 

Uma segunda explicação paralela para a obstinação de nossos erros de 
pensamento cristalizou-se no final dos anos 1990. Nosso cérebro constrói-se 
sobre a reprodução, e não sobre a descoberta da verdade. Em outros termos: 
utilizamos nosso pensamento primariamente para convencer os outros. Quem 
convence os outros garante seu próprio poder e, com isso, adquire acesso a 
mais recursos. Por sua vez, esse acesso aos recursos é uma vantagem decisiva 
para o acasalamento e a criação dos descendentes.  

Ao pensarmos, não estamos primariamente preocupados com a 
verdade. O argumento de Rolf Dobelli para isso é os romances serem muito 
mais vendidos se comparados aos livros de não ficção, apesar de a veracidade 
dos últimos ser infinitamente maior. 

Por fim, uma terceira explicação diz decisões intuitivas — mesmo que 
não totalmente racionais — serem melhores em determinadas circunstâncias. 
É disso que se ocupa a chamada pesquisa em heurística. Para muitas decisões 
faltam as informações necessárias. Por isso, elas são obrigadas a fazer uso de 
um pensamento abreviado e das “regras gerais de bolso” [rule of thumb: um 
princípio geral baseado mais na experiência que na teoria, de fácil aplicação, 
mas não necessariamente preciso, para aferir ou calcular alguma coisa]. 

Por exemplo, com quem você deveria se casar? Essa decisão não 
acontece de maneira racional. Se for confiar apenas no pensamento, vai ficar 
solteiro para sempre. Em resumo, muitas vezes decidimos intuitivamente e 
justificamos nossa escolha a posteriori. Muitas decisões (trabalho, cônjuge, 
investimento) são tomadas de maneira inconsciente. Frações de segundo mais 
tarde construímos uma justificativa. Isso nos dá a impressão de que decidimos 
conscientemente.  

Nosso pensamento é, antes, comparável a um advogado em vez de ser a 
um cientista, ao qual importa a pura verdade. Advogados são bons para 
construir a melhor justificativa para uma conclusão já estabelecida. 

Muito mais importante do que a hipótese das funções dos “hemisférios 
esquerdo e direito do cérebro” é saber a diferença entre o pensamento 
intuitivo e aquele racional. Ambos têm seu legítimo campo de aplicação. O 
pensamento intuitivo é rápido, espontâneo e poupa energia. O pensamento 
racional é lento, cansativo e consome muitas calorias (em forma de glicose no 
sangue). 



Obviamente, o racional pode passar para o intuitivo. Quando você 
pratica um instrumento, aprende nota por nota e ordena a cada dedo o que 
fazer. Com o tempo, você domina o teclado ou as cordas de maneira intuitiva. 
Você vê uma partitura, e suas mãos tocam como que sozinhas.  

É o que se chama de “círculo de competência”: compreensão intuitiva 
ou maestria. Infelizmente, o pensamento intuitivo também se lança onde não 
alcançamos maestria — e isso antes de a razão meticulosa poder intervir para 
corrigir. E, em seguida, ocorrem os erros de pensamento. 

Para terminar esse estudo feito em uma série de artigos-resenhas, 
resumindo do livro de Rolf Dobelli, “A arte de pensar claramente”, três 
observações.  

Em primeiro lugar, a lista dos erros de pensamento presentes em seu 
livro não está completa. 

Em segundo, ele não trata de distúrbios patológicos. Apesar dos erros 
de pensamento, podemos conduzir nosso dia a dia sem problemas. Na 
verdade, não há sistema de saúde nem sequer medicamento que possa livrar-
nos de eventuais erros. 

Em terceiro, a maioria dos erros de pensamento está inter-relacionada. 
Tudo no cérebro está conectado. Projeções neuronais conduzem de uma 
região cerebral a outra. Não há uma única região cerebral onde esteja 
isolada. 

A vantagem de colecionar e descrever erros de pensamento não é 
conseguir viver sem erros de pensamento. Evitar os erros de pensamento não 
é uma meta absoluta.  

Pode-se adotar a seguinte regra prática: em situações cujas possíveis 
consequências são grandes, como em decisões privadas ou comerciais 
importantes, tentar decidir da maneira mais sensata e racional possível. Pegar 
a lista de erros de pensamento e os ler, um após o outro, fazendo uma lista de 
checagem.  

Esbocei uma lista, em uma planilha, com um diagrama de decisões de 
fácil consulta, com a qual podemos avaliar profundamente decisões 
importantes. Em situações cujas consequências são pequenas é comum 
renunciar à otimização racional e deixar-se levar pela intuição.  

Pensar com clareza é dispendioso. Por isso, quando o possível prejuízo 
é pequeno, não quebre a cabeça e aceite os erros. Você vai viver melhor 
assim. Enquanto conseguirmos conduzir a vida com alguma segurança e 



prestarmos atenção quando o caso for decisivo, a natureza parece não se 
preocupar muito se nossas decisões são perfeitas ou não. 

Pensando bem... um olhar original a respeito de liberdade, religião, 
história, política, violência, comportamento, educação, ciência 

Gostei de ler as ideias para reflexão divulgadas por Hélio Schwartsman 
em seu livro “Pensando Bem... um olhar original a respeito de liberdade, 
religião, história, política, violência, comportamento, educação, 
ciência” (São Paulo: Editora Contexto, 2016. 304 p.). Suas colunas diárias para 
a Folha de S.Paulo, a convite da Editora Contexto, foram selecionadas e 
repartidas sob esses temas: liberdade, religião, história, política, violência, 
comportamento, educação, ciência. Ficaram os textos pouco datados e, ao 
mesmo tempo, recentes. 

“Para todo problema complexo existe uma solução clara, simples e 
errada.” A frase do jornalista norte-americano H. L. Mencken (1880-1956) vem 
bem a calhar, diz Hélio, em um mundo que parece tornar-se a cada dia mais 
polarizado.  

A polarização exacerba os raciocínios ideológicos, cuja marca é 
justamente oferecer soluções claras e simples para nossos problemas. A 
dificuldade é problemas complexos frequentemente exigirem abordagens 
complexas, o que torna necessariamente erradas as supostas soluções simples 
oferecidas pelo pensamento ideológico. 

Se há uma fórmula geral para tratar problemas, ela passa pelo 
reconhecimento de eles poderem ser complexos, exigindo respostas 
complexas. É possível até mesmo não comportarem uma solução. Nessa 
hipótese, se tomarmos atitudes para lidar com eles, devemos estar cientes de 
o resultado ser, no melhor dos casos, só parcialmente satisfatório. 

Há vantagens nesse caminho menos cômodo de aceitar a complexidade. 
A mais óbvia delas é nos tornarmos menos vulneráveis aos charmes da 
ideologia. E os pensamentos de manada prescritos pela ideologia de esquerda 
ou de direita, embora ofereçam conforto intelectual e possam eventualmente 
dar respostas corretas a uma ou outra questão específica, mais cegam do que 
nos fazem ver. Nenhuma teoria é tão boa que produza soluções antes mesmo 
de o problema ter sido formulado. 

Com ideias atuais, adquiridas com base em leitura tanto de autores 
liberais clássicos quanto de comportamentalistas, institucionalistas e 
evolucionistas, entre outros, contemporâneos, Hélio Schwartsman apresenta 
um olhar original a respeito de liberdade, religião, história, política, 



violência, comportamento, educação, ciência, das quais aqui resumirei 
algumas a respeito de Economia Interdisciplinar. Tenho o propósito de refletir 
a respeito delas e, assim, as criticar, memorizar e divulgar as cabíveis em 
meus cursos e/ou textos. 

Apesar de sua crítica à ideologia, ele abraça o liberalismo clássico. Isso 
fica patente logo quando apresenta sua concepção de liberdade. “É mais do 
que um impulso coletivo ou desejo individual. Ela também tem valor 
instrumental. Ao possibilitar que diferentes pessoas se dediquem a seus 
interesses da forma que melhor lhes aprouver e obtenham ganhos 
diferenciados por isso, a liberdade revelou-se um formidável propulsor da 
inventividade, que está na base do incrível progresso material e, por que não 
dizer, moral que a humanidade experimentou nos últimos 300 anos”.  

A seguir, algumas reflexões sobre o tema da Liberdade, relacionadas à 
Economia. Por exemplo, aceita o tráfico de escravas sexuais ser uma 
realidade necessitada de ser reprimida. Existem mulheres e até alguns 
homens que, levados para outros países, são mantidos em condições de 
semiescravidão e forçados a pagar dívidas com sexo. Mas também defende a 
liberdade de pessoas, diante da escolha entre trabalhar muito em uma função 
aborrecida e mal remunerada ou fazer alguns programas sexuais por semana, 
optarem pela segunda alternativa. 

Se essa é uma decisão livre, ou melhor, se não envolve mais coação 
além da presente nas motivações do trabalhador com carteira assinada, Hélio 
não vê como condená-la sem recorrer a um moralismo extemporâneo e 
injustificável. Nos países civilizados, como Holanda, Alemanha, Suíça e Nova 
Zelândia, essa atividade é perfeitamente legal e está regulamentada. Michês 
de ambos os sexos e seus intermediários pagam taxas e impostos, têm direito 
aos benefícios sociais oferecidos a todos os trabalhadores e podem anunciar 
livremente os seus serviços. 

“Lamentavelmente, parte das feministas e dos militantes de direitos 
humanos já não se contenta em defender o direito de as pessoas tomarem 
suas próprias decisões, preferindo dizer também como elas devem viver suas 
vidas. É a volta do moralismo, agora com ares de beneficência.” 

Se as pessoas não sabem o que é melhor para elas, cabe ao Estado 
intervir, fazendo o que é certo. Hélio resenha o debate entre as ideias de 
paternalismo coercitivo da filósofa Sarah Conly, autora de Against Autonomy: 
Justifying Coercive Paternalism (Contra a autonomia: justificando o 
paternalismo coercitivo) e o paternalismo libertário, proposto por Richard 
Thaler e Cass Sunstein (em Nudge: o empurrão para a escolha certa). Ao 
contrário da filósofa, eles creem o Estado poder e dever induzir o cidadão a 



optar pelo afigurado como a melhor decisão, sem, contudo, obrigá-lo a isso. É 
preciso, dizem eles, sempre deixar uma porta de saída, para que situações 
particulares possam receber soluções particulares. 

Ela se põe contra o virtual consenso na academia norte-americana de 
que as escolhas das pessoas devem ser respeitadas, mas Conly de modo algum 
chega a propor um Estado absolutista tomador de decisões pelos cidadãos. Ao 
contrário, sugere algumas medidas capazes de prevenir esse tipo de situação. 

Embora ela defenda uma ética consequencialista, como John Stuart Mill 
(1806-1873), pretende refutar as teses libertárias deste autor, notadamente 
sua crítica ao paternalismo. Para Mill, quanto a seu próprio corpo e mente, o 
indivíduo pode fazer o que bem entender. Qualquer intervenção do Estado no 
curso de ação de uma pessoa só é legítima se for para impedir terceiros serem 
prejudicados. 

O argumento principal de Conly é o de toda a filosofia libertária de Mill 
repousar no pressuposto de os seres humanos (pelo menos os adultos não 
loucos) serem agentes racionais. Supostamente, fazem sempre (ou pelo menos 
quase sempre) as escolhas que mais os beneficiam.  

Porém, ao longo das últimas duas ou três décadas, psicólogos e 
economistas comportamentais juntaram uma coleção de evidências para 
provar, para além de qualquer dúvida razoável, as pessoas serem 
“intratavelmente irracionais”. Pior, os erros e as falhas determinados por 
nossos vieses cognitivos não podem ser consertados por campanhas educativas 
nem pela introspecção. 

Neste ponto, eu (Fernando Nogueira da Costa) tenho uma leitura pouco 
distinta. A consciência dos vieses heurísticos nos permite prevenir erros de 
pensamento ou comportamento através do autocontrole. Isto se pensarmos 
devagar – e não agirmos rapidamente apenas por impulsos imediatos. 

O problema não está tanto em não sermos capazes de saber o que 
queremos. A maioria de nós não tem dúvida em relação a grandes objetivos 
mais ou menos universais, como manter a saúde, guardar dinheiro para a 
aposentadoria etc.  

A questão-chave, para Hélio Schwartsman, é “os vieses cognitivos 
serem especialmente eficazes em solapar nossas estratégias para chegar a 
esses fins. Por mais que tentemos evitar, nossos cérebros valorizam muito 
mais o presente do que o futuro e reputam qualquer perda como duas vezes 
pior do que um ganho no mesmo valor”. É só para garantir o alcance de nossas 
metas mais elevadas, diz Conly, o paternalismo coercitivo deve entrar para 



“dar uma mãozinha” através de “um empurrãozinho normativo estatal ou 
corporativo”. 

Conly não está defendendo “o Estado decidir o que é melhor para as 
pessoas”, mas sim o Estado facilitar as coisas para as pessoas cumprirem os 
objetivos eleitos por elas próprias, indo contra desejos secundários 
interpostos no meio do caminho. 

Na verdade, ela afirma com todas as letras que a ideia de criar uma 
sociedade na qual cada indivíduo atinja a perfeição moral, que animou e 
ainda anima tantas legislações, é um tremendo equívoco. O exemplo mais 
gritante é a Lei Seca vigorante nos anos 1920 e 1930 nos Estados Unidos. Ela 
só fez aumentar o poder dos gangsters, motivando a transgressão sem reduzir 
drasticamente os problemas relacionados ao abuso do álcool. 

Para Conly, o paternalismo coercitivo só se justifica se obedecer a 
quatro critérios: 

1. A atividade a ser banida precisa estar em clara contradição com nossos 
objetivos de longo prazo; 

2. As medidas precisam ser efetivas, isto é, não podemos estar diante de 
uma nova Lei cuja boa parte da sociedade se dispõe a transgredir; 

3. Os benefícios precisam ser maiores em relação aos custos, tanto 
materiais como psicológicos, ou seja, uma medida cuja promessa é 
melhorar muito a saúde das pessoas deve ainda assim ser vetada se 
produzir muito sofrimento; 

4. A medida em consideração precisa ser o melhor meio de obter o fim 
desejado. 

As ideias da autora talvez fiquem mais claras se recorrermos a 
exemplos concretos. Existe toda uma família de decisões paternalistas 
coercitivas que o Estado toma por nós sem que ninguém reclame. Elas incluem 
a proibição de produtos carcinogênicos em alimentos, itens de segurança 
obrigatórios, etc. Se aceitamos o paternalismo coercitivo em tantas esferas, 
por que não assumir de vez a prática ser necessária porque contribuiria para 
nos tornar mais felizes? 

A pergunta é boa, mas Conly menospreza o problema da informação 
incompleta. Esta, em alguma medida, afeta todas as ét icas 
consequencialistas. Nós simplesmente não temos como calcular o valor 
subjetivo atribuído por fumante a suas baforadas para proclamar elas valerem 
menos em relação à sua saúde. Para os tabagistas mais militantes, o 



banimento do fumo configura uma violação ao terceiro critério proposto pela 
autora: os benefícios de fumar seriam maiores em relação ao dano na saúde. 

Esse tipo de problema se multiplica por todas as esferas. Schwartsman 
consegue imaginar, por exemplo, um o sujeito dando tanto valor ao aqui e 
agora – tendo menor esperança de vida devido aos antecedentes extremos de 
doença cardíaca na família – de modo a preferir não investir para a 
aposentadoria. 

Tais imperfeições, inerentes a qualquer modelo consequencialista, 
fazem com o liberal Schwartsman preferir o paternalismo libertário proposto 
por Richard Thaler e Cass Sunstein (em Nudge: o empurrão para a escolha 
certa), ao coercitivo de Conly. Ele não crê ela ter conseguido desbancar Mill.  

Este, em On Liberty, escreveu: “Na parte que concerne apenas a ele 
mesmo [o indivíduo], à sua independência, o direito é absoluto. Sobre si 
mesmo, o seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano”. Como muito bem 
demonstrou o autor, isso não serve apenas para satisfazer nossos egos, mas é 
o próprio fundamento da democracia. 

Em suas formulações mais modernas, éticas consequencialistas já não 
sustentam a defesa de o indivíduo decidir cada um de seus atos avaliando os 
resultados esperados. Além de jamais ter acesso a todas as informações 
relevantes para fazer as contas, em geral, é preguiçoso demais para se 
engajar em reflexões complexas diante de escolhas às vezes banais. 

Por isso ganhou espaço o chamado consequencialismo das regras. Em 
vez de calcular o resultado de cada ação, nós o fazemos em relação a regras. 
Em vez de elucubrar se, assassinando um notório criminoso, produzirei bem-
estar para o mundo, devo me perguntar se a adesão à norma “não matarás” 
resulta em maior ou menor felicidade geral, devendo assim ser acatada ou 
rejeitada. 

O consequencialismo de regras reduz um pouco o vale-tudo das formas 
mais clássicas, conservando o realismo. As éticas principistas muitas vezes 
ignoram a realidade. 

A ética pode ser meio, mas é um muito especial. Precisa ser tratado 
com cuidado para não conspurcar os próprios fins aos quais serviria de 
instrumento. 

  



Trindade Impossível: Liberdade, Igualdade e Paternidade 

Hélio Schwartsman em seu livro “Pensando Bem... um olhar original a 
respeito de liberdade, religião, história, política, violência, comportamento, 
educação, ciência” (São Paulo: Editora Contexto, 2016. 304 p.) informa: “A 
manter-se o atual ritmo de queda da desigualdade entre homens e mulheres 
no Brasil, elas só vão ganhar o mesmo que eles em 2085. A igualdade nos 
cargos de diretoria e conselho de grandes empresas só virá em 2213, e, na 
Câmara dos Deputados, no ainda mais longínquo 2254.” O que está 
acontecendo? 

A explicação padrão das alas mais radicais do movimento feminista é 
conhecida: discriminação. Hélio Schwartsman até acha o preconceito 
responder por uma parte do fenômeno, mas ela é pequena. O argumento dele 
é mercantil: “se empresas pudessem mesmo obter de um funcionário o mesmo 
rendimento pagando 30% menos, como quer a narrativa feminista, não há 
muita dúvida de que apenas mulheres seriam contratadas. O compromisso das 
firmas com o lucro tende a ser maior do que com o machismo”. 

Daí deduz o mais provável o rendimento feminino não ser o mesmo do 
masculino. Aqui temos duas possibilidades:  

1. ou mulheres não são tão boas quanto homens no que fazem;  

2. ou não dão ao emprego a mesma prioridade deles.  

A segunda alternativa parece mais verossímil, para o autor, a crer no 
desempenho escolar. Argumenta ele ser uma prévia do preparo para o 
trabalho e “elas são na média bem melhores do que eles”. Não indica sua 
fonte de informações para afirmar tal coisa. Principalmente, ele se esquece 
de analisar o conceito de média, ou seja, os expoentes com altos cargos 
hierárquicos podem ter se destacado com melhor desempenho escolar e 
profissional. 

De fato, Hélio Schwartsman reconhece “quando se levam em conta 
fatores como jornada de trabalho, tipo de emprego escolhido, intervalos para 
a gravidez, disponibilidade para viagens, para horas extras etc., a diferença 
entre [mulheres e homens] cai bastante”. 

Qual deve ser o objetivo do movimento feminista:  

1. exigir as mulheres terem participação proporcional a seu peso 
demográfico (51%) em todas as carreiras ou  

2. apenas eliminar obstáculos para elas terem a maior liberdade possível 
para fazer escolhas?  



Simplória e cinicamente, ele responde: “fico, de novo, com a segunda 
opção, já que a primeira nos levaria em algum momento a obrigar mulheres a 
seguir caminhos que talvez não desejem, como confiar ao pai a consulta com 
o pediatra ou tornar-se políticas.” 

Eu (Fernando Nogueira da Costa) destaco ele não ter examinado a 
diferença entre rendimento médio real habitual de 6,203 milhões de 
trabalhadores domésticos, única grande ocupação onde predominam 
mulheres, R$ 881 em jan-mar 2018, e do restante. Por exemplo, no caso dos 
4,363 milhões “empregadores”, entre os quais predominam homens, o 
rendimento médio era R$ 5.346. 

Hélio Schwartsman defende a legislação sobre costumes de um Estado 
moderno sempre seguir a inspiração liberal e não a conservadora. Não diz isso 
porque suas preferências pessoais coincidem com as ideias ditas progressistas, 
mas porque existe uma diferença qualitativa no papel reservada para a lei 
entre as duas visões de mundo. 

Na visão conservadora, é legítimo o Estado operar ativamente para 
promover a coesão social, mesmo, para isso, forçando o indivíduo a 
conformar-se ao statu quo. Sociedades cujos interesses coletivos ficam acima 
dos individuais tendem a apresentar menores índices de violência interpessoal 
e menos desigualdade. Costumam ser menos inventivas também, mas esse é 
outro problema. 

Já para os liberais, a ênfase recai sobre a liberdade individual. Bem no 
espírito de John Stuart Mill, atitudes e comportamentos, por mais exóticos 
que pareçam, só podem ser legitimamente proibidos ou limitados se 
resultarem em dano objetivo e demonstrável para terceiros. Caso contrário, 
“sobre si mesmo, seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano”. 

Enquanto a perspectiva liberal (esquerda nos Estados Unidos) permite 
cada grupo viver segundo suas próprias convicções, a concepção conservadora 
(direita na Inglaterrra) exige os agrupamentos minoritáriaos renunciarem a 
seus valores.  

Por exemplo, existem vários projetos de lei evangélicos no Congresso 
Nacional para proibir ou limitar o aborto e o casamento gay, mas não há 
nenhum com o intuito de torná-los obrigatórios. Os consensos sociais podem 
mudar rapidamente, por isso, conservadores deveriam ser os principais 
interessados em uma legislação bem liberal. 

Para Hélio Schwartsman, “quem gosta de coisas simples deve estudar 
Física Nuclear. A História fica reservada para aqueles apreciadores de a 
complexidade. Ela é tão grande nos eventos históricos, envolvendo um 



número quase infinito de interações entre pessoas sob a ação de tantos 
fatores externos (econômicos, climáticos, demográficos etc.), de modo serem 
praticamente nulas as possibilidades de essa disciplina permitir previsões 
acuradas, como ocorre na Física”. 

A História não é uma ciência no mesmo sentido em é a Física ou talvez 
até a Economia. Ela não apenas é incapaz de nos dar um modelo por meio do 
qual possamos fazer previsões como ainda traz a incrível propriedade de 
tornar o próprio passado incerto. 

O cérebro humano não foi concebido para fazer História. Qualquer 
evento histórico é fruto de um número imenso de interações entre pessoas e 
ocorrências: climáticas, econômicas etc. Logo, é simplesmente impossível 
calculá-las.  

Porém, nossas mentes não se acanham diante da intratabilidade do 
problema e adotam sua hipótese preferida como eixo explicativo, ignorando 
tudo que não se encaixe nela. A História é necessariamente refém de nossos 
gostos, preferências, condicionamentos, isto é, de nossa ideologia. 

Isso significa que não há como evitar o vale-tudo na hora de apresentar 
e interpretar eventos? Não. A frouxidão epistêmica da História não deve servir 
para acobertar mentiras ou omissões gritantes. Fatos são fatos.  

“Não é o caso de criar novas comissões para controlar o conteúdo de 
livros. Ainda assim, temos o dever moral de apontar crimes de lesa-
historiografia sempre que topamos com eles.” 

O vigor das reações contra Margaret Thatcher e a seu favor mostra a 
“Dama de Ferro” ter morrido como um legítimo ícone político.  

• Para o pessoal mais à direita, ela foi uma verdadeira heroína: sepultou 
de vez os flertes do Reino Unido com as ideias socialistas e liberou as 
forças de mercado, lançando o país na rota da modernidade e do 
sucesso econômico. 

• Para a turma mais à esquerda, seus principais feitos foram: destruir 
sindicatos, reduzir direitos sociais e alienar patrimônio público com 
privatizações.  

Como sempre ocorre nesse tipo de situação, Hélio Schwartsman tucana 
e fica em cima do muro: “o melhor diagnóstico provavelmente está em algum 
ponto entre as posições mais extremas. Só não me perguntem qual.”  



Seu argumento é o cérebro sentir prazer sempre quando inibe impulsos 
ameaçadores de nossas preferências partidárias. “Definitivamente, a política 
pode ser uma droga.” 

Hélio Schwartsman reclama: “todo mundo resolveu imprecar contra a 
desigualdade. Há um interessante debate econômico sobre as repercussões 
sociais de diferenças crescentes entre a renda dos mais pobres e a dos mais 
ricos. 

Para os teóricos mais à direita, a disparidade não chega a ser um 
problema. Desde que não haja miséria e os mais pobres tenham assegurada 
uma existência digna, a desigualdade funciona até como um motor da 
economia. É para comprar um carrão melhor do que o do vizinho que o sujeito 
se dispõe a trabalhar mais. 

Economistas mais à esquerda, entretanto, afirmam que, quando a 
diferença entre a maior e a menor remuneração cresce demais, a mobilidade 
social fica emperrada, o que gera uma série de problemas. Sistemas que 
beneficiam apenas uma elite, além de fracassar em seu compromisso 
democrático, carregam as sementes de sua própria destruição. 

Nessa discussão, sou agnóstico e penso até que os dois lados podem 
estar certos. Mas há uma questão anterior, como coloca o filósofo Stephen 
Asma em Against Fairness (Contra a equidade). 

Para Asma, seres humanos estamos biologicamente programados para 
favorecer os próximos. O amor é discriminatório, diz. Se mães não 
protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis. Esse pendor 
simplesmente não combina com as exigências republicanas que nos impomos, 
ocasionando paradoxos. Acertadamente condenamos o juiz que contrata 
parentes para seu gabinete, mas também recriminamos o empresário de 
sucesso que deixa de empregar seu irmão necessitado.” 

Ora, ele não sabe distinguir o Direito Público do Direito Privado?! 

“Uma igualdade estrita exigiria que eu dê a meu filho o mesmo valor 
que atribuo ao filho de um desconhecido e que dispense ao mendigo o 
tratamento que concedo a um amigo. Para Asma, éticas consequencialistas, 
centradas na igualdade, têm algo de profundamente desumano.” 

O lema republicano – Liberdade, Igualdade, Fraternidade – constituiria 
uma Trindade Impossível caso a Fraternidade fosse substituída pela 
Paternidade. Nesse caso, uma República justa permitiria a meritocracia: quem 
trabalhar mais acumularia maior riqueza. A liberdade permitiria a paternidade 
transmitir sua fortuna para quem mais gosta: seus filhos herdeiros. Aí a 



sociedade deixaria de ser igualitária e justa, porque quem jamais trabalhou 
poderia se enriquecer com a herança. 

  
Luditas contra Desemprego Tecnológico: Luta Perdida em Anacronismo 

Hélio Schwartsman, no livro “Pensando Bem... um olhar original a 
respeito de liberdade, religião, história, política, violência, comportamento, 
educação, ciência”, diz: “entre os interesses de uma classe e os da sociedade, 
são os segundos que devem prevalecer”. 

Vai um pouco mais longe e afirma: “deveria ser obrigatório para o 
poder público disponibilizar na internet e de forma gratuita todos os serviços 
hoje ofertados por profissionais e instituições que podem ser condensados em 
algoritmos. Isso vale para obrigações fiscais, previdenciárias, registros 
públicos e procedimentos jurídicos. É ridículo obrigar as partes a contratarem 
advogados para realizar inventários extrajudiciais e divórcios consensuais, por 
exemplo”. 

Se essas facilidades ao cidadão se disseminassem, precisaríamos de 
menos contadores, escriturários, cartórios e advogados, para ficar apenas no 
mundo da burocracia). Haveria desemprego nessas categorias. É duro, mas é 
assim que o capitalismo funciona. 

Como já descrevera Joseph Schumpeter em meados do século passado, 
a chegada de novas tecnologias destrói velhas empresas, antigos modelos de 
negócios e até mesmo profissões. Pode ser ruim para essas pessoas, mas das 
inovações, em última instância, a sociedade extrai a prosperidade. 

Daí Hélio Schwartsman usa uma série de maus argumentos com 
anacronismo histórico. Diz: “se levássemos a preservação de empregos às 
últimas consequências, a maioria da população ainda trabalharia no campo 
para produzir comida. Foi a perda dessas posições que empurrou as pessoas 
para as cidades, onde se dedicaram a outras atividades e formaram os 
mercados que consomem e geram as inovações. Elimine-se essa destruição 
criadora e voltamos à era pré-industrial.”  

Ora, de início, servos em regime feudal não perderam empregos. E 
muito menos escravos libertos. A carência de reforma agrária os expulsou do 
campo para a cidade. 

Ele repete praticamente o mesmo argumento em outra crônica. “Como 
sempre ocorre em situações de onda de choque tecnológica, a categoria 
profissional afetada se revolta contra a novidade – no limite, saem quebrando 



máquinas, como os luditas no século XIX –, e os consumidores, beneficiados 
com a redução de preços, a aplaudem. 

De modo geral, a tecnologia vence. E, desde que a mudança não 
implique reduções drásticas de qualidade e segurança, o processo é positivo 
para a sociedade. Ainda que revoluções tecnológicas deixem mortos e feridos 
pelo caminho, no longo prazo, cada tarefa que passa a ser desempenhada por 
uma máquina livra o ser humano de trabalho, descrito como uma maldição na 
Bíblia. 

Um bom exemplo é o da agricultura. Até 1800, quase toda a população 
de um país se dedicava à produção de alimentos. Hoje, a atividade emprega 
pouquíssimos funcionários e muita tecnologia. O enorme contingente que 
perdeu emprego no campo foi para as cidades, onde compõe o grande 
mercado que produz e consome os produtos e serviços que tornaram nossa 
época a materialmente mais próspera de todos os tempos. A matéria-prima 
dessa riqueza, no fundo, são pessoas comerciando ideias.” 

Comete a falácia do argumento a partir das consequências porque, 
sutilmente, desvia a discussão da proposição original – proteção dos 
trabalhadores frente ao desemprego tecnológico com treinamento e 
realocação –, em direção ao resultado do desemprego tecnológico e não ao 
mérito da proposta em si. Então, refuta a veracidade da proposta apelando às 
consequências caso fosse aprovada uma interpretação ridícula dela: 
preservação eterna dos empregos.  

Deturpando, citando de maneira incorreta, desconstruindo e 
simplificando demasiadamente o ponto de vista do adversário, em vez de 
refutar suas evidências, são formas de cometer a falácia do espantalho. 
Apresenta de forma caricata o argumento da esquerda com o objetivo de 
atacar essa falsa ideia em vez do argumento em si. 

Hélio Schwartsman insiste no argumento. “No século XIX, parte dos 
trabalhadores ingleses decidiu combater o progresso tecnológico, que 
corretamente viam como uma ameaça a seus empregos, destruindo máquinas. 
Eram os luditas. Suas ações acenderam o imaginário popular, mas não foram 
capazes de deter a revolução industrial. Algo parecido pode estar ocorrendo 
agora em relação à internet.” 

Há taxistas protestando contra um programa que promove “caronas 
remuneradas”. Até pode haver lampejos de justiça nessas causas, mas 
Schwartsman desconfia de a derrota ser inexorável. Se a carona gratuita é 
permitida, fica muito difícil impedir a carona paga. 



Ao contrário de magistrados julgadores das causas de taxistas, ele não 
está tão convencido do caráter maléfico dessas novidades. Tecnologias 
tendem a apresentar-se em tons obscuros, oferecendo diferentes benefícios e 
problemas. Mesmo quando são claramente desvantajosas, podem às vezes 
tornar-se um caminho sem volta. 

Essa ao menos é a tese do geógrafo Jared Diamond, para o qual a 
adoção da agricultura, embora tenha sido “o pior erro da história dos seres 
humanos”, tendo, em um só golpe, destruído a saúde das pessoas e criado as 
distinções sociais, se espalhou como uma praga pela humanidade. A razão 
principal é povos agrícolas serem capazes de produzir muito mais gente em 
relação à concorrência. Basicamente, quem aposta contra a tecnologia acaba 
perdendo, mesmo quando tem razão. 

A palavra da vez é “uberização”. Ocupa legislativos de várias cidades e 
países, que tentam definir o tratamento que dispensarão às caronas 
compartilhadas (Uber), aluguel de quartos (Airbnb) e até à comunicação 
interpessoal (polêmica das telefônicas contra o WhatsApp) e ao 
entretenimento (Netflix x TVs a cabo), para citar apenas alguns. 

Se a história ensina alguma coisa, é uma questão de tempo até as 
resistências serem vencidas e os novos modelos substituírem os velhos. Em 
alguns casos, como o das telefônicas, há problemas práticos a resolver, 
notadamente a definição de quem vai ficar com a conta dos investimentos na 
infraestrutura de internet, mas não há muita dúvida de que se chegará a uma 
fórmula. 

O que estamos presenciando aqui é basicamente o capitalismo em 
ação. Como já ensinava o economista Joseph Schumpeter, a chegada de novas 
tecnologias destrói velhas empresas, antigos modelos de negócios e até 
mesmo profissões. Pode ser ruim para essas pessoas, mas é das inovações que, 
em última instância, sociedades extraem prosperidade. 

E percebam que a maioria das tecnologias em pauta não chega a ser 
revolucionária. “O Uber, por exemplo, apenas está unindo a oferta 
(motoristas) à demanda (passageiros) de forma ágil e passando por cima da 
regulação estatal. Neste caso, parece mesmo dispensável. 

O Brasil, diga-se, é um país meio ludita. Ainda conservamos por aqui 
profissões aposentadas em outras partes do mundo, como cobradores de 
ônibus e frentistas. Esses casos são mais bem descritos como pontos fora da 
curva em vez de uma recusa obstinada da sociedade em incorporar avanços 
tecnológicos. 



Gostamos de descrever nossos valores em termos de uma moral 
absoluta, mas a realidade é mais complexa. Embora certas intuições morais 
sejam universais, a cultura tem pode moldá-las. A escravidão, por exemplo, 
foi aceita sem questionamento ético durante a maior parte da história. Nem 
Aristóteles nem Cristo viram problemas nela. 

Como e por que o Zeitgeist (espírito do tempo) de uma sociedade se 
modifica permanece um mistério. Mas, felizmente, ele muda. Apenas 50 anos 
atrás, um país desenvolvido como os EUA ainda mantinha leis 
segregacionistas. Hoje, qualquer americano educado vê com genuíno horror 
atos e palavras discriminatórios. No plano do Zeitgeist, a luta contra o 
racismo foi vencida. Isso não significa, é claro, o triunfo ter chegado às 
estatísticas sociais. 

O ponto defendido por Schwartsman, na esteira de Friedrich von 
Savigny, é esse tipo de revolução cultural independer da vontade do 
legislador. Quando este se digna a aprovar um diploma, é porque a sociedade 
já chegara muito antes a esse parecer. 

Obviamente, sempre sobram grupos marginais resistentes à mudança 
histórica. Mas, enquanto se limitam a dizer bobagens sem pô-las em prática, 
não vale a pena gastar recursos públicos com eles. Respostas mais adequadas 
à falta de sintonia com o Zeitgeist são o isolamento social e uma boa caçoada 
deles. 

  
Complexidade da História 

Hélio Schwartsman, no livro “Pensando Bem... um olhar original a 
respeito de liberdade, religião, história, política, violência, comportamento, 
educação, ciência”, é mais feliz ao interpretar a complexidade da história.  

“Durante boa parte do século XX, prevaleceram concepções que 
enfatizam os grandes movimentos. Aí se incluem os marxistas, com a luta de 
classes e o materialismo histórico, a turma dos Annales, com sua ‘longue 
durée’ e o pessoal da geopolítica, para quem características topográficas, 
climáticas e demográficas são decisivas. Somam-se a eles os chamados 
institucionalistas ao destacarem o papel de estruturas como tipo de governo, 
grau de liberdade, eficiência do Judiciário etc.” 

Representantes de todas essas escolas produziram boas análises, com 
grande poder explicativo e geradoras de interessantes insights. Todos os 
elementos citados e outros não citados têm sua importância. Mas isso é tudo? 



No rastro dos proponentes da chamada história contra factual – as if [e 
se] –, Hélio Schwartsman levanta a hipótese imaginária: se o nacionalista 
sérvio Gavrilo Princip não tivesse assassinado o arquiduque Francisco 
Ferdinando em 1914, não teria havido a Primeira Guerra, nem 
consequentemente a tomada do poder pelos bolcheviques na Rússia, nem a 
assunção de Hitler na Alemanha. Princip, sozinho, responde pelas mortes de 
milhões de pessoas. 

Se os achados dos cientistas estudiosos de sistemas complexos valem 
para a história, pequenas variações podem produzir resultados dramáticos – e 
isso sem contrariar as tais das forças profundas da História. 

A fé em uma entidade sobrenatural e o fervor ideológico encontram-se 
muito mais próximos um do outro do que ambos os lados querem admitir. 
Reconhecer isso já bastaria para banir algumas disputas abstrusas, como a 
tentativa de determinar se foram guerras de religião ou regimes ateus quando 
mais morreram pessoas ao longo da história. Essa discussão perde de vista o 
essencial: o problema não está no que se acredita, mas no fato de algumas 
pessoas em determinadas situações serem capazes de matar por uma ideia. 

A questão tem mais a ver com as chamadas patologias do pensamento 
de grupo e a dinâmica introduzidas por elas na sociedade em vez do conteúdo 
das crenças propriamente ditas. Não há diferenças funcionais importantes 
entre:  

1. o cérebro do fiel ao massacrar o vizinho porque ele reza para o Deus 
errado e  

2. o do militante político torturador e assassino do dissidente para 
construir um mundo melhor.  

Ambos se aferraram a uma ideia sem muito sentido e desligaram todos 
os circuitos que poderiam levar suas mentes a questioná-la. 

Hélio Schwartsman gostaria de ninguém acreditar nem em religiões 
nem em sistemas políticos redentores, mas, como isso não vai acontecer, o 
que de melhor podemos [nós intelectuais ou “explicadores”] fazer é semear a 
dúvida – sempre. 

O comércio é uma força capaz de promover a cooperação entre os 
povos? 

Steven Pinker sugere o comércio ter sido e ainda é um poderoso agente 
da paz. Embora possa gerar desentendimentos ocasionais, a possibilidade de 



fazer negócios com estrangeiros altera a lógica por trás das relações entre 
grupos não aparentados. 

Durante a maior parte da história evolutiva humana, sempre valeu a 
pena massacrar e conquistar território – a maior riqueza era terra para plantar 
– da tribo vizinha. A existência de outros clãs não apenas não acrescentava 
nada como ainda representava um risco. Eles poderiam considerar os vizinhos 
uma ameaça para eles e tentar os destruir. Na dúvida, atacava primeiro. Esse 
é o comportamento dos chimpanzés selvagens. 

O comércio muda o comportamento ao exigir empatia com o parceiro 
comercial. A possibilidade de trocar bens faz com que o outro adquira valor 
para si. Já não vale a pena matá-lo, pois ele passa a ser fornecedor em uma 
divisão de trabalho. O jogo de soma zero dá lugar a um de soma positiva. 

É evidente o comércio não nos fazer amar uns aos outros. Se fossem 
todos homens dotados de altruísmo ao atribuir ao próximo o mesmo valor 
dado aos nossos parentes de sangue, a história seria outra. Em termos de 
logística social, faz todo sentido a mãe se preocupar mais com seu filho do 
que com filhos de desconhecidos e canalizar de forma nepotista e pouco 
solidária mais recursos para seu rebento. A essa divisão de tarefas se chama 
de amor maternal e/ou paternal. 

A humanidade tem melhorado ao longo dos séculos. Podemos falar em 
progresso moral, mas Hélio Schwartsman crê na existência de limites 
biológicos para até onde podemos chegar. Mas não justifica essa sua crença. 

“Aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo”, 
assevera a máxima de George Santayana. O filósofo empregou a frase em um 
contexto bem diferente ao discutir aspectos psicológicos do homem, mas ela 
acabou ganhando fama como se tivesse sido concebida para explicar a relação 
de um povo com sua história. Neste novo papel ela é verdadeira? 

Em uma interpretação literal, não. Objetivamente, são quase nulas as 
chances de uma unidade política ou nacional reviver a própria história. E isso 
não ocorre porque o homem seja sábio, mas simplesmente porque a 
probabilidade não favorece a repetição. Há um número quase infinito de 
modos de divergir e só um de convergir. Existem, no entanto, algumas 
armadilhas políticas e econômicas nas quais é possível cair mais de uma vez.  

Em uma versão assim mais fraca, o aforismo de Santayana ainda 
sobrevive? Em termos. O presente pode tirar lições do passado, mas é difícil 
descobri-las estudando a história de um único povo. Os padrões só aparecem 
quando comparamos várias experiências diferentes. 





Parte III -  
ARTE DE ARGUMENTAR 



Arte de Argumentar - Gerenciando Razão e Emoção 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção” (São Paulo: Ateliê Editorial; 1999 – 13ª. edição, 2009), 
afirma: “vitimados por uma educação desestimulante, submetidos ao 
julgamento crítico da opinião pública, massificados pela mídia, vivemos 
nossas vidas adiando ou perdendo nossos sonhos e isso nos torna infelizes. Até 
mesmo pessoas com sucesso financeiro e prestígio pessoal acabam tendo esse 
destino. Todas sofrem a doença da solidão, uma doença que nos separa até 
mesmo dos nossos familiares, com quem, muitas vezes, vivemos em um clima 
diário de discussões e ressentimentos.  

[Millor Fernandes definiu família como “agrupamento de pessoas com a 
chave da mesma casa”.] 

Todos nós teríamos muito mais êxito em nossas vidas, produziríamos 
muito mais e seríamos muito mais felizes, se nos preocupássemos em 
gerenciar nossas relações com as pessoas ao nosso redor, desde o campo 
profissional até ao pessoal. Mas para isso é necessário saber conversar com 
elas, argumentar, para que exponham seus pontos de vista, seus motivos e 
para que nós também possamos fazer o mesmo. 

Segundo o senso comum, argumentar é vencer alguém, forçá-lo a 
submeter-se à nossa vontade. Esta definição é errada. Von Clausewitz, o gênio 
militar alemão, utiliza-a para definir guerra e não argumentação. Seja em 
família, no trabalho, no esporte ou na política, saber argumentar é, em 
primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. É também obter aquilo 
querido, mas de modo cooperativo e construtivo, traduzindo nossa verdade 
dentro da verdade do outro. 

Abreu escreveu este livro para convencer as pessoas de que não basta 
ser inteligente, ter uma boa formação universitária, falar várias línguas, para 
ser bem-sucedido. Seu objetivo é convencê-las de o verdadeiro sucesso 
depender de: 

a) a habilidade de relacionamento interpessoal,  

b) a capacidade de compreender e comunicar ideias e emoções. 

Para se tornar líder por consenso grupal está a de gerenciamento da 
informação por meio da comunicação oral e escrita, ou seja, a capacidade de 
ler, falar e escrever bem. Há necessidade de desenvolver essas habilidades, 
pois passamos a maior parte do tempo defendendo nossos pontos de vista, 
falando com pessoas, tentando motivar nossos filhos. 



O mais importante não são as informações em si, mas o ato de 
transformá-las em conhecimento. As informações são tijolos e o conhecimento 
é o edifício que construímos com eles. Mas onde é que vamos buscar esses 
tijolos? A maior parte das pessoas os obtém unicamente dentro da mídia 
escrita e falada.  

São necessários alertas sobre os perigos da cultura de massa e da 
indústria cultural. Na verdade, a mídia nos oferece uma espécie de visão 
predeterminada das informações. É como se olhássemos apenas a parte da 
realidade que ela nos permite olhar, e da maneira como ela quer que nós a 
interpretemos. 

Além do alinhamento de pontos de vista, existem ainda os processos de 
manipulação. Como nos defender de tudo isso? Simplesmente, obtendo 
informações em outras fontes.  

Quantos livros você leu no ano que passou? Informativos e formativos? E 
literatura? Quando Abreu fala em literatura, não está se referindo aos best-
sellers, mas aos clássicos.  

Paul Valéry, um grande poeta e crítico francês, nos diz a respeito da 
leitura de ficção: “Penso sinceramente que, se todos os homens não pudessem 
viver uma quantidade de outras vidas além da sua, eles não poderiam viver a 
sua”. 

“Por meio da leitura, podemos, pois, realizar o saudável exercício de 
conhecer as pessoas e as coisas, sem limites no espaço e no tempo. 
Descobrimos, também, uma outra maneira de transformar o mundo, pela 
transformação de nossa própria mente. Isso acontece, quando nós adquirimos 
a capacidade de ver os mesmos panoramas com novos olhos.” 

Um diálogo é puro gerenciamento de relação. [DR: Discutir Relação] É 
muito importante saber gerenciar relação. “O outro deve ser visto por nós 
como uma aventura. Temos de arriscar!” Para não ficarmos solitários... 

“Minha mente é também a fonte do poder do outro. Para que eu me 
liberte, preciso primeiro libertar minha mente.” 

ARGUMENTAR é a arte de convencer e persuadir.  

CONVENCER é saber gerenciar informação, é falar à razão do outro, 
demonstrando, provando. Etimologicamente, significa VENCER JUNTO COM O 
OUTRO (com + vencer) e não CONTRA o outro.  

PERSUADIR é saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro. A 
origem dessa palavra está ligada à preposição PER, “por meio de”, e a SUADA, 



deusa romana da persuasão. Significava “fazer algo por meio do auxílio 
divino”.  

Mas em que CONVENCER se diferencia de PERSUADIR?  

Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando convencemos 
alguém, esse alguém passa a pensar como nós.  

Persuadir é construir no terreno das emoções, é sensibilizar o outro 
para agir. Quando persuadimos alguém, esse alguém realiza algo que 
desejamos que ele realize. 

Muitas vezes, conseguimos convencer as pessoas, mas não conseguimos 
persuadi-las. Podemos convencer um filho de que o estudo é importante e, 
apesar disso, ele continuar negligenciando suas tarefas escolares. Podemos 
convencer um fumante de que o cigarro faz mal à saúde, e, apesar disso, ele 
continuar fumando. Algumas vezes, uma pessoa já está persuadida a fazer 
alguma coisa e precisa apenas ser convencida. Precisa de um empurrãozinho 
racional de sua própria consciência ou da outra pessoa, para fazer o que 
deseja. [Recall psicológico: ter alguém quem culpar caso dê errado.] 

Argumentar é, em última análise, a arte de, gerenciando informação, 
convencer o outro de alguma coisa no plano das ideias e de, gerenciando 
relação, persuadi-lo, no plano das emoções, a fazer alguma coisa que nós 
desejamos que ele faça. 

  
Retórica 

A retórica, ou arte de convencer e persuadir, surgiu em Atenas, na 
Grécia antiga, por volta de 427 a.C., quando os atenienses estavam vivendo a 
primeira experiência de democracia de que se tem notícia na História. Ora, 
dentro desse novo estado de coisas, sem a presença de autoritarismo de 
qualquer espécie, era muito importante que os cidadãos conseguissem 
dominar a arte de bem falar e de argumentar com as pessoas, nas assembleias 
populares e nos tribunais.  

Para satisfazer essa necessidade, afluíram a Atenas mestres itinerantes 
que tinham competência para ensinar essa arte. Eles se autodenominavam 
SOFISTAS, sábios, professavam a sabedoria.  

Como mestres itinerantes, os sofistas faziam muitas viagens e, por esse 
motivo, conheciam diversos usos e costumes. Isso lhes dava uma visão de 
mundo muito mais abrangente do que tinham os atenienses da época e lhes 
permitia mostrar a seus alunos uma questão poder admitir diferentes pontos 



de vista. Alertavam: muitos dos comportamentos humanos não eram naturais, 
mas criados sim pela sociedade. 

O verdadeiro sábio é capaz de julgar as coisas segundo as 
circunstâncias em que elas se inserem – e não quem pretende expressar 
verdades absolutas. 

A retórica, ao contrário da filosofia da época, professada 
principalmente por Sócrates e Platão, trabalhava, pois, com a teoria dos 
pontos de vista ou paradigmas, aplicados sobre os objetos de seu estudo. Por 
esse motivo, foi inevitável o conflito entre retóricos ou sofistas, de um lado, e 
os filósofos, de outro, pensadores de dicotomias como verdadeiro/falso, bom/
mau etc. O pensamento preto ou branco já existia. 

A primeira tarefa da retórica clássica tinha natureza heurística. 
Tratava-se de descobrir temas conceituais para discussão. 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção”, define Heurística como o método de análise que visa ao 
descobrimento e ao estudo de verdades científicas. A palavra se origina do 
verbo grego eurisko, que significa “achar”, “encontrar”. 

Eu me utilizo do seguinte significado: Heurística é a arte de descobrir e 
inventar. É uma característica típica dos seres humanos, principalmente 
quando estes estão em busca de respostas para questões complexas.  

A heurística é uma técnica de pensamento e comportamento 
praticamente automática nos animais humanos. Eles agem de modo intuitivo e 
inconsciente para achar prováveis respostas para aquilo que procuram. 

Em suma, a heurística pode ser considerada um “atalho mental” usado 
no pensamento humano para se chegar aos resultados e questões mais 
complicadas de modo rápido e fácil, mesmo que estes sejam incertos ou 
incompletos. É pensar rápido – e não devagar – e errar repetidamente. Pensar 
de acordo com a “escola da vida”, um método experimental de tentativa-e-
erro, e não de acordo com o método científico de teste de hipóteses por meio 
de experiências laboratoriais ou dados estatísticos. Ciência exige medição. 

A imaginação, a criatividade, o pensamento lateral e divergente, 
aliados às experiências de vida própria ou observada são responsáveis por 
ajudar a formar os processos cognitivos da heurística. 

No âmbito pedagógico, o método heurístico é aplicado para auxiliar os 
alunos a encontrarem as respostas sobre determinado assunto por conta 
própria, através do encaminhamento feito por meio de algumas perguntas.  



Por exemplo, o PBL é uma sigla que vem do inglês, Problem Based 
Learning. Representa a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). É um 
novo método de ensino baseado na trivialidade descoberta recentemente: “o 
dito/escutado é esquecido, o mostrado/visto é lembrado, o feito é 
aprendido”. Ensinar (e aprender) exige os passos anteriores – e não somente o 
passo final: fazer sem aprender teorias. É mais sábio raciocinar para aplicar, 
antes de tomar decisões práticas. 

Também conhecida por avaliação heurística o tipo de análise 
configurado como prático, rápido e superficial. É uma reação mental 
instintiva para conseguir uma resposta imediata ou emergencial sobre 
determinado assunto – e equivocada. 

Tudo aquilo pensado e feito por nós é fruto dos discursos capazes de 
nos construir enquanto seres psicossociais. Na sociedade vivida, somos 
moldados por uma infinidade de discursos: discurso científico, discurso 
jurídico, discurso político, discurso religioso, discurso do senso comum, etc. 

Entre todos os discursos capazes de nos governar, o mais significativo 
deles é o DISCURSO DO SENSO COMUM. Trata-se de um discurso permeado em 
todas as classes sociais, formando a chamada opinião pública. [A pior entre 
todas as opiniões.] 

O discurso do senso comum não é um discurso articulado. Ele é formado 
por fragmentos de discursos articulados. Uma fonte desse discurso são os ditos 
populares, como: Devagar se vai ao longe, Água mole em pedra dura tanto 
bate até que fura etc.  

Esse discurso tem um poder enorme de dar sentido à vida cotidiana e 
manter o status quo vigente, mas tende a ser, ao mesmo tempo, retrógrado e 
maniqueísta. Os momentos das grandes descobertas ou das grandes invenções 
foram quando as pessoas foram capazes de opor-se ao discurso do senso 
comum. Geralmente, essas pessoas, em um primeiro instante, se tornam alvo 
da incompreensão da massa fanática defensora do senso comum. 

Porém, não é válido o Apelo à Popularidade ou a Prova Social. O fato de 
a maioria das pessoas acreditar em uma ideia não é prova de ela ser 
verdadeira. 

Uma das técnicas mais utilizadas por professores de retórica, para 
arejar a cabeça contra o discurso do senso comum, é a de criar paradoxos – 
opiniões contrárias ao senso comum – levando, dessa maneira, seus ouvintes 
ou leitores a experimentarem aquilo que chamavam MARAVILHAMENTO: a 
capacidade de voltar a se surpreender com aquilo que o hábito vai tornando 
comum.  



Essa palavra foi substituída no expressionismo alemão, no surrealismo 
francês e, sobretudo, no formalismo russo, pela palavra ESTRANHAMENTO, 
definida como a capacidade de tornar novo aquilo já tornado habitual em 
nossas vidas. Nesse sentido, contraria o senso comum de cada época. 

Uma das técnicas do paradoxo é criar discursos a partir de um 
antimodelo, ou seja, escolhia-se algum tema sobre o qual já há uma opinião 
formada pelo senso comum e escreve-se um texto contrariando essa opinião. 
Nesse caso, enquadram-se discursos iniciados sempre pela palavra CONTRA: 
contra uma verdade estabelecida ou popular sem teste de suas hipóteses. 

A retórica clássica se baseava na diversidade de pontos de vista, no 
verossímil, e não em verdades absolutas. Isso fez com que a Dialética e a 
Filosofia se aliassem contra ela. Filósofos diziam: a retórica visa apenas aos 
resultados, enquanto que a filosofia visa sempre ao verdadeiro. Isso fez a 
retórica decaísse perante a opinião pública (discurso do senso comum) 
durante séculos.  

A própria palavra SOFISTA passou a designar pessoa de má-fé, cujo 
objetivo é enganar utilizando argumentos falsos. O anti-intelectualismo é 
uma ameaça dos ignorantes usados, por exemplo, pela casta dos guerreiros 
(militares) contra a inteligência da casta dos sábios (universitários) até hoje. 
Escola Sem Partido é uma dessas idiotices incapazes de ver o mal feito a si e 
aos outros pela regressão à barbárie sem a diversidade pluralista. 

Hoje, a retórica foi amplamente reabilitada, tendo sido, sobretudo a 
partir da segunda metade do século XX, beneficiada pelos estudos de outras 
ciências que se configuraram nesse século, como a Linguística, a Semiótica, a 
Pragmática e a Análise do Discurso. 

Os métodos retóricos da exploração da verossimilhança e dos diferentes 
pontos de vista sobre um objeto ou situação têm sido o motor capaz de 
impulsionar o grande avanço moderno da ciência e da tecnologia. A habilidade 
de ver e sentir um objeto ou uma situação sob diferentes pontos de vista é 
importante em qualquer área, pois está ligada ao exercício da criatividade. 

  
Condições da Argumentação 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção”, ensina: “a primeira condição da argumentação é ter 
definida uma tese e saber para que tipo de problema essa tese é resposta. Se 
queremos vender um produto, nossa tese é o próprio produto. Mas isso não 
basta. É preciso saber qual a necessidade que o produto vai satisfazer. Um 
bom vendedor é alguém capaz de identificar necessidades e satisfazê-las.” 



Fernando Nogueira da Costa: a paz se elevou quando houve divisão do 
trabalho e os comerciantes tiveram de negociar com seus fornecedores – e não 
lhes matar para conquistar seus territórios e produzir por conta própria. Era 
necessária a empatia: saber se colocar no lugar do outro para lhe fazer uma 
proposta aceitável por ambos negociantes. 

No plano das ideias, as teses são as próprias ideias defendidas com 
argumentos válidos, mas é preciso saber quais as perguntas estão em sua 
origem. Se eu quero vender a ideia de ser preciso sempre poupar um pouco de 
dinheiro, eu tenho de saber qual é a resposta à pergunta básica: – O que eu 
faço com o dinheiro que recebo? Para saber isso, é necessária a Educação 
Financeira. 

Muitas pessoas se queixam de suas boas ideias nunca serem levadas em 
consideração. Essas pessoas não percebem essas ideias serem respostas a 
perguntas feitas a si mesmas, dentro de suas cabeças. Ora, de nada adianta 
lançar uma ideia para um grupo se ele não conhece a pergunta.  

A primeira condição da argumentação é fazer uma pergunta ao grupo. 
Quando todos estiverem procurando uma solução, aí, sim, você lança sua 
semente em um campo previamente adubado – e depois você colhe o plantado 
antes. 

Uma segunda condição da argumentação é ter uma “linguagem comum” 
com o auditório. Nós temos de nos adaptar às condições intelectuais e sociais 
dos ouvintes, e não o contrário. 

“Em um processo argumentativo, nós somos os únicos responsáveis pela 
clareza de tudo aquilo dito. Se houver alguma falha de comunicação, a culpa 
é exclusivamente nossa!” 

A terceira condição da argumentação é ter um contato positivo com o 
auditório, com o outro. Em um gerenciamento de relação, por exemplo, 
nunca se desculpe no início por usar o tempo da plateia ou por estar em más 
condições. Nesse caso, você cria uma animosidade em uma plateia a esperar 
por uma boa palestra. Ela está torcendo por isso. Se há necessidade de 
respeitar hierarquias e agendas, faça isso com sinceridade e bom humor. 

Outra fonte de contato positivo com o outro é saber ouvi-lo. Noventa e 
nove por cento das pessoas não sabem ouvir. A maior parte de nós tem a 
tendência de falar o tempo todo. É preciso desenvolver a capacidade da 
audiência empática. PATHOS, em grego, além de enfermidade, significa 
SENTIMENTO. Em preposição, significa DENTRO DE. Ouvir com empatia quer 
dizer, pois, ouvir dentro do sentimento do outro. 



As palavras são escolhidas inconscientemente. É preciso prestar 
atenção a elas. É preciso prestar atenção também ao som da voz do outro. É 
por meio da voz que expressamos alegria, desespero, tristeza, medo ou raiva. 
Às vezes, a maneira como uma pessoa usa sua voz nos dá muito mais 
informações sobre ela do que o sentido lógico daquilo dito por ela.  

Devemos também aprender a “ouvir” com nossos olhos. A postura 
corporal do outro, suas expressões faciais, a maneira como anda, como 
gesticula e até mesmo a maneira como se veste nos dão informações para 
avaliação da verossimilhança. O homem precisa aprender a “OUVIVER”, verbo 
inventado a partir de OUVIR, VER e VIVER. 

Finalmente, a quarta condição e a mais importante delas: agir de 
forma ética. Isso quer dizer que devemos argumentar com o outro de forma 
honesta e transparente. Caso contrário, ARGUMENTAÇÃO fica sendo sinônimo 
de MANIPULAÇÃO. 

O fato de agirmos com honestidade nos confere uma característica 
importante em um processo argumentativo: a CREDIBILIDADE. Para ter 
credibilidade é preciso apenas comportar-se de modo verdadeiro, sem medo 
de revelar propósitos e emoções.  

Assim como as pessoas possuem “detectores inconscientes” de 
interesse sexual em relação ao sexo oposto, capazes de decodificar posturas 
corporais, expressões faciais e tom de voz, elas também possuem “detectores 
de credibilidade” em relação ao outro. 

• Auditório universal é um conjunto de pessoas sobre cujas variáveis não 
temos controle.  

• Auditório particular é um conjunto de pessoas cujas variáveis 
controlamos.  

Quem vai argumentar precisa adaptar-se ao seu auditório. Temos de ter 
um cuidado muito importante quando estamos diante de um auditório 
particular: o de nunca manifestar um ponto de vista que não possa ser 
defendido também dentro de um auditório universal. Isso, por dois motivos: 
ética e autointeresse.  

Quando você explora o preconceito ou a inimizade de um grupo em 
relação a outros grupos, além de não estar sendo ético, essa forma de agir 
pode voltar-se contra você, quando e onde você menos estiver esperando.  

A Falácia Genética é o apego emocional, seja negativo, seja positivo, à 
origem do emissor de uma ideia. Ocorre quando um argumento é 



desvalorizado ou defendido não por seu mérito, mas somente por causa de 
origem histórica ou a origem da pessoa que a defende. 

  
Processo Argumentativo 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção”, ensina: “ao iniciar um processo argumentativo, visando ao 
convencimento, não devemos propor de imediato nossa tese principal, a ideia 
que queremos ‘vender’ ao nosso auditório. Devemos, antes, preparar o 
terreno para ela, propondo alguma outra tese, com a qual nosso auditório 
possa antes concordar.” 

Essa tese preparatória chama-se TESE DE ADESÃO INICIAL. Se o 
auditório concordar com ela, a argumentação ganha estabilidade, pois é fácil 
partir dela para a tese principal. As teses de adesão inicial fundamentam-se 
em FATOS ou em PRESUNÇÕES. As presunções são suposições fundamentadas 
dentro do normal ou verossímil. 

Técnicas argumentativas são os fundamentos capazes de estabelecerem 
a ligação entre as teses de adesão inicial e a tese principal. Essas técnicas 
compreendem dois grupos principais:  

1. os argumentos quase lógicos e  

2. os argumentos fundamentados na estrutura do real. 

Utilizando essa técnica, o argumentador procura demonstrar a tese de 
adesão inicial, com a qual o auditório previamente concordou, ser compatível 
ou incompatível com a tese principal. 

Argumentos QUASE LÓGICOS ocorrem porque muitas das 
incompatibilidades não dependem de aspectos puramente formais e sim da 
natureza das coisas ou das interpretações humanas. Um eleitor, mesmo 
concordando que o país estar pior no governo Temer, poderia votar em gente 
de sua base governista, por uma questão de amizade, parentesco ou religião. 
Em um argumento lógico isso é impossível. Ele não pode, por exemplo, depois 
de dizer “todo político é corrupto”, dizer “boçalnazi, apesar de ser político 
profissional, não é corrupto, porque é meu amigo!” 

A regra de justiça fundamenta-se no tratamento idêntico a seres e 
situações integrados em uma mesma categoria. Um filho, cujo pai se recusa a 
lhe custear a faculdade, pode protestar, dizendo achar isso injusto, uma vez 
que seus dois irmãos mais velhos tiveram seus cursos superiores pagos por ele. 
É um argumento de justiça, fundamentado na importância de um precedente. 



Denominamos retorção a uma réplica feita utilizando os próprios 
argumentos do interlocutor. Não a confundir com a Falácia do Equívoco, 
também chamada de equivocação. Esta explora a ambiguidade da linguagem, 
altera o sentido de certa palavra, durante a argumentação, e usa esse 
significado diferente para sustentar uma conclusão infundada. 

O argumento do ridículo consiste em criar uma situação irônica, ao se 
adotar, de forma provisória, um argumento do outro, extraindo dele todas as 
conclusões, por mais estapafúrdias que sejam. A Falácia do Espantalho 
apresenta de forma caricata o argumento da outra pessoa com o objetivo de 
atacar essa falsa ideia em vez do argumento em si. 

Para entender o uso das definições como técnicas argumentativas, 
precisamos, primeiramente, conceituá-las. As definições podem ser:  

• Definições Lógicas: se queremos definir logicamente uma coisa, 
podemos começar dizendo o seu gênero. As definições lógicas podem 
ser esquematizadas a partir da seguinte fórmula: Termo = {gênero + 
diferença 1 + diferença 2 + …….. + diferença n} 

• Definições Expressivas: não têm nenhum compromisso com a lógica. 
Dependem de um ponto de vista. 

• Definições Normativas: indicam o sentido que se quer dar a uma 
palavra em um determinado discurso e dependem de um acordo feito 
com o auditório.  

• Definições Etimológicas: são fundamentadas na origem das palavras. 
Podemos dizer, como exemplo, que convencer significa vencer junto 
com o outro, pois é formada pela preposição com mais o verbo vencer. 
Se fosse vencer o outro ou contra o outro, deveria ser contravencer. 

As definições expressivas e etimológicas são as mais utilizadas como 
técnicas argumentativas. Elas permitem a fixação de pontos de vista como 
teses de adesão inicial.  

Os argumentos baseados na estrutura do mundo real não estão ligados 
a uma descrição objetiva dos fatos, mas a pontos de vista, ou seja, a opiniões 
relativas a ele. Os principais argumentos baseados na estrutura do mundo real 
são: argumento pragmático, argumento do desperdício, argumentação pelo 
exemplo, pelo modelo ou antimodelo e pela analogia. 

O argumento pragmático fundamenta-se na relação de dois 
acontecimentos sucessivos por meio de um vínculo causal. A causa 
inquestionada (ou causa falsa porque correlação não é causalidade) é:  



• “depois disso, logo, por causa disso” (post hoc ergo propter hoc: 
evento anterior é causa do posterior) e  

• “com isso, logo, por causa disso”  
(cum hoc ergo propter hoc: eventos simultâneos onde um causa o 
outro).  

Essa falácia define como causa de um evento, sem provas, uma 
ocorrência anterior ou simultânea àquele evento. A correlação entre os dois 
eventos pode ser pura coincidência ou resultado de algum outro fator. 
Sem evidências não é possível concluir um evento ter causado o outro. 

É preciso, contudo, bastante cuidado e, sobretudo, muita ética, no uso 
do argumento pragmático. Caso contrário, estaremos de acordo com aquela 
máxima segundo a qual os fins justificam os meios. Muitas pessoas acham que, 
porque tiveram uma educação rígida ou violenta, tornaram-se competentes e, 
por esse motivo, pretendem, quando forem pais, educar seus filhos da mesma 
maneira por mais infeliz tenha sido sua infância. 

As superstições são também fundamentadas no argumento pragmático. 
O supersticioso acredita, por exemplo: como foi assaltado em uma esquina 
após um gato preto ter passado à sua frente, o motivo foi o gato. Transfere o 
azar do assalto para a causa supersticiosa do gato preto. 

O Argumento do Desperdício consiste em dizer que, uma vez iniciado 
um trabalho, é preciso ir até o fim para não perder o tempo e o investimento. 
É o argumento utilizado, por exemplo, por um pai que quer demover o filho 
da ideia de abandonar um curso superior em andamento ou um casamento 
infeliz. 

A Falácia de Custo Irrecuperável é o argumento no sentido de não se 
interromper algo sem estar dando certo como se esperava. Costuma ser: "se 
interromper agora,  
terá sido tudo em vão". 

A argumentação pelo exemplo acontece quando sugerimos a imitação 
das ações de outras pessoas. Podem ser pessoas célebres, membros de nossa 
família, pessoas que conhecemos em nosso dia a dia, cuja conduta 
admiramos. É um apelo à opinião de uma autoridade irrelevante ou vaga sob o 
ponto de vista científico.  

O apelo à sabedoria antiga ocorre quando uma ideia é presumida como 
verdadeira somente porque foi originada em um passado distante: é espécie 
de “prova social”. Embasar um argumento na opinião de uma autoridade 
reconhecida é um apelo à modéstia das pessoas, ou seja, ao bom senso de 



sempre haver outros com maior conhecimento – o que pode até ser verdade, 
mas nem sempre é. 

A argumentação pelo modelo é uma variação da argumentação pelo 
exemplo. Por exemplo, podemos dizer a um garoto que ele não deve acanhar-
se de ter problemas em matemática (tese principal), pois até mesmo Einstein 
tinha problemas em matemática (tese de adesão inicial). 

A argumentação pelo ANTIMODELO fala naquilo para evitar. Segundo 
Montaigne, “o antimodelo é mais eficaz que o modelo.” 

Quando queremos argumentar pela analogia, utilizamos como tese de 
adesão inicial um fato com uma relação analógica com a tese principal. A 
correlação entre os dois eventos pode ser pura coincidência ou resultado de 
algum outro fator causador de ambos. 

  
Cuidado com as Falácias Não Formais 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção”, adverte: muitas vezes, somos levados a acreditar em 
argumentos falsos, mas que têm um certo poder de nos atingir 
psicologicamente. São as Falácias não Formais. É muito importante que 
aprendamos a nos defender delas. As principais são as seguintes. 

A Conclusão Inatingente é um argumento capaz de tirar uma conclusão 
indevida de um fato ou princípio. Por exemplo, a Teoria do Domínio do Fato 
foi levianamente usada para criminalizar o PT e o Lula.  

Ora, imaginar um crime – financiamento eleitoral com dinheiro de 
empresa estatal – poder ter sido cometido por uma pessoa notável, 
pressuposta “ter conhecimento de causa”, pode ser mais chocante, 
emocionalmente, do que o cometido por pessoas estranhas, mas não se pode 
tirar daí a conclusão de que o réu acusado desse crime seja culpado. Isso só 
pode ser feito levantando provas, testemunhos sem “delação premiada”, etc., 
mas não por esse tipo de raciocínio. O réu só poderá ser condenado se, de 
fato, comprovadamente, tiver cometido o crime que lhe é imputado. 

O argumentum ad baculum fundamenta-se no princípio de ser a força a 
imposição do direito.  

O argumentum ad hominem acontece quando o julgamento dos fatos ou 
das ideias é desviado para a pessoa emissora. Esse argumento ad hominem (ao 
homem) faz a desqualificação do interlocutor por não ser especialista ou por 



juízo negativo de suas intenções. Ataca a pessoa, em vez da opinião dela, com 
a intenção de desviar a discussão e desacreditar a proposta desse oponente. 

O argumentum ad ignorantiam sustenta a ideia de uma proposição ser 
verdadeira porque até aquele momento não se demonstrou sua falsidade, ou é 
falsa porque até aquele momento não se demonstrou sua veracidade. É um 
Apelo à Ignorância o convencimento de algo ser verdadeiro simplesmente 
porque não foi comprovado como falso. Assim, a ausência de prova é 
transformada em prova por ausência. 

O argumentum ad misericordiam é uma falácia cometida quando se 
apela à piedade para que se aceite uma determinada conclusão. Ilustra-a uma 
conhecida anedota sobre um criminoso assassino dos próprios pais, cujo 
advogado pediu absolvição sob o argumento dele ter ficado órfão! 

O argumentum ad populum é uma falácia com um nome mais vulgar: 
demagogia. Acontece quando alguém dirige um apelo emocional ao povo com 
o propósito de ganhar aprovação para uma conclusão que não se sustenta por 
um raciocínio válido. Um exemplo claro desse tipo de argumento é o de 
caudilhos que procuram reeleger-se ad aeternum, pedindo ao povo que lhes 
dê a oportunidade de salvar o país da miséria, das garras de países 
imperialistas ou daquilo que lhes venha à cabeça no momento em que estão 
discursando sobre um palanque. 

O argumentum ad verecundiam é o argumento de autoridade. Explora o 
sentimento de respeito por alguém famoso em alguma área. Quando alguém 
diz algo ser certo porque o professor x assim disse, está fazendo uso dessa 
falácia. Aliás, muitas propagandas de televisão utilizam essa falácia ao 
contratar uma celebridade midiática para transferir credibilidade a uma 
mercadoria qualquer. 

O argumento da causa falsa é uma falácia também tem um enunciado 
latino: post hoc, propter hoc. Traduzindo: “Depois disso, por causa disso”. O 
antecedente é causa do presente. 

O argumento da pergunta complexa é um tipo de argumento 
pressuposto em uma afirmação embutida em uma pergunta tipo: “– O que 
você fez com o dinheiro que roubou?” 

Para dar visibilidade ao argumento costuma-se encená-lo ou criar uma 
metáfora. Por exemplo, a Economia se parece muito com o problema do peixe 
morto: consiste em elaborar uma estrutura teórica com base em um 
pressuposto totalmente falso.  



Para ilustrar esse argumento a mais alta autoridade do País convocou os 
membros de um recém-criado Comitê de Sábios e lhes pediu para explicar por 
que um peixe morto pesava mais se comparado a um vivo. Os cientistas 
reunidos apresentaram várias teorias engenhosas e plausíveis. Então a 
autoridade lhes perguntou se eles já tinham pesado um peixe vivo. Porque um 
peixe morto não pesava mais. Os cientistas não acharam graça, mas a 
autoridade se divertiu. 

Os economistas continuaram burilando suas explicações sobre um 
fenômeno não existente, até este chegar ao ponto em que milhares de 
pessoas, com elevada inteligência e sofisticação matemática, se empenham 
em um exercício semelhante ao de demonstrar por que um peixe morto pesa 
mais que um vivo. A hipótese do “peixe morto” dos economistas é o livre 
mercado perfeitamente competitivo. 

Essa história, mostrando que existe algo de ridículo no comportamento 
dos economistas que confiam cegamente nas regras de mercado, exerce uma 
função chamada de RECURSO DE PRESENÇA. Recursos de presença são certos 
procedimentos cujos objetivos são ilustrar a defesa de uma falsa tese. 

Um argumento ilustrado por um recurso de presença tem efeito 
redobrado sobre o auditório. Procure sempre agregar histórias aos seus 
argumentos. Eles ficarão infinitamente mais sedutores. 

Persuadir é conseguir pessoas fazerem alguma coisa desejada por nós. 
Isso só se torna possível, quando conseguimos gerenciar de maneira positiva 
nosso relacionamento com o outro.  

E como se faz isso? Procurando saber, em primeiro lugar, O QUE O 
OUTRO TEM A GANHAR fazendo o que queremos. Trata-se de uma tarefa um 
pouco difícil, de início, pois, na sociedade mercantil, o senso comum nos diz o 
importante é ver sempre o que nós temos a ganhar, mesmo em prejuízo do 
outro. 

Aquilo desejado por nós, portanto, deve ficar em segundo plano para a 
persuasão. Somente quando tivermos certeza de que o outro ganha, devemos 
elaborar nossa proposta para um comum acordo.  

A primeira lição de persuasão que temos a aprender, então, é educar 
nossa sensibilidade para os valores do outro. Se não formos capazes de saber 
quais são esses valores, de nos tornarmos sensíveis a eles, seremos incapazes 
de persuadir. É preciso, contudo, que se trate de valores éticos. Diante de 
boçalnazis, seria persuasivo concordar com seus desejos de eliminar os 
petistas. Mas seria ético? 



A voz do senso comum vê o homem como um ser racional. Pesquisas 
recentes têm demonstrado isso não ser verdade! Nós somos seres 
principalmente emocionais! O que há de racional, quando seres humanos são 
capazes de se matar por diferenças ideológicas ou religiosas?! 

O conceito de inteligência emocional é um da Teoria da Inteligências 
Múltiplas. Alegria, tristeza, raiva, medo e amor são nossas características 
emocionais básicas. Se as misturarmos, teremos outras emoções mais 
complexas. Se misturarmos amor e tristeza, teremos saudade; amor e raiva, 
mágoa; amor e medo, ciúme. O ciúme é uma emoção tão complexa porque 
nela se misturam às vezes amor, medo, tristeza e raiva. 

Raiva, medo e tristeza são emoções disfóricas. Amor e alegria, emoções 
eufóricas. Nossos valores estão ligados às eufóricas.  

Afinal, ninguém planeja férias para sentir-se triste ou ficar com raiva. 
Aliás, o homem é o único animal capaz de planejar o futuro. Mas ele faz isso 
somente com a razão.  

Os homens planejam o futuro sobretudo com suas emoções. A maior 
parte delas eufóricas, mas, de vez em quando, aparece também o medo, 
emoção disfórica, e aí nos recolhemos, nos arriscamos pouco e resistimos a 
mudanças.  

Quase sempre sentimos mais medo do desconhecido, do novo, do que 
dos sofrimentos a que já estamos habituados. Por esse motivo, diante do 
“novo, preferimos quase sempre a repetição do velho. 

Consultando o arquivo das nossas emoções eufóricas, constatamos a 
existência de valores ligados ao ÚTIL e valores ligados ao SENSÍVEL, ou à 
fruição. Dinheiro, automóvel, comida são valores ligados à utilidade. Torcer 
por um time de futebol, ouvir música, fazer turismo, possuir joias ou 
automóveis sofisticados são valores ligados à sensibilidade. 

Gastamos dinheiro comprando bens materiais, comemos para manter 
nosso organismo vivo e trabalhando. Mas o que fazemos com uma música? Não 
podemos a comer. Podemos apenas ouvi-la. Por isso a música é um bem 
sensível. Às vezes, um bem pode ser ao mesmo tempo útil e sensível. 

  
Hierarquia de Valores 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção”, distingue os valores. Eles podem ser concretos, como os 



bens ou os ativos, ou abstratos, como justiça, amizade e honestidade. Esses 
últimos são valores ao mesmo tempo sensíveis e úteis.  

Um outro dado fundamental é os mesmos valores não serem impostos a 
todo mundo. Eles estão ligados à multiplicidade de grupos e de emoções. 
Quem quer persuadir deve saber previamente quais são os verdadeiros valores 
de seu interlocutor ou do grupo constituinte do seu auditório. 

Os valores de uma pessoa não têm, obviamente, todos eles a mesma 
importância. Tanto A expressão HIERARQUIA DE VALORES é largamente 
utilizada. Em um processo persuasivo, a maneira como o auditório hierarquiza 
os seus valores chega a ser, às vezes, até mais importante do que os próprios 
valores em si.  

Na verdade, o que caracteriza um auditório não são os valores que ele 
admite, mas como ele os hierarquiza. De fato, se dois grupos de pessoas 
possuem os mesmos valores, mas em escalas diferentes, acabam por 
configurar dois grupos diferentes.  

As hierarquias de valores variam de pessoa para pessoa, em função da 
cultura, das ideologias e da própria história pessoal. Não se deve falar em 
corda na casa de um enforcado. 

A exploração das hierarquias é um campo extraordinário. Em um 
processo persuasivo, é mortal rejeitar um valor do auditório. Mas, como 
descobrir a hierarquia de valores do outro? Pela intensidade de adesão a eles. 
A intensidade de adesão a valores diferentes sinaliza uma escolha hierárquica. 
Fatores culturais, históricos e ideológicos influem na elaboração dos valores e 
hierarquias.  

A casta dos guerreiros-militares tem como valores a competição, a 
glória, a fama, a violência, a vingança, a honra, e coisas como tais 
desdenhadas pela casta dos sábios. Estes hierarquizam no topo de seus valores 
morais: educação, especialização de conhecimento, autonomia, auto 
expressão, liberalismo cultural e de costumes. 

Para re-hierarquizar os valores do nosso auditório, podemos utilizar 
algumas técnicas conhecidas desde a Antiguidade. Elas recebiam o nome de 
LUGARES DA ARGUMENTAÇÃO. São premissas de ordem geral utilizadas para 
reforçar a adesão a determinados valores. O nome LUGARES era utilizado 
pelos gregos para denominar locais virtuais facilmente acessíveis, onde o 
orador pudesse ter argumentos à disposição, em momento de necessidade.  

São os seguintes os lugares da argumentação: 



1. lugar de quantidade; 

2. lugar de qualidade; 

3. lugar de ordem; 

4. lugar de essência; 

5. lugar de pessoa; 

6. lugar do existente. 

No lugar de quantidade, afirma-se qualquer coisa valer mais do que 
outra em função de razões quantitativas. Um dos traços mais característicos 
do lugar de quantidade é a utilização de números e estatísticas. 

O lugar de qualidade se contrapõe ao lugar de quantidade, pois 
contesta a virtude do número. Valoriza o único, o raro. Sob a ótica desse 
lugar, tudo aquilo que é ameaçado ganha valor maior. Podem ser as baleias, o 
urso panda ou o mico-leão-dourado. 

Por que é que um original de Picasso alcança milhares de dólares em 
um leilão, se podemos ter uma cópia idêntica em casa, por três dólares? Pelo 
lugar de qualidade. Aquele quadro é o único que foi pintado diretamente por 
Picasso.  

Um outro exemplo é a teoria do carpe diem (aproveite o dia). Essa 
teoria utiliza o lugar de qualidade, dizendo que a vida é uma só, a juventude 
é uma só e que, por isso, devemos aproveitar o momento. 

Em alguns períodos da História Ocidental, os lugares de quantidade 
predominam sobre os lugares de qualidade; em outros, acontece o contrário. 
No chamado Classicismo, por exemplo, predominou o lugar de quantidade do 
universalismo. Já no Romantismo, predominou o lugar de qualidade do 
individualismo. No Classicismo, os poetas cantavam o amor geralmente de 
modo universal. Já os românticos procuravam falar do próprio amor individual 
e subjetivo. 

O lugar de ordem afirma a superioridade do anterior sobre o posterior, 
das causas sobre os efeitos, dos princípios sobre as finalidades etc. O lugar de 
ordem é o fundamento das competições. O podium, tanto das corridas de 
fórmula 1, quanto dos jogos olímpicos, apresenta o primeiro lugar em nível 
superior ao segundo e ao terceiro, e o segundo lugar à direita do primeiro, 
considerada uma posição hierarquicamente superior à esquerda, onde se situa 
o terceiro lugar. As medalhas distribuídas aos vencedores refletem essa 
ordem: primeiro lugar, ouro; segundo lugar, prata; e terceiro lugar, bronze. 



O lugar de pessoa afirma a superioridade daquilo que está ligado às 
pessoas. Primeiro as pessoas, depois as coisas: este é o slogan que materializa 
esse lugar. Quando um candidato neoliberal a governador diz, por exemplo, 
que, se for eleito, construirá trinta escolas, seu opositor trabalhista dirá, 
utilizando o lugar de pessoa, que não construirá escolas. Procurará, isto sim, 
dar condições mais humanas ao trabalho do professor, melhores salários, 
programas de reciclagem etc. Dará preferência ao homem, não aos tijolos. 

O lugar do existente dá preferência àquilo que já existe, em 
detrimento daquilo que não existe. E é apenas uma promessa vaga. 

Argumentar e Escrever 

Antônio Suarez Abreu, no livro “A Arte de Argumentar - Gerenciando 
Razão e Emoção”, indica: argumentar não é tentar provar o tempo todo que 
temos razão, impondo nossa vontade. Aqueles que agem assim não passam de 
pessoas irritantes e quase sempre mal-educadas.  

Argumentar é, em primeiro lugar, convencer, ou seja, vencer junto com 
o outro, caminhando ao seu lado, utilizando, com ética, as técnicas 
argumentativas, para remover os obstáculos que impedem o consenso. 

Argumentar é também saber persuadir, preocupar-se em ver o outro 
por inteiro, ouvi-lo, entender suas necessidades, sensibilizar-se com seus 
sonhos e emoções. A maior parte das pessoas, neste mundo, só é capaz de 
pensar em si mesma. Por isso, o indivíduo que procura pensar no outro, 
investir em sua autoestima, praticamente não enfrenta concorrência.  

Argumentar é motivar o outro a fazer o que queremos, mas deixando 
que ele faça isso com autonomia, sabendo que suas ações são frutos de sua 
própria escolha. Afinal, as pessoas não são máquinas esperando ser 
programadas.  

Persuadir é ter certeza de que o outro também ganha com aquilo que 
ganhamos. É saber falar menos de si e do que se quer, e mais do outro e do 
que é importante para ele. 

Argumentar é também saber dosar, “na medida certa”, o trabalho com 
ideias e emoções. A “medida certa” é gastar mais tempo em persuadir do que 
em convencer. Uma boa proporção é utilizar trinta por cento do tempo 
convencendo e setenta por cento persuadindo. 

É preciso o educador, em primeiro lugar, ouvir os alunos, conhecer suas 
histórias pessoais, seus desejos e sonhos, procurando saber o que os está 



motivando intrinsecamente. O que as crianças querem é respeito, atenção, 
ver sentido naquilo que estão aprendendo. O que elas não querem é ser 
vigiadas e controladas como se fossem vagabundos ou delinquentes em 
potencial.  

Afinal, educadores devem procurar mostrar às crianças um mundo mais 
livre, mais atraente e humano – e não se aliar à repressão doméstica de 
muitos pais. Por mais absurdo que pareça, as maiores violências contra as 
crianças são cometidas pelos próprios pais. Violência de toda ordem: física, 
moral, sexual etc. 

Outra tarefa dos educadores é ensinar a ler e escrever. Estimulados, os 
alunos deverão sentir o prazer da criação – e desenvolverão por conta própria. 

“As palavras são como fios com os quais vamos tecendo nossas ideias 
em forma de texto. Quando falamos ou escrevemos, vamos retirando da nossa 
memória as palavras que vamos utilizar. As palavras não são etiquetas que 
colocamos sobre os objetos, as pessoas, as ideias, os sentimentos, mas 
maneiras de representar tudo isso. As línguas humanas são sistemas de 
representação. Quando usamos uma palavra, estamos fazendo uma escolha de 
como representar alguma coisa.  

Podemos chamar alguém que ganhou muito dinheiro recentemente de 
novo-rico, ou de emergente. Podemos dizer, em vez de países comunistas, 
países de economia centralizada. As palavras escolhidas têm enorme 
influência em nossa argumentação.” 

“As palavras não se encontram organizadas em nossa memória, como 
nos dicionários, mas em relações associativas, pela forma e pelo conteúdo. Se 
pensamos, por exemplo, na palavra mar, logo nos lembramos de uma série de 
palavras relacionadas a ela pelo sentido, como praia, areia, peixe, concha, 
sol, férias etc., e logo nos lembramos também de uma série de palavras 
semelhantes a ela foneticamente, como amar, armar.” 

Para sermos criativos na escolha das palavras-chave que pretendemos 
usar em nossa argumentação, precisamos silenciar, por alguns momentos, 
nosso pensamento lógico e divagar por entre sentidos e sons. Aí vamos 
anotando as palavras que vão surgindo por livre associação, para só então 
fazer escolhas. 

“As figuras retóricas são recursos linguísticos utilizados especialmente a 
serviço da persuasão. Se dissermos, por exemplo, que uma criança precisa 
apenas brincar e não aprender a ler aos três anos de idade, contrariamente a 
algumas teorias recentes, estaremos simplesmente enunciando uma tese, que 
tem por objetivo convencer alguém, falando à sua razão. Se dissermos, 



entretanto, que uma criança precisa aprender a ler aos três anos, tanto 
quanto um peixe precisa aprender a andar de bicicleta, isso já tem um efeito 
persuasivo, pois confronta a ideia absurda de um peixe andar de bicicleta com 
a ideia de uma criança aprender a ler aos três anos. 

As figuras retóricas possuem um poder persuasivo subliminar, ativando 
nosso sistema límbico, região do cérebro responsável pelas emoções. Elas 
funcionam como cenas de um filme, criando atmosferas de suspense, humor, 
encantamento, a serviço dos nossos argumentos. É preciso distinguir as figuras 
retóricas, que têm um caráter funcional, das figuras estilísticas, cujo objetivo 
é causar a emoção estética.” 

Depois de ter lido um resumo dos vários capítulos deste pequeno livro 
de Antônio Suarez Abreu, “A Arte de Argumentar - Gerenciando Razão e 
Emoção”, você terá condições de colocar suas ideias em prática no seu dia a 
dia, nas várias situações em que tiver necessidade de:  

1. motivar pessoas,  

2. vender uma ideia ou um produto,  

3. fechar um negócio, ou simplesmente  

4. melhorar seu relacionamento pessoal.  

Aliás, é importante ter uma visão holística dos processos de 
argumentação. Cabe entender esses processos não como estratégias de 
varejo, mas como um programa de qualidade de vida! 

O Lugar da Lógica na Filosofia 

Desidério Murcho, no livro “O Lugar da Lógica na Filosofia”, afirma 
haver “uma incompreensão da natureza da Lógica e do seu lugar na filosofia. 
Este livro procura clarificar e remover algumas incompreensões frequentes 
acerca de ambas, as quais dificultam o seu ensino e estudo. Não pretende, 
contudo, ensinar Lógica — para isso há outros livros bons.” 

Um professor competente tem de saber muito mais em relação à 
ementa obrigatória de ensinar em uma disciplina.  

• Só assim pode responder adequadamente aos desafios levantados pelos 
estudantes.  

• Só assim tem um domínio seguro das matérias mais simples porque lhes 
conhece os fundamentos e as ramificações.  



• Só assim tem a autonomia intelectual para escolher as matérias 
importantes e deixar as acessórias. 

“A argumentação é um instrumento sem o qual não podemos 
compreender melhor o mundo nem intervir nele de modo a alcançar os nossos 
objetivos”. 

Quando argumentamos podemos enganar-nos. Podemos argumentar 
bem ou mal. É por isso que a Lógica é importante. A lógica permite-nos fazer 
o seguinte: 

1. Distinguir os argumentos corretos dos incorretos; 

2. Compreender por que razão uns são corretos e outros não; e 

3. Aprender a argumentar corretamente. 

Os seres humanos erram. E não erram apenas no que respeita à 
informação de que dispõem. Erram também ao pensar sobre a informação de 
que dispõem, ao retirar consequências dessa informação, ao usar essa 
informação na argumentação.  

Muitos argumentos incorretos não são enganadores: são obviamente 
incorretos. Mas alguns argumentos incorretos parecem corretos. Por exemplo, 
muitas pessoas sem formação lógica aceitariam o seguinte argumento: 

Tem de haver uma causa para todas as coisas porque todas as coisas 
têm uma causa. 

Contudo, este argumento é incorreto. A Lógica ajuda-nos a 
compreender por que razão este argumento é incorreto, apesar de parecer 
correto.  

Chama-se «válido» a um argumento correto e «inválido» a um 
argumento incorreto. Do ponto de vista estritamente lógico não há qualquer 
distinção entre:  

1. argumentos inválidos e enganadores porque parecem válidos, e  

2. argumentos inválidos e não enganadores porque não parecem válidos.  

Mas esta distinção é importante, e por isso alguns autores reservam o 
termo «falácia» para os argumentos inválidos que parecem válidos. Distingue-
se por vezes falácias de sofismas, havendo no segundo caso intenção de 
enganar. Mas esta distinção é irrelevante para a compreensão da 
argumentação.  



Como é evidente, são as falácias particularmente perigosas. Os 
argumentos cuja invalidade é evidente não são enganadores e se todos os 
argumentos inválidos fossem assim, não seria necessário estudar lógica para 
saber evitar erros de argumentação. 

Há muitos aspectos da argumentação não estudados pela lógica, por 
exemplo, alguns aspectos psicológicos. Algumas pessoas aceitam argumentos 
inválidos pensando que são válidos, outras, recusam argumentos válidos 
pensando que são inválidos. Há vários tipos de fatores que explicam estas 
atitudes: psicológicos, sociológicos, históricos, patológicos, etc. A lógica não 
estuda estes aspectos da argumentação. Eles são estudados pela Psicologia, 
Sociologia, História e Psiquiatria. 

A Lógica também não estuda o que as pessoas aceitam como 
argumentação válida, tal como a história não estuda o que as pessoas pensam 
sobre o passado. A história estuda o próprio passado e não o que as pessoas 
pensam dele, se bem que tenha em conta o que as pessoas pensam do 
passado — nomeadamente para determinar se o que as pessoas pensam do 
passado é ou não verdadeiro.  

Do mesmo modo, a Lógica não estuda o que as pessoas aceitam como 
argumentação válida, mas a própria argumentação válida. Isso embora leve 
em conta o que as pessoas aceitam como argumentação válida — 
nomeadamente para determinar se o que as pessoas aceitam como 
argumentação válida é ou não efetivamente argumentação válida. 

Argumento, inferência, e raciocínio são termos praticamente 
equivalentes.  

• Fazer uma inferência é apresentar um argumento.  

• Raciocinar é retirar conclusões a partir de premissas.  

• Pensar é em grande parte raciocinar.  

Um argumento é um conjunto de afirmações de tal forma organizadas 
de modo pretender uma delas, a que se chama conclusão, seja apoiada pelas 
outras, a que se chamam premissas. Um argumento só pode ter uma 
conclusão, mas pode ter várias premissas.  

O que se pretende em um argumento válido é as suas premissas 
estarem de tal forma organizadas para «arrastarem» consigo a conclusão. 
Uma boa analogia é pensar nas premissas e na conclusão como elos de uma 
corrente.  



1. Se o argumento for válido, «puxamos» pelas premissas e a conclusão 
vem «agarrada» a elas.  

2. Se for inválido, «puxamos» pelas premissas, mas a conclusão não vem 
«agarrada» a elas. 

Sem isca válida, não se pesca o peixe... 

Nem sempre é fácil determinar em um dado argumento: 

• qual é a conclusão e  

• quais são as premissas.  

Mas as separar é o primeiro passo para o argumento poder ser 
discutido. Chama-se «representação canónica» a esta maneira de representar 
os argumentos, separando claramente cada uma das premissas da conclusão. 

Só assim se torna claro:  

1. quais são as premissas e  

2. qual é a conclusão.  

Esta forma de representar argumentos é já fruto do trabalho de análise 
de argumentos. Reformular argumentos, apresentando-os na sua forma 
canónica, é um exercício imprescindível no estudo da Lógica. 

O objetivo do estudo da Lógica é desenvolver as seguintes capacidades, 
face a um ensaio filosófico ou outro: 

1.  Identificar a conclusão ou conclusão principal; 

2.  Identificar as premissas, incluindo eventuais premissas implícitas; 

3.  Distinguir diferentes argumentos, explícitos ou aludidos, apresentados 
pelo ensaio. 

Estas capacidades permitem discutir as ideias e adotar uma posição 
crítica. Sem ela, resta a paráfrase e o monólogo sem rumo, habitualmente 
chamado de “comentário de texto” e “problematização”. 



O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos” (Rio de 
Janeiro: Sextante, 2017), apresenta em anexo uma série de definições 
apropriadas para o bom entendimento de seus ensinamentos de Lógica. 

ARGUMENTO: Série de proposições com o intuito de persuadir por meio 
do raciocínio. Em um argumento, um subgrupo de proposições, chamadas 
premissas, apoia outra proposição, chamada conclusão. 

PROPOSIÇÃO: Afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as 
duas coisas ao mesmo tempo. 

PREMISSA: Proposição que dá apoio à conclusão de um argumento. Pode 
haver uma ou mais premissas para cada argumento. 

FALSEABILIDADE: Uma proposição é falseável se puder ser refutada e 
desmentida por meio da observação ou de um experimento. Por exemplo, a 
asserção “todas as folhas são verdes” pode ser facilmente refutada ao se 
apontar para uma folha que não seja verde. Mas, quando uma teoria resiste à 
refutação pela experiência, então pode ser considerada comprovada. Por isso, 
de acordo com o método científico, a falseabilidade é um sinal de força do 
argumento e não de sua fraqueza. 

FALÁCIA LÓGICA: Erro no raciocínio usado para fazer a transição de uma 
proposição para a outra, resultando em um argumento falho. Falácias lógicas 
violam um ou mais dos princípios que constituem um bom argumento, como 
boa estrutura, consistência, clareza, ordem, relevância e completude. É 
importante observar que encontrar uma falácia em um argumento não 
equivale a provar que a conclusão é falsa – a conclusão pode ser verdadeira, 
mas necessitar de um raciocínio melhor para embasá-la. 

FALÁCIA FORMAL: Erro que torna o raciocínio ilógico devido a uma falha 
em sua estrutura. A falácia pode ser identificada apenas pela análise da forma 
do argumento, antes mesmo de se avaliar seu conteúdo.  

Por exemplo, Afirmação do Consequente: na ciência, os pesquisadores 
geralmente procedem indutivamente dos dados para as leis e destas para as 
teorias, por isso a indução é a base de grande parte da ciência.  

A indução é geralmente entendida ou como o teste de uma proposição 
em uma amostra (porque seria impraticável testá-la de maneira ainda mais 
extensa) ou usando apenas a razão (nos casos em que é impossível realizar 
testes de laboratório). 



FALÁCIA INFORMAL: Erro que torna o raciocínio ilógico devido a seu 
conteúdo e a seu contexto e não à sua forma. Nesse caso, as premissas do 
argumento não oferecem evidências suficientes para sustentar a conclusão 
apresentada. (Quase todas as falácias discutidas neste livro de Ali Almossawi 
são informais.) 

ARGUMENTO DEDUTIVO: Neste tipo de argumento, se as premissas são 
verdadeiras, então a conclusão certamente também é. A conclusão decorre 
necessariamente das premissas, como sua consequência lógica. Por exemplo: 
“Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é 
mortal.” Um argumento dedutivo tem a intenção de ser válido, mas isso nem 
sempre acontece. 

VÁLIDO: O argumento dedutivo é válido se a sua conclusão decorre 
logicamente de suas premissas. Do contrário, será inválido. As descrições 
“válido” e “inválido” se aplicam apenas aos argumentos e não às proposições. 

SÓLIDO: Um argumento dedutivo é sólido se for válido e suas premissas 
forem verdadeiras. Se uma dessas condições não for confirmada, o argumento 
não é sólido. A verdade é determinada ao verificarmos que as premissas e 
conclusões do argumento estão de acordo com os fatos do mundo real. 

ARGUMENTO INDUTIVO: Neste argumento, se as premissas são 
verdadeiras, então é provável que a conclusão também seja verdadeira. A 
conclusão não é derivada das premissas por necessidade lógica, mas sim por 
probabilidade.  

Por exemplo: “Toda vez que medimos a velocidade da luz no vácuo, ela 
é 3x108 m/s. Portanto, a velocidade da luz no vácuo é uma constante 
universal.” Argumentos indutivos normalmente partem de premissas 
específicas para chegarem a uma conclusão geral. 

• forte: O argumento indutivo é forte quando suas premissas são 
verdadeiras e então é altamente provável sua conclusão também ser. 
Mas quando é improvável a conclusão ser verdadeira, o argumento é 
fraco. Como dependem de probabilidade, os argumentos indutivos não 
chegam obrigatoriamente a uma conclusão verdadeira mesmo as 
premissas sendo verdadeiras. 

• cogente: Um argumento indutivo é cogente se for forte e as premissas 
forem verdadeiras – ou seja, de acordo com fatos verificáveis. 

• irrefutabilidade: Um argumento indutivo é irrefutável se for forte e 
suas premissas forem realmente verdadeiras, isto é, condizentes com 
os fatos. Caso contrário, ele é considerado duvidoso. 



  
Argumentos Ilógicos 

A epígrafe de “O livro ilustrado dos maus argumentos”, escrito por Ali 
Almossawi, é fundamental: ele cita Richard P. Feynman. “O primeiro princípio 
é não enganar a si mesmo – e você é a pessoa mais fácil de ser enganada.” 

 Este livro é dedicado aos iniciantes na área do raciocínio lógico. Ali 
Almossawi selecionou os 19 erros de argumentação mais comuns. Sua 
expectativa é o leitor aprender nestas páginas algumas das principais 
armadilhas encontradas em discursos e debates, para então conseguir 
identificá-las e evitá-las na prática. 

A literatura sobre lógica e falácias lógicas é ampla e variada. Existem 
diversos livros cuja proposta é ensinar o leitor a utilizar as ferramentas e 
paradigmas sustentáculos de um bom raciocínio, de forma a produzir debates 
mais construtivos. No entanto, ler sobre o que não se deve fazer também é 
muito útil. 

Este livro trata fundamentalmente de o que não se deve fazer em uma 
argumentação. 

Trata-se de cenas distintas, conectadas somente pelo estilo e pelo 
tema. Cada falácia está exposta apenas em uma página. O autor espera isso 
tornar mais fácil cada falha de argumentação ser aprendida, lembrada e sirva 
de referência muitas vezes. 

A arte de argumentar é derivada de conclusões tiradas pelo autor após 
vários anos debatendo com estranhos na internet com argumentos do tipo: 
“tente não fazer generalizações.” Hoje ele sabe isso ser óbvio, mas, para o 
jovem estudante, quando ele era, foi uma descoberta e tanto. 

Logo ficou evidente para ele a necessidade de formalizar o raciocínio 
para trazer benefícios como clareza de pensamento e expressão, aumento de 
objetividade e autoconfiança. A capacidade de analisar os argumentos dos 
outros também ajuda a perceber o momento certo de se retirar de discussões 
infrutíferas. 

Hoje, com as redes sociais, há cada vez maior participação no debate 
público sobre fatos do dia, política, liberdades civis. Mas há uma notável falta 
de raciocínio lógico e fundamentação em boa parte desse discurso. Espera 
contribuir de alguma forma para aprimorar essas discussões. 

A Lógica não é a única ferramenta usada em debates e é bom estar 
ciente das outras. A Retórica, provavelmente, é a mais importante, seguida de 



conceitos como o ônus da prova e a navalha de Occam: princípio segundo o 
qual na explicação de um fenômeno devem se apresentar apenas as premissas 
necessárias, eliminando todas as outras. Também é conhecido como o 
Princípio da Parcimônia.  

É preciso ressaltar: as regras da Lógica não são leis do mundo natural, 
nem constituem a totalidade do raciocínio humano. Como afirma o cientista 
cognitivo Marvin Minsky, é difícil explicar o simples bom senso em termos de 
princípios lógicos, bem como as analogias. Ele acrescenta: “A Lógica não 
consegue explicar como pensamos, assim como a Gramática não consegue 
explicar como falamos.”  

A Lógica não gera novas verdades, mas permite se verificar a 
consistência e a coerência das cadeias de pensamento existentes. Exatamente 
por isso é uma ferramenta eficaz para a análise e a comunicação de ideias e 
argumentos. 

  
Argumento a partir das Consequências 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, afirma o 
argumento a partir das consequências consistir em defender ou refutar a 
veracidade de uma declaração apelando às consequências que ela teria se 
fosse verdadeira (ou falsa). Mas o fato de uma proposição levar a um 
resultado desfavorável não significa que ela seja falsa.  

Da mesma forma, o simples fato de ter consequências positivas não 
torna a afirmação automaticamente verídica. “Não se deduz que uma 
qualidade ligada a um efeito seja transferível à sua causa.” 

Se as consequências forem positivas, o argumento pode alimentar 
esperanças, por vezes tomando a forma de pensamento positivo. Já se forem 
negativas, o argumento pode suscitar temores.  

Analise a citação de Dostoievski: “Se Deus não existe, então tudo é 
permitido.” Deixando de lado as discussões morais, o apelo às consequências 
sombrias de um mundo puramente materialista não prova nada sobre a 
existência ou não de Deus. 

É preciso perceber, porém, tais argumentos serem falaciosos somente 
quando usados para afirmar ou negar a veracidade de uma declaração, e não 
quando dizem respeito a decisões ou políticas públicas. Por exemplo, um 
parlamentar pode logicamente se opor ao aumento de impostos por receio de 
que haja um impacto negativo na vida de seus eleitores. 



A falácia do argumento a partir das consequências pode ser 
reconhecida como uma pista falsa ou manobra de distração, porque 
sutilmente desvia a discussão da proposição original – neste caso, em direção 
ao resultado e não ao mérito da proposta em si. 

Falácia do Espantalho 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, afirma a 
falácia do espantalho consistir em apresentar de forma caricata o argumento 
da outra pessoa, com o objetivo de atacar essa falsa ideia em vez do 
argumento em si. Deturpar, citar de maneira incorreta, desconstruir e 
simplificar demais o ponto de vista do adversário são formas de cometer essa 
falácia.  

Em geral, o argumento espantalho é mais absurdo que o argumento 
real, facilitando o ataque. Além disso, acaba levando o oponente a perder 
tempo defendendo-se da interpretação ridícula de seu argumento, em vez de 
sustentar sua posição original. 

Por exemplo, um cético em relação à teoria de Darwin poderia dizer: 
“Meu oponente está tentando convencer você de que nós evoluímos dos 
macacos que se balançavam em árvores; uma afirmação realmente grotesca.” 
Essa é uma deturpação do que a biologia evolutiva afirma de fato: a ideia de 
humanos e chimpanzés compartilharem um ancestral comum há milhões de 
anos. Deturpar a ideia é muito mais fácil do que refutar suas evidências. 

Apelo a uma Autoridade Irrelevante 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, alerta: 
embasar um argumento na opinião de uma autoridade é um apelo à modéstia 
das pessoas, ao senso de que sempre haverá outros com maior conhecimento 
do que nós – o que pode até ser verdade, mas nem sempre.  

É correto citar uma autoridade competente, como os cientistas e 
acadêmicos costumam fazer. A grande maioria das coisas em que acreditamos, 
como os átomos e o sistema solar, são confirmadas por autoridades confiáveis, 
assim como todos os fatos históricos.  

Mas é muito mais provável que o argumento seja falacioso quando há 
um apelo à opinião de uma autoridade irrelevante, que não é especializada no 
assunto em questão. Uma falha de argumentação nessa linha é o apelo a uma 
autoridade vaga, em que uma ideia é atribuída a um coletivo indefinido. Por 
exemplo: “Professores na Alemanha demonstraram que isso é verdadeiro.” 



Um tipo comum de apelo a autoridades irrelevantes é o apelo à 
sabedoria antiga. Por exemplo: “A astrologia era praticada há milênios na 
China, uma das civilizações tecnologicamente mais avançadas da 
Antiguidade.”  

Esse tipo de apelo costuma ignorar o fato de que o conhecimento 
científico atual é muito superior e que muitos costumes e normas podem 
mudar ao longo do tempo.  

Por exemplo: “Nós não dormimos o suficiente hoje em dia. Poucos 
séculos atrás, as pessoas costumavam dormir nove horas por noite.” Havia 
uma série de razões pelas quais elas dormiam mais horas no passado. O 
simples fato de que dormiam mais não oferece evidências suficientes para 
sustentar o argumento de que devemos fazer o mesmo hoje em dia. 

Equivocação 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, demonstra 
a falácia do equívoco (também chamada de equivocação) explorar a 
ambiguidade da linguagem, alterando o sentido de uma mesma palavra 
durante o argumento e usando esses significados diferentes para sustentar 
uma conclusão infundada.  

Quando se emprega o mesmo sentido para uma palavra em todo o 
argumento, ela está sendo usada de modo unívoco ou inequívoco. 

Considere o seguinte argumento: “Como você pode dizer que não tem 
fé, quando age com fé o tempo todo? Fecha negócios, confia em amigos e até 
fica noivo?” Aqui, o significado da palavra “fé” parte da crença espiritual num 
criador e depois muda para uma questão de confiança em outras pessoas. 

Essa falácia é muito utilizada em discussões sobre ciência e religião, 
onde o termo “por que” pode ser adotado em sentidos diferentes. Em um 
contexto, é a busca de causas – motivadora da ciência – e no outro, é a busca 
de um propósito, de um sentido maior – mais relacionada à moralidade e a 
questões pessoais em que a ciência pode não ter respostas.  

Veja este exemplo: “A ciência não pode nos dizer por que as coisas são 
como são. Por que existimos? Por que temos moral? Portanto, nós precisamos 
de outra fonte, como a religião, para nos dizer por que as coisas acontecem.” 



Falso Dilema 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz o falso 
dilema ser um argumento que apresenta apenas duas categorias possíveis e 
parte do princípio de que tudo no âmbito da discussão deva pertencer 
somente a uma ou a outra destas possibilidades opostas. Assim, ao rejeitar 
uma das opções, a pessoa não teria alternativa a não ser aceitar a outra.  

Por exemplo: “Na guerra ao fanatismo, não há neutralidade: ou você 
está do nosso lado, ou está com os extremistas.” Na realidade, há uma 
terceira opção, a de estar neutro; e uma quarta, de ser contra os dois lados; e 
ainda uma quinta opção, de concordar com razões de ambos. 

Esta falácia também é conhecida como:  

1. terceiro excluído,  

2. pensamento preto e branco e  

3. falsa dicotomia. 

O livro The Strangest Man, biografia do gênio da física quântica Paul 
Dirac, escrito por Graham Farmelo, reproduz uma divertida parábola contada 
pelo físico Ernest Rutherford:  

“Um homem comprou um papagaio numa loja de animais, mas depois 
voltou pedindo outro, porque o pássaro não falava. O gerente da loja não quis 
fazer a troca, mas depois de várias outras visitas e reclamações do cliente, 
ele finalmente cedeu. ‘Ah, é mesmo! Você queria um papagaio falante. Por 
favor, me perdoe. Eu lhe dei um papagaio pensante’.”  

Rutherford estava claramente aludindo à personalidade silenciosa e 
genial de Dirac, mas é possível imaginar que alguém usaria tal linha de 
raciocínio para sugerir que:  

1. ou alguém é silencioso e pensador,  

2. ou é falante e imbecil. 

  
Causa Inquestionável 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, alerta 
sobre essa falácia ser também conhecida como causa falsa. Ela define como 
causa de um evento, sem provas, uma ocorrência anterior ou simultânea 
àquele evento. A correlação entre os dois eventos pode ser pura coincidência 



ou resultado de algum outro fator. Mas sem evidências não é possível concluir 
que um evento causou o outro.  

“O terremoto aconteceu porque nós desobedecemos ao rei” não é um 
argumento válido. 

Esta falácia tem dois tipos específicos:  

1. “depois disso, logo, por causa disso” (post hoc ergo propter hoc) 
e  

2. “com isso, logo, por causa disso” (cum hoc ergo propter hoc).  

No primeiro tipo, o evento anterior é considerado causa do que vem 
depois.  

No cum hoc, como os eventos ocorrem ao mesmo tempo, um deles é 
escolhido como causa do outro. Em várias disciplinas, especialmente 
pesquisas científicas, esse erro é conhecido como confundir correlação com 
causalidade. 

Apelo ao Medo 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz essa 
falácia apostar no medo do público, criando a ameaça de um futuro 
assustador caso uma determinada proposta seja escolhida. Em vez de oferecer 
provas concretas de que essa proposta levaria mesmo a tal cenário sombrio, 
esse tipo de argumento é baseado apenas em retórica, ameaças ou mentiras 
descaradas.  

Por exemplo: “Peço que todos os funcionários dessa empresa votem no 
meu candidato na próxima eleição. Se o outro candidato ganhar, ele irá 
aumentar impostos e vocês irão perder seus empregos.” 

Ameaças ostensivas ou ordens que não tentem oferecer alguma 
evidência não podem ser confundidas com esta falácia, mesmo que busquem 
explorar o medo de alguém. 

Quando um apelo ao medo descreve uma série de eventos 
aterrorizantes que irão ocorrer como resultado de uma determinada opção – 
sem conexões causais claras entre a proposta e essas consequências –, o 
argumento fica próximo à falácia da bola de neve. E quando a pessoa fazendo 
o apelo ao medo oferece apenas uma alternativa à proposta atacada, a falácia 
também pode ser um tipo de falso dilema. 



Generalização Precipitada 

Esta falácia é cometida, segundo Ali Almossawi, em “O livro ilustrado 
dos maus argumentos”, quando alguém tira uma conclusão a partir de uma 
amostra pequena ou específica demais para ser representativa.  

Por exemplo, perguntar a 10 pessoas na rua o que elas pensam do plano 
do presidente para reduzir o déficit não é suficiente para medir o sentimento 
da nação inteira. 

Embora convenientes, as generalizações precipitadas podem levar a 
resultados custosos e catastróficos. 

Apelo à Ignorância 

Este tipo de argumento tenta convencer que algo é verdadeiro 
simplesmente porque não foi comprovado como falso. Assim, a ausência de 
prova é transformada em prova por ausência.  

Carl Sagan nos deu este exemplo: “Não há evidência definitiva de que 
os OVNIs não estejam visitando a Terra; portanto, os OVNIs existem.” De 
forma semelhante, antes de se descobrir como foram construídas as 
pirâmides, alguns concluíram que, na falta de prova em contrário, as 
estruturas teriam sido erguidas por um poder sobrenatural. Mas o fato é que o 
ônus da prova é sempre da pessoa que faz a alegação. 

Uma forma específica de apelo à ignorância é o argumento da 
incredulidade pessoal, onde a incapacidade de entender ou imaginar algo leva 
a pessoa a acreditar que aquilo é falso.  

Por exemplo: “É impossível imaginar que o homem realmente pisou na 
Lua, portanto, isso nunca aconteceu.” Diante de afirmações desse tipo, o 
ideal é uma resposta sarcástica, como: “É por isso que você não virou 
cientista da NASA.” 

Falsa Generalização 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz este 
argumento costumar aparecer quando alguém faz uma generalização sobre um 
determinado grupo e depois é desafiado com evidências que o desmentem. 
Em vez de reavaliar sua posição ou contestar a evidência, a pessoa foge do 
desafio redefinindo arbitrariamente o critério para se pertencer àquele grupo. 



Quando o argumentador maliciosamente redefine uma categoria, 
sabendo muito bem que, ao fazê-lo, está deturpando-a de forma proposital, o 
ataque se torna também um tipo de falácia do espantalho. 

Por exemplo, alguém alega que economistas são criaturas antissociais. 
Se outra pessoa repudiar essa afirmação ao dizer “mas o fulano é economista 
e extrovertido, sem dificuldade alguma de se relacionar socialmente”, isso 
pode provocar a seguinte resposta: “Sim, mas o fulano não é um economista 
de verdade.” Aqui, não está claro o que ele considera um verdadeiro 
economista. A categoria não é precisamente definida. A ambiguidade permite 
que a mente teimosa redefina as coisas a seu bel prazer. 

Se um economista ortodoxo está lendo o jornal e se depara com uma 
notícia sobre um economista heterodoxo ter cometido um erro de previsão 
econômica, ele reage dizendo: “Nenhum ortodoxo cometeria algo tão 
terrível.” No dia seguinte, ele lê outra notícia em que um economista 
ortodoxo é autor de um erro ainda pior. Em vez de mudar sua opinião sobre os 
heterodoxos, ele afirma: “nenhum economista de verdade faria tal coisa”. 

Falácia Genética 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz a 
falácia genética ser cometida quando um argumento é desvalorizado ou 
defendido somente por causa de suas origens. Em vez de examinar a validade 
da proposta, ataca-se a sua origem histórica, ou a origem da pessoa que a 
defende. Fica difícil avaliar o mérito do argumento quando se está apegado 
emocionalmente às origens de uma ideia. 

Considere o seguinte argumento: “Claro que ele apoia os sindicalistas 
em greve, afinal, ele nasceu na mesma comunidade que eles.” Aqui, não se 
avalia o mérito de apoiar a greve. Em vez disso, tenta-se levar os outros a 
concluir que a opinião do oponente não teria valor somente porque ele veio 
da mesma região que os trabalhadores parados.  

Veja este outro exemplo: “Estamos no século XXI, não podemos 
continuar mantendo essas crenças da Idade do Bronze.” Por que não?, 
poderíamos perguntar. Devemos descartar todas as ideias originadas na Idade 
do Bronze simplesmente porque são muito antigas? 

Por outro lado, há quem invoque a falácia genética em um sentido 
positivo, para defender uma opinião, dizendo algo como: “As visões de sicrano 
sobre arte não podem ser contestadas. Ele vem de uma longa linhagem de 
artistas ilustres”. Assim como nos exemplos anteriores, também falta 
evidência a esse argumento. 



Culpa por Associação 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz: culpar 
por associação é desacreditar uma ideia ao associá-la a algum indivíduo ou 
grupo malvisto em determinados setores sociais.  

Por exemplo: “Meu oponente quer um sistema de saúde semelhante ao 
de países socialistas. Claro que isso seria inaceitável.” O fato de o sistema de 
saúde proposto se assemelhar ou não ao de países socialistas não serve como 
critério de qualidade do plano. Trata-se de um non sequitur total. É uma 
inferência ou conclusão que não é consequência lógica da premissa 
apresentada. 

Outro argumento, repetido exaustivamente em algumas sociedades, é o 
seguinte: “Não podemos deixar as mulheres dirigirem, porque nos países 
infiéis elas têm permissão para dirigir.” Essencialmente, o que esses exemplos 
tentam argumentar, sem sucesso, é que um determinado grupo seria tão 
absolutamente mau que compartilhar qualquer atributo com ele tornaria a 
pessoa um membro dessa categoria maléfica. 

Afirmação do Consequente 

Um dos vários argumentos formais válidos é conhecido como modus 
ponens (modo de afirmar), que tem a seguinte fórmula: Se A, então C; A, 
portanto, C. Explicando melhor: “A” é o antecedente para “C” (consequente). 
Se “A” é verdadeiro, então “C” também será verdadeiro. Juntos formam duas 
premissas e uma conclusão. 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, afirma o 
argumento acima ser sólido, além de ser válido. 

Já a falácia da afirmação do consequente subverte o formato do modus 
ponens, presumindo erroneamente que, quando o consequente é verdadeiro, 
então o antecedente deve ser verdadeiro também, o que muitas vezes não 
acontece. Ou seja, a fórmula passa a ser: Se A, então C; C, portanto, A. 

Por exemplo: “Pessoas que vão para a universidade são bem-sucedidas. 
Fulano é bem-sucedido, portanto, ele deve ter cursado uma faculdade.” O 
sucesso dele pode ter sido resultado de sua educação superior, mas também 
poderia ser devido à sua criação ou à sua tenacidade em superar 
circunstâncias difíceis. Como a escolaridade não é o único caminho para o 
sucesso, não se pode dizer que uma pessoa bem-sucedida com certeza deve 
ter cursado uma universidade. 



Apelo à hipocrisia 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, lembra: 
também conhecida por seu nome em latim, tu quoque (você também), esta 
falácia ocorre quando se aponta uma suposta contradição entre o argumento 
da pessoa e suas ações ou afirmações anteriores. Portanto, ao rebater uma 
acusação com outra acusação, o objetivo é desviar a atenção do mérito do 
argumento e colocá-la na pessoa que expressou aquela ideia.  

Essa característica torna o apelo à hipocrisia um tipo de ataque ad 
hominem. E, claro, mesmo que haja inconsistência da pessoa, o argumento 
dela ainda pode ser correto. 

Falácia da Bola de Neve 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, afirma a 
falácia da bola de neve tentar desacreditar uma proposta argumentando que 
sua aceitação levará inevitavelmente a uma sequência de eventos 
indesejáveis. É do tipo causal.  

Embora a sequência de eventos possa até ser plausível – com alguma 
probabilidade de que cada transição entre eles ocorra –, esse tipo de 
argumento parte do princípio de que todas as transições são inevitáveis, mas 
sem oferecer qualquer prova disso. O argumento da bola de neve tenta 
instigar medo na audiência, sendo relacionado a outras falácias que já 
mencionadas, como o apelo ao medo, falso dilema e argumento a partir das 
consequências. 

Por exemplo: “Nós não deveríamos permitir às pessoas o acesso 
totalmente livre à internet. Daqui a pouco, elas começam a frequentar sites 
pornográficos, o que irá deteriorar o tecido moral da sociedade, e depois nós 
seremos reduzidos a meros animais.”  

É gritante neste argumento a falta de evidências. Só apresenta a 
conjectura infundada de que o acesso livre à internet causaria a decadência 
moral da sociedade, a partir de pressuposições exageradas sobre o 
comportamento das pessoas. 

  
Apelo à Popularidade ou Prova Social 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz 
também conhecido como apelo ao povo, este argumento utiliza o fato de 



muitas pessoas (ou até mesmo a maioria delas) acreditarem em algo como se 
fosse prova de que a ideia é verdadeira. Esse tipo de falácia muitas vezes 
dificultou a aceitação maior de teorias pioneiras.  

Por exemplo, na época de Galileu, a maioria das pessoas acreditava que 
o Sol e os planetas orbitavam em torno da Terra, portanto o astrônomo foi 
ridicularizado por apoiar o modelo de Copérnico, que corretamente coloca o 
Sol no centro do nosso sistema solar.  

A publicidade frequentemente tenta convencer as pessoas a usar um 
produto somente pelo motivo de ser popular. Por exemplo: “Quem está na 
moda usa o gel de cabelo X. Não fique fora dessa.” Embora entrar na moda 
seja uma oferta atraente, isso não basta para sustentar o imperativo de que 
alguém deva comprar o produto anunciado.  

Políticos também adotam muito essa retórica – usando a popularidade 
como se fosse evidência de que uma proposta é correta – a fim de impulsionar 
suas campanhas e influenciar eleitores. O fato da maioria acreditar em 
determinada coisa não transforma essa ideia errada em certa. 

Argumento ad hominem 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, afirma o 
argumento ad hominem (do latim “ao homem”) atacar a pessoa, em vez da 
opinião que ela está dando, com a intenção de desviar a discussão e 
desacreditar a proposta desse oponente.  

Por exemplo: “Você não é historiador; por que não se atém aos assuntos 
da sua área?” O fato de alguém não ser historiador não tem qualquer impacto 
no mérito de seu argumento – a não ser em um caso em que somente 
historiadores possam estar corretos sobre o assunto –, portanto, isso não 
reforça em nada a posição do atacante. 

Esse tipo de ataque pessoal é o ad hominem ofensivo.  

Há um segundo tipo, o ad hominem circunstancial. Ataca a pessoa por 
motivos cínicos, geralmente ao fazer um juízo negativo de suas intenções. Por 
exemplo: “Você não se importa realmente em reduzir o crime na cidade. Quer 
apenas que as pessoas votem em você.” Mas mesmo que uma pessoa se 
beneficie (no caso, com votos) com a aceitação de seu argumento, isso não 
significa que a ideia seja necessariamente ruim ou incorreta. 

Um ataque ad hominem às vezes consegue desviar o assunto ao 
rebaixar o debate a uma troca de falácias tu quoque.  



Por exemplo, Fulano diz: “Este homem está errado porque não tem 
integridade; pergunte a ele por que foi demitido de seu último emprego”, ao 
que Sicrano retruca: “Que tal se falarmos do bônus substancial que você 
recebeu ano passado, apesar dos cortes de metade do pessoal na sua 
empresa?”  

Nesse ponto, a discussão já foi completamente desvirtuada. Dito isso, 
realmente existem algumas situações em que é legítimo questionar a 
credibilidade de uma pessoa, como durante um depoimento judicial. 

Raciocínio circular 

Ali Almossawi, em “O livro ilustrado dos maus argumentos”, afirma ser 
o raciocínio circular um dos quatro tipos de argumentos falaciosos conhecidos 
como petição de princípio. Nele, a conclusão é tomada, implícita ou 
explicitamente, em uma ou mais das premissas.  

No raciocínio circular, ou a conclusão aparece de forma óbvia como 
premissa, ou – como é mais comum – é uma repetição da premissa, mas 
usando palavras diferentes.  

Por exemplo: “Você está completamente equivocado, pois o que falou 
não faz o menor sentido.” Nesse caso, as duas proposições significam a 
mesma coisa, já que estar errado e não fazer sentido têm o mesmo significado 
nesse contexto. O argumento está simplesmente afirmando que “por causa de 
x, portanto x”, o que não significa nada. 

O argumento circular às vezes depende de premissas não declaradas, o 
que pode torná-lo mais difícil de detectar. Considere alguém que diz a um 
ateu que ele deveria acreditar em Deus porque, do contrário, irá para o 
inferno. A premissa não declarada por trás de alguém ir para o inferno é a de 
que existe um Deus capaz de mandá-lo para lá. Portanto, a premissa “existe 
um Deus que manda os descrentes para o inferno” é usada para apoiar a 
conclusão de que “Deus existe”. 

Não faz nenhum sentido ameaçar um ateu com o inferno... 

Composição e Divisão 

Ali Almossawi. “O livro ilustrado dos maus argumentos”, diz: uma 
pessoa comete a falácia da composição ao inferir de, como as partes de um 
todo têm um determinado atributo, então o todo também ter aquele mesmo 
atributo.  



Mas se cada ovelha em um rebanho tem uma mãe, não se deduz que o 
rebanho tem uma mãe.  

Veja outro exemplo: “Cada módulo desse sistema de software foi 
submetido a testes de unidade e passou em todos. Portanto, quando os 
módulos forem integrados, o sistema inteiro não irá violar qualquer das 
invariantes verificadas pelos testes das unidades.” Na realidade, juntar as 
partes individuais para formar um sistema introduz um outro nível de 
complexidade, devido à interação entre as partes, o que poderá apresentar 
novas possibilidades de erros. 

Na falácia da divisão, acontece o inverso. É cometida quando se infere 
que as partes devem ter um atributo que pertence ao todo.  

Por exemplo: “Nosso time é imbatível. Cada um dos nossos jogadores 
conseguirá se destacar mais que qualquer jogador do time adversário.” 
Embora possa ser verdade que o time como um todo seja invencível, isso 
poderia ser resultado de como as habilidades de cada jogador funcionam 
juntas, em equipe. Portanto, não se pode usar o sucesso do time como 
evidência de que o talento individual de cada jogador seja imbatível por si só. 

A leitura de “O livro ilustrado dos maus argumentos”, de autoria de Ali 
Almossawi, não só propicia uma noção melhor dos benefícios de uma 
argumentação sólida para a confirmação e expansão do conhecimento, como 
também das complexidades dos argumentos indutivos, onde as probabilidades 
entram em jogo. Com relação aos indutivos, em particular, o pensamento 
crítico se revela uma ferramenta indispensável. Acima de tudo, você adquire 
uma percepção mais aguçada do perigo de argumentos frágeis e de como são 
frequentes em nosso cotidiano. 

Como Mentir com Estatísticas 

Darrell Huff, em seu livro “Como Mentir com Estatísticas”, cita: “O 
raciocínio estatístico será um dia tão necessário à cidadania eficaz como a 
capacidade de ler e escrever (H. G. Wells)”. 

Há uma espécie de numerozinho cuja ausência pode ser danosa na 
mesma intensidade. É o que nos informa a faixa de variação, ou seu desvio da 
média apresentada. Geralmente uma média – média aritmética ou mediana, 
especificada ou não – é uma simplificação tal que é pior do que inútil. Nada 
conhecer sobre um assunto é, frequentemente, mais sadio do que saber o que 
não é verdade, e um pouquinho só de conhecimento pode ser coisa muito 
perigosa. 



Muito do que se tem feito recentemente a respeito da habitação 
americana, por exemplo, foi planejado para ajustar-se à família 
estatisticamente média de 3,6 pessoas. Traduzido para a realidade, isto 
significa 3 ou 4 pessoas, o que, por sua vez, significa habitação com dois 
dormitórios. E a família deste tamanho, embora seja "média", na verdade é 
uma minoria entre as famílias.  

"Construímos casas médias para famílias médias", dizem os construtores 
- e deixam de lado a maioria, que são as famílias acima e abaixo da tal média. 
Algumas áreas, por consequência, foram super construídas com residências de 
dois dormitórios, e sub construídas quanto a residências de um e de três 
dormitórios. Aqui está uma estatística cuja enganosa parcialidade teve 
consequências extremamente caras. 

A Associação Americana de Saúde Pública diz, a respeito desses casos: 
"Quando olhamos para além da média aritmética, para as faixas verdadeiras, 
que tais médias representam enganosamente, verificamos que as famílias de 
três e de quatro pessoas constituem apenas 45% do total; 35% são de uma ou 
duas pessoas; 20% possuem mais de quatro pessoas". 

O bom-senso falhou, em face da convincente precisão e autoridade do 
3,6. De alguma maneira, o número fracionário fez-nos esquecer o óbvio, que 
todos conhecemos, da simples observação: muitas famílias são pequenas, e 
algumas são grandes. 

A falha está no processo de filtragem, desde o pesquisador, através do 
redator sensacionalista ou mal informado, até o leitor, que deixa de notar os 
numerozinhos que foram sendo abandonados no processo de dar à luz a um 
número só. Muito da má informação poderia ser evitado se à média fosse 
adicionada uma indicação da faixa de variação.  

Muitos, vendo que se encontram dentro de determinada faixa, deixarão 
de preocupar-se com diferenças pequenas e de pouca importância. É 
extremamente difícil que um indivíduo seja exatamente normal em qualquer 
ponto, exatamente como uma moeda que, jogada 100 vezes, rarissimamente 
cairá exatamente 50 vezes de um jeito e 50 de outro. 

O que é enganoso, quanto ao numerozinho que não está lá – o desvio-
padrão ou a margem-de-erro –, é que sua ausência geralmente passa 
despercebida. Aqui, claro, está o segredo de seu sucesso. Os críticos do 
jornalismo, como praticado atualmente, deploram a economia atual da sola 
dos sapatos dos repórteres e redatores. 

Parece que o repórter passou por cima de algumas palavras, sem 
preocupar-se com seu significado, e espera que você leia a noticia também 



sem o menor senso critico, pela feliz ilusão de achar que aprendeu alguma 
coisa. 

Tudo isso lembra uma velha definição do método de ensino tradicional 
nas salas de aula (atenção, professores!): "Um processo pelo qual o conteúdo 
do livro-texto do professor transfere-se para o caderno do aluno sem passar 
pela cabeça de nenhum dos dois". 



Parte IV -  
ARTE DE ESCREVER 



Como Escrever Bem  

Como Escrever Bem, livro de autoria de William Zinsser, foi publicado 
em 1976, chegando agora à terceira geração de leitores, tendo suas vendas 
superado mais de um milhão de exemplares. Finalmente, em 2017, foi 
traduzido e publicado pela Editora Três Estrelas no Brasil. 

As preocupações de Zinsser como professor se modificaram. Ficou mais 
interessado em coisas intangíveis que produzem bons textos: confiança, 
prazer, intenção, integridade. Seus alunos pretendem usar a escrita para 
tentar entender quem eles são e qual a herança que carregam dentro de si. 

Facilitada pelos processadores de texto em computadores, a essência 
do escrever é reescrever. Apenas escrever fluentemente não significa escrever 
bem. 

Bons escritores adoram a possibilidade de remexer em suas frases, 
podando, revisando e remodelando. Escritores ruins se tornaram ainda mais 
verborrágicos com a facilidade de escrever em computadores pessoais. 

Este livro sobre o ofício de escrever não teve seus princípios 
modificados desde quando foi escrito há quarenta anos. Escrever exige o 
velho e duro hábito de pensar com originalidade e o manejo das velhas 
ferramentas da língua. 

Como já dito, reescrever é a essência da escrita. Um escritor 
profissional deve estabelecer uma rotina diária e se ater firmemente a ela. 
Escrever é seu ofício, não uma arte. Um sujeito ao abandonar seu ofício por 
lhe faltar inspiração não se leva a sério. Falta-lhe autoconfiança. Não 
sobreviverá escrevendo. 

Escritores profissionais são trabalhadores solitários. Raramente veem 
outros escritores. Basta-lhe como inspiração o exercício da captação do 
significado profundo existente em histórias reais e/ou ficcionais, peças de 
teatros ou filmes, canções ou mesmo da dança e da pantomima. Transcreve 
sem abusar de símbolos ou metáforas poéticas. 

Não existe nenhum caminho “certo” para fazer um trabalho tão 
pessoal. Qualquer método de ajuda para você a dizer aquilo pretendido dizer 
será o método certo para você. Cada qual estabelece sua rotina e seu 
ambiente de trabalho. 

Os escritores costumam ser vulneráveis e tensos até descarregar o que 
tem em mente. São levados por uma compulsão de colocar uma parte de si 
próprios no papel. Não escrevem, simplesmente, aquilo que lhes surge de 



modo natural. Eles se sentam para realizar um ato literário. O “eu” de cada 
um surge no papel. É muito mais denso do esperado pela aparência da pessoa 
sentada para escrever aquilo. A criatura costuma ser mais interessante em 
relação ao próprio criador. Daí a tensão de se revelar. 

Em última análise, o que interessa não é tanto o assunto sobre o qual 
escreve, mas sim quem ele, ou ela, é. Daí o entusiasmo do autor por ser 
reconhecido em seu campo de atuação. 

Essa bagagem emocional, carregada junto com essa prazerosa atividade 
criativa, está expressa em um bom texto de não ficção. Exige sensibilidade 
para o animal humano e o entusiasmo para usar a língua de modo a atingir a 
maior clareza e intensidade. 

Simplicidade é chave. O excesso é o mal da escrita. Sufoca o leitor por 
palavras desnecessárias, construções circulares, afetações pomposas e jargões 
sem sentido. 

Nossa tendência é inflar tudo, tentando demonstrar ser importante 
pela profusão. Necessitamos sempre cortar o excesso, isto é, a quantidade 
maior além da necessidade real. O segredo da boa escrita é despir cada frase 
até deixá-la apenas com seus componentes essenciais. 

Primeiro, limpemos nossa mente de todo excesso. Pensamento limpo 
significa texto limpo. 

O leitor é uma pessoa capaz de dispor apenas de vinte segundos de 
atenção – uma pessoa assediada por inúmeras forças que competem entre si 
por atenção. Acrescidas com o uso permanente de “celulares inteligentes”. E 
diluídas pelas fofocas da rede social. Longe dessa pressão, apenas com um 
livro ou uma revista em mãos, seu cochilo significa perda de quem o escritor 
dedicou suas preocupações. 

Pensar com clareza é um ato consciente prévio a um projeto. Requer a 
lógica.  

Escrever é um trabalho árduo. Uma frase clara não é acidental. Se você 
acha difícil escrever, é porque é mesmo difícil. Bons escritores fazem parecer 
ser fácil. 

Observe cada palavra colocada no papel. Você encontrará uma 
quantidade surpreendente delas sem serventia nenhuma. Excessiva é a frase 
elaborada em excesso. Ela expulsou a palavra curta capaz de dizer a mesma 
coisa. Excessiva também é a carga da linguagem oficial usada para ocultar 



erros. O linguajar político tem de ser formado por eufemismos, falácias e 
meras imprecisões. É uma camuflagem verbal. 

Poucas pessoas se dão conta de como escrevem mal. Ninguém nunca 
lhes mostrou a quantidade de excessos ou a falta de clareza alastrada por seu 
estilo e quanto isso atrapalha o entendimento daquilo pretendido ser dito por 
elas. Ou o professor corrigiu – e elas ficaram indiferentes à avaliação dos seus 
erros... 

É necessário enxugar o texto antes mesmo de poder reconstruí-lo. Há 
certos princípios a serem observados. Se o verbo for fraco e a sua sintaxe não 
tiver firmeza, suas frases despencarão. 

Quando escritor tenta deliberadamente a enfeitar demais o texto, o 
leitor logo vai perceber ele estar apenas querendo se exibir. Os leitores 
querem a autenticidade da pessoa merecedora de estar se dirigindo a eles. 
Regra fundamental: seja você mesmo. 

Porém, não há regra mais difícil de seguir que essa. Exige de o escritor 
relaxar e ter autoconfiança. 

Assim como tem político com medo do voto, tem escritor com medo de 
escrever. 

Estilo de Escrita 

Como Escrever Bem, livro de autoria de William Zinsser, publicado em 
1976, finalmente, em 2017, foi traduzido pela Editora Três Estrelas. Continuo 
apresentando minhas anotações de sua leitura. 

Os escritores mostram-se com maior naturalidade quando escrevem na 
primeira pessoa. A escrita é uma relação íntima entre duas pessoas levada ao 
papel e ela será tão boa quanto a sua capacidade de preservar a sua 
humanidade. Por isso, Zinsser estimula a escrita na primeira pessoa, seja do 
singular (“eu” e “mim”), seja do plural (“nós” e “nossos”). Abandone a 
terceira pessoa ou o sujeito indefinido. 

Sujeito é a parte de uma oração com o papel de interagir diretamente 
com o verbo (salvo raras exceções), de acordo com a análise sintática. 
Consiste na função sintática daquilo referido pelo restante da oração. 
Normalmente, para conseguir encontrar o sujeito na oração, aconselha-se 
fazer algumas perguntas básicas ao verbo da frase: “quem?”, “quê?” ou “o 
quê?”. 



Na oração, um sujeito pode ser representado por pronomes pessoais, 
substantivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes 
interrogativos, pronomes indefinidos, numerais, entre outras classes 
gramaticais. Do ponto de vista da ordem direta de uma oração, o sujeito 
aparece sempre antes do predicado. Mas, em alguns casos, também pode 
surgir depois ou intercalado (no meio) do predicado. 

Fazer escritores usarem o “eu” não é nada fácil. Há vários tipos de 
textos no qual o “eu” não é admitido, por exemplo, nos textos jornalísticos. O 
“eu” pode ser também, em trabalho acadêmico, uma autoindulgência quando 
se opina, apressada e pessoalmente, antes de avaliar um trabalho alheio de 
maneira mais profunda, confrontando-o com outras fontes e/ou comparando-o 
com outras obras representativas do estado da arte. 

Mesmo onde o “eu” não é admitido ainda é possível criar um tom 
pessoal. Os bons escritores são visíveis por trás de suas palavras. Pense com o 
“eu” enquanto escreve, mesmo quando o estilo seja impessoal. Reflita porque 
você não quer assumir posições. 

O estilo está ligado ao psíquico. Escrever é algo com profundas raízes 
psicológicas. O “bloqueio da página em branco” encontra-se parcialmente em 
nosso subconsciente. 

Se você for você mesmo, o assunto a tratar exercerá o seu próprio 
poder de atração. Acredite na sua própria identidade e em suas opiniões. 
Escrever é uma atividade do ego, e você precisa aceitar o seu para seguir em 
frente. 

“Para quem eu escrevo?” Você escreve para si mesmo. Não tente 
visualizar uma massa uniforme de público leitor. Isto não existe. Cada leitor é 
uma pessoa diferente. Não escreva sob encomenda de um editor imaginário 
nem se paute por aquilo suposto por você de o público está a fim de ler. Os 
editores e os leitores não sabem o que querem ler até o momento quando 
leem. Além disso, estão sempre procurando coisas novas. 

Você escreve, primeiramente, para agradar a si mesmo. Esta satisfação 
pessoal te leva a seguir adiante. Agradará, então, aos leitores, se eles forem 
dignos daquilo escrito por você. Quem não sacar, sacasse... Não é quem você 
quer atingir. 

Você deve escrever para si mesmo sem se deixar atormentar por esta 
dúvida: o leitor está ou não está ficando para trás? 

O ofício diz respeito a controlar uma técnica determinada. A atitude se 
refere a como você utiliza essa técnica para expressar a sua personalidade. 



Quanto ao ofício, não há desculpas para quem perde leitores por 
escrever de modo desleixado. Quanto à questão mais ampla de saber se o 
leitor gosta de você ou daquilo dito por você ou da maneira como está se 
expressando, ou concorda com aquilo, ou sente afinidade com seu senso de 
humor ou a sua visão do mundo, no stress... Você é você, ele é ele, e os dois 
acabam se dando bem – ou não. 

Zele para não perder o leitor por desleixo, mas não tente se adequar à 
pressuposta opinião dele. Trabalhe duro para ter controle sobre as 
ferramentas utilizadas em sua escrita. Simplifique e enxugue. Faça isso como 
um gesto mecânico ou automático. 

Pense em outro processo como um gesto criativo: a expressão daquilo 
pensado por você ou quem você é. Relaxe e goze o prazer de dizer 
exatamente o que você quer dizer, sendo verdadeiro consigo mesmo. 

É preciso muito mais tempo para encontrarmos a nós mesmos como 
possuidores de um estilo singular. Mesmo depois disso nosso estilo irá 
modificar-se enquanto envelhecemos, ou melhor, ampliamos nossa sabedoria. 

Seja você mesmo ao escrever. Mas nunca diga por escrito algo 
desconfortável para você dizer em uma conversa. Mesmo sendo em rede social 
ou “feicebuque”. 

Opiniões firmes e o hábito de dizer o que pensa não se confundem com 
grosserias. O segredo da popularidade de muitos escritores – à parte o uso 
pirotécnico do linguajar – é escrever para si mesmo e não estar nem aí para o 
que o leitor possa achar. É preciso coragem para ser um escritor assim. Esta 
coragem é reconhecida nos influentes. 

Essencialmente, a gente escreve para nós mesmos: um público formado 
por uma pessoa só. 

  
Palavras 

Como Escrever Bem, livro de autoria de William Zinsser, publicado em 
1976, finalmente, em 2017, foi traduzido pela Editora Três Estrelas. Continuo 
apresentando minhas anotações de sua leitura. 

Evite jargão, seja jornalês, seja economês. É uma mistura de palavras 
vulgares, palavras inventadas e chavões tão difundidos que dificilmente um 
escritor consegue evitar seu uso inconsciente ou fácil. 

Para não ser um escrevinhador qualquer, combata esses lugares-
comuns. Você nunca deixará a sua “marca no mundo” como escritor se não 



desenvolver respeito pelas palavras e uma curiosidade quase obsessiva em 
relação aos vários matizes de seus significados. 

Eu adoro dicionários, especialmente, os etimológicos! De onde vêm as 
palavras? 

O que é jornalês ou economês? É uma colcha de palavras correntes 
remendada com outras de outros discursos. Pior é quando mistura ambos: o 
jornalês com economês... Argh... Tome um “crescimento robusto” com “um 
apetite para conquistar uma fatia” de O Mercado... Parece o escrevinhador 
estar em uma pizzaria. 

Evite uma situação dessas dando uma atenção profunda às palavras. A 
disputa, na escrita, não é pelo primeiro lugar, mas pela originalidade. 

Adquira o hábito de ler o que se escreve, atualmente, e o que foi 
escrito pelos antigos mestres. Compare. Escrever é algo que se aprende por 
imitação. 

Aprenda a escrever lendo autores que produziram textos que você 
gostaria de ter escrito. Tente imaginar o que eles escreveriam em seu lugar, 
mas inove por si só. Cultive os melhores modelos. Mas seja original, não 
copiando – ou psicografando – o outro imaginado. 

“Os autores que usam clichês frequentemente trabalham para editores 
que já viram tanto clichês que nem mesmo os identificam mais”. 

Adquira o hábito de usar dicionários. Se você tem alguma dúvida sobre 
o significado de uma palavra, consulte os dicionários online como Houaiss e o 
Michaelis: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/   

Aprenda etimologia – etimologias não são definições, são explicações 
sobre como nossas palavras surgiram e o que significavam. 

http://origemdapalavra.com.br/site/ 

https://www.dicionarioetimologico.com.br/ 

No mínimo, a consulta a dicionários poupa o tempo que você gastaria 
para vasculhar seu cérebro – fora seu viés heurístico de representatividade – à 
cata da palavra exata que está na ponta de sua língua, mas que você não 
consegue dizer. 

Ao escolher e ordenar as palavras, leve em conta também sua 
sonoridade. Aspectos como ritmo e aliteração – repetição dos mesmos 
fonemas no início de várias palavras na mesma frase ou verso, a fim de obter 



efeito estilístico – são essenciais para cada frase. Leia em voz alta o que 
escreveu. Como soou? 

Bons prosadores precisam ser um pouco poetas, sempre ouvindo aquilo 
que escrevem. Eu saboreio (com o ouvido) a conformação que as palavras 
adquirem ao formatarem uma sentença. 

A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e profissionais do texto  

Dad Squarisi e Arlete Salvador, no livro “A arte de escrever bem: um 
guia para jornalistas e profissionais do texto” (7ª. ed., 2ª reimpressão. São 
Paulo: Contexto, 2012), deram-me dicas úteis na revisão do livro de 430 
páginas, organizado a partir de 165 posts. Eu os revi, cortando a metade, 
inclusive atualizando todos os dados quando era o caso. Eu o intitulei: 
“Métodos de Análise Econômica”. Foi publicado pela Contexto. 

As coautoras se perguntam: “Existe texto jornalístico?”. A resposta se 
dá porque ele se enquadra entre as redações profissionais. É feito para ser 
lido, entendido e, se possível, apreciado.  

“A habilidade de escrever é resultado da habilidade de pensar – pensar 
de forma ordenada, lógica e prática. Assim, gaste tempo pensando sobre o 
que você quer escrever e, só depois, com um roteiro à mão, sente-se à frente 
do computador. Ele se transformará naquilo que é – valioso instrumento de 
trabalho. A fonte de onde brotarão ideias, frases inteligentes e conceitos 
consistentes está no cérebro.  

Trace um plano de escrita. As coautoras dão um roteiro. As regras não 
garantem “o despertar de gênios”, mas oferecem caminho seguro para chegar 
a texto informativo, sucinto e direto, características fundamentais no estilo 
jornalístico. 

Faça um resumo da história como você faz quando um amigo lhe 
pergunta sobre algum acontecimento ao qual ele não compareceu. Não o 
perca de vista. Seu objetivo será fazer a narrativa em detalhes. 

Responda às seis perguntas indicadas no mnemônico OCC-OCP (“oh, 
cecê! Olhe com pudor.): 

1. O quê? 

2. Quem? 

3. Quando? 



4. Onde? 

5. Como? 

6. Por quê? 

As respostas não devem ultrapassar duas linhas. Escreva menos ainda se 
possível. 

Enxugue o texto. Em jargão jornalístico, enxugar significa diminuir, 
cortar palavras e informações desnecessárias. Se você ignorou a orientação 
para restringir-se a duas linhas, pressione o delete sem piedade. 

Leia e releia o texto. Aproveite para checar as informações. Nome, 
cargos e títulos das pessoas estão corretos? Pode parecer bobagem, mas nada 
irrita mais os leitores e desacredita a informação que ver nomes publicados 
com a grafia errada. A recomendação vale para outros pormenores como 
localização de uma cidade, distâncias, número de leis. 

Na dúvida, procure confirmação em dicionários, mapas, livros de 
referência e listas telefônicas. Se necessário, volte a telefonar para as fontes 
da matéria. Diga que não está seguro sobre um item e que não gostaria de 
publicá-lo de forma errada. Fontes sérias agradecerão o cuidado. Os leitores 
também. 

O modelo de perguntas e respostas na construção do texto atende à 
estrutura clássica de apresentação de uma notícia – a pirâmide invertida. A 
técnica estreou em 1861 no jornal The New York Times, como forma de dar 
objetividade ao relato de um acontecimento. Consiste em pôr as informações 
mais importantes no primeiro parágrafo, respondendo “o quê? quem? quando? 
onde? como? por quê?”. 

Nessa ordem, os pormenores essenciais aparecem primeiro. Na prática, 
conta-se a história do fim para o começo, daí o nome de pirâmide invertida. 
Nas duas últimas décadas, houve tentativas de mudança nos textos 
tradicionais, forçadas pelo fenômeno dos noticiários audiovisuais e pela 
internet. Os veículos digitais, mais rápidos, divulgam as notícias em tempo 
real, comprometendo o papel dos veículos impressos. 

O leitor solicita: “Por favor, não me contem o que já sei”. O novo 
modelo de jornalismo diário capaz de ir além da apresentação dos 
acontecimentos de ontem. Mas também há pavor nas redações em apostar em 
matérias exclusivas e, com isso, comprometer a cobertura diária a que os 
leitores estão acostumados. 



“A contestação ao modelo de pirâmide invertida não é recente. Nos 
anos 60, jornalistas como Tom Wolfe, Truman Capote, Gay Talese e Norman 
Mailler inovaram. Abandonaram a estrutura clássica de texto factual, 
acrescentando elementos literários. Criaram o Novo Jornalismo.” 

O fenômeno durou pouco, mas ainda há quem reclame de saudades 
daquelas velhas e boas reportagens investigativas. A verdade é que, séculos e 
muita discussão teórica depois, a pirâmide invertida resiste na imprensa. 
Ainda é a técnica de redação mais usada nos meios de comunicação. 

  
Estilo Jornalístico: Escrita Concisa para Leitura Fluente 

O jornalista, como o economista, escreve de olho no destinatário. Eles 
escrevem para um público conhecido. Em geral, a análise do economista, a 
economistas. Por isso mesmo ele usa o jargão profissional (“economês”) para 
resumir ideias técnicas. O problema é fazer isso sem explicar aos leigos.  

Já a matéria do jornal se dirige aos leitores do jornal. São pessoas de 
variados níveis de escolaridade. De variadas profissões. De variadas faixas 
etárias. De variados interesses. O desafio do repórter é se fazer entender por 
todos. Quem – apesar das diferenças – ler uma reportagem, entrevista ou 
comentário deve ter a impressão de que o texto foi escrito para ele. 

Como chegar lá? Os ingredientes são três:  

1. linguagem clara,  

2. informações precisas e  

3. estilo atraente.  

Há técnicas simples e práticas capazes de orientar o redator. Nasceram 
do bom senso e da experiência de jornalistas e escritores que, provocados, 
encontraram respostas para o grande desafio: escrever para o leitor. 

Para ser lido, entendido e apreciado, certo talento se impõe. Mas não é 
suficiente. Outros quesitos precisam ser contemplados. Entre eles:  

1. domínio do idioma,  

2. familiaridade com o assunto tratado,  

3. capacidade de leitura,  

4. disposição e coragem para enfrentar duras batalhas contra fake news. 



Os dados, o objetivo e o plano são os ingredientes. A forma de prepará-
los é que dá o toque especial. Uma frase particularmente elegante, capaz de 
veicular com clareza e simplicidade a mensagem que você quer transmitir, é 
conquista pessoal, exercício diário de desapego, humildade e vontade de 
melhorar. 

Com os dados à mão, objetivo definido e plano traçado, vá redigir sem 
perder de vista o leitor. Lembre-se de duas dicas: 

1. Seja natural. Imagine que o leitor esteja à sua frente ou ao 
telefone conversando com você. Fique à vontade. Espaceje as frases com 
pausas e, sempre que couber, com perguntas diretas. Confira a seus textos um 
toque humano. Você está escrevendo para as pessoas. 

2. Seduza indo direto ao assunto. Comece pelo mais importante. E 
comece bem, com uma frase atraente, que lhe desperte o interesse e o 
estimule a prosseguir a leitura. No final, dê-lhe o prêmio: um fecho de ouro. 

“A prosa vigorosa é concisa. A frase não deve ter palavras 
desnecessárias nem o parágrafo frases desnecessárias (...) cada palavra 
conta”. 

Os segredos do estilo mais fluente podem ser resumidos em onze 
preceitos, relacionados a seguir. 

1. Dê passagem às frases curtas.  

Uma frase longa não é nada mais que duas curtas. O leitor só consegue 
dominar determinado número de palavras antes que seus olhos peçam uma 
pausa. Se a frase for muito longa, ele se sentirá perdido, sem capacidade de 
compreender o completo significado. Prefira, por isso, sentenças de, no 
máximo, 150 toques. 

A frase curta tem duas vantagens.  

1. Uma: diminui o número de erros. Com ela, tropeçamos menos nas 
conjunções, nas vírgulas e nas concordâncias.  

2. A outra: torna o texto mais claro. Clareza é, disparado, a maior 
qualidade do estilo. 

Para desmembrar as frases compridas, eis algumas dicas: 

a)  Substitua o gerúndio por ponto. 

b)  Transforme a oração coordenada em novo período. 



c)  Livre-se do “já que”. 

d)  Isole as orações. 

e)  Troque a oração adjetiva por adjetivo. 

f)  Substitua a oração “[verbo] (de) que...” pelo substantivo “[verbo] o(a) 
[objeto]”. 

2.  Prefira palavras curtas e simples. 

“Palavras longas e pomposas funcionam como uma cortina de fumaça 
entre quem escreve e quem lê. Seja simples. Entre dois vocábulos, prefira o 
mais curto. Entre dois curtos, o mais expressivo”. Por exemplo, como escolher 
entre só ou somente? Só. 

3. Ponha as sentenças na forma positiva. 

Ser simples é complicado. A regra é dizer o que é, não o que não é. Não 
ser honesto é ser desonesto. Não lembrar é esquecer. Não dar atenção é 
ignorar. Não comparecer é faltar. Não pagar em dia é atrasar o pagamento. 
Emprego que não paga bem paga mal. 

Dizer o que não é em geral soa hesitante, impreciso. O “não” causa 
arrepios. 

4. Opte pela voz ativa. 

“Preciso fazer algo” resolverá mais problemas que “algo precisa ser 
feito”. 

O verbo tem voz. Mas precisa de alguém que fale por ele. Às vezes é o 
sujeito. Com ele, enche-se de poder. Daí o nome voz ativa. 

A voz ativa tem três vantagens.  

1. Uma: é mais curta.  

2. Duas: dispensa a praga do verbo ser.  

3. A última: soa mais direta, vigorosa e concisa que a passiva.  

Dê-lhe preferência sempre que puder. Por exemplo, prefira “fulano 
escreveu a carta” em vez de “a carta foi escrita por fulano”. 

5. Escolha termos específicos. 



A clareza das ideias está intimamente relacionada com a precisão das 
palavras que as traduzem. Buscar o vocábulo certo para o contexto exige 
atenção, paciência e pesquisa. Consultar dicionários, textos especializados e 
profissionais da área deve fazer parte da rotina do repórter. 

Quem escreve um texto de Economia, por exemplo, tem de distinguir o 
significado de salário, vencimento, provento, pensão, subsídio ou verba de 
representação. 

Por exemplo, falar e dizer não são sinônimos. Falar não equivale a 
dizer, afirmar, declarar. Mas a dizer palavras, expressar-se por meio de 
palavras. 

Na dúvida, substitua o falar pelo dizer. Se der certo, o lugar é do verbo 
dizer. Dispense o falar. Quem falou(disse) isso? 

O falar tem arrepios quando acompanhado da conjunção que. Os dois 
são inimigos desde que nasceram. Na presença do falar que, não duvide. Você 
está diante de um usurpador. Ele fala, fala e nada diz. A gente tem de falar e 
dizer. Devolva o posto ao dizer. 

Acontecer é outra vítima da pobreza vocabular. Ele parece, mas não é 
panaceia. Acontecer tem poucos empregos. Mas, por culpa do destino, os 
colunistas sociais o adotaram. A moda se espalhou. O verbo virou praga. Tudo 
“acontece”. 

Acontecer deve ser empregado na acepção de suceder de repente. Dá 
ideia do inesperado, desconhecido. Ele adota a companhia dos pronomes 
indefinidos (tudo, nada, todos), demonstrativos (este, esse, aquele, isto, isso, 
aquilo) e o interrogativo que. 

Na língua, há palavras-ônibus. Com montões de significados, podem ser 
empregadas em muitos contextos. Coisa, por exemplo, tem cinco letrinhas e 
comporta todo o dicionário. Pode ser... qualquer coisa. 

Há verbos que se encaixam em todos os contextos. São os verbos-
ônibus. É o caso de fazer, pôr, dizer, ter e ver. Genéricos e incolores, tornam a 
frase vaga e imprecisa.  

6. Fique com as palavras concretas. 

Há palavras mais específicas que outras. Trabalhador é termo de 
sentido geral, muito amplo ao englobar todas as criaturas que trabalham e 
não determinada profissão. Ao descrever uma cena de rua, você pode referir-
se genericamente a transeuntes ou particularizar: homens, jovens, 
estudantes, alunos da escola normal. 



Escrever “foi um período difícil” constitui vagueza. Descreva 
diretamente que “esteve desempregado durante certo tempo”, pois é mais 
preciso. 

Há quem diga que jornalista não sabe fazer conta. Se soubesse, não 
seria jornalista. Por isso não se exige de quem escreve para jornal, revista, 
rádio ou tevê especialização em Matemática, Estatística, ou Economia. Basta 
o domínio das quatro operações algébricas. E, de quebra, uma dose de 
atenção e algum bom senso. 

Números são conceitos abstratos. Tenha pena do leitor. Torne-os 
compreensíveis. Explique-os de modo a que tenham significado real para 
quem lê. Boa receita é fazer comparações para dimensionar sua ordem de 
grandeza relativa. 

Siga a regra: o específico é preferível ao genérico; o definido, ao vago; 
o concreto, ao abstrato. 

7. Restrinja a entrada de adjetivos. 

Corte adjetivos, advérbios e todo tipo de palavra que está no texto só 
para fazer efeito. 

Substantivo e adjetivo: um quer distância do outro. Para aproximá-los, 
só há um jeito. O adjetivo deve ser capaz de especificar melhor o substantivo. 
Em outras palavras: tornar o nome menos abrangente, mais preciso. O 
adjetivo se encarrega de restringir o substantivo. Adjetivos são bem-vindos 
quando particularizam o objeto. Dão validade à informação. 

Os adjetivos-ônibus são vazios, não acrescentam nenhuma informação 
ao substantivo. Ao contrário. Exprimem a opinião de quem escreve. São tão 
genéricos que podem se juntar a qualquer substantivo. É o caso de 
“maravilhoso”.  

8. Persiga a frase enxuta. 

A era das frases empoladas acabou. A língua adora ser enxuta e ter tudo 
no lugar. Excessos aqui e ali? Nem pensar. Corte fora. 

Artigos indefinidos, pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos 
são alguns intrusos que engrossam a fila dos candidatos ao corte. Vamos a 
eles: 

a) Artigos indefinidos: um, uma, uns, umas devem ser usados com muito 
cuidado. Sabe por quê? Eles são inimigos do substantivo. Tiram-lhe a 
força. Tornam-no vago, impreciso, desmaiado. 



b) Pronome possessivo: o segredo é livrar-se dos vocábulos que estão na 
frase só para enfeitar ou atrapalhar. Um deles são os pronomes seu, 
sua. Eles parecem inofensivos. Mas tornam o enunciado ambíguo. Seu e 
sua referem-se a ele e a você. Daí a confusão. Se quiser especificar de 
quem é o celular, os pronomes dele e dela resolvem. 

c) Pronome demonstrativo. Pegue o jornal. Abra-o em qualquer página. 
Leia artigos, reportagens, editoriais. Lápis na mão, assinale os aqueles, 
aquelas e aquilos que aparecerem no caminho. A conclusão é 
inevitável. O artigo (o, a) e o demonstrativo (o, a), caíram em desuso. 
A turma os esqueceu. Em vez do discreto monossílabo, empanturra a 
frase com o trissílabo peso-pesado como “Aquilo que é escrito sem 
esforço é lido sem prazer”. Compare com: “O que é escrito sem esforço 
é lido sem prazer”. 

d) Pronome “todos” (ou “inúmeros”). Ser claro é obrigação de quem 
escreve. O artigo definido se presta à confusão de significados. Dobre a 
atenção quando for usá-lo. Ao dizer “os candidatos fazem campanha”, 
englobam-se todos os candidatos. Se não são todos, o artigo definido 
não tem vez: “candidatos fazem campanha”. Para quem sabe ler, pingo 
é letra. Se o artigo engloba, o pronome todos sobra em muitas 
situações. Corte-o sem pena. 

e) Seja conciso. Cultivar a economia verbal sem prejuízo da completa e 
eficaz expressão do pensamento tem dupla vantagem. Uma: respeita a 
paciência do leitor. A outra: poupa tempo e espaço. Conciso não 
significa lacônico, mas denso. Opõe-se a vago, impreciso, verborrágico. 
No estilo denso, cada palavra, cada frase e cada parágrafo devem estar 
impregnados de sentido. 

Eis algumas sugestões que contribuem para a concisão: 

Dispense, nas datas, os substantivos dia, mês e ano: em 20 de janeiro 
(não no dia 20 de janeiro); em dezembro (não no mês de dezembro); em 1995 
(não no ano de 1995). 

Substitua a locução adjetiva por adjetivo: material de guerra (material 
bélico); pessoa sem discrição (pessoa indiscreta); criança sem educação 
(criança mal-educada). 

Troque a oração adjetiva por nome: pessoa que se alimenta de verduras 
e legumes (vegetariana); homem que planta arroz (arrozicultor); criança que 
não sabe ler nem escrever (criança analfabeta). 



Corte “que é”, “que foi”, “que era” e coisas como tais. Em vez de 
oração explicativa, prefira a explicação (sem verbo) entre vírgulas. 

Reduza orações. Por exemplo, em vez de “agora que expliquei o título, 
passo a escrever o livro”, adote: “explicado o título, passo a escrever o livro”. 
Em vez de: “depois de redigir o texto, pensarei na legenda”, adote: “redigido 
o texto, pensarei na legenda”. 

Elimine palavras ou expressões desnecessárias: decisão tomada no 
âmbito da diretoria (decisão da diretoria); trabalho de natureza temporária 
(trabalho temporário); problema de ordem emocional (problema emocional); 
curso em nível de pós-graduação (curso de pós-graduação); lei de alcance 
federal (lei federal); doença de característica sexual (doença sexual); casos 
de ocorrência (ocorrências); casos de atraso (atrasos). 

Substitua a locução verbo + substantivo pelo verbo: Fazer uma viagem 
(viajar). Fazer música (compor). Pôr as ideias em ordem (ordenar as ideias). 
Pôr moedas em circulação (emitir moedas). 

Trata-se de grande desafio para o escritor de texto jornalístico. Os 
profissionais devem ser capazes de explicar qualquer assunto em um minuto. 
Todo assunto pode ser descrito em uma folha de papel. Entre texto e imagem, 
o recado deve ser dado em sessenta segundos. 

A tarefa exige poder de síntese, muito treino e enorme economia 
verbal. É como escrever um telegrama. A gente paga por palavra. Como o 
bolso é a parte mais sensível do corpo, a regra número 1 é cultivar a 
economia verbal. 

9. Corra atrás da frase harmoniosa. 

Uma palavra colocada fora do lugar estraga qualquer belo pensamento. 
Não basta ser correto. O enunciado tem de agradar aos ouvidos. Um dos 
segredos está na combinação de palavras e frases. Umas devem conversar com 
as outras sem tropeços, ecos ou repetições. O resultado precisa soar bem. É a 
harmonia. 

Há truques que permitem chegar a ela. Um deles: evitar as frases 
mancas. A oração tem sujeito, objeto, adjuntos e toda a parafernália que 
você conhece. A colocação deles é a chave do estilo harmonioso. Eis a receita: 
o termo mais curto – com menor número de sílabas – deve vir na frente do 
mais longo. 

Na Lei da Harmonia, o curto vem na frente.  



Outro truque da harmonia é o mistério do três. Três é o número da 
Santíssima Trindade. Três são os lados do triângulo. Três são os poderes da 
República. Três é também técnica de estilo. Por alguma razão desconhecida, o 
grupo de três itens, isto é, a tríade, exerce impressão poderosa sobre a 
mente. Ao escrever, pense na mágica do três. Imagine três itens para agrupar. 
Não importa o assunto. Você vai descrever algo? Use três adjetivos para o 
qualificar. 

A harmonia abomina os ecos. A rima, qualidade da poesia, constitui 
defeito da prosa. Releia seus textos, de preferência em voz alta, para 
verificar se ocorre repetição de sons iguais ou semelhantes. 

Cuidado com as cacofonias. Às vezes, a última sílaba de uma palavra se 
junta à primeira de outra e forma novo vocábulo, soando mal aos ouvidos do 
leitor atento ou desavisado: por cada; uma mão; por razões; boca dela; por 
tal; por tais; por tão. 

“O que é escrito sem esforço é lido sem prazer”, porque é mera 
repetição de determinado estilo. Veja sobretudo as repetições de estilo em 
textos acadêmicos ou científicos. “O texto se parece à comida. Comer o 
mesmo prato todos os dias em todas as refeições é enjoativo. Há que variar os 
ingredientes e o preparo para manter o apetite”. 

Existem repetições e repetições. Algumas se restringem à palavra. 
Outras, à estrutura. Ambas – se não forem propositais – causam estrago ao 
texto. Tornam-no monótono. Como sonífero, dão sono. A intercalação de 
frases longas e curtas afasta a soneira. 

Variedade opõe-se a monotonia. Substantivos, verbos, conjunções, 
preposições, pronomes, aumentativos, diminutivos, superlativos escritos mais 
de uma vez no parágrafo (às vezes no texto) exigem providências. Uma delas: 
cortar vocábulos. Outra: usar sinônimos. Mais uma: mudar a frase. 

Cuidado com as repetições sofisticadas. Não inicie frases e parágrafos 
com estruturas iguais. Incluem-se aí os artigos, flexionados ou não. 

Em nome da harmonia, varie a estrutura de cada parágrafo do texto. 
Não inicie todos eles com a mesma classe gramatical. 

10. Busque a clareza. 

Escrever é verbo transitivo direto. O repórter escreve para o leitor. 
Quer que ele o entenda sem ambiguidades. Nas declarações curtas, a 
identificação do autor deve ser feita no começo ou no fim da fala. 



Observe o verbo declarativo. Ele é tão importante que, em caso de 
troca, pode mudar a informação. O verbo declarativo tem uma função: indica 
o interlocutor que está com a palavra. Dizer – neutro, simples e direto –, 
costuma ser escolha acertada na maioria dos casos. Mas abusar dele, como de 
qualquer outra palavra, torna o texto frio e monótono. 

A língua portuguesa oferece pelo menos nove áreas semânticas de 
verbos que se prestam a mostrar quem disse o quê. São elas: 

• de dizer: afirmar, declarar 

• de perguntar: indagar, interrogar 

• de responder: retrucar, replicar 

• de contestar: negar, objetar 

• de concordar: assentir, anuir 

• de exclamar: gritar, bradar 

• de pedir: solicitar, rogar 

• de exortar: animar, aconselhar 

• de ordenar: mandar, determinar 

Atenção ao queísmo. Há verbos alérgicos ao quê. É o caso de:  

• alertar (alerta-se alguém, mas não se alerta que);  

• sussurrar (sussurra-se alguma coisa, mas não se sussurra que),  

• apelar (apela-se para alguém ou alguma coisa, mas não se apela que),  

• definir (define-se alguma coisa, mas não se define que),  

• indicar (indica-se alguma coisa ou alguém, mas não se indica que). 

Na dúvida, consulte o dicionário de regência. Ele revela os segredos do 
verbo. 

11. Teste a legibilidade do texto. 

“Se lemos algo com dificuldade, o autor fracassou”, disse Jorge Luís Borges. 



Em grego, é hedone. Em português, hedonismo. Numa e noutra língua, 
o significado se mantém. É prazer. Segundo essa doutrina da filosofia, o 
prazer deve ser considerado o objetivo principal dos atos humanos. 

Ninguém gosta de sofrer. A regra vale para a leitura. Texto difícil não 
tem vez. Montaigne, no século XVI, disse: “Ao encontrar um trecho difícil, 
deixo o livro de lado”. Por quê? “A leitura é forma de felicidade”, respondeu 
ele. 

A observação não se restringe a livros. Engloba jornais, revistas, cartas, 
artigos e posts. 

Como avaliar o índice de dificuldade do escrito? Pesquisas sobre a 
leitura do texto jornalístico despertaram o interesse de professores e alunos 
de várias universidades. Um dos resultados dos estudos foi o teste de 
legibilidade. Eis a receita: 

1. Conte as palavras do parágrafo. 

2. Conte as frases (cada frase termina por ponto). 

3. Divida o número de palavras pelo número de frases. Assim, você terá 
a média da palavra/frase do texto. 

4. Some a média da palavra/frase do texto com o número de 
polissílabos. 

5. Multiplique o resultado por 0,4 (média de letras da palavra na frase 
de língua portuguesa). 

6. O produto da multiplicação é o índice de legibilidade. 

Possíveis resultados: 

• 1 a 7: história em quadrinhos 

• 8 a 10: excepcional 

• 11 a 15: ótimo 

• 16 a 19: pequena dificuldade 

• 20 a 30: muito difícil 

• 31 a 40: linguagem técnica 

• acima de 41: nebulosidade 



Por exemplo: 

1. Palavras do parágrafo: 101 

2. Número de frases: 12 

3. Média da palavra-frase (101 dividido por 12): 8,41 

4. 8,41 + 12 (número de polissílabos) = 20,41 

5. 20,41 x 0,4 = 8,16 

Resultado: legibilidade excepcional. 

Agora, avalie um texto seu. Pode ser uma carta, um artigo, uma 
reportagem. Antes de começar, lembre-se: aplique a receita de parágrafo em 
parágrafo. Se o resultado ficou acima de 15, abra o olho. Facilite a vida do 
leitor. Você tem dois caminhos. Um: diminua o tamanho das frases. O outro: 
dispense algumas proparoxítonas. O melhor: abuse de ambos. 

Lições de Texto para Leitura e Redação  

José Luiz Fiorin, Doutor em Letras e Professor Livre-Docente do Depto. 
de Linguística da USP, e Francisco Platão Savioli, Professor-Assistente Doutor 
do Depto. de Comunicações e Artes da ECA — USP, além de Professor e 
Coordenador do Curso de Gramática e Interpretação de Texto do Anglo 
Vestibulares — São Paulo, escreveram um manual com Lições de Texto - 
Leitura e Redação (São Paulo: Ática, 2011).  

Eu sempre me procuro atualizar – e aprender mais, inclusive com o 
ensinamento para estudantes. Afinal, escrevo praticamente todos os dias. E 
ainda pretendo (re)escrever uma dúzia de livros... 

Eles apresentam os três objetivos centrais perseguidos pelo ensino 
escolar em qualquer país:  

1. a preparação para o mundo do trabalho,  

2. a preparação para o exercício da cidadania e  

3. a preparação para a autonomia do aprendizado.  

Essa última meta da educação formal, da qual dependem em grande 
parte as duas primeiras, tem estreita relação com o aprendizado da 
compreensão e da produção de textos. 



A capacidade de compreender textos com autonomia é indispensável 
para acompanhar os constantes e rápidos avanços do conhecimento, sem o 
que não há possibilidade de exercício competente da profissão. A capacidade 
de produzir textos é condição necessária para quem deseja ter participação 
ativa nas diversas esferas de atividade da vida em sociedade. 

A força de tais evidências leva à dedução que compete à escola, em 
qualquer estágio do percurso do aprendizado, empenhar-se para melhorar 
cada vez mais o desempenho do aluno na compreensão e na produção de 
textos. A respeito desse objetivo existe unanimidade. As divergências surgem 
principalmente quando se discutem as competências consideradas necessárias 
para atingi-lo. 

Há quem julgue vão o esforço de oferecer resposta para isso, pois as 
competências exigidas são tantas que a tentativa de as enumerar não 
escaparia ao reducionismo que fatalmente obrigaria o texto a comprimir-se 
para caber em moldes. 

Por outro lado, há aqueles que rejeitam a hipótese de uma leitura 
única, definitiva ou correta, mas não descartam a possibilidade de leituras 
cada vez mais ricas e abrangentes. Eles não acreditam na redação do texto 
perfeito, mas incentivam o esforço de aperfeiçoá-lo indefinidamente. É entre 
estes que se colocam os autores deste livro, que foi escrito para confirmar – e 
não para negar – a crença de que a compreensão do texto é um processo 
gradual e ininterrupto e de que a sua redação é sempre passível de melhora. 

É preciso ressalvar, no entanto, que o reconhecimento dessa evolução 
gradual e contínua não implica a aceitação de que essa competência seja 
mero resultado da ação espontânea do tempo e da conjugação de motivações 
aleatórias, refratárias a qualquer esforço de sistematização. 

Modernos estudos de análise do discurso e do texto descreveram 
inúmeros procedimentos de construção textual que se repetem com 
regularidade em qualquer texto. Conhecê-los pode aumentar 
consideravelmente a possibilidade de explorá-los com mais versatilidade, de 
aumentar o grau de controle sobre eles. Isso tanto para a compreensão 
quanto para a produção do texto. 

Desse modo, se não é possível definir um conjunto limitado de fórmulas 
que, aplicadas, produzem automaticamente uma leitura definitiva, ao menos 
é possível sugerir procedimentos gerais, capazes de evitar desvios ou 
distorções no trabalho com o texto. 

Nunca é possível atingir a leitura ou a construção perfeita de um texto, 
mas é sempre possível controlar interpretações que não encontram 



sustentação no texto ou redirecionar redações que se desviam do resultado 
desejado pelo enunciador. É esse o propósito destas Lições de Texto. 

No primeiro capítulo de “Lições de Texto - Leitura e Redação”, os 
coautores fazem considerações sobre a noção de texto. 

Por exemplo, com a quebra de expectativa em relação ao esperado, 
inicialmente, produz-se um efeito de humor, e o texto, no seu todo, passa a 
ser uma sátira. 

Há dois dados importantíssimos na leitura de um texto: 

a) em um texto, o significado de uma parte não é autônomo, mas 
depende das outras com que se relaciona. Tanto é verdade que, no caso de 
humor, somos obrigados a reinterpretar o sentido anterior, quando o 
confrontamos com o que vem depois. 

b) o significado global de um texto não é o resultado de mera soma de 
suas partes, mas de uma certa combinação geradora de sentidos. Não fosse 
esse dado, o pequeno texto humorístico admitiria dupla leitura com dois 
sentidos justapostos. Qualquer leitor médio de texto diria que interpretá-lo 
dessa forma significa não o ter entendido. 

Em síntese, em um texto o sentido de cada parte é definido pela 
relação que mantém com as demais constituintes do todo. O sentido do todo 
não é mera soma das partes, mas é dado pelas múltiplas relações que se 
estabelecem entre elas. 

Ao explicar o sentido de uma leitura, usamos diversas vezes a palavra 
texto. Mas o que é um texto? Apesar do uso corrente da palavra, o conceito de 
texto não é tão simples: mesmo para aquelas pessoas habituadas a empregar 
esse termo com frequência. 

Platão e Fiorin, no manual “Lições de Texto - Leitura e Redação”, 
começam por definir quais são as propriedades de um texto: 

A primeira é que ele tem coerência de sentido. Isso quer dizer que ele 
não é um amontoado de frases, ou seja, nele, as frases não estão pura e 
simplesmente dispostas umas após as outras, mas estão relacionadas entre si. 
É por isso que, nele, o sentido de uma frase depende do sentido das demais 
com que se relaciona.  

O sentido de qualquer passagem de um texto é dado pelo todo. Se não 
levarmos em conta as relações de uma frase com as outras que compõem o 
texto, corremos o risco de atribuir a ela um sentido oposto àquele que ela 
efetivamente tem. 



Uma mesma frase pode ter sentidos distintos dependendo do contexto 
dentro do qual está inserida. Precisemos um pouco melhor o conceito de 
contexto. É a unidade maior em que uma unidade menor está inserida. Assim, 
a frase (unidade maior) serve de contexto para a palavra; o texto, para a 
frase, etc. O contexto pode ser explícito, quando é expresso com palavras, ou 
implícito, quando está embutido na situação em que o texto é produzido.  

Um texto é um todo organizado de sentido. Dizer que ele é um todo 
organizado de sentido implica afirmar que o texto é um conjunto formado de 
partes solidárias, ou seja, que o sentido de uma depende das outras. 

Que é que faz que um conjunto de frases forme um texto e não um 
amontoado desorganizado? São vários os fatores. Citemos por enquanto dois.  

O primeiro é a coerência, isto é, a harmonia de sentido de modo que 
não haja nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo, que nenhuma 
parte não se solidarize com as demais. A base da coerência é a continuidade 
de sentido, ou seja, a ausência de discrepâncias.  

A incoerência seria dada pelo fato de que não se percebe a relação de 
sentido entre as duas frases que compõem o texto. Um outro fator é a ligação 
das frases por certos elementos que recuperam passagens já ditas ou 
garantem a concatenação entre as partes.  

O termo “portanto” estabelece uma relação de decorrência lógica 
entre uma e outra frase. Esse segundo fator é menos importante que o 
primeiro, pois, mesmo sem esses elementos de conexão, um conjunto de 
frases pode ser coerente e, por conseguinte, um todo organizado de sentido.  

Pode faltar elementos de ligação entre as partes de um parágrafo até a 
última frase, mas vai-se tocando para a frente, produzindo a unidade de 
sentido. O texto deixa de ser um amontoado aleatório, adquirindo coerência 
e, dessa forma, mostrando uma determinada mensagem pela repetição. 

A segunda característica de um texto é que ele é delimitado por dois 
brancos. Se o texto é um todo organizado de sentido, ele pode ser verbal (um 
conto, por exemplo), visual (um quadro), verbal e visual (um filme) etc. Mas, 
em todos esses casos, será delimitado por dois espaços de não sentido, dois 
brancos, um antes de começar o texto e outro depois. É o espaço em branco 
no papel antes do início e depois do fim do texto; é o tempo de espera para 
que o filme comece e o que está depois da palavra Fim; é o momento antes 
que o maestro levante a batuta e o momento depois que ele a abaixa, etc. 

O texto é produzido por um sujeito em um dado tempo e determinado 
espaço. Esse sujeito, por pertencer a um grupo social em um tempo e em um 



espaço, expõe em seus textos as ideias, os anseios, os temores, as 
expectativas de seu tempo e de seu grupo social.  

Todo texto tem um caráter histórico, não no sentido de que narra fatos 
históricos, mas no de que revela os ideais e as concepções de um grupo social 
em uma determinada época. Cada período histórico coloca para os homens 
certos problemas e os textos pronunciam-se sobre eles. 

Não há texto que não mostre o seu tempo. Cabe lembrar, no entanto, 
que uma sociedade não produz uma única forma de ver a realidade, um único 
modo de analisar os problemas colocados num dado momento. Como ela é 
dividida em grupos sociais, que têm interesses muitas vezes antagônicos, 
produz ideias divergentes entre si.  

No entanto, algumas ideias, em certas épocas, exercem domínio sobre 
outras, ganhando o estatuto de concepção quase geral na sociedade. É 
necessário entender as concepções existentes na época e na sociedade em 
que o texto foi produzido para não correr o risco de compreendê-lo de 
maneira distorcida. 

Como as ideias só podem ser expressas por meio de textos, analisar a 
relação do texto com sua época é estudar as relações de um texto com 
outros. 

Poderíamos dizer que um texto é, pois, um todo organizado de sentido, 
delimitado por dois brancos e produzido por um sujeito num dado espaço e 
num dado tempo. 

Duas conclusões podemos tirar dessa noção: 

a) uma leitura não pode basear-se em fragmentos isolados do texto, já 
que o significado das partes é determinado pelo todo em que estão 
encaixadas; 

b) uma leitura, de um lado, não pode levar em conta o que não está no 
interior do texto e, de outro, deve levar em consideração a relação, 
assinalada, de uma forma ou de outra, por marcas textuais, que um texto 
estabelece com outros. 

  
Dissertação 

José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli, no manual Lições de Texto - 
Leitura e Redação (São Paulo: Ática, 2011), em sua décima sétima lição, 
apontam como primeira característica de um texto dissertativo o fato de ele 
ser temático. Analisa e interpreta a realidade com termos abstratos (método, 



prudência, corrupção, discreto, vontade, paixões etc.). Quando se vale de 
termos concretos (homem, mulher), toma-os em seu valor genérico. Não fala 
de um homem particular e do que faz para chegar a ser “vitorioso ou 
perdedor”, como seria em uma narração, mas do homem em geral e dos 
métodos que qualquer homem utiliza para chegar ao poder. 

A segunda característica é que existe transformação de situação no 
texto. Por exemplo, a mudança de atitude dos que clamam contra a 
corrupção no governo, que, quando chegam ao poder, tornam-se corruptos. 

A progressão dos enunciados obedece a uma relação lógica e não 
cronológica. Um enunciado é anterior a outro não por causa de uma 
progressão temporal, mas por causa de uma concatenação lógica.  

Como o texto pretende falar de algo que ele apresenta como uma 
verdade válida para todos os homens, em todos os tempos e lugares, constrói-
se com o presente em seu valor atemporal. Todos os verbos do texto estão 
nesse tempo. 

Dissertação é o tipo de texto que analisa, interpreta, explica e avalia 
os dados da realidade. 

As características do texto dissertativo são: 

a) ao contrário do texto narrativo e do descritivo, ele é temático, ou 
seja, não trata de episódios ou seres concretos e particularizados, mas de 
análises e interpretações genéricas válidas para muitos casos concretos e 
particulares; opera predominantemente com termos abstratos; 

b) como o texto narrativo, mostra ele mudanças de situação; 

c) ao contrário do texto narrativo, cuja ordenação é cronológica, ele 
tem uma ordenação que obedece às relações lógicas: analogia, pertinência, 
causalidade, coexistência, correspondência, implicação etc.; 

d) já que a dissertação pretende expor verdades gerais válidas para 
muitos fatos particulares, o tempo por excelência da dissertação é o presente 
no seu valor atemporal; admite-se nela ainda o uso de outros tempos do 
sistema do presente, a saber, o presente com valor temporal, o pretérito 
perfeito e o futuro do presente. 

Fiorin e Platão se perguntam por que existem estes três tipos básicos 
de texto, a narração, a descrição e a dissertação. Cada um deles tem uma 
função distinta. Os textos narrativos e descritivos são figurativos. Eles 
representam o mundo, simulam-no. 



A narração mostra mudanças de situação de um ser particular, com os 
enunciados dispostos numa progressão temporal, em uma relação de 
anterioridade e de posterioridade. A narração capta o mundo em sua 
mudança, no dinamismo de suas transformações. 

A descrição expõe propriedades e aspectos de um ser particular em 
uma relação de simultaneidade; nela não há mudanças. Ela apresenta, então, 
um ser tal como é visto em um dado momento, fora do dinamismo da 
mudança. 

O texto dissertativo é temático. Explica, analisa, classifica, avalia os 
seres concretos. Por isso, sua referência ao mundo faz-se por conceitos 
amplos, modelos genéricos, muitas vezes abstraídos do tempo e do espaço. 
Embora apareçam nele mudanças de situação, não têm maior importância as 
relações de posterioridade e de anterioridade entre os enunciados, mas as 
relações lógicas entre eles.  

O texto dissertativo é mais abstrato que os outros dois – narrativo e 
descritivo –, ele explica os dados concretos da realidade. Por isso, em uma 
dissertação, as referências a casos concretos e particulares, ou seja, 
narrações ou descrições que aparecem em seu interior, ocorrem apenas para 
ilustrar afirmações gerais ou para argumentar a favor delas ou contra elas.  

A dissertação fala também de mudanças de estado, mas aborda essas 
transformações de maneira diferente da narração. Enquanto a finalidade 
central desta é relatar mudanças, a daquela é explicar e interpretar as 
transformações relatadas. O discurso dissertativo típico é o da ciência, o da 
filosofia, o dos editoriais dos jornais etc. 

Geralmente se pensa que é só na dissertação que o produtor do texto 
expressa seu ponto de vista sobre o objeto posto em discussão. Isso não é 
verdade. Também na narração e na descrição estão presentes os pontos de 
vista de quem elabora o texto.  

O que é diferente em cada tipo de texto é o modo como o produtor 
apresenta seus pontos de vista. Como a dissertação é um texto temático, os 
pontos de vista, nela, são explícitos.  

Na descrição, o ponto de vista é manifestado, entre outros, pelos 
aspectos selecionados para serem descritos e pelos termos escolhidos. Nela, o 
produtor do texto transmite, por exemplo, uma visão positiva ou negativa do 
que está sendo descrito. 

  



Argumentação 

José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli, no manual Lições de Texto - 
Leitura e Redação (São Paulo: Ática, 2011), em sua décima nona lição, dizem 
o que é realmente argumentação. Normalmente, pensa-se que comunicar é 
simplesmente transmitir informações.  

A teoria da comunicação diz que, para haver um ato comunicativo, é 
preciso que seis fatores intervenham:  

1. o emissor (aquele que produz a mensagem),  

2. o receptor (aquele a quem a mensagem é transmitida),  

3. a mensagem (elemento material, por exemplo, um conjunto de 
sons, que veicula um conjunto de informações),  

4. o código (sistema linguístico, por exemplo, uma língua, ou seja, 
conjunto de regras que permite produzir uma mensagem),  

5. o canal (conjunto de meios sensoriais ou materiais pelos quais a 
mensagem é transmitida, por exemplo, o canal auditivo, o telefone) e  

6. o referente (situação a que a mensagem remete).  

No entanto, simplifica ela excessivamente o ato de comunicação, pois 
concebe o emissor e o receptor pura e simplesmente como polos neutros que 
devem produzir, receber e compreender a mensagem. 

As coisas são mais complicadas no ato comunicativo. Há uma diferença 
bem marcada entre:  

1. comunicação recebida e  

2. comunicação assumida.  

Como comunicar é agir sobre o outro, quando se comunica não se visa 
somente a que o receptor receba e compreenda a mensagem, mas também a 
que a aceite, ou seja, a que creia nela e a que faça o que nela se propõe.  

Comunicar não é, pois, somente um fazer saber, mas também um fazer 
crer e um fazer fazer. A aceitação depende de uma série de fatores: emoções, 
sentimentos, valores, ideologia, visão de mundo, convicções políticas etc. A 
persuasão é então o ato de levar o outro a aceitar o que está sendo dito, pois 
só quando ele o fizer a comunicação será eficaz. 



Em geral, pensa-se que argumentar é extrair conclusões lógicas de 
premissas colocadas anteriormente, como no silogismo, forma de raciocínio 
em que de duas proposições iniciais se extrai uma conclusão necessária tipo: 
“Todo homem é mortal. Eu sou homem. Logo, eu sou mortal”. 

No entanto, podemos convencer uma pessoa de alguma coisa com 
raciocínios que não são logicamente demonstráveis, mas que são plausíveis. 
Quando a publicidade do Banco do Brasil diz que ele serve o cliente há mais 
de cem anos, o raciocínio implícito é que, se ele é tão antigo, deve prestar 
bons serviços. Essa conclusão a que a publicidade encaminha não é 
necessariamente verdadeira, mas possivelmente correta. Por isso, argumenta-
se não só com aquilo que é necessariamente certo, mas também com o que é 
possível, provável, plausível. 

Argumento é então usado por Platão e Fiorin em sentido lato. 
Observemos a origem do termo: vem do latim argumentum, que tem tema 
argu, cujo sentido primeiro é “fazer brilhar”, “iluminar”. É o mesmo tema 
que aparece nas palavras argênteo, argúcia, arguto etc.  

Pela sua origem, os autores podem dizer que argumento é tudo aquilo 
que faz brilhar, cintilar uma ideia. Assim, chamam argumento a todo 
procedimento linguístico que visa:  

1. a persuadir,  

2. a fazer o receptor aceitar o que lhe foi comunicado,  

3. a levá-lo a crer no que foi dito e  

4. a fazer o que foi proposto. 

Nesse sentido, todo texto é argumentativo, porque todos são, de certa 
maneira, persuasivos: 

• alguns se apresentam explicitamente como discursos persuasivos, 
como a publicidade,  

• outros se colocam como discursos de busca e comunicação do 
conhecimento, como o  texto científico.  

Aqueles usam mais a argumentação em sentido lato; estes estão mais 
comprometidos com raciocínios lógicos em sentido estrito.  

Seja a argumentação considerada em sentido mais amplo ou mais 
restrito, o que é certo é que, quando bem-feita, dá consistência ao texto, 



produzindo sensação de realidade ou impressão de verdade. Achamos que o 
texto está falando de coisas reais ou verdadeiras. Acreditamos nele. 

São inúmeros os recursos linguísticos usados com a finalidade de 
convencer. Platão e Fiorina tratam de alguns tipos de argumentos. 

1. ARGUMENTO DE AUTORIDADE 

É a citação de autores renomados, autoridades em um certo domínio do 
saber, numa área da atividade humana, para corroborar uma tese, um ponto 
de vista. O uso de citações:  

• de um lado, cria a imagem de que o falante conhece bem o 
assunto que está discutindo, porque já leu o que sobre ele pensaram outros 
autores;  

• de outro, torna os autores citados fiadores da veracidade de um 
dado ponto de vista.  

Se é verdade que o argumento de autoridade tem força, é preciso levar 
em conta que tem efeito contrário a utilização de citações descosturadas, 
sem relação com o tema, erradas, feitas pela metade, mal compreendidas. 

2. ARGUMENTO BASEADO NO CONSENSO 

As matemáticas trabalham com axiomas, que são proposições evidentes 
por si mesmas e, portanto, indemonstráveis: o todo é maior do que a parte; 
duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si, etc. Outras 
ciências trabalham também com máximas e proposições aceitas como 
verdadeiras, em uma certa época, e que, portanto, prescindem de 
demonstração, a menos que o objetivo de um texto seja demonstrá-las. 
Podem-se usar, pois, essas proposições evidentes por si ou universalmente 
aceitas, para efeitos de argumentação. 

Não se deve, no entanto, confundir argumento baseado no consenso 
com lugares-comuns carentes de base científica, de validade discutível. É 
preciso muito cuidado para distinguir:  

1. o que é uma ideia que não mais necessita de demonstração e  

2. a enunciação de preconceitos do tipo: “o brasileiro é indolente”, 
e outros complexos de vira-lata que só expressam rancor pessoal com “os 
outros”. 

3. ARGUMENTOS BASEADOS EM PROVAS CONCRETAS 



As opiniões pessoais expressam apreciações, pontos de vista, 
julgamentos, que exprimem aprovação ou desaprovação. No entanto, elas 
terão pouco valor se não vierem apoiadas em fatos.  

É muito frequente em campanhas políticas fazerem-se acusações 
genéricas contra candidatos: incompetente, corrupto, ladrão etc. O 
argumento terá muito mais peso se a opinião estiver embasada em fatos 
comprobatórios. Nesse caso, o partidário do candidato, para argumentar, terá 
que responder a todos esses fatos. 

Os dados apresentados devem ser pertinentes, suficientes, adequados, 
fidedignos.  

Por exemplo, se alguém disser que um determinado candidato não é 
competente administrativamente “porque não sabe português”, estará 
fazendo um raciocínio falacioso, porque o fato de saber português não é 
pertinente para a conclusão de que alguém seja competente para administrar, 
uma vez que não há implicação necessária entre o conhecimento linguístico 
de alguém e a qualidade de bom administrador.  

Por outro lado, se alguém diz que “todo político é ladrão”, porque a 
imprensa divulgou que dezenas de deputados fizeram emendas ao orçamento 
para tirar proveito pessoal, os dados são insuficientes para fazer a 
generalização, pois do fato de alguns (ou muitos) terem sido apontados como 
desonestos não decorre necessariamente que todos o sejam.  

Aliás, é preciso tomar muito cuidado com esses argumentos que fazem 
apelo a uma totalidade indeterminada, pois basta um único caso [“cisne 
negro”] em contrário, para derrubá-los. Se alguém expressa algum 
preconceito generalizante, basta que se cite um que o faça, para que o 
argumento deixe de ter validade. No geral, essas generalizações feitas com 
base em dados insuficientes revelam apenas nossos tabus e preconceitos.  

Se um determinado candidato diz que “seu adversário é racista”, 
porque, quando era diretor de uma certa companhia, não permitia que se 
contratassem funcionários negros, essa afirmação, a menos que venha 
acompanhada de provas, será considerada não fidedigna, pois quem a veicula 
tem interesse em desmoralizar a pessoa que está sendo acusada. É necessário 
muito cuidado com as pós-verdades e Fake News que circulam na rede social, 
inflada por robôs automáticos, em ano eleitoral. 

Não se podem fazer generalizações sem apoio em dados consistentes, 
fidedignos, suficientes, adequados, pertinentes. As provas concretas podem 
ser cifras e estatísticas, dados históricos, fatos da experiência cotidiana etc. 
Esse tipo de argumento, quando bem feito, cria a sensação de que o texto 



trata de coisas verdadeiras e não apresenta opiniões gratuitas. Afirmações 
generalizantes exigem dados ou fatos que lhes sirvam de suporte.  

Por outro lado, não se podem fazer generalizações indevidas. Um tipo 
de generalização indevida é tomar o que é acidental, ou seja, acessório, 
ocasional, como se fosse essencial, isto é, inerente, necessário.  

Por exemplo, mostrar um erro médico (ou vários) e concluir que todos 
os médicos são charlatães é generalizar indevidamente, porque o erro por 
descuido, negligência ou imperícia não é inerente à profissão médica. 
Também não o é a corrupção à atividade política etc.  

A maioria das sentenças judiciosas do senso comum são generalizações 
indevidas. Usar argumentos desse tipo – por exemplo, “político não presta”, 
“brasileiro não sabe votar”, “pobre não gosta de trabalhar”, “engenheiro é 
bitolado”, “artista vive num outro mundo”, “jornal só conta mentira”, 
“funcionário público não trabalha”, “roqueiros são todos drogados”) revela 
um autor acrítico, preso a lugares-comuns, imerso num universo conceitual 
muito pobre. Em outras palavras, revela um interniota = internet + idiota. 

No caso de argumentos por provas concretas, podem-se muitas vezes 
usar casos singulares para comprovar verdades gerais: 

1. na argumentação por ilustração se enuncia um fato geral e, em 
seguida, narra-se um caso concreto para comprová-la;  

2. na argumentação pelo exemplo, parte-se de um exemplo 
concreto e daí se extrai uma conclusão geral.  

Temos o primeiro caso, argumentação por ilustração, quando se diz 
que, “no Brasil, há políticos que se valem de fraude para eleger-se” e, em 
seguida, conta-se o caso de um esquema montado por um candidato a 
deputado para alterar os mapas eleitorais durante as apurações. Nesse caso, o 
que não se pode é dar à afirmação geral um alcance que a ilustração não 
permite. Por exemplo, se tivéssemos dito que todos os deputados se valem de 
fraude para eleger-se, a ilustração com um único caso não serviria para 
comprovar o alcance da proposição geral. 

Temos argumentação pelo exemplo, quando partimos de casos de 
fraude contra a Previdência Social, para chegar à afirmação de que o sistema 
previdenciário brasileiro está sujeito a esse tipo de ilícito e, por isso, precisa 
passar por profundas reformulações saneadoras. Nesse tipo de argumentação, 
é preciso cuidado para não chegar a generalizações indevidas, a conclusões 
que nada têm a ver com os fatos relatados, a conclusões que são contrárias 
aos fatos relatados.  



4. ARGUMENTOS COM BASE NO RACIOCÍNIO LÓGICO 

Embora no item anterior Platão e Fiorin já tenham tratado disso, ao 
dizer que não se podem tirar conclusões incompatíveis com os dados 
apresentados, ilustrar afirmações gerais com dados inadequados etc., o que 
chamam de argumentos com base em raciocínio lógico diz respeito às próprias 
relações entre proposições e não à adequação entre proposições e provas.  

Um dos defeitos na argumentação com base no raciocínio lógico é fugir 
do tema. Esse expediente é muito usado por políticos, para evitar questões 
embaraçosas, ou advogados, quando não têm como refutar as acusações 
imputadas a seu cliente.  

Cabe lembrar enfaticamente que esse procedimento é um defeito de 
argumentação apenas do ponto de vista lógico. Da perspectiva da persuasão 
em sentido amplo, pode ser eficaz, pois pode convencer os ouvintes, levando-
os a relacionar aquilo que não tem relação necessária. 

Outro problema é a tautologia – erro lógico que consiste em 
aparentemente demonstrar uma tese, repetindo-a com palavras diferentes –, 
que ocorre quando se dá, como causa de um fato, o próprio fato exposto em 
outras palavras. Apresenta-se, nesse caso, a própria afirmação como causa 
dela mesma, toma-se como demonstrado o que é preciso demonstrar. Por 
exemplo, dizer que “essa criança é mal-educada porque os pais não lhe deram 
educação”. 

Outro problema é tomar como causa, explicação, razão de ser de um 
fato o que, na verdade, não é causa dele. Uma causa é alguma coisa que 
ocasiona outra. Por isso, é preciso que haja uma relação necessária entre ela 
e seu efeito. Frequentemente, usa-se como causa de um fato algo que veio 
antes. Ora, o que vem depois não é necessariamente efeito do que aconteceu 
antes. As superstições baseiam-se nessa falsa causalidade. 

Nada é pior para convencer do que um texto sem coerência lógica, que 
diz e desdiz-se, que apresenta afirmações que não se implicam umas às 
outras, que está eivado de contradições. 

5. ARGUMENTO DA COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA 

Em muitas situações de comunicação (discurso político, religioso, 
pedagógico etc.) deve-se usar a variante culta da língua. O modo de dizer dá 
confiabilidade ao que se diz. Utilizar também um vocabulário adequado à 
situação de interlocução dá credibilidade às informações veiculadas.  



Se um médico não se vale de termos científicos ao fazer uma exposição 
sobre suas experiências, desconfiamos da validade delas. Se um professor não 
é capaz de usar a norma culta, achamos que ele não conhece sua disciplina.  

Contribui para persuadir a utilização de diferentes mecanismos 
linguísticos. Por esse recurso da retórica, muitos economistas ortodoxos usam 
e abusam da linguagem matemática e se abstém de mostrar qualquer 
evidência estatística datada e localizada. 

  
Estratégias Argumentativas 

Como José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli, no manual Lições de 
Texto - Leitura e Redação (São Paulo: Ática, 2011), mostraram em sua lição 
sobre argumentação, seis fatores intervêm no processo de comunicação 
(emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente). Temos diferentes 
estratégias persuasivas, que se assentam sobre um ou mais de um desses 
fatores. 

Uma estratégia persuasiva baseada no emissor é aquela que o credencia 
para um dado tipo de comunicação.  

No discurso eleitoral, por exemplo, os emissores apresentam-se como 
dotados de experiência administrativa ou parlamentar. Nessa estratégia 
discursiva, citam-se realizações, cria-se uma imagem favorável. Dizer, por 
exemplo, num debate, “esse é um assunto que conheço bem, que já estudei 
profundamente é identificar-se como voz autorizada a falar”.  

No discurso suplicatório, quando se pede uma esmola, por exemplo, 
alguém se apresenta como digno da ajuda, contando fatos da vida pessoal, 
desgraças, dificuldades. Com isso, não está exibindo defeitos, mas colocando-
se como vítima do destino. 

A estratégia baseada no receptor é aquela que cria imagens favoráveis 
daquele a quem se deseja persuadir. Um banco criou há alguns anos uma 
publicidade do cheque especial, em que mostrava pessoas cometendo toda 
sorte de grosserias e, depois, o apresentador comentava que elas não tinham 
cheque especial desse banco. Com isso, o que se queria era criar uma imagem 
favorável do usuário do cheque especial: “você é bem-educado, fino etc”. O 
discurso publicitário faz largo uso dessa estratégia. 

A estratégia baseada no referente é aquela que cita provas concretas, 
dados da situação, estatísticas, experimentos, dados da realidade, 
conhecimento do mundo. É a estratégia básica, por exemplo, dos editoriais de 
jornais. No entanto, mesmo alguns discursos publicitários se valem dela.  



A estratégia baseada na mensagem é aquela que procura convencer 
com base na construção rigorosamente concatenada do texto ou na 
articulação textual bem-feita. Um enunciado bem construído fala por si 
mesmo. 

A estratégia baseada no código é aquela que busca explorar as 
oposições linguísticas, os significados antigos das palavras, as virtualidades da 
língua.  

A estratégia baseada no canal é aquela que valoriza o veículo 
transmissor. É frequente no discurso do senso comum dar como prova da 
veracidade de um fato o seguinte argumento: “Deu na televisão”...  

Certas estratégias argumentativas baseiam-se em mais de um fator. Um 
deles, no entanto, é dominante. 

Para tornar o texto convincente, pouco adiantam manifestações de 
sinceridade do autor ou declarações de certeza expressas por construções 
como “tenho certeza, estou seguro, creio sinceramente, afirmo com toda 
convicção, é claro, é óbvio, é evidente”. Em um texto, não se prometem 
sinceridade e convicção. Constrói-se o texto de forma que ele pareça sincero 
e verdadeiro. A argumentação é exatamente a exploração de recursos com 
vistas a fazer o texto parecer verdadeiro, para levar o leitor a crer. 

Padre Antônio Vieira, em um dos seus Sermões (Porto, Lello, 1959. v. 1, 
p. 20-3) pretende ensinar como fazer que uma prédica seja eficiente, ou seja, 
que atinja o objetivo pretendido, que é persuadir os homens, levá-los a crer 
na palavra de Deus e a fazer uma mudança em suas vidas. Nele está, pois, 
desenvolvida uma teoria da persuasão a serviço da eloquência sagrada.  

Vieira analisa as causas de ineficiência dos sermões e mostra como se 
deve fazer uma boa pregação. Segundo ele, as razões do sucesso ou do 
insucesso de uma prédica podem estar ligadas a cinco circunstâncias:  

1. a pessoa do pregador,  

2. sua ciência,  

3. a matéria de que trata,  

4. o estilo que segue,  

5. a voz com que fala.  

O seguinte trecho, que Platão e Fiorin escolheram, é o que trata da 
matéria: 



“O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só 
assunto, uma só matéria. 

Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se 
conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a Escritura, 
há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de 
amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as 
conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem 
evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificuldades, há de 
impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários, 
e depois disto há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há 
de acabar.  

Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto, é falar de mais alto. 
Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de 
discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar e 
acabar nela.” 

A proposição de Vieira é que, para que um sermão obtenha êxito, é 
preciso que trate de um só assunto, caso contrário, os ouvintes não poderão 
entendê-lo dada a confusão que se cria.  

Platão e Fiorin mostram como procura Vieira persuadir o leitor a 
acreditar em sua tese. 

Depois de declará-la, apresenta um primeiro argumento, que é de 
autoridade. No discurso religioso, nada é mais forte como argumento de 
autoridade que a palavra de Deus, expressa no livro sagrado. Toma um trecho 
do Evangelho, e mostra que o próprio Cristo disse. Convence assim quem já é 
crente a priori, não aos ateus. 

Padre Vieira, representante da casta dos sábios, tanto sacerdotes, 
quanto professores, todos pregadores, explica como montar um sermão.  

Na introdução, o pregador:  

1. enuncia o assunto,  

2. define-o e  

3. expõe as partes que o compõem.  

No desenvolvimento, deve usar os seguintes recursos argumentativos:  

1. o argumento de autoridade (há de prová-la com a Escritura),  



2. o raciocínio baseado em relações lógicas (há de declará-la com a 
razão; há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as 
circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os 
inconvenientes que se devem evitar),  

3. o exemplo e  

4. a ilustração (há de confirmá-la com o exemplo).  

Além disso, em sua argumentação, deve o pregador:  

1. antecipar as dúvidas e respondê-las,  

2. apontar e discutir as dificuldades para comprovar uma tese e não 
escamoteá-las,  

3. imaginar os argumentos contrários e refutá-los.  

Na conclusão, há de:  

1. retomar o que foi dito (há de colher),  

2. resumir (há de apertar) e,  

3. enfim, concluir.  

Discute em seguida a questão da variedade, mostrando que o que é 
variado, em um sermão, são as diversas abordagens do mesmo assunto 
(variedade de discursos) e não os assuntos. 

Depois, para comprovar essa ideia, argumenta por analogia, 
comparando a prédica a uma árvore. Só existe árvore se houver raiz, tronco, 
ramos, folhas, varas, flores e frutos. Também só existe sermão:  

1. se partir de um texto dos Evangelhos (raiz),  

2. se tratar de uma só matéria (tronco),  

3. se abordar as diferentes maneiras como essa matéria pode ser 
analisada (ramos),  

4. se esses modos de abordagem forem veiculados por palavras 
(folhas),  

5. se servir para vergastar os vícios (varas),  

6. se for ornado de uma boa organização discursiva (flores),  



7. se conseguir atingir uma finalidade (fruto).  

Se não tiver tudo isso, não é sermão, assim como se uma árvore não 
tiver todos os componentes enunciados não é árvore.  

O que comanda todos os elementos da prédica é a unidade do assunto, 
fundado nos Evangelhos, assim como o que sustenta os componentes da árvore 
é o tronco, assentado nas raízes.  

Em seguida, Vieira vai enfatizar essa analogia entre o sermão e a 
árvore, com um paralelismo sintático, que associa uma à outra: oração 
condicional referente a um conjunto de partes da árvore + oração negativa 
que afirma que esse conjunto não é sermão + oração positiva que diz o que é 
esse conjunto. 

Mostra ainda que “frutos não podem existir sem árvores”.  

Conclui essa analogia mostrando as qualidades que deve ter a prédica:  

1. o proveito do fruto,  

2. a beleza das flores,  

3. o rigor das varas,  

4. o revestimento das folhas,  

5. a extensão dos ramos,  

6. mas tudo nascido de um só tronco e este fundado nas raízes do 
Evangelho.  

Termina com uma citação da parábola do semeador, que serve, no 
Sermão da Sexagésima, para usar a metáfora de Vieira, de raiz para o tronco 
(como se faz uma boa pregação): Seminare semen (= semear a semente). 

Metáfora é uma figura de linguagem onde se usa uma palavra ou uma 
expressão em um sentido que não é muito comum, revelando uma relação de 
semelhança entre dois termos. 

Metáfora é um termo que no latim, "meta" significa “algo” e “phora” 
significa "sem sentido". Esta palavra foi trazida do grego onde metaphorá 
significa "mudança" e "transposição". 

Metáfora é a comparação de palavras em que um termo substitui outro. 
É uma comparação abreviada em que o verbo não está expresso, mas 
subentendido. Esta figura de linguagem corresponde na substituição de um 



termo por outro através de uma relação de analogia. É importante referir que 
para que a analogia possa ocorrer, devem existir elementos semânticos 
semelhantes entre os dois termos em questão. 

Analogia é uma relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais 
entidades distintas. O termo tem origem na palavra grega “analogía” que 
significa “proporção”. 

A metáfora é uma ferramenta linguística muito utilizada no dia-a-dia, 
sendo importantíssima na comunicação humana. Seria praticamente 
impossível falar e pensar sem recorrer à metáfora. Uma pesquisa recente 
demonstra que durante uma conversa o ser humano usa em média quatro 
metáforas por minuto.  

Muitas vezes as pessoas não querem ou não conseguem expressar o que 
realmente sentem. Então falam frases por metáforas onde seu significado fica 
subentendido.  

O Ato de Escrever 

A leitura de Charles Kiefer, Para ser escritor (São Paulo; Leya, 2010), é 
inspiradora para este meu ofício diário. Seguem minhas anotações para 
aprendizagem. 

O ato de escrever é a arte de sentar-se em uma cadeira e enfrentar o 
desafio de deparar-se com uma página ou um arquivo em branco. O que 
escrevi, escrevi... 

Gostaria de não saber escrever. Mas quem me dera saber escrever! 

Escrever sem o esforço da criatividade corresponde a ser lido sem 
prazer. Escrever divinamente significa sofrer como o diabo... 

O escritor pode se arriscar, pois aqui quase ninguém lê... 

Escrevo pelos outros ou por necessidade pessoal? Simplesmente, tenho 
vontade de escrever e, então, escrevo. 

Escrever para si só? Só se for narcisista ao extremo! Escrever é a 
esperança de, porventura, atrair um(a) leitor(a), encantá-lo(a), ser 
amado(a)... 

Escrever por vaidade não tem nenhuma criatividade, pois já se sabe a 
priori tudo que dirá sobre si. 



Escrever é cortar. Reduzir. Sintetizar. Dizer as mínimas palavras 
necessárias de serem ditas. 

Escrever não é nada mais do que aproveitar o tempo sobrante para ter 
tempo de refletir que este tempo está acabando – e você que deixar uma 
lembrança dele. 

Escrever é expressar-se com a falta da cautela que você tem quando 
fala para alguém, embora as palavras ditas voam e as escritas permaneçam... 

Escrever como se fala – e não falar demais tal como se escreve: este é 
o desafio. 

Escrever é, simplesmente, uma maneira de falar sem ser interrompido 
como ocorre de modo contumaz. 

Escrever não é uma missão social ou pessoal, é simplesmente um ato 
pelo puro prazer de escrever... e ser lido com prazer por alguém.  

Escrever é traduzir o que existe dentro de nós. 

Escrever é demonstrar seu caráter pessoal -- e não só exibir seu talento 
literário. 

Escrever para imitar o autor invejado é não se dar a entender. 

Escrever exige ver, ouvir e vocalizar os outros e, depois, surpreende-los 
em como você se expressa bem por eles. 

Escrever é resgatar a memória assim como é ler. 

Para escrever é necessário ler muito mais do que o que se consegue 
escrever. 

Escrever é instruir, divertindo-se. Se alguém ainda te pagar pelo que 
você faria de graça, ótimo! 

Viver do ofício de escrever é vender seu intelecto, trocando a 
inspiração pela encomenda com prazo predeterminado. Transformar expressão 
em ex-pressão. 

Escrever para viver é desvirtuar o talento natural na profissão de 
escritor. 

A obrigação de sempre escrever é a tarefa de um escravo das letras. 

O grande livro do escritor é o primeiro, o último ou o próximo? 



O escritor não se resigna à solidão e a usa para buscar a companhia do 
leitor. 

Negligência e omissão são normais na escrita, mas não devem ser no 
escritor. 

Um escritor chega a seu fim quando percebe estar apenas reescrevendo 
o já escrito. 

O escritor quer escrever uma ficção, mas acaba escrevendo o seu 
drama. 

Quando se escreve um drama ficcional e os leitores se enxergam neles, 
então, você é um verdadeiro escritor. 

Ter medo de escrever é normal, mas com o temor de se revelar 
ninguém escreve. 

Quando você escreve acha que não há nenhuma outra forma de ver 
aquilo que você transcreve. 

Escrever é revelar, esclarecer, iluminar o mundo que você acredita que 
os outros não veem. 

Escrever exige ter de antemão uma linha de chegada. Porém, é comum 
ter apenas uma linha de partida – e desviar-se por um atalho fácil ou uma 
alternativa melhor. 

A originalidade do escritor não está em descrever o ordinário, mas sim 
em transformar o cotidiano em algo extraordinário nunca antes revelado. 

O escritor filtra as diversas ideias e os fatos, só narrando o que lhe 
parece lógico e ordenado e abandonando o que foge de seu esquema mental. 

Quando não tem nada a dizer, o escritor expressa o vazio de uma forma 
diferente. 

Escrever não é seguir as regras da gramática, mas sim criar em cima 
delas. 

Escritor poderia dar um testemunho ocular de seu tempo, mas costuma 
se transformar em um oráculo sobre o passado e o futuro.... Um previsor do 
que se passou! E um historiador do que virá! 

Os perfeccionistas, que buscam demonstrar inteligência e erudição, 
jamais escrevem. 



Os escritores de sucesso nem sempre são os melhores escritores. 

O escritor passa a vida conversando consigo mesmo e cada vez mais 
acha essa conversa interessante para os outros. 

Só escreva quando for impossível não deter esse impulso. 

Escrever é uma iniciativa particular e não seguir um aconselhamento. 

Escritor clássico é aquele lido e bem avaliado pelos leitores de futuras 
gerações, distantes da parcialidade e inveja de seus críticos contemporâneos. 

Escrever é tentar superar o total esquecimento post-mortem. 

Escrever exige a arte de convencer o leitor desconhecido virar cada 
página. 

Escrever exige ler tanto até o ponto de achar que você é apenas uma 
fraude, pois está reescrevendo ou plagiando o que outros já escreveram. 

O que distingue os escritores é o talento natural ou o esforço mental? 
Parece ser o primeiro, mas a criatividade vem do segundo. 

A felicidade do escritor é escrever sobre sua infelicidade 

Literato: diz-se de indivíduo capaz de escrever obras literárias; 
escritor; aquele inclinado às letras e/ou versado em assuntos literários. 

Escrevinhador: quem ou aquele capaz só de escrever mal; borra-papéis 

“Quem envergonha um escrevinhador? 

Rompe uma teia de aranha, 

Ele volta a refazer o fio tênue que tanto lhe agrada; 

Destrói-lhe a peta ou sofisma – em vão, 

A criatura volta ao seu trabalho sujo. 

Entronizado no centro de seus trabalhos fracos, 

Orgulhoso da vasta extensão de suas linhas frágeis.” 

POPE (1688-1744). Prólogo às Sátiras. 



Para Ser Escritor 

Charles Kiefer, autor do livro “Para ser escritor” (São Paulo; Leya, 
2010), proporcionou-me as seguintes anotações e resumos para minha 
aprendizagem – e compartilhamento com quem deseja saber para propagar 
conhecimentos de graça. 

“Um escritor somente é escritor quando menos é escritor, no instante 
mesmo em que tenta ser escritor e escreve. 

Na absoluta solidão de seu ofício, enquanto a mente elabora as frases e 
a mão corre para acompanhar-lhe o raciocínio, é escritor. 

Nesse espaço, entre o pensamento e a expressão, vibra no ar um ser 
sutil, fátuo e que, terminada a frase, concluído o texto, se evapora. Nesse 
átimo, o escritor é escritor. Aí e somente aí. 

Depois, já é o primeiro leitor, o primeiro crítico de si mesmo e não mais 
escritor. 

Explodida a bolha de sabão em que planava, começa a surgir o autor, 
essa derivação vaidosa e arrogante do escritor. 

É o autor que imagina o efeito que seu texto produzirá sobre os outros, 
sobre a sociedade; é o autor que sente prazer em ver seu nome estampado na 
capa de uma obra qualquer; é o autor que se regozija com um comentário 
positivo da crítica, que se enfurece com um comentário negativo. 

E a depender da visão de mundo que o autor importa da cultura em que 
está mergulhado o corpo de homem ou de mulher que lhe dá suporte, fará 
uma literatura mais subjetiva e pessoal ou mais objetiva e social. Mas 
qualquer um deles já deixou de ser escritor, já abriu mão da total liberdade 
de escrever sem nenhum propósito e já começou a servir ideologicamente a 
isto ou àquilo. 

A angústia de escrever talvez advenha daí, dessa encruzilhada, dessa 
cicatriz e dessa impossibilidade de se permanecer escritor por muito tempo. 

Não será por isso que o fluxo de consciência é tão prazeroso? Porque, 
em certo sentido, o fluxo, ao fazer jorrar o material inconsciente, é capaz de 
prolongar a duração do escritor e manter afastado o autor. 

O autor, ao contrário do escritor, corre rapidamente em direção a outra 
mutação – transforma-se no profissional de literatura, no cronista, no 
contista, no romancista. E este, esquecido de sua origem e de sua completa 



inutilidade, alienado e vencido, organiza sessões de autógrafos, faz palestras 
e contrata assessores de imprensa. 

Aos poucos, enfim, o autor, auxiliado por esses profissionais 
competentes, vai matando o escritor, fazendo-o esquecer-se de que escrever 
e sonhar são uma coisa só e que se esgotam no próprio devir. 

Às vezes, num gesto desesperado, para livrar-se dessa morte 
anunciada, o escritor apanha uma espingarda de caça e explode a cabeça dos 
três.” 

Nova Estética 

Charles Kiefer, autor do livro “Para ser escritor” (São Paulo; Leya, 
2010), proporcionou-me as seguintes anotações e resumos para minha 
aprendizagem – e compartilhamento com quem deseja saber para propagar 
conhecimentos de graça. 

“Não escrevo este rápido e conciso texto com pressa. Mas ele poderá 
ser lido rapidamente. 

Ele deve ser lido rapidamente, que os bytes e os neurônios têm pressa, 
muita pressa. 

Porque a nossa atual locomotiva chama-se internet. E ela é rápida, 
muito rápida. 

Além de gerar palavras novas – os dinossauros as chamavam 
neologismos –, essa nova machina exige textos curtos, parágrafos curtos, 
frases curtas. 

Hoje, com um olhar retrospectivo, podemos ver a revolução industrial 
parindo novas formas artísticas, a short storie, a crônica, o folhetim, o 
romance policial, o romance psicológico, o romance de aventuras. 

Com um olhar prospectivo, podemos ver um novo gênero, ainda sem 
nome, retorcendo-se na tela do computador.” 

Três notas sobre os Blogs 

Charles Kiefer, autor do livro “Para ser escritor” (São Paulo; Leya, 
2010), proporcionou-me as seguintes anotações e resumos para minha 
aprendizagem – e compartilhamento com quem deseja saber para propagar 
conhecimentos de graça. 



“Todo produto cultural – ainda o mais alienado e superficial – oculta na 
sombra da aparência a massa sólida e substanciosa que o projeta. A um olhar 
rápido, e que não penetra a matéria observada, os blogs não passam de 
“trenzinhos elétricos de diversão do ego”, em que adolescentes desorientados 
estariam fazendo mera catarse, como têm dito aqueles que condenam, 
geralmente sem sequer conhecer, essa nova forma de expressão. 

Num certo aspecto, a acusação é verdadeira. Nesses novos espaços de 
comunicação, o ego passeia – como passeou, solene, na tragédia áurea, na 
lírica clássica e no drama burguês – porque o texto real ou virtual é a casa do 
ego, onde o ser lança os seus fundamentos. E no labirinto do ego devorador é 
de pouca ou de nenhuma importância a diferença entre a dor de Homero e a 
angústia de uma estagiária de comunicação. 

É bom que o ego passeie pelos blogs, e que se expanda, e que se 
desnude, especialmente nesta fase fundadora, de pura ex-pressão, quando o 
que é quer vir para fora, embora saia apertado e debaixo de vaias. De tanto 
mostrar-se, a expressão, no choque permanente contra o leito do rio da 
experiência, arredondará as suas formas, polirá as suas arestas e se 
transformará em arte. (O que chamamos de Homero é a lenta sedimentação 
de um processo popular polifônico, que a tardia gramática helenista 
transformou em modelo de “bem-escrever”.) E então, o olhar apressado há de 
deter-se sobre o novo objeto e será capaz de admirá-lo. 

Em sua protoforma, os blogs “parecem” ser a escória de uma 
civilização voyeurística, o destilado mais recente da tecnificação absoluta. No 
entanto, como à natureza apavora o absoluto e as afirmações categóricas, ela 
própria se encarregará de se vingar, transformando, ainda uma vez, o 
periférico e marginal em central e integrado, de tal forma que os blogs 
poderão vir a ser a mais autêntica forma de expressão artística do século XXI. 
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Mais que a emergência de uma nova forma artística – nova em seu 
suporte material (não mais o velino, o papiro, o papel de pano ou de celulose, 
mas o plasma de elétrons) e nova também em seu modo de expressão, em sua 
linguagem, em seus temas –, o blog é a objetivação de uma nova 
subjetividade.  

Assim como o diário primitivo era produto da necessidade de 
instauração da individualidade que as forças produtivas da industrialização 
geravam (para desenvolver-se, o capitalismo necessitou de uma bem 
constituída noção de individualidade), o blog, no estágio avançado do 
capitalismo contemporâneo (em que toda a manifestação cultural transforma-
se em mercadoria), é também produto de uma nova necessidade: a da 



diluição e da destruição da noção de identidade nacional e, no limite, da 
noção de identidade pessoal.  

Não por acaso, ao mesmo tempo em que se multiplicam 
vertiginosamente a criação e o consumo da nova forma artística, destroem-se 
impiedosamente os fundamentos do Estado-Nação – a moeda nacional, o 
direito de autodeterminação –, sob o rolo compressor da globalização. Sob os 
escombros da velha ordem jurídica internacional, inicia-se a partenogênese 
da identidade planetária.  

O blog é o sintoma, a aparência, a mimetização desse processo. O ego 
do diário era um ego pudico e recatado, que se escondia nas páginas de um 
caderno, acessível somente ao autor, quando não chaveado ou escondido em 
porões e sótãos; o ego do blog é promíscuo e voyerista. O primeiro assinava o 
próprio nome; o segundo esconde-se – em geral – sob pseudônimo. 

Há ainda, nesse novo ego, um certo acanhamento, uma saudade de sua 
antiga ética, mas não por muito tempo. O admirável ou detestável mundo 
novo está, enfim, nascendo. Ou já nasceu. Intuído por Shakespeare, que viveu 
no princípio da emergência das novas forças sociais que originariam a 
burguesia industrial, o brave new world realiza-se agora, sob os nossos 
teclados (como um desesperado partisan, produzo esta reflexão à mão, a 
provar, nem que seja para mim mesmo, que as antigas formas estéticas não 
desaparecem, mas convivem com as novas, complementam-se, transformam-
se).  

A literatura criou, nos últimos séculos, poderosas imagens mito-
poéticas – o amor romântico, a paisagem, o autorretrato (a deuses e heróis 
mitológicos, símbolos da aristocracia, a burguesia preferiu pintar-se a si 
mesma), o detetive, o viajante espacial, o flâner, o boêmio revolucionário. E 
a literatura vai criar, com maior rapidez, novas imagens, cujas configurações 
não podemos ainda descrever, mas já podemos pressentir.  

Se olharmos para os blogs sem preconceito, sem rigidez nem pressa, 
poderemos distinguir neles formas larvares, embrionárias, de uma nova 
subjetividade. A Idade Média produziu toneladas de romances de cavalaria, 
mas um único Dom Quixote. Milhares de páginas de folhetins foram escritas no 
Brasil do século XIX, mas um só Dom Casmurro. O próximo Dom nascerá nas 
infinitas páginas dos blogs, chats e sites e redimirá aqueles que hoje perdem 
tempo examinando os jardins que se bifurcam na infovia. 
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Será que há, mesmo, algo de novo aqui? Num primeiro momento, nos 
primórdios da rede, suspeitei que sim. 



Hoje, começo a pensar que o texto na internet não passa de “texto 
latente”, embrião textual encapsulado, como se no útero, à espera do 
instante em que virá à luz, ou seja, será publicado em livro. 

Partimos das tabuletas de argila, na Mesopotâmia; passamos pelo 
papiro e pelo velino, no Egito e na Palestina; ficamos longo tempo 
aprisionados no papel de pano e no papel de celulose, na Europa; tentamos o 
papel de fótons, em Nova York; e retornamos ao papel de celulose, em 
qualquer lugar do mundo. 

Ou alguém teria a coragem de se anunciar “escritor” sem livro 
publicado? Escritor de blog? 

Imaginemos, durante uma feira de livros, um “autor” abrindo um 
laptop e chamando o público para ver “seu” livro no monitor... 

Não, ainda não. Ainda não é possível ser escritor somente em blogs. 
Nem sabemos se um dia será... 

Talvez o blog seja isso mesmo: um espaço de treinamento, um espaço 
gaveta em que guardamos os nossos originais até a chegada da hora de 
fazermos a seleção do material para a publicação em livro, com capas, 
orelhas e cólofon. 

  
Má literatura 

Charles Kiefer, autor do livro “Para ser escritor” (São Paulo; Leya, 
2010), proporcionou-me as seguintes anotações e resumos para minha 
aprendizagem – e compartilhamento com quem deseja saber para propagar 
conhecimentos de graça. 

“Toda obra ficcional malfeita, independentemente de gênero, 
compartilha algumas características: 

Personagens inorgânicas, mal construídas, estereotipadas 

Um organismo é qualquer ser organizado cujas partes concorrem para o 
bem do conjunto. Em certos autores, as partes que compõem os personagens 
são tão mal articuladas que lhes percebemos as fraturas, os remendos, as 
sobreposições. Estereótipo, como a etimologia grega nos diz, é algo sólido, 
duro. Personagens estereotipadas são os tipos que reproduzem preconceitos e 
o senso comum, sem nenhuma profundidade psicológica. Excelentes para 
comédias, frequentes em piadas, em fábulas rasteiras e em alegorias 
simplórias. 



Ausência de ação ou ação lenta e desconexa 

Se a obra é de ficção, a falta de ação é um problema, pois que o objeto 
estético é lançado num campo minado, que é o lirismo em prosa. A este, é 
mais adequado considerá-lo um gênero poético. Aqui, trata-se de fingire a 
ação narrada. Ficção é isso, e ponto-final. 

Diálogos artificiais e inúteis 

O diálogo é o tour-de-force de qualquer ficcionista. A melhor forma de 
aprendê-lo é ler as melhores peças da dramaturgia ocidental e examinar 
atentamente os autores que sabem reproduzir a conversação com 
naturalidade. E saber que não basta a reprodução “nua e crua de diálogos 
reais, já que o sistema fonético comporta um conjunto de vacilações, 
titubeios e repetições que o sistema literário deplora. A arte não imita a vida. 
Ela produz outra vida. 

Cenas e/ou situações inverossímeis 

O problema da inverossimilhança é que ela polui o texto em sua 
totalidade, por menor que seja. E isso gera no espírito do leitor um imediato 
e profundo descrédito. Se o escritor não sabe construir verossimilhança 
interna, se não respeita as relações de causa e efeito, não há por que eu lhe 
dar crédito – pensará o leitor. 

Descrições desnecessárias e sem articulação com a narração 

A descrição foi extremamente útil até o fim do século passado, e 
especialmente até 1848, quando surgiu o copyright. Até então, os autores 
recebiam por página escrita. Produzir longas descrições era uma forma pouco 
sutil de aumentar os próprios rendimentos. Além disso, antes do advento da 
fotografia, era necessário construir no espírito do leitor aquilo que se queria 
mostrar. Não é por acaso que essa época muito utilizou as metáforas da 
“pintura de costumes”, “pintura de ambientes” ou “pintura de caracteres”. 
Hoje, no mundo da imagem em que vivemos, não é mais preciso “explicar” o 
“que é um abacaxi, como o fez um famoso viajante francês em fins do século 
XIX. 

Estilo adiposo e desajeitado, flácido e sem harmonia 

O que dá eficiência e beleza a um estilo é a tensão da linguagem. Nesse 
sentido, qualquer adjetivo desnecessário, qualquer relaxamento semântico, 
qualquer desajuste sintático, tudo isso é suficiente para tornar o “jeito de 
escrever” um desastre. 

Temas inexpressivos e/ou estereotipados 



Embora o assunto ou tema por si só sejam incapazes de caracterizar um 
bom ou um mau escritor, já que o conteúdo não se separa da forma, um 
assunto ou um tema sem expressão degradam a obra, jogando-a no campo das 
trivialidades. E se a isso se somar uma visão de mundo tacanha, teremos uma 
obra realmente menor. 

Ausência de sutileza 

Por mais que o mundo venha a se tornar ainda mais medíocre do que já 
é, a grosseria jamais alcançará o estatuto de positividade estética. Reconheço 
que, nesse campo, posso estar completamente equivocado. Talvez, no século 
XXII, a grande biblioteca canônica venha a ser composta de obras 
escatológicas, pornográficas e grosseiras.” 

O que é crônica? 

Charles Kiefer, autor do livro “Para ser escritor” (São Paulo; Leya, 
2010), proporcionou-me as seguintes anotações e resumos para aprender “o 
que é uma crônica”. Meus artigos conjunturais podem ser lidos como crônicas? 

Diz: a crônica, por sua própria natureza, registra os fatos, a realidade 
contingente. A rigor, a crônica documenta. 

No entanto, nas últimas décadas, está se vendo, principalmente no 
Brasil, a emergência de um novo tipo de crônica, não mais histórica e 
meramente factual, mas uma inquietante mescla das modalidades épica e 
lírica, o que naturalmente produz uma confusão generalizada no espírito 
classificatório da teoria literária. 

Por esse motivo, mesmo professores de literatura têm dificuldades em 
definir o que é a crônica. É preciso pensá-la em sua relação com a imprensa. 
Embora nascida no jornal, não é apêndice dele, porque as melhores, 
geralmente, acabam em livros. 

Afirma Kiefer: “a crônica, pelas astúcias da linguagem, instaura um 
interessante paradoxo linguístico. Etimologicamente, tem origem grega, 
provém de Khrónos. No entanto, o tempo, no interior da crônica, não 
transcorre, ela é intemporal, descritiva. 

Por outro lado, o conto, do latim computus, significa relato, narração. 
Permite o tempo existir em seu interior. Ele narra ações de personagens em 
um determinado tempo e espaço através da voz de um narrador. 



Se o conto, como toda narração, mergulha no mito e o reinstaura; a 
crônica, por outro lado, debruça-se sobre a história, para aprisionar o aqui e 
agora. 

Tentar uma definição da crônica talvez não fosse o mais adequado 
nesse instante em que ela, enquanto gênero, ainda está tomando forma, mas 
é algo tentador. 

Davi Arrigucci Jr., por exemplo, estudando Rubem Braga, determinou 
seus contornos: “um ser moderno, constantemente estremecido pelos choques 
da novidade, de consumo imediato, a refletir as inquietações do desejo 
sempre insatisfeito, as violentas transformações sociais e a futilidade e 
fugacidade da vida moderna”. 

Nesse sentido, a crônica seria ainda a cristalização do espírito das 
grandes metrópoles do capitalismo industrial contemporâneo, como o 
romance foi a contraparte artística da ascensão da burguesia no século XIX. 

Para superar o seu destino etimológico, para sobreviver ao tempo de 
sua circulação nas páginas dos jornais e abrigar-se sob as capas duras, e 
supostamente perenes, dos livros, a crônica precisa ter “um razoável grau de 
elaboração linguística, certa complexidade interna, penetração psicológica e 
social, temperados com a força da poesia e do humor”. 

Talvez o paradoxo maior da crônica seja superar seu próprio paradoxo: 
penetrar, como disse o crítico, a substância íntima de uma época, refletindo 
os pequenos atos que a compõem, e, ao mesmo tempo, suportar a corrosão do 
tempo e a irrefutável releitura das épocas futuras.” 

Plágio 

Charles Kiefer, autor do livro “Para ser escritor” (São Paulo; Leya, 
2010), proporcionou-me as seguintes anotações e resumos para minha 
aprendizagem – e compartilhamento com quem deseja saber para propagar 
conhecimentos de graça. 

Criador: o que é criativo, inventivo, intelectualmente fecundo.  

Criativo: que se distingue pela aptidão intelectual para criar, inovar.  

Parasita: diz-se de ou pessoa que não trabalha, ociosa e indolente e 
que vive à custa alheia.  



Creative Commons Rights: na democracia virtual se permite o 
compartilhamento e o uso da criatividade e do conhecimento se citar a fonte 
do original. 

 “Ninguém nasce escritor, torna-se escritor. E, às vezes, plagiando 
outros escritores. Como eu mesmo faço, neste instante, com a frase aí acima, 
surrupiada de Simone de Beauvoir, que afirmava que ninguém nascia mulher, 
tornava-se mulher. 

Bem, mas a frase inicial de meu texto não é um plágio, ou é apenas um 
plágio parcial. A esses, chamamos de pastichos, releituras, paráfrases. E eles 
são muito bem-vindos na área da literatura. São até um índice de pós-
modernidade. 

E o plágio-plágio, o que seria? Aquilo que fez Paulo Coelho, denunciado 
por Moacyr Scliar? O mago publicou um conto de Franz Kafka como sendo 
dele, Coelho. Scliar não teve dúvida: publicou em fac-símile os dois textos, 
revelando a fraude. 

Ou o que fez Shakespeare, que escreveu apenas 1.899 versos dos 6.043 
que são tidos como seus? Shakespeare não teve nenhum pudor em plagiar 
Robert Greene, Marlowe, Lodge, Peele, entre outros. E nem por isso o 
achincalhamos. Certo, temos uma confortável explicação sociológica: ao 
tempo do Bardo, o plágio não era crime, pois não havia ainda a noção de 
propriedade intelectual, surgida com as leis de copyright. Plagiar, então, era 
uma homenagem, um gesto de gratidão. Significava: gostei tanto do que 
escreveste que o tomei para mim. 

Mas os tempos mudaram. Hoje, Shakespeare seria processado e 
certamente pagaria pesadas indenizações. 

Às vezes, apanho meus alunos de Escrita Criativa com a mão na massa. 
Aliás, com a mão no texto (alheio)! São jovens, estão açodados pelo excesso 
de atividades acadêmicas, vivem num mundo que lhes facilita o cut and 
paste. E supõem, ingenuamente, que eu não vá perceber. Aí, aproveito para 
lhes dar noções básicas sobre a Convenção de Genebra, a de Paris, a Lei 
Brasileira de Direito Autoral. Mostro-lhes o Código Penal, que tipifica o 
crime.” 

  

Para ler como um escritor 

O prefácio e o posfácio do livro de autoria de Francine Prose, “Para ler 
como um escritor: Um guia para quem gosta de livros e para quem quer 
escrevê-los” (Rio de Janeiro; Zahar; 2006) foram escritos por Ítalo Morriconi. 



Ele o apresenta dizendo que “Para ler como um escritor” proporciona uma 
espécie de viagem visceral por obras-primas da literatura. Tem tudo de 
manual, de guia, de livro-texto especificamente orientado para quem está se 
colocando na posição de escritor aprendiz ou iniciante, assim como para quem 
deseja perceber a literatura com os olhos livres do escritor e não com as 
lentes grossas do intelectual ou do ideólogo acadêmico.  

Seu modo visceral de ser conduz o leitor pelas entranhas do texto de 
prosa ficcional sem apelar para categorias macro de compreensão, sem 
camisas de força apriorísticas. Aqui, a indução prevalece sobre a dedução. 
Literatura não como ciência, mas como exercício de sensibilidade.  

O método é o “close reading”, a leitura atenta, a leitura densa, a 
leitura linha a linha, cuja meta é evidenciar como grandes escritores do 
passado e do presente obtiveram e continuam a obter resultados literários 
apreciáveis e diversificados através desse ou daquele jeito de fazer. 

A lei maior de Francine Prose é: aprendemos através de exemplos. Não 
para imitá-los (isso também, um pouco), mas para refletir intensamente sobre 
eles. Como tratar a frase? Como e por que quebrar um parágrafo? Como 
avaliar o impacto de uma palavra? Como apresentar uma personagem ao 
leitor?  

“São problemas práticos desse tipo que Prose aborda, sem estabelecer 
fórmulas, apenas mostrando, indicando, orientando o leitor por um caminho 
cujo fim ela mesma não conhece, já que, como demonstra repetidas vezes, 
não há regras imutáveis para a boa literatura. Cada escritor institui suas 
próprias regras de criação. O leitor praticante da leitura atenta tirará parte 
de seu prazer do reconhecimento dessas marcas individuais que dão vida a 
cada bom texto literário”, diz Morriconi. 

Salienta que “o espaço deste posfácio pertence à literatura brasileira. 
Espaço para revisitar alguns modelos válidos em nossa língua, escritos por 
autores nossos, mestres para quem deseja tornar-se escritor ou escritora. 
Aperfeiçoar-se como escritor é sobretudo aperfeiçoar-se como leitor, esta a 
mensagem do livro de Francine Prose.  

Escrever é ofício e ofício se aprende com quem já o exerce antes de 
nós: há o mestre, há o aprendiz – termos aqui utilizados num sentido que 
pouco tem a ver com escola na acepção comum da palavra, embora a escola 
seja por excelência lugar de contato (ou de primeiros contatos) com modelos 
e exemplos literários.  



Aqui a relação mestre/aprendiz está sendo tomada no sentido de arte, 
artesanato. No sentido em que a leitura é a oficina básica do escrever. 
Atividade produtiva, aquisição de capital.  

• Leitura dos mestres do passado, visando extrair lições práticas.  

• Leitura dos contemporâneos, dos autores mais recentes, para 
apreciar, invejar, divergir, desenvolver acuidade crítica.  

• Finalmente, a leitura desenvolvida naquele círculo íntimo de 
leitores que são os interlocutores diretos do autor:  

1. o passar de mão em mão,  

2. a troca de textos entre componentes de uma oficina de criação,  

3. o pedido de opinião feito a alguém próximo, não 
necessariamente profissional do ramo ou figura pública, mas cujo 
discernimento crítico pessoalmente respeitamos ou admiramos. 

É possível ao aprendiz de escritor no Brasil expandir seu talento e 
crescer no domínio técnico de sua arte apenas com a leitura de autores 
brasileiros? Certamente não.  

Os parâmetros do como contar histórias por escrito e do como operar o 
uso expressivo da linguagem são patrimônio universal. A cultura literária 
brasileira não existe em um vácuo.  



Parte IV -  
ARTE DE PALESTRAR E 

DEBATER 



TED TALKS: O guia oficial do TED para falar em público 

Chris Anderson é o curador das palestras e o autor de “TED Talks: O 
guia oficial do TED para falar em público” (Rio de Janeiro; Editora Intrínseca; 
2016). “Não existe uma única maneira de dar uma palestra de alto nível. O 
mundo do conhecimento é amplo demais, e a gama de palestrantes e de 
plateias, demasiado variada. Qualquer tentativa de aplicar uma fórmula 
predefinida provavelmente será um tiro pela culatra. O público percebe isso 
na hora e se sente manipulado”. 

Com efeito, mesmo se existisse uma fórmula infalível em determinado 
momento, ela não seria infalível por muito tempo. Isso porque parte vital do 
êxito de uma palestra de alto nível é seu ar de novidade. Somos humanos. Não 
apreciamos os artifícios de sempre. Se sua palestra se parece demais com 
alguma outra já ouvida, ela fatalmente exercerá menos impacto. E a última 
coisa desejada é todo mundo dizer a mesma coisa. 

Então, Chris Anderson diz: “não julgue os conselhos deste livro como 
regras que prescrevem uma forma única de falar. Em vez disso, pense que o 
livro está lhe oferecendo um conjunto de ferramentas que buscam incentivar 
a variedade. Utilize as que sejam convenientes para você e para a palestra 
que vai dar. Suas únicas obrigações reais ao dar uma palestra são ter algo de 
importante a comunicar e se mostrar autêntico à sua maneira.” 

Busque contar uma história. Enquanto você fala, cada ouvinte imagina 
os fatos narrados. A imaginação gera as mesmas emoções sentidas pelos 
personagens da história. Esse é um processo de enorme eficácia. Trata-se do 
alinhamento literal de muitas mentes, formando uma consciência comum. 
Durante certo tempo, os ouvintes agem como se fossem uma única forma de 
vida. A partir dessa experiência comum, estão perto de desejar agir juntos, 
perto de resolver se reunir. 

Para um líder — ou um militante —, a fala em público é fundamental 
para:  

A. gerar empatia,  

B. provocar emoções,  

C. compartilhar conhecimentos e ideias,  

D. promover um projeto em comum. 

De fato, a palavra falada ganhou novos poderes. Agora, nossa “reunião 
em torno da fogueira”, frequente no passado sem energia elétrica, onde a 
comunidade transmitia suas experiências, é o mundo inteiro. Graças à 



internet, uma palestra realizada em um local pode ser vista por milhões de 
pessoas.  

Se a imprensa e o livro ampliaram enormemente o poder de jornalistas 
e escritores, a internet tem ampliado muitíssimo a influência dos 
palestrantes. Ela permite, em qualquer lugar, alguém com acesso on-line 
(dentro de uns dez anos, epera-se quase todas as aldeias do mundo estarem 
conectadas) receba em casa os maiores professores do mundo e aprenda 
diretamente com eles. De repente, uma arte antiga – “contar histórias” – 
ganhou alcance global. 

“Essa revolução levou ao renascimento da arte de falar em público. 
Muitos de nós já aguentamos anos de aulas maçantes na universidade, 
sermões intermináveis em igrejas e discurseiras políticas previsíveis. Mas as 
coisas não precisam ser assim. 

Feita de forma correta, uma palestra é capaz de galvanizar uma sala e 
transformar a visão de mundo de uma plateia. Feita de forma correta, uma 
palestra [ouvida e visualizada] é mais eficaz que qualquer texto escrito.” 

Agora, em sala-de-aula ou em auditório, temos:  

A. a capacidade de exibir — e em alta resolução — qualquer imagem 
fotografada ou imaginada por um ser humano,  

B. a capacidade de interligar vídeo e música,  

C. a capacidade de recorrer a instrumentos de pesquisa capazes de 
apresentar todo o conjunto do conhecimento humano a qualquer um 
com um smartphone. 

Essas qualificações podem ser ensinadas. Qualquer um pode se 
beneficiar da competência comunicativa. Vivemos em uma época quando a 
melhor maneira de causar uma modificação no mundo pode não ser escrever 
uma carta ao editor de um jornal ou publicar um livro. Talvez seja 
simplesmente ficar de pé e dizer algo... porque, agora, tanto as palavras 
quanto a paixão com que são pronunciadas podem se espalhar pelo mundo em 
uma velocidade alucinante. 

No século XXI, a competência comunicativa deveria ser ensinada em 
todas as escolas. Na verdade, antes da Era dos Livros, ela era considerada 
parte essencial da educação, embora com um nome antiquado: Retórica. 
Hoje, na Era da Conexão, deveríamos ressuscitar essa nobre arte e torná-la 
uma das bases da educação: Leitura, Escrita, Matemática… E Retórica. 



A palavra “retórica” significa simplesmente “a arte de falar com 
eficácia”. É esse o tema fundamental deste livro de autoria de Chris 
Anderson, “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em público”.  

A. Reformular a Retórica para a Era Moderna.  

B. Proporcionar contribuições úteis para uma nova competência 
comunicativa. 

Sua experiência com o TED no decurso dos últimos anos pode ajudar a 
apontar o caminho. O TED começou como uma conferência anual, com 
palestras nos campos da Tecnologia, do Entretenimento e do Design (daí o 
nome). Nos últimos anos, porém, o programa se expandiu e passou a cobrir 
qualquer tópico de interesse público. Os palestrantes procuram difundir suas 
ideias entre pessoas que não atuam em seu campo, e para isso realizam 
palestras breves preparadas com todo cuidado.  

Para sua satisfação, essa forma de falar em público se mostrou um 
retumbante sucesso on-line: hoje, as Conferências TED contabilizam mais de 
um bilhão de visualizações por ano. 

Seus colegas e Chris Anderson já trabalharam com centenas de 
palestrantes, ajudando-os a aprimorar suas mensagens e a determinar o 
melhor modo de apresentá-las. Tiveram a oportunidade de lhes pedir 
conselhos sobre a melhor forma de preparar e proferir uma palestra 
fascinante. 

As ideias não têm dono. Elas adquirem vida própria. Chris Anderson, em 
seu livro “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em público”, espera 
contribuir para o renascimento da Arte da Oratória, onde quer que isso 
aconteça e independentemente de quem seja o orador. 

Assim, este livro não busca apenas mostrar a melhor forma de fazer 
uma Conferência TED. Sua finalidade é bem mais ampla: impulsionar qualquer 
forma de oratória que pretenda explicar, motivar, informar ou persuadir, seja 
em empresas, instituições educacionais ou locais públicos. 

Todos os elementos importantes do progresso só ocorreram porque 
indivíduos comunicaram ideias a outros e depois todos colaboraram para fazê-
las virar realidade. As pessoas transformaram comunicações orais em 
assombrosas realizações conjuntas. 

Hoje, mais do que nunca, precisamos disso. Muitas vezes, ideias que 
poderiam solucionar nossos problemas mais prementes permanecem 
desconhecidas porque as pessoas brilhantes que as tiveram carecem de 



autoconfiança ou de conhecimentos para transmiti-las com eficácia. Isso é 
uma tragédia.  

Em uma época em que as ideias certas, apresentadas da forma certa, 
podem correr o mundo em tempo real, gerando cópias de si mesmas em 
milhões de mentes, é extremamente útil criar os melhores meios de 
disseminá-las, tanto para você, um possível palestrante, quanto para Chris 
Anderson, curador da “TED Talks”, enfim, de todos nós que precisamos saber 
o que você tem a dizer. 

  
Competência Comunicativa 

Chris Anderson, no livro “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em 
público”, afirma “quase todo mundo já sentiu medo de falar em público. 
Estudos que pedem a pessoas para listar seus maiores medos costumam 
apontá-lo como o mais temido, superando o medo de altura, de águas 
profundas — e até da morte”. 

Pergunta-se: “Por que isso acontece? Por que essa angústia?” 

Responde: “Porque há muita coisa em jogo. Não se trata só da situação 
momentânea, mas da nossa reputação em longo prazo. A maneira como os 
outros nos veem tem enorme importância. Somos criaturas essencialmente 
sociais. Desejamos o afeto, o respeito e o apoio dos outros. Em enormes 
proporções, nossa felicidade futura depende dessas realidades.  

Para nós, o que acontece num palco afeta substancialmente esses 
valores sociais, para o bem ou para o mal. Entretanto, com a atitude mental 
correta, pode-se usar o medo como um trunfo valioso. Ele pode ser o 
elemento capaz de convencer o palestrante a se preparar de forma 
adequada”. 

 “A facilidade para falar em público não é um dom congênito concedido 
a alguns felizardos, mas um amplo conjunto de aptidões”. 

O desafio é achar o ponto ideal para começar a contar sua história e 
criar uma sequência narrativa natural. Para isso, é necessário ensaiar a 
palestra várias vezes diante de uma plateia de verdade. Isso ajuda a 
aumentar sua autoconfiança, a ponto de tornar visível sua personalidade. 

Seu objetivo não é parecer uma celebridade. É ser você. 

E a tecnologia vem criando novas opções. Vivemos em uma época 
quando é desnecessário saber falar diante de milhares de pessoas ao mesmo 



tempo para exercer grande influência. Podemos falar intimamente para uma 
câmera e deixar a internet fazer o resto. 

  
Construção da Ideia 

Chris Anderson, no livro “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em 
público”, apresenta uma bela metáfora, aplicável a qualquer palestra. A 
obrigação número um de um palestrante é reconstruir na mente de seus 
ouvintes algo que lhe importa. Chama essa coisa de ideia: uma criação mental 
capaz de ser retida pelos ouvintes, levar para casa, apreciar e, em certo 
sentido, permitir ela os modificar. 

É necessário cumprir o objetivo de uma palestra em um aspecto-chave: 
plantar uma ideia na mente dos ouvintes. A singularidade do TED está em ser 
um espaço no qual indivíduos de uma ampla variedade de disciplinas podiam 
se reunir e se compreender mutuamente. Essa fertilização cruzada é 
fundamental para o mundo. Por isso, a conferência passaria a não ter fins 
lucrativos e seus organizadores tornariam seus depositários com vistas ao 
interesse público. Seu futuro beneficiaria a todos. 

A tese central deste livro de Chris Anderson, “TED Talks: O guia oficial 
do TED para falar em público”, é qualquer um com uma ideia digna de ser 
divulgada ser capaz de realizar uma palestra eficaz. A única coisa de fato 
importante ao se falar em público não é a autoconfiança, a presença de palco 
ou aquilo chamado de “falar bem”. É ter algo de importante a dizer. 

Anderson está empregando a palavra “ideia” em um sentido bem 
amplo. “Ela não precisa ser um avanço científico, uma invenção genial ou 
uma teoria jurídica complexa. Pode ser um conjunto de instruções simples 
sobre como fazer algo. Ou um insight de caráter humano ilustrado com a força 
de uma história. Ou uma bela imagem de intenso significado. Ou um fato que 
você gostaria de ver acontecer no futuro. Ou, ainda, apenas um lembrete do 
que mais importa na vida. Uma ideia é qualquer coisa capaz de mudar a visão 
de mundo das pessoas”. 

“Você tem ideias que merecem ser ouvidas por mais pessoas? É 
impressionante como avaliamos mal uma resposta a essa pergunta-chave. 
Muitos indivíduos (em geral homens) dão a impressão de adorar o som da 
própria voz e gostam de falar durante horas sem transmitir nada de relevante. 
Mas há também muitas pessoas (em geral mulheres) que subestimam demais o 
valor de seu trabalho, de seu conhecimento e de suas percepções”. 



Seja como for, você tem uma coisa a compartilhar. Ninguém mais no 
mundo tem: a sua experiência de vida. Muitas das melhores palestras 
baseiam-se apenas em uma história pessoal e a lição simples dela extraída.  

As pessoas adoram histórias, e todo mundo pode aprender a contar uma 
boa história. Mesmo que a lição a se tirar dela já seja batida, tudo bem, 
somos humanos! Precisamos relembrar as coisas. Se exposta da forma correta, 
uma ideia importante, embrulhada em uma história só um pouco diferente, 
pode resultar em uma palestra top de linha. 

Pense sobre seu trabalho nos últimos três ou quatro anos. O que se 
destaca nele? Qual foi a última coisa realmente empolgante? Ou irritante? 
Pense em dois ou três feitos seus dos quais mais se orgulha. Quando foi a 
última vez, em conversa com alguém, ele(a) lhe disse “isso é muito 
interessante”? Se você tivesse poder de comunicação, qual ideia mais gostaria 
de gravar nas mentes das pessoas? 

  
Quatro Estilos Negativos de Palestras 

Chris Anderson, no livro “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em 
público”, diz existirem inúmeras formas de preparar uma grande palestra. 
Antes de tudo, porém, é preciso levar em conta algumas dicas de segurança 
fundamentais. Certos estilos de palestra são ruins, perigosos tanto para a 
reputação do palestrante quanto para a satisfação da plateia. Eis quatro 
deles, dos quais convém fugir a todo custo: 

1. conversa de vendedor; 

2. divagações; 

3. tédio organizacional; 

4. desempenho motivador. 

A maneira gananciosa de falar como autopromoção não favorece o 
palestrante. Nenhum empresário contratará sua consultoria com base em sua 
palestra-propaganda. Quem o escutar e perde o respeito por esse tipo de 
palestrante a só falar bem de si. 

Reputação é tudo. Um bom palestrante quer ser visto como alguém 
generoso — por entregar à sua plateia algo relevante —, e não como um chato 
só com pretensão de se promover. É tedioso e frustrante ouvir um “discurso 
de venda”, principalmente se estamos esperando outra coisa. 



“É claro que, em geral, a promoção acontece de forma bem mais sutil: 
o slide que mostra uma capa de livro, uma breve referência à dificuldade que 
a organização do palestrante vem enfrentando para captar recursos. No 
contexto de uma palestra em que tudo mais é excelente, esses pecadilhos 
passam sem maiores inconvenientes. (E é claro que a coisa muda de figura no 
caso de terem pedido ao palestrante que fale sobre seu livro ou sua 
organização.) Mas ele corre um grande risco. Por isso, desestimulamos os 
palestrantes TED a fazer esse tipo de promoção”. 

O princípio fundamental é lembrar ao palestrante de fazer uma doação 
a seus ouvintes, e não tirar algo deles. Mesmo num contexto comercial, 
quando alguém faz uma exposição com o claro intuito de efetuar uma venda, 
a meta deve ser ajudar. Os melhores vendedores se põem no lugar dos 
possíveis clientes com empatia e imaginam a melhor forma de atender a seus 
interesses. As pessoas não vão a uma conferência para escutar argumentos de 
venda. Quando percebem talvez ser essa a intenção do palestrante, elas 
fogem para a consulta de suas caixas de e-mails... 

“Pode-se discordar quanto à linha que separa a transmissão de uma 
ideia e os argumentos de venda, mas o princípio é essencial: dar, e não tirar. 
E saiba de uma coisa: a generosidade provoca uma reação positiva.” 

Divagações ocorrem quando um dos oradores começa assim: “Enquanto 
eu vinha de carro para cá, pensando no que diria a vocês...” E segue-se uma 
série de observações dispersas sobre futuros possíveis sem nenhuma 
argumentação instigante, nenhuma revelação, nenhum momento de 
descoberta, nada a ser assimilado, a plateia aplaude educadamente. Mas, na 
verdade, ninguém aprendeu nada! 

Uma coisa é se preparar menos do que o necessário. Mas vangloriar-se 
disso? Isso é um insulto. Com o contumaz improviso de palestrante midiático, 
pseudo celebridade convidada sempre, tal como “arroz-de-festa”, ele está 
dizendo o tempo da plateia não valer nada comparado com o dele. Daí o 
evento não vale nada para ele. 

Muitas palestras são assim. Sinuosas, sem uma direção clara. Um 
palestrante pode se iludir e se convencer de uma exploração desordenada de 
suas “ideias brilhantes” ser fascinante para a plateia. Se oitocentas pessoas 
planejam dedicar vinte minutos de seu dia a ouvi-lo, ele não pode 
simplesmente improvisar sua exposição. 

Assim, se você vai presentear pessoas com uma ideia magnífica, 
primeiro, precisa dedicar algum tempo a preparar sua exposição. Ficar 
divagando não é uma opção. 



O tédio organizacional aparece quando o palestrante só fala de sua 
instituição acadêmica ou empresa corporativa. Uma organização pode ser 
fascinante para quem trabalha nela — e super entediante para quase todos os 
demais. Qualquer palestra centrada na “excepcional história de sua 
companhia/instituição e da talentosíssima equipe que trabalha com você — 
isso sem contar o enorme sucesso de seus produtos no mercado — vai fazer a 
plateia cochilar logo de cara. Você e sua equipe podem considerá-la 
interessante. Infelizmente, porém, a plateia não trabalha nela...” 

Entretanto, tudo muda quando você se concentra na natureza do seu 
trabalho e no poder das ideias nele instiladas, e não na sua organização 
corporativa ou em seus produtos. 

Isso pode ser muito mais difícil do que parece. “Muitas vezes, os 
diretores das organizações são, naturalmente, seus porta-vozes e atuam 
sempre no modo propaganda, por acreditarem que têm a obrigação de 
homenagear a esforçada equipe que os cerca”. 

Uma exposição é uma doação. Não deve ser entediante e/ou 
promocional. 

Quanto ao desempenho motivador, primeiro, Chris Anderson esclarece 
uma coisa: “sem dúvida, uma das impressões mais fortes que podemos 
experimentar ao ouvir uma palestra é a motivação. O trabalho e as palavras 
do palestrante nos emocionam e nos inundam com possibilidades e 
empolgação. Temos vontade de ser pessoas melhores a partir daquele 
momento. O crescimento e o sucesso do TED devem muito à natureza 
profundamente motivadora de muitas palestras. Na verdade, foi essa a razão 
pela qual eu me senti atraído pelo TED. Eu acredito na força da motivação”. 

No entanto, deve-se ter muito cuidado ao usar essa força. “O intenso 
desejo de uma ovação pode conduzir palestrantes inexperientes ao erro. Às 
vezes, eles veem a apresentação de palestrantes motivadores e tentam copiá-
los... mas só na aparência. O resultado pode ser péssimo: a imitação 
incessante de todos os truques conhecidos para manipular a plateia 
intelectual e emocionalmente”. 

Como o palestrante motivador se empolga e adora a ribalta, acaba 
extrapolando o tempo determinado. Perto do encerramento, começa a dizer 
às pessoas por estar ao alcance delas adotar as ideias promovidas por ele, 
então fala de sonhos e inspiração, terminando com os braços estendidos para 
a plateia. Como tinha ficado claro o quanto a palestra significava para ele, 
parte da plateia chega a se pôr de pé para aplaudi-lo.  



“Mas, quanto a mim [Chris Anderson], o que eu tinha visto era de 
revirar o estômago. Aquilo era o clichê do TED que vínhamos tentando 
eliminar com tanto esforço. Muita encenação e pouquíssimo conteúdo”. 

[Fernando Nogueira da Costa: lembro-me do clichê em todos os 
discursos de meus ex-colegas da Caixa ao promoverem “a realização do sonho-
da-casa-própria”. Lugar comum repetitivo cansa e se esvazia.]  

O problema de apresentações como essa não está apenas no fato de 
adularem a plateia para enganá-la. Está sobretudo em enxovalhar a reputação 
do gênero. Elas reduzem as chances de os espectadores se deixarem atingir 
por um palestrante genuinamente motivador. Entretanto, atraídos pela droga 
viciante – o aplauso do público –, cada vez mais palestrantes tentam seguir 
esse caminho. 

Por favor, solicita Chris Anderson, “não seja um deles! “. 

O fato mais importante a respeito da inspiração é o seguinte: ela tem 
de ser conquistada. Ninguém se torna inspirador ao olhar para os presentes 
com cara de pidão e solicitar: “sondem o coração em busca de motivos para 
crer no sonho deles”. O palestrante inspira quando realmente compartilha um 
projeto – sonho não existe na realidade – merecedor do entusiasmo dos 
demais. E esses “sonhos” não surgem com facilidade. São produzidos no 
mundo-real com sangue, suor e lágrimas. 

“A inspiração é como o amor. Você não o conquista quando decide 
buscá-lo diretamente”. 

Se você tenta tomar um atalho e conquistar pessoas apenas com o 
carisma, pode obter êxito por alguns instantes, mas logo será flagrado e 
deixado de lado. A motivação não pode ser encenada. Ela é a reação de uma 
plateia à autenticidade, à coragem, ao trabalho altruísta e aos conhecimentos 
genuínos. 

O objetivo de uma palestra consiste em... dizer algo significativo. No 
entanto, é impressionante o número de palestras incapazes de atingir esse 
objetivo. De fato, muitas coisas são ditas nelas. Mas, por um ou outro motivo, 
a plateia não recebe nada com interesse possa levar consigo. Belos slides e 
carisma não fazem mal algum, mas, se o palestrante não presenteia o público 
com algo real e valioso, tudo o que ele fez, na melhor das hipóteses, foi 
entretê-lo. 

A principal razão dessa tragédia é que o palestrante não preparou um 
plano correto para sua apresentação. Talvez a palestra tenha sido planejada 



tópico a tópico, ou mesmo frase a frase, mas em momento algum o autor se 
dedicou ao seu plano geral, à sua integralidade. 

É a “linha mestra” o tema a unir os elementos narrativos. Toda palestra 
precisa de um fio-condutor ao qual o palestrante prenderá todos os elementos 
da ideia a desenvolver. Todas as partes precisam estar interligadas. 

Um bom exercício consiste em resumir sua linha mestra em não mais 
que quinze palavras. E elas precisam oferecer um conteúdo fortemente 
atraente. Não basta pensar em sua meta em termos de “quero motivar a 
plateia” ou “quero obter apoio para o meu trabalho”. Sua linha mestra 
precisa ter mais foco do que isso. Qual é a ideia exata para inserir na mente 
dos ouvintes? O que eles vão levar para casa? 

É importante também a linha mestra não ser previsível ou banal. 
Zzzzz...  

Então, como definir sua linha mestra? 

O primeiro passo é saber o máximo possível sobre a plateia. Quem são 
essas pessoas? Qual é o nível de informação delas? O que esperam? Com o que 
se importam? Sobre o que outros palestrantes já lhes falaram? Só se pode dar 
de presente uma ideia a mentes preparadas para recebê-la. Se você vai falar 
a uma plateia de taxistas sobre o assombro que é uma economia 
compartilhada com base na comunicação digital, seria conveniente saber de 
antemão que o Uber está destruindo o ganha-pão deles. 

No entanto, o principal obstáculo para a definição de uma linha mestra 
é expresso pelo grito primal de todo palestrante: “Tenho muito a dizer e 
pouco tempo para isso!” 

Chris Anderson diz ouvir isso o tempo todo. As Conferências TED têm 
um limite de tempo de dezoito minutos. Por que dezoito? Porque é um tempo 
curto o suficiente para manter a atenção das pessoas, inclusive na internet, 
sem que seu interesse desvie para outras coisas. Mas também é longo o 
bastante para que se possa dizer algo de fato relevante.  

Entretanto, em geral os palestrantes estão habituados a falar de trinta 
a quarenta minutos, ou até mais. Por isso, sentem dificuldade para sequer 
imaginar a possibilidade de realizar uma palestra adequada em tão pouco 
tempo. 

Uma apresentação mais curta não significa de modo algum menos 
tempo de preparação. Certa vez, perguntaram ao presidente americano 



Woodrow Wilson quanto tempo ele levava para preparar um discurso, no que 
ele respondeu: 

“Depende da extensão. Se durar dez minutos, preciso de não menos do 
que duas semanas para me preparar; se for de meia hora, preciso de uma 
semana; mas, se eu puder falar o tempo que quiser, não preciso me preparar. 
Fico pronto na hora”. 

Isso lembra a Chris Anderson uma citação famosa, atribuída a vários 
grandes pensadores e escritores: “Se eu tivesse mais tempo, teria escrito uma 
carta mais curta.” 

Por isso, vamos aceitar que a criação de uma palestra de alto nível 
ajustada a um tempo limitado exigirá um esforço considerável. Entretanto, 
existe um jeito certo e um jeito errado de levar a tarefa a cabo.  

Jeito Certo e Jeito Errado de Palestrar 

Chris Anderson, no livro “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em 
público”, afirma: “o jeito errado de condensar sua palestra é incluir todos os 
fatos que você acha que precisa dizer e, depois, reduzir o tempo dedicado a 
cada um”.  

Curiosamente, é bem possível você criar um roteiro resultante nesse 
resultado. Todos os pontos importantes de sua imensa sabedoria estão lá, mas 
de forma sucinta. O trabalho foi apresentado em toda a sua extensão!  

Você pode até achar haver uma linha mestra ligando todos os aspectos, 
uma ampla fundamentação do trabalho. Você pode ter a impressão de ter 
dado a essa preparação o melhor de si e fez o possível para se ajustar ao 
tempo concedido. 

Entretanto, uma linha mestra ligando muitos conceitos não funciona. 
Há uma consequência grave quando você passa muito depressa por diversos 
assuntos: eles não causam impacto.  

Você conhece o pano de fundo e o contexto do assunto tratado, por isso 
as informações lhe parecem muito suficientes. No entanto, a plateia está 
tendo contato com seu trabalho pela primeira vez. Por isso, a palestra 
provavelmente parecerá fragmentada, árida ou superficial. 

A equação é simples: excesso de temas é igual a subexposição. 

Para transmitir algo de interessante, você precisa reservar tempo para 
fazer pelo menos duas coisas: 



1. Mostrar por que o tema é importante: qual é a pergunta a responder? 
Qual problema está tentando solucionar? Qualexperiência pretende 
compartilhar? 

2. Embasar cada argumento com exemplos reais, histórias ou fatos. 

“Para realizar uma palestra eficaz, você precisa diminuir a gama de 
assuntos abordados, reduzindo-a a um fio condutor único e coeso — uma linha 
mestra que possa ser desenvolvida de modo adequado. Em certo sentido, você 
cobrirá menos pontos, mas o impacto será substancialmente maior”. 

Segundo o escritor Richard Bach, “o segredo de escrever bem está na 
força das palavras cortadas”. Isso também vale para o ato de falar em 
público. O sucesso das palestras eficazes está em o que se deixa de fora. 
Menos pode ser mais. 

O ego arma uma cilada, pensando, por exemplo, para sua palestra se 
tornar viral, é preciso as pessoas saberem você ser um grande intelectual! 
Sabe de tudo um pouco! Você tem todos vários outros talentos! Esta é a sua 
única chance de merecer o reconhecimento do resto do mundo! Mas não. A 
única forma de dar uma palestra realmente notável é apagar o ego e se 
permitir ser apenas um veículo de transmissão das (poucas) ideias-chaves.  

Diga menos e deixe coisas para falar em outro tempo e espaço. Você 
certamente terá outra oportunidade se tiver sucesso em sua curta palestra, 
pois seus ouvintes desejarão te escutar mais vezes. 

Corte o desnecessário. Você precisa estar disposto a não falar sobre 
certas coisas muito adoradas por você. Provavelmente, gostaria incluí-las na 
palestra, mas, se não fazem parte da narrativa principal, corte-as. Isso é 
duro, mas é também fundamental. 

Para cumprir as rígidas normas de tempo, recomenda-se uma fórmula 
simples:  

1. Planeje sua palestra.  

2. Depois, corte-a pela metade.  

3. Depois de chorar bastante a perda de metade da palestra, corte 50% de 
o que ainda sobrou.  

É tentador pensar no quanto você pode incluir em dezoito minutos. 
Para Chris Anderson, a melhor pergunta é a seguinte: “O que você pode 
apresentar, de maneira significativa, em dezoito minutos? ” 



Essa mesma pergunta se aplica a palestras de qualquer extensão. Seja 
seu limite de tempo dois minutos, dezoito minutos ou uma hora, vamos 
estabelecer o seguinte como ponto de partida: você só percorrerá o tempo 
delimitado se puder mostrar em profundidade suficiente para criar interesse. 
Novamente, menos pode ser mais. 

Uma linha mestra exige, antes de tudo, você identificar uma ideia 
possível de ser exposta de forma adequada no tempo disponível. Em seguida, 
construir uma estrutura de apresentação para ligar todos os elementos da 
palestra a essa ideia. 

  
Da Linha Mestra À Estrutura da Apresentação 

Chris Anderson, no livro “TED Talks: O guia oficial do TED para falar em 
público”, examina esta palavra: “estrutura”. Ela é crucial.  

Diferentes palestras podem ter diferentes estruturas ligadas à linha 
mestra central.  

1. Uma palestra pode começar com uma introdução ao problema 
enfrentado pelo palestrante e contar uma história para o ilustrar.  

2. Pode então passar para algumas tentativas históricas de solucionar o 
problema e dar dois exemplos de experiências fracassadas.  

3. Pode avançar com a solução proposta pelo palestrante, incluindo um 
fato novo e eloquente capaz de sustentar sua ideia.  

4. E pode terminar com três implicações para o futuro. 

Imagine a estrutura da palestra como uma árvore. Há uma linha mestra 
central. Ela sobe verticalmente e os galhos representam expansões da 
narrativa principal:  

A. um perto da base para a história de abertura;  

B. dois um pouco acima, na seção de história, para os exemplos 
fracassados;  

C. um para a solução proposta, destacando o fato novo; e  

D. três no alto, ilustrando as implicações para o futuro. 

Outra proposta poderia simplesmente apresentar, em sequência, cinco 
trabalhos separados, mas interligados a um tema comum, começando e 
acabando com o projeto corrente. Nessa estrutura, pode-se pensar na linha 



mestra como um arco de ligação entre cinco caixas, cada qual representando 
um trabalho. 

Segundo o palestrante TED com mais visualizações na internet, em 
geral, suas palestras seguem uma estrutura simples: 

A. Introdução — apresentação, o que será exposto; 

B. Contexto — por que a questão é relevante; 

C. Conceitos principais; 

D. Implicações práticas; 

E. Conclusão. 

É uma velha fórmula para a redação de ensaios. Nela, um bom ensaio 
responde a três perguntas: O quê? E daí? E agora? 

O importante é você descobrir a estrutura capaz de lhe permitir 
desenvolver sua linha mestra com mais força no tempo disponível — e tornar 
clara a forma como cada elemento se liga a ela. 

Você precisa tratar sua linha mestra com todo cuidado se for falar 
sobre um tema espinhoso e/ou doloroso para a plateia. O problema é, ao 
ouvir muitas apresentações desse tipo, um público sente-se emocionalmente 
exausto e começa a se desligar. Instala-se a fadiga emocional. Se isso 
acontecer antes do fim de sua palestra, ela não exercerá impacto algum. 

Como evitar isso? A primeira medida é pensar em sua palestra não como 
uma questão, mas como uma ideia. Uma palestra baseada em uma questão 
parte de moralidade; uma palestra baseada numa ideia parte de curiosidade. 

Uma questão expõe um problema. Uma ideia propõe uma solução. 

Uma questão diz: “Isso não é terrível?” Uma ideia diz: “Isso não é 
interessante?” 

É muito mais fácil cativar a plateia tornando a palestra uma tentativa 
de solucionar um enigma intrigante, e não um apelo para ela se mobilizar. A 
primeira forma parece um presente; a segunda, um pedido. 

Enquanto você desenvolve sua linha mestra, submeta-a ao seguinte 
checklist: 

A. O assunto me apaixona? 



B. Ele provoca curiosidade? 

C. Ele faz diferença para a plateia? 

D. Minha palestra é um presente ou um pedido? 

E. As informações são novas ou já são conhecidas? 

F. Eu consigo explicar o tema, com os exemplos necessários, no tempo 
concedido? 

G. Conheço o assunto o suficiente para a palestra valer o tempo dos 
ouvintes? 

H. Tenho a credibilidade necessária para falar do assunto? 

I. Quais são as quinze palavras com as quais resumo minha palestra? 

J. Essas quinze palavras fariam alguém se interessar por ouvir minha 
palestra? 

O melhor seria o palestrante testar sua linha mestra com alguém 
similar a um membro típico da plateia. É preciso fazer esse teste oralmente, 
e não por escrito: “Fazer a apresentação em voz alta muitas vezes torna 
nítido para o palestrante o que está claro, o que falta e como aprimorá-la.” 

Conscientize-se de estar falando para uma única pessoa, e não para um 
segmento demográfico, tipo “minha palestra se dirige a profissionais entre 25 
e 40 anos atuantes na área de Economia”. Um segmento demográfico não é 
uma pessoa. Se você falar para um segmento demográfico, não vai passar a 
ideia de estar falando diretamente para cada pessoa da palestra.  

Para ensaiar a palestra, apenas escolha seu ouvinte ideal e depois faça 
tudo para criar uma palestra capaz de o empolgar, emocionar, fascinar ou 
encantar. 

Porém, o mais importante é escolher um tema com o qual você se 
importe. “Fale sobre o que você conhece. Fale sobre o que conhece e ama de 
todo o coração. Eu quero ouvir você falar sobre o assunto mais importante de 
sua vida, e não sobre um tema qualquer que julgue ser uma novidade. 
Exponha sua paixão de décadas, não um artifício radical que esteja na moda. 
Acredite em mim: sua paixão vai me seduzir.” 

Quando tiver sua linha mestra, você estará pronto para planejar o que 
vai prender a ela. Existem muitas formas de construir ideias. No livro “TED 
Talks: O guia oficial do TED para falar em público”, Chris Anderson examina 



as cinco ferramentas essenciais usadas por quem fala em público: sintonia; 
narração; explicação; persuasão; revelação. 

Podemos misturar, combinar ou excluir algumas essas cinco 
ferramentas. Vale a pena analisá-las, separadamente, pois essas técnicas são 
bem diferentes entre si. Leia o instrutivo livro. Em geral, nenhum palestrante 
ensina a outros dar uma palestra. 

A Arte de ter Razão 

Na Introdução do livro de autoria de Arthur Schopenhauer, “38 
Estratégias para Vencer Qualquer Debate - A Arte de ter Razão”, Karl Otto 
Erdmann faz algumas ponderações para advertência ao leitor incauto. 

O material inédito coletado foi publicado em uma obra póstuma 
chamada de Erística, isto é, uma doutrina do debate. Neste trabalho está 
contido a “base da dialética” introdutória que trata das doutrinas lógicas 
comuns da afirmação e da refutação por meio de “estratagemas”.  

É lamentável Schopenhauer não ter concluído sua “erística” como 
pretendia. A utilidade prática de tais técnicas de debate é inconfundível.  

Qualquer um que se lembre, também de maneira abstrata, das 
múltiplas, porém recorrentes falácias, e domine determinados termos 
técnicos, e também conheça todos sofismas do outro, está mais bem equipado 
para a disputa do que aquele que se baseia exclusivamente em seus bons 
motivos.  

É como um oficial que estudou táticas e conhece muito bem todos os 
todos os estratagemas, as estratégias. Ele tem as paradas obrigatórias nas 
mãos e prontos os exemplos cruciais contra os desvios dos inimigos para serem 
usados sem muitos rodeios.  

É comum desdenhar o palavreado acadêmico, mas é claro que sua 
formação lógica teve algum mérito: quando em uma discussão um orador 
exclamava para o outro que aquilo era uma “fallacia causae ut non causae” 
ou uma “petitio principii”, o outro se sentia compreendido, e os ouvintes 
tinham uma orientação e sabiam onde procurar o ponto fraco do argumento.  

Se hoje não se discutisse de maneira tão sem sentido ou infrutífera em 
reuniões políticas, no parlamento ou no congresso, se não se falasse de 
maneira tão vã uns dos outros, estar com a razão não se sobreporia tantas 
vezes, com gritos de objeção, a ter a razão. Se estivessem presentes mais 
pessoas conhecedoras da dialética, que prestassem atenção na técnica do 



debate, definissem rapidamente todas as falácias, subterfúgios e truques do 
orador, talvez o punissem. 

As construções a seguir não têm a intenção de ser uma coleção 
completa de todos os truques comuns usados em discussões. A maioria dos 
principais sofismas está em uma dessas categorias: eles exploram as 
imperfeições naturais e inevitáveis da inteligência e da transferência de 
conhecimento humanas.  

Eles tratam essencialmente dos seguintes fenômenos: 

1.  Inadequação da linguagem do ponto de vista lógico. Goethe diz: “logo 
quando fala, a pessoa já começa a divagar.” 

2.  Conflito entre o universal e o particular: os perigos da generalização, 
esquematização e tipificação; as contradições e as imperfeições da 
indução. 

3.  O fato de nossas principais convicções se basearem em valores e, 
portanto, estarem ligadas à ideia de certo e errado. 

4.  O fenômeno inevitável de cada experiência própria se dar ao mesmo 
tempo que a dos outros, e de quem ninguém pode prescindir de terem 
autoridade. 

5.  A tendência erradicável de todas as pessoas ao pensamento absoluto, 
enquanto nossos valores, conceitos e conhecimentos são relativos. 

Esses fatos estão, evidentemente, interligados de várias maneiras, de 
modo que uma distinção clara é quase impossível. Quase todas as falácias 
podem ser observadas de diferentes pontos de vista, e algumas surgem da 
ligação entre dois ou mais truques. 

Nos pontos de vista especificados não se enquadram comentários sobre 
artifícios legítimos, a saber, os subterfúgios e truques acima mencionados 
nada têm a ver com a lógica, especialmente os ignoratio elenchi propositais, 
descrita como a “perversão da questão”. Finalmente, as falácias 
propriamente ditas são violações das regras do silogismo. 

38 Estratégias Para Vencer Qualquer Debate 

Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX da corrente 
irracionalista. Nasceu em Danzig, na Prussia, em 22 de fevereiro 1788, e 
morreu em Frankfurt, 21 de setembro 1860. Conviveu com diversos 



intelectuais que frequentavam sua casa em Weimar, centro da vida cultural 
alemã, estabelecendo forte amizade com Goethe. 

Influenciou alguns dos maiores artistas e pensadores de sua época e das 
décadas seguintes: de Richard Wagner, na criação da obra Tristão e Isolda à 
Freud e Jung, pois a análise da repressão, no pensamento de Schopenhauer, 
serviu como base de fundamentação da teoria psicanalítica. E atravessou 
outros campos fora da Filosofia, e em todos os gêneros literários, dos contos e 
romances à poesia em autores como Tolstoi, Thomas Mann, Borges, Tchekhov, 
T.S. Eliot, Rilke, Machado de Assis e muitos outros. 

ESTRATÉGIA 1 

Generalize as afirmações do seu oponente 

ESTRATÉGIA 2 

Homonímia — Mude os significados das palavras-chave do oponente 

ESTRATÉGIA 3 

Confunda a argumentação 

ESTRATÉGIA 4 

Prepare o caminho, mas oculte a conclusão 

ESTRATÉGIA 5 

Use as premissas do seu oponente contra ele 

ESTRATÉGIA 6 

Mude as palavras do oponente para confundi-lo 

ESTRATÉGIA 7 

Faça o oponente concordar de forma indireta 

ESTRATÉGIA 8 

Desestabilize o oponente 

ESTRATÉGIA 9 

Disfarce seu objetivo final 

ESTRATÉGIA 10 



Use a psicologia da negação 

ESTRATÉGIA 11 

Tome um conceito geral para o caso particular 

ESTRATÉGIA 12 

Uso sutil dos vocábulos — renomeie as mesmas palavras 

ESTRATÉGIA 13 

Apresente uma segunda opção inaceitável 

ESTRATÉGIA 14 

Acuar os tímidos 

ESTRATÉGIA 15 

Utilize paradoxos — para situações difíceis 

ESTRATÉGIA 16 

Desqualifique o argumento do outro 

ESTRATÉGIA 17 

Faço uso da dupla interpretação 

ESTRATÉGIA 18 

Mude o curso; interrompa antes da perda certa. 

ESTRATÉGIA 19 

Desfoque; depois encontre uma brecha 

ESTRATÉGIA 20 

Não arrisque em um jogo ganho 

ESTRATÉGIA 21 

Use as mesmas armas 

ESTRATÉGIA 22 

Reduza a força do argumento principal 



ESTRATÉGIA 23 

Provoque o oponente 

ESTRATÉGIA 24 

Torne a alegação do outro inconsistente 

ESTRATÉGIA 25 

Use a exceção para destruir a tese 

ESTRATÉGIA 26 

Reforce um aspecto no oponente; depois destrua o seu valor. 

ESTRATÉGIA 27 

Deixe o seu oponente desequilibrado 

ESTRATÉGIA 28 

Ganhe a simpatia da audiência e ridicularize o adversário 

ESTRATÉGIA 29 

Não se importe em fugir do assunto se estiver a ponto de perder 

ESTRATÉGIA 30 

Aposte em credenciais e acue a todos 

ESTRATÉGIA 31 

Complique o discurso de seu oponente 

ESTRATÉGIA 32 

“Cole” um sentido ruim na alegação do outro 

ESTRATÉGIA 33 

Invalide a teoria pela prática 

ESTRATÉGIA 34 

Encontre e explore o ponto fraco 

ESTRATÉGIA 35 



Mostre ao seu oponente que está lutando contra os próprios interesses 

ESTRATÉGIA 36 

Confunda e assuste o oponente com palavras complicadas 

ESTRATÉGIA 37 

Destrua a tese boa pela prova frágil 

38 ÚLTIMA ESTRATÉGIA 

Como último recurso, parta para o ataque pessoal. 

Quando se percebe o oponente ser superior e o debatedor vai se dar 
mal, então o hábito é partir para o lado pessoal, ser ofensivo e rude. Isso 
significa sair do assunto da discussão (porque ali o jogo está perdido) e atacar 
de alguma maneira aquele com o qual se disputa é a última esperança.  

Isso pode ser chamado de argumentum ad personam em oposição ao 
argumentum ad hominem. Ele se afasta do assunto completamente objetivo 
para se ater ao que o oponente tenha dito ou admitido em relação ao assunto. 
Mas ao ir para o lado pessoal, abandona-se o assunto completamente e os 
ataques são direcionados à pessoa do oponente. 

A pessoa então será sujeita a humilhações, maldades, afrontas e 
grosseiras. É um apelo da força da mente sobre as virtudes do corpo, ou sobre 
a animalidade. Esse truque é muito apreciado, pois pode e costuma ser usado 
por qualquer um.  

Agora a questão é: quais os truques disponíveis para o oponente? Se ele 
usar os mesmos, isso se tornará uma luta, um duelo ou processo de injúria. 
Estaríamos muito enganados em achar suficiente simplesmente não ir para o 
lado pessoal. Pois ao mostrar a alguém que ele está errado e, portanto, julga 
e pensa de maneira errada, o que é o caso em qualquer disputa dialética, 
você o enerva mais do que se usar alguma expressão rude ou um insulto. 

Todo o prazer intelectual e toda a felicidade se baseiam no fato de ter 
uma pessoa com quem se comparar e em relação a quem se sentir superior. 
Nada supera a satisfação da própria vaidade e nenhum machucado dói mais do 
que o ataque a ela. Daí surgem ditados como “a honra vale mais do que a 
vida” e assim por diante.  

Essa satisfação da vaidade consiste principalmente na comparação de si 
com o outro, em relação a qualquer coisa, mas principalmente em relação às 



forças intelectuais. Isso acontece de maneira efetiva e muito intensa nas 
disputas.  

Daí a exasperação do derrotado, sem que lhe inflijam injustiças, e por 
isso ele se apega aos últimos meios, a esta última estratégia, do qual não se 
pode escapar por meio da simples gentileza da nossa parte.  

Ter muito sangue frio pode ajudar a qualquer um. Neste caso, assim 
que o oponente for para o lado pessoal, responda com tranquilidade “isso não 
tem a ver com o assunto”, e imediatamente colocar a conversa nos trilhos 
novamente, e continuar para provar que ele está errado, sem dar atenção aos 
seus insultos. 

“Bata em mim, mas me ouça”. Não é todo mundo que consegue fazer 
isso. Por isso, a única regra contrária segura é:  

1. não discutir com o primeiro que aparecer, mas só com os conhecidos 
que sabemos que têm conhecimento suficiente para não dizer coisas 
absurdas que os envergonhariam, 

2. disputar com argumentos e não com afirmações de força,  

3. valorizar a verdade, ouvir bons argumentos com prazer, mesmo os 
saídos da boca do oponente, e  

4. ter integridade suficiente para poder suportar não estar com a razão 
quando a verdade estiver do outro lado.  

Por isso, dentre centenas de pessoas raramente existe mais que uma 
com quem valha a pena discutir. Deixe o restante falar o que quiser, pois a 
ignorância é um direito do ser humano. 

Pensemos no que disse Voltaire: La paix vaut encore mieux que la 
vérité [A paz ainda é melhor do que a verdade]. E em um ditado árabe: “Na 
árvore do silêncio crescem os frutos da paz”. 

No entanto, a discussão como atrito entre mentes muitas vezes é 
necessária para os dois lados, para a correção dos próprios pensamentos e 
para a produção de novos pontos de vista. Mas as duas partes devem ter 
formação e inteligência bastante equivalentes. Se um não tiver o primeiro, 
ele não entende nada, não está no mesmo nível. Se lhe faltar o segundo, a 
exacerbação resultante o levará à desonestidade e à astúcia, ou à grosseria. 

Por exemplo, economista inseguro a respeito de sua sabedoria, usa este 
último como primeiro recurso: parte logo para o ataque pessoal.  



Enfim, Arthur Schopenhauer, em “38 Estratégias para Vencer Qualquer 
Debate - A Arte de ter Razão”, apresenta a arte da retórica vazia para vencer 
um debate (aparentemente) e impressionar os facilmente impressionáveis... 
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