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Narrativa Econômica

Finalmente...
Arte de Palestrar ou Debater

Por causa disso...
Arte de Escrever

Até que em um dia...
Arte de Argumentar

Era uma vez... 
Arte de Ler

Todos os dias... 
Arte de Pensar



Era uma vez: 
ARTE DE LER 



Mortimer Adler e Charles Van Doren. Como Ler 
Livros: o guia clássico para a leitura inteligente. 

1940
• Você sabe ler? 
1. Alfabetizados são capazes de reconhecer palavras e frases, 

aprender-lhes o significado e pronunciá-las em voz alta. 
2. Uma parte expressiva deles pode até se dar ao luxo de identificar e 

corrigir erros gramaticais ou ortográficos daquilo lido. 
3. Uma parte menor é habilitada para sintetizar o conteúdo do lido, 

mesmo quando se trata de assuntos fora da especialização possuída.
4. 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 argumento, 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. 4



Livro escrito para quem:

1. chega ao fim de um livro sem conseguir lembrar do início;
2. frequentemente cochila durante leitura mais longa, 

mesmo quando o assunto interessa;
3. várias vezes compra livro aparentemente bom para 

descobrir, depois de quinze páginas, ele não valer nada;
4. tem dificuldade para resumir as ideias principais do 

autor, e quando tenta acaba sempre produzindo resumos 
muito maiores em vez do desejável;

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

6. quando escuta colega falar sobre uma leitura feita 
também por você, acaba se perguntando, 
“Como é que eu não li isso?”
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Natureza da Leitura: 
grau de atividade por parte do leitor

Leitura passiva
• 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.

Leitura ativa
• 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. 

• O leitor verdadeiramente ativo é 
aquele capaz de “se tornar 
presente” na leitura, alerta, 
empenhado em compreender 
a mensagem do autor. 

• Quanto mais ele está presente, 
mais eficaz será sua leitura.
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Para Adler, existem quatro níveis de leitura. 
São “níveis” e não “tipos”, porque 

os níveis mais altos absorvem os mais baixos.
• 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, 
em vez de qualquer outra coisa.
• A pergunta norteadora desse nível é: “O que a frase diz?”
• 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. 7



Leitura de Averiguação ou 
Investigação ou Inspecção

• 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 e lê-lo. 
• Existem alguns bons macetes para isso. 
• Por ora, basta saber a pergunta básica deste nível é: 

“Este livro é sobre o quê?”.
8



Leitura Analítica

• 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 tempo curto, 
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.
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Leitura Sintópica ou Comparativa

• Leitura sintópica refere-se à relativa 
uniformidade dialetal (próprio de dialeto ou de falar) 
dentro de um livro. 
• Leitura 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 essa comparação de ideias. 
• 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.
10



Leitura de averiguação ou 
pré-leitura

• Comece pela capa e 
pela folha de rosto.
• Confira quem é o autor.
• Verifique o número de 

edições do livro.
• Cuidado com o viés da 

prova social (best-seller).
• Leia a ficha catalográfica do 

livro, com 
a notação bibliográfica e 
os tópicos abordados.
• Tudo isso propicia saber de 

o que trata o livro.

• O índice ou sumário é 
o mapa da estrutura do livro e 
sua confecção.
• Confira os índices onomásticos 

ou remissivos nas suas últimas 
páginas.
• Leia a contracapa do livro.
• Leia a orelha.
• Dê uma olhada na bibliografia.
• O livro contém apêndices?
• Folheie o livro e

leia alguns parágrafos.
• Veja se a estética o agrada.
• Confira qualidade da tradução.
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Ler é aprender: adquirir conhecimento 
por si só sem o amparo direto de outro
• Estudar o livro e se aplicar nele é 

o processo pelo qual uma inteligência se aperfeiçoa 
mediante o poder de sua própria aplicação. 
• Há várias espécies de leitura: 
1. leitura como passatempo é para se divertir;
2. para conhecer é uma leitura instrutiva, 
3. para desenvolver sua compreensão é a leitura culta:

aumenta o cabedal de conhecimentos do leitor.
• Quando fizer essa última, você aprendeu a aprender 

com autonomia, isto é, com maturidade ou maioridade.
12



Ler é pensar: a arte de pensar é 
executada com leitura e pesquisa.
• A arte de ler, em síntese, compreende as mesmas 

habilidades constituintes da arte da descoberta: 
1. agudeza de observação, 
2. memória pronta e sistêmica, 
3. fertilização da imaginação criativa, e 
4. habituação da inteligência para analise e reflexão. 
• A arte de ensinar se refere à arte de aprender, 

como a arte de escrever se refere à arte de ler. 
• Ouvir é aprender com um professor-presente, 

enquanto ler é aprender com um professor-ausente.
• O dito é esquecido, o visto é lembrado, 

o feito é aprendido. Leitura tem de ser benfeita. 13



Modo ativo de leitura: 
elaborar críticas ou concordâncias

• Para redigir resenhas mentais, lide 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?
• Igualmente útil é mapear as partes do livro, 

selecionado aquelas 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.

14



grande problema da literatura 
acadêmica contemporânea

• É 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, deixa de interessar a leitura de autores, 

por exemplo, “louvadores de Marx, Keynes, Schumpeter”, 
entre outros grandes mestres, cujas ideias já conheço.
• Com conhecimento teórico-conceitual e capacidade 

analítica, leia e analise relatórios de pesquisa estatística.
15



Todos os dias: 
ARTE DE PENSAR



17



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

Teoria da Miscigenação
• Conta uma história de 

atração, sexo e 
miscigenação. 
• Quando os imigrantes 

africanos se espalharam 
pelo mundo, eles 
procriaram com outras 
populações humanas, 
e as pessoas, hoje, são 
resultado dessa 
miscigenação. 

Teoria da Substituição
• Conta 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. 18



Instinto da Competição
• Não existem distinções raciais entre os animais humanos 

sobreviventes, todos descendentes 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?

19



Instinto da Cooperação
• 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 
eles pensarem de uma maneira sem precedentes e 
se comunicarem 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.
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Instinto Básico
• 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... 21
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Sistematização dos Vieses Heurísticos

Vieses Heurísticos O termo heurístico significa 
o processo pelo qual as pessoas 

aprendem as coisas por si só, 
através de tentativa e erro. 

Processo de Aprendizagem 
Experimental 

Leva as pessoas a desenvolverem 
as chamadas regras de bolso, 

usadas para simplificar o processo de 
tomada de decisão e, em geral, 
se apoiam em generalizações 

perigosas ou falsas. 

Economia Comportamental 1. os princípios adotados pelas 
regras de bolso;
2. os erros sistemáticos causados 
por essas regras;
3. os tipos de agentes econômicos, 
cujas características permitem 
predizer seus comportamentos
face aos problemas de escolha.
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Viés de Confirmação 
(Dogmatismo)

A tendência de interpretar novas informações 
de modo que sejam compatíveis com nossas 

teorias, visões de mundo e convicções. 

Viés de Sectarismo 
(Câmara de Eco)

Filtramos novas informações contraditórias 
de tal forma que nossas crenças permaneçam 

intactas; daí só toleramos conviver com 
pessoas com os mesmos pensamentos.

Viés de Disponibilidade 
(Correlação Espúria devido a um 

Terceiro Elemento)

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 
enxergamos uma relação de causalidade. 

Viés de História (Causação 
Linear ou Lógica-Racional)

Organizamos o caos de detalhes eventuais 
em nossa vida como fosse uma história com 
fio-condutor de modo a entender – e seguir.

Viés Retrospectivo 
(Fácil Sabedoria Ex-post)

Um fenômeno do tipo “eu sempre soube disso”: 
do ponto de vista retrospectivo, tudo parece ter 

uma clara consequência necessária.

Viés de Resultado 
(Falácia do Historiador)

Nossa tendência a avaliar decisões com base no 
resultado — e não com base nos perdedores no 

processo de decisão. “Profecia reversa” é 
julgar o processo a partir da linha-de-chegada.
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Falsa Causalidade Inversões entre causas-e-efeitos com causa
deduzida a partir de uma correlação casual.

Viés de Associação Nosso cérebro é uma máquina de fazer 
associações. O problema é o falso conhecimento 
derivado de associação causal para algo casual. 

Caminhos Alternativos Tudo que poderia igualmente ter acontecido, 
mas não aconteceu. Por aversão ao risco e 
não verificação do custo de oportunidade, 

opta-se por um “caminho monótono”. 

Falácia da Conjunção Compreensão intuitiva para histórias 
"consistentes" ou "plausíveis", contadas de 

maneira convincente, impressionante e vívida, 
mesmo não sendo verdadeiras.

Enquadramento Reagimos de maneira diferente à mesma coisa, 
dependendo de como ela é apresentada. 

Dirigimos nossa atenção a apenas 
um ou poucos aspectos do todo relatado.

Negligência com a Taxa-Base A descrição precisa de um estereotipo nos leva 
a desviar de um olhar frio da verdade estatística 

para verificar se o fenômeno é uma raridade.
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Viés de Atribuição 
(Falácia do Jornalista)

"Não há história sem rosto” em cobertura 

jornalística. O individualismo metodológico 
não se importa com o fato de sucesso 

empresarial depender muito mais da situação 
econômica geral e do desempenho do setor. 

Viés de Auto Atribuição Sucesso visto como resultado natural do próprio 
desempenho e fracasso atribuído aos outros ou 

às circunstâncias desastrosas.

Efeito Halo Deixamo-nos ofuscar por um aspecto e, a partir 

dele, supomos uma imagem completa. 

”Halo" é o círculo luminoso em torno de uma 

figura sagrada. São fatos logo percebidos
devido à estereotipagem. 

Falácia do Jogador As pessoas creem em uma força compensatória 
por parte do destino. Na história, 

há tanto acontecimentos aleatórios como 

interdependentes. Estes podem ter alguma 

influência sobre o que acontecerá no futuro.
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Viés do Charlatanismo Charlatões agem como se tivessem algum 
conhecimento. Aprenderam a se apresentar, 

aparentemente, como os sábios.

Tendência à Hipersensibilidade 
ao Estímulo

As pessoas reagem aos estímulos, mas não à 
intenção por trás deles. Para antecipar o 

comportamento de uma pessoa, examinemos 
qual é o sistema de estímulo por trás dela.

Reciprocidade O ser humano suporta mal sentir-se culpado. 
Se recebemos qualquer coisa, mesmo sem pedir, 

achamos obrigados a dar algo em troca.

Viés de Afeição Quanto mais simpático alguém é conosco, 
tanto mais tendemos a comprar dessa pessoa. 

Efeito Dotação Damos mais valor a o que possuímos do que a
o que não possuímos. Possuirmos alguma coisa 

lhe agrega valor emocional subjetivo.

Viés da Escassez Fenômeno de reatância: tomam de nós uma 
opção, e reagimos ressentidos, julgando como 
mais atrativa justamente essa opção tornada 

impossível. Devemos julgar cada opção 
só com base na relação custo/utilidade.
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Tragédia dos Bens Comuns Para  enfrentar um problema comunitário 
há apenas duas possibilidades: privatizar ou

regular via administração pública – preço ou fila.

Preguiça Social Surge quando o desempenho do indivíduo não é 
visível diretamente, mas se dilui em um grupo. 
Por que investir toda minha força se também 
não sou notado quando faço menos esforço? 

Negligência com a 
Probabilidade

Falta-nos uma compreensão intuitiva para 
probabilidades. Não temos sensibilidade natural 

para avaliar riscos probabilísticos.

Efeito Indução Síndrome do Peru de Natal: a tendência a 
deduzir certezas universalmente válidas 

a partir de poucas observações individuais. 
Todas as certezas são sempre temporárias. 

Viés da Auto Seleção 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 premiado. 

Desconto Hiperbólico Nossa “taxa de juro emocional” aumenta 
quanto mais próxima do presente estiver uma 

decisão, devido ao nosso imediatismo. 
Não adiamos recompensas.
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Viés de Sobrevivência Como no dia a dia o sucesso produz maior 
visibilidade do que o fracasso, 

superestimamos sistematicamente a 
perspectiva de sucesso.

Efeito do Excesso de 
Autoconfiança

Superestimamos, sistemática e 
maciçamente, nosso conhecimento e 

nossa capacidade de prognosticar. 

Efeito de Contraste Uma cotação na bolsa nunca é "baixa" ou 
"alta", "cara" ou "barata". É o que é. 

A única questão importante é 
se, a partir do presente, irá subir ou cair.

Prognóstico 
Sem Margem de Erro

Quem diz "vai piorar antes de melhorar" 
não se compromete. Em todos  casos de 

transição, percebe-se relativamente rápido 
se as medidas estão dando certo.

Falácia da Regressão à Média É ficar imóvel com a falsa esperança de 
que tudo que sobe ou desce um dia 
inverterá a direção, voltando a um 

pressuposto equilíbrio.



Ancoragem 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. 

Aversão à Perda Sob o ponto de vista emocional, 
uma perda pesa muito mais de um ganho 
de proporção inversa. Não arriscamos a 

perder para obter eventual ganho. 
Tememos mais a perda.

Ilusão de Prognóstico 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. 

Crescimento Exponencial Não temos nenhuma sensibilidade para 
o crescimento exponencial ou porcentual. 
O que realmente nos ajuda é a calculadora 
ou, para taxas de crescimento pequenas, 

o truque da duplicação no tempo. 29
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Divida o número 70 pela taxa de 
crescimento em porcentagem.

A inflação nesse ano é 5%.
Afinal, o que são 5%?

Calcule, rapidamente, 
a duplicação no tempo: 

70 : 5 = 14 anos. 
Em 14 anos, a moeda nacional terá 
apenas a metade do valor, ou seja, 
o estoque de riqueza não corrigido 

perderá 50% de seu poder aquisitivo.

Os juros compostos crescem 
7% ao ano. Intuitivamente, 

não entendemos esse dado.

70 : 7 = 10 anos
Traduzindo, o alerta é o seguinte: 

“A riqueza financeira dos 
ricaços duplicará a cada dez anos.” 

Alarmante!

A economia chinesa cresce a 
10% a cada ano. Isso não 

interessa aos demais países?

70 : 10 = 7 anos
Interessa sim: “Economia chinesa 

dobrará e se tornará a maior potência 
econômica em apenas sete anos!”
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Esteira Hedônica ou 
Habituação

O efeito felicidade desaparece, em média, 
após três meses. Quando os destinos são 
vistos como negativos, superestimamos, 

sistematicamente, a duração e a 
intensidade das emoções futuras.

Sorte do Iniciante Fazemos uma associação (falsa) a êxitos 
anteriores, projetando êxitos no futuro. 

Os primeiros lucros dão motivação 
para o iniciante mais investir. 

Obviamente, esse êxito nada tem a ver 
com sua capacidade individual, 

mas sim por entrar em ciclo de alta. 

Dissonância Cognitiva Ocorre quando a pretensão e o resultado
de sua ação não se ajustam, não se 

consegue admitir o custo de oportunidade 
do erro estratégico e abandonar a posição.

Milagre Acaso improvável, embora raro, 
é acontecimento possível de acontecer. 
Não é surpreendente sua ocorrência. 

Surpreendente seria se nunca ocorresse.
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Ilusão do Resultado Apriorístico O critério técnico de seleção é 
confundido com o resultado.

Prova Social Não se comporta de modo correto quando 
apenas se comporta como outros. 

Por mais pessoas acharem uma ideia 
correta, ela não se torna verdadeira.

Falácia de Custo Irrecuperável Não se interromper algo sem estar dando 
certo como se esperava “porque se 

interromper agora, terá sido tudo em vão". 

Viés da Autoridade Em relação às opiniões de especialistas, 
somos muito menos cautelosos do que em 

relação às outras opiniões e/ou à nossa. 

Ilusão de Controle É acreditar na possibilidade de controlar 
ou influenciar alguma coisa sobre a qual, 

objetivamente, não se tem nenhum poder.

Paradoxo da Escolha Ter muitas opções leva a uma paralisia 
interior, decisões piores, e insatisfação. 

Não se tem certeza de fazer uma escolha 
perfeita a partir de múltiplas opções.
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Pensamento de Grupo Um grupo de pessoas inteligentes toma 
decisões absurdas porque cada um ajusta 
sua própria opinião ao suposto consenso. 

Viés de Risco Zero Apenas o risco zero é almejado para nós. 
Nada é completamente seguro, isto é, 

sem nenhum ínfimo risco residual.

Maldição do Vencedor Nos leilões, a maior oferta é 
sistematicamente elevada demais, logo, 
o vencedor de um leilão é o verdadeiro 

perdedor. A concorrência via atribuições 
subjetivas superestima o valor de um bem.

Viés de Ação Tornamo-nos ativos mesmo quando de 
nada adianta. No início da evolução, 

a atividade compensava face à reflexão. 
A prudência na espera (inação)

não valerá nenhum reconhecimento.

Viés de Omissão Quando tanto uma omissão quanto uma 
ação podem levar a um prejuízo,

sempre se opta pela omissão, 
pois seu prejuízo parece mais inofensivo.



Até que em um dia: 
ARTE DE ARGUMENTAR
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O que não se deve fazer em uma argumentação: 
Não fazer generalizações. 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.

Há uma notável 
falta de raciocínio lógico e 

fundamentação em boa parte do 
debate em rede social. 

A Lógica não é a única ferramenta 
usada em debates e é bom estar 

ciente das outras como a Retórica. 

A Lógica não consegue explicar como 
pensamos, assim como a Gramática

não consegue explicar como falamos. 

A Lógica não gera novas verdades, 
mas permite a verificação de 

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.
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Maus argumentos: quebra da lógica racional
Falácia da Afirmação do Consequente 
subverte o formato do modus ponens

(modo de afirmar)

Quando o consequente é verdadeiro, 
é falsa a dedução de 

o antecedente ser também verdadeiro. 
Se A é verdadeiro, então B também 

será verdadeiro; mas se B é verdadeiro, 
A não necessariamente é verdadeiro.

Raciocínio Circular: ou a conclusão
aparece de forma óbvia como premissa, 

ou é uma repetição da premissa com 
palavras diferentes. 

É petição de princípio: 
nele, a conclusão é tomada, 
implícita ou explicitamente, 

em uma ou mais das premissas. 
Falácia da Composição Como partes de um todo têm um 

determinado atributo, infere então 
o todo também deve ter 
aquele mesmo atributo. 

Falácia da Divisão 
(o inverso da anterior)

As partes devem ter um atributo 
pertencente ao todo. 
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Maus argumentos: deturpação da lógica
Falácia do Equívoco 

(também chamada de equivocação)
Explorar a ambiguidade da linguagem, 
alterando o sentido de certa palavra 
durante o argumento e usando esse 
significado diferente para sustentar 

uma conclusão infundada. 
Causa inquestionada (ou causa falsa 

porque correlação não é causalidade): 
“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). 

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. 

Sem evidências não é possível concluir 
um evento ter causado o outro. 

Falso dilema / falsa dicotomia / 
terceiro excluído / 

pensamento preto ou branco

Reduz tudo no âmbito da discussão a 
duas categorias opostas:

ao rejeitar uma das opções, 
o interlocutor não teria alternativa 

a não ser aceitar a outra. 
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Maus argumentos: “o senhor sabe com quem está falando?”
Falácia do Espantalho Apresentar de forma caricata 

o argumento da outra pessoa, com 
o objetivo de atacar essa falsa ideia 

em vez do argumento em si. 
Apelo à opinião de uma Autoridade 

Irrelevante / Vaga ou à Sabedoria 
Antiga (uma ideia é presumida como 

verdadeira somente porque foi 
originada em um passado distante: 

espécie de “prova social”)

Embasar um argumento na opinião de 
uma autoridade reconhecida 

é um apelo à modéstia das pessoas, 
ao bom senso de sempre haver outros 

com maior conhecimento –
o que pode até ser verdade, 

mas nem sempre é. 
Apelo à Popularidade ou 

Prova Social
O fato de a maioria das pessoas 

acreditar em uma ideia como se fosse 
prova de ela ser verdadeira. 
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Maus argumentos: instilar medo na plateia 
Argumento a partir das consequências Defender ou refutar a veracidade de 

uma declaração apelando às 
consequências (más ou boas) 

caso ela seja verdadeira (ou falsa). 
Aposta no medo do público 

com argumento baseado apenas em 
ameaças ou mentiras descaradas. 

Se não oferecer provas concretas de 
uma proposta levar ao cenário futuro 

assustador não há como refutá-la.
Falácia da Bola de Neve 

(tipo causal): sem provas das 
consequências serem inevitáveis.

É desacreditar uma proposta com 
o argumento de sua aceitação levar 
à sequência de eventos indesejáveis.
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Maus argumentos: desqualificação do interlocutor e não da ideia
Falácia Genética

(apego emocional, 
seja negativo, seja positivo, 

à origem do emissor de uma ideia).

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. 

Apelo à Hipocrisia (ou tu quoque: 
você também): rebater uma acusação 

com outra acusação, desviando a 
atenção da correção da acusação. 

Quando se aponta uma suposta 
contradição entre o argumento da 

pessoa e suas ações ou 
afirmações anteriores. 

Culpa por Associação É desacreditar uma ideia ao associá-la 
a algum indivíduo ou grupo malvisto 

em determinadas redes sociais. 
Argumento ad hominem (ao homem): 

desqualificação do interlocutor 
por não ser especialista ou 

por juízo negativo de suas intenções.

Atacar a pessoa, em vez da 
opinião dela, com a intenção de 

desviar a discussão e desacreditar a 
proposta desse oponente. 
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Maus argumentos: baseados na ignorância própria ou alheia
Generalização Precipitada Falácia cometida quando alguém tira 

uma conclusão a partir de uma 
amostra pequena ou específica demais 

para ser representativa do universo. 
Apelo à Ignorância Convencimento de algo ser verdadeiro

simplesmente porque não foi 
comprovado como falso. 

Assim, a ausência de prova é 
transformada em prova por ausência. 

Argumento da 
Incredulidade Pessoal

A incapacidade pessoal de entender ou 
imaginar algo leva a pessoa a acreditar  

aquilo ser falso ou impossível. 
Falsa Generalização 

(deturpando uma categoria ou grupo
de modo a confundir o interlocutor = 

Falácia do Espantalho)

Quando alguém faz uma generalização 
sobre um determinado grupo e, 
frente a evidências falseadoras, 

em vez de reavaliar sua posição ou 
contestar a evidência, a pessoa 

redefine arbitrariamente o grupo.



Por causa disso: 
ARTE DE ESCREVER



reescrever é a essência da escrita

• Coisas intangíveis produzem bons textos: 
confiança, prazer, intenção, integridade. 
• Usar a escrita para tentar entender quem são e 

qual é a herança carregada 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.
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simplicidade é chave da boa escrita

• 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 competindo entre si por atenção.
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Como Escrever Bem, de William 
Zinsser, publicado em 1976

• 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 estar a fim de ler. 
• Os editores e os leitores não sabem o que querem ler até 

o momento quando leem. Estão procurando coisas novas.
• Você escreve, primeiramente, para agradar a si mesmo.
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abandone o jornalês ou o economês

• Dê uma atenção profunda às palavras originais.
• Adquira o hábito de ler o que se escreve, atualmente, e 

o que foi escrito pelos antigos mestres. Compare. 
Escrever se aprende por imitação, com originalidade.
• Adquira o hábito de usar dicionários.
• Ao escolher e ordenar as palavras, 

leve em conta também a sonoridade da sentença.
• Trace um plano de escrita: gaste tempo pensando 

sobre o que você quer escrever e, só depois de pronto 
um roteiro mental, sente-se à frente do computador. 
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resumo da história sob pirâmide invertida:
informações mais importantes no primeiro parágrafo 

• Responda nele às seis perguntas 
do mnemônico QQQUCQQ:  
Quid? Quis? Quando? Ubi? Cur? 
Quomodo? Quibus auxilliis?

1. O quê?
2. Quem?
3. Quando?
4. Onde?
5. Por quê?
6. Como?
7. Por quais meios?
• Método para circunstanciar: 

o fato, a pessoa, o tempo, o lugar, 
os motivos, o modo, os meios.

• Enxugue o texto: em jargão 
jornalístico, enxugar significa 
diminuir, cortar palavras e 
informações desnecessárias.
• Leia e releia o texto; confira:
1. linguagem clara, 
2. informações precisas, 
3. estilo atraente. 
4. domínio do idioma, 
5. familiaridade com 

o assunto tratado, 
6. capacidade de leitura, 
7. disposição e coragem para 

falsear as fake news.
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Dicas de Escrita
• Seja natural.
• Seduza indo direto ao

assunto.

• Escreva frases curtas: 
uma frase longa é 
nada mais que duas curtas.

• Prefira palavras curtas e 
simples.

• Ponha as sentenças 
na forma positiva.

• Opte pela voz ativa: dispensa
a praga do verbo “ser”.

• Escolha termos precisos.

• Opte por palavras concretas.

• Corte adjetivos e advérbios.

• Para desmembrar as frases 
compridas, eis algumas dicas:

1. Substitua o gerúndio por 
ponto.

2. Transforme a oração 
coordenada em novo período.

3. Livre-se do “já que” e do 
“queísmo”, isto é, todos “que”.

4. Isole as orações.

5. Troque a oração adjetiva por 
adjetivo.

6. Substitua a oração “[verbo] 
(de) que...” pelo substantivo 
“[verbo] o(a) [objeto]”.

7. Seja conciso: economia verbal.
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características do texto dissertativo

1. 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/particulares; 
opera predominantemente com termos abstratos;

2. como o texto narrativo, ele mostra mudanças de situação;

3. ao contrário do texto narrativo, cuja ordenação é cronológica, 
ele tem uma ordenação obediente às relações lógicas: 
analogia, pertinência, correlação/causalidade, coexistência, 
correspondência, implicação, etc.;

4. porque 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.

49



argumento é tudo capaz de fazer 
a aceitação de uma ideia 

• Argumento é todo procedimento linguístico visando: 
1. a persuadir, 
2. a fazer o receptor aceitar o comunicado, 
3. a levá-lo a crer no dito e 
4. a fazer o proposto.
• Nesse sentido, todo texto é argumentativo, 

porque todos são, de certa maneira, persuasivos:
1. alguns se apresentam explicitamente 

como discursos persuasivos, como a publicidade, 
2. outros se colocam como discursos de busca e 

comunicação do conhecimento, como o texto científico. 50



alguns tipos de argumentos

1. Argumento de autoridade: domina o assunto ou 
cita fiadores da veracidade de um ponto de vista.

2. Argumento baseado no consenso científico: 
contra “prova social” baseada na fé/crença de muitos.

3. Argumento baseado em provas concretas: apoiado 
em fatos e dados para comprovar/refutar hipóteses.

4. Argumento com base no raciocínio lógico: 
diz respeito às próprias relações entre proposições e 
não à adequação entre proposições e provas. 

5. Argumento da competência linguística: 
o modo de dizer com bom uso de uma norma culta 
dá confiabilidade ao dito.
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Padre Vieira: como montar um sermão
• Na introdução, o pregador: 
1. enuncia o assunto, 
2. define-o e 
3. expõe as partes componentes (estrutura da apresentação). 

• 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 de seguir, 
com os inconvenientes a se evitar, 

3. o exemplo e 
4. a ilustração: há de confirmá-la com o exemplo citado. 
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Pregador: como montar um sermão

• 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 as escamotear, 
3. imaginar os argumentos contrários e refutá-los. 

• Na conclusão, há de: 
1. retomar o que foi dito: há de recolher/recapitular, 
2. resumir: há de sintetizar o dito para o ouvinte, e 
3. enfim, concluir. 
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Finalmente: 
ARTE DE PALESTRAR E

DEBATER



Palestrar: contar uma história 
• Enquanto você fala, cada ouvinte imagina os fatos narrados. 
• A imaginação gera as mesmas emoções sentidas 

pelos personagens da história. 
• Trata-se do alinhamento literal de muitas mentes, 

formando uma consciência comum. 
• A partir dessa experiência comum, os ouvintes estão 

perto de desejar agir juntos, perto de resolver se reunir.
• Para um líder — ou um militante —, 

a fala em público é fundamental para: 
1. gerar empatia, 
2. provocar emoções, 
3. compartilhar conhecimentos e ideias, 
4. promover um projeto em comum. 55



tese central do livro de Chris Anderson: 
“TED Talks: O guia oficial do TED 

para falar em público”
• 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”, 
mas sim ter algo de importante a dizer.
• Quatro estilos negativos de palestras:
1. conversa de vendedor ou autopromoção;
2. divagações improvisadas de palestrante midiático;
3. tédio organizacional: só fala de sua corporação;
4. desempenho motivador: se empolga e adora a 

ribalta, acaba extrapolando o tempo determinado.56



O objetivo de uma palestra consiste em... 
dizer algo significativo.

• A principal razão da tragédia de apenas entreter é 
o palestrante não ter preparado 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. 57



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. Pode terminar com três implicações para o futuro.
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estrutura simples de palestra de sucesso

1. Introdução — apresentação: o que será exposto;
2. Contexto — a razão da questão ser relevante;
3. Conceitos e teorias principais;
4. Implicações práticas;
5. Conclusão.

• É uma velha fórmula para a redação de ensaios,
respondendo a três perguntas: 

1. O quê? 
2. E daí? 
3. E agora?
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O assunto me apaixona? Ele provoca curiosidade? 

Ele faz diferença para a plateia? Minha palestra é 
um presente ou um pedido? 

As informações são novas ou 
já são conhecidas?

Eu consigo explicar o tema, 
com os exemplos necessários, 

no tempo concedido?
Conheço o assunto o suficiente 

para a palestra 
valer o tempo dos ouvintes? 

Tenho a credibilidade necessária 
para falar do assunto? 

Quais são as quinze palavras com 
as quais resumo minha palestra?

Essas quinze palavras fariam 
alguém se interessar 

por ouvir minha palestra? 
Cinco ferramentas essenciais 

usadas por quem fala em público: 
Sintonia; narração; explicação; 

persuasão; revelação.
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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. 
Inadequação da linguagem do ponto 

de vista lógico: 
“logo quando fala, 

a pessoa já começa a divagar.”

Conflito entre o universal e 
o particular: 

os perigos da generalização, 
esquematização e tipificação; 

as contradições e as imperfeições da 
indução. 

O fato de nossas principais convicções 
se basearem em valores:

estão ligadas à ideia de 
certo ou errado.

O fenômeno inevitável de cada 
experiência própria se dar 

ao mesmo tempo que a dos outros:

de quem ninguém pode prescindir de 
ter autoridade.

A tendência de todas as pessoas é ao 
pensamento absoluto, 

enquanto nossos valores, conceitos e 
conhecimentos são relativos.
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Generalize as afirmações do seu oponente Homonímia: mude os significados das 
palavras-chave do oponente

Confunda a argumentação Prepare o caminho, mas oculte a conclusão

Use as premissas do seu oponente 
contra ele

Mude as palavras do oponente 
para confundi-lo

Faça o oponente concordar contigo
de forma indireta

Desestabilize o oponente

Disfarce seu objetivo final Use a psicologia da negação

Tome um conceito geral 
para o caso particular

Apresente uma segunda opção 
inaceitável

Uso sutil dos vocábulos para renomear 
as mesmas palavras

Acuar os tímidos

Utilize paradoxos para situações difíceis Desqualifique o argumento do outro

Faço uso da dupla interpretação Mude o curso; 
interrompa antes da perda certa.

Desfoque; depois encontre uma brecha Não arrisque em um jogo ganho
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Use as mesmas armas do seu oponente Reduza a força do seu argumento principal

Provoque o oponente Torne a alegação do outro inconsistente

Use a exceção para destruir a tese do 
oponente

Reforce um aspecto no oponente; 
depois destrua o seu valor. 

Deixe o seu oponente desequilibrado Ganhe a simpatia da audiência e 
ridicularize o adversário

Não se importe em fugir do assunto 
se estiver a ponto de perder

Aposte em credenciais e acue a todos

Complique o discurso de seu oponente “Cole” um sentido ruim 
na alegação do outro

Invalide a teoria pela prática Encontre e explore o ponto fraco

Mostre ao seu oponente ele estar 
lutando contra os próprios interesses

Confunda e assuste o oponente 
com palavras complicadas

Destrua a tese boa pela prova frágil Como último recurso, 
parta para o ataque pessoal 

Ao ir para o lado pessoal, 
abandona-se o assunto completamente 

Os ataques são direcionados 
à pessoa do oponente.



64

arte da retórica vazia para vencer um debate e impressionar os impressionáveis 
“Bata em mim, mas me ouça”. Não é todo mundo capaz de fazer isso. 

Por isso, a única regra contrária segura é: 
1. não discutir com o primeiro afim de aparecer, mas só com os conhecidos com 

reputação suficiente para não dizer coisas absurdas sem se envergonhar, 
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. 

Raramente existe alguém com quem valha a pena discutir. 
Deixe o restante falar o que quiser, pois a ignorância é um direito do ser humano.

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 a formação, ele não entende nada, não está no mesmo nível. 

Se lhe faltar a inteligência, a exacerbação resultante o levará 
à desonestidade e à astúcia, ou à grosseria.



Dicas para 
Apresentação 

de Palestra
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