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O sono da razão produz monstros

Caricatura de “El sueño de la razon produce monstruos”, 
da série “Los caprichos”, Francisco de Goya, 1799.

A razão está em crise ou sempre esteve? Grandes pensa-
dores imaginaram que a razão pudesse justificar a moral, a 
religião e o Estado. Mas a razão tem tido consequências trá-
gicas – em vez de cumprir esse papel, seus derivados, a ci-
ência e o desenvolvimento tecnológico, produzem a guerra 
e a volta ao pensamento obscurantista. Pior, a razão sequer 
sustenta a si própria, como tem sido evidenciado desde o sé-
culo XVIII, e especialmente no século XX. Mas a gravura de 
Goya, que a partir da palavra “sueño” em espanhol pode ser 
tanto o sono como o delírio da razão, nos adverte sobre o 
que pode acontecer se nossa razão dorme ou delira. 

De acordo com Sexto Empírico, médico e filósofo grego 
do século II, alguns creem que a verdade não pode ser apre-
endida. Outros pensam que encontraram a verdade: esses 
são os dogmáticos. Os céticos continuam a procurar.
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XI

Prefácio à PrimeirA edição

Este livro foi concebido como um guia da arte de pensar 
criticamente partindo de bases lógicas. Pensar criticamente 
consiste em avaliar a questão de saber se nos devemos dei-
xar persuadir ou convencer quanto à verdade de uma afir-
mação, ou quanto à questão de saber se estamos perante 
um bom argumento, e consiste também em saber formular 
bons argumentos. 

Pensar criticamente é algo com que nos defrontamos to-
dos os dias, e é um componente fundamental da nossa for-
mação numa verdadeira democracia. Precisamos pensar 
criticamente para sermos melhores cidadãos e melhores pro-
fissionais, quer sejamos professores, filósofos, advogados, 
juí zes, políticos, jornalistas, historiadores, médicos, artistas 
ou cientistas. Se dominarmos o pensamento crítico, teremos 
a possibilidade de participar de um modo mais produtivo nas 
relações interpessoais, pois as nossas propostas serão mais 
claramente formuladas e estarão mais bem fundamentadas. 
E não seremos tão facilmente enganados pelo mau jornalis-
mo, pela publicidade e pelos maus políticos. Teremos uma 
palavra sensata e fundamentada a dizer e poderemos contri-
buir para uma sociedade e para um ensino melhor.

Pensar criticamente significa uma enorme vantagem 
competitiva no mundo contemporâneo, em que estamos 
quase implacavelmente submetidos aos truques do mer-
cado, às falácias da internet, aos argumentos tendenciosos 
da mídia, e em que temos de agir tomando decisões, recla-
mando nossos direitos e confrontando opiniões interessei-
ras. Esse livro pretende também ser um auxílio na autodefe-
sa intelectual.
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Este livro constitui a versão e adaptação brasileira do 

manual norte-americano Critical Thinking (Wadsworth, Bel-

mont, CA, 1999) de autoria de Richard L. Epstein e do qual 

Walter A. Carnielli foi colaborador, detendo todos os direi-

tos autorais para o Brasil. A estrutura geral mantém-se, mas 

muitas coisas foram alteradas. O texto e os exemplos foram 

inteiramente revistos e adaptados, de forma a ir ao encon-

tro das necessidades, motivações e interesses do leitor bra-

sileiro. Procurou-se tornar o texto sedutor e útil para o lei-

go interessado em saber argumentar e pensar melhor, mas 

também para os estudantes de direito, comunicação, jor-

nalismo, pedagogia, letras, filosofia e ciências humanas em 

geral. E, considerando que o pensamento crítico nunca foi, 

infelizmente, ensinado no Brasil, procurou-se que o texto 

fosse também instigante para advogados, juízes, jornalis-

tas, políticos, administradores e todos os profissionais que 

precisam saber organizar seu pensamento e expor seus ar-

gumentos de forma convincente.

Todos os professores, independentemente das suas áreas, 

poderão beneficiar-se com a leitura deste texto. Os profes-

sores perceberão que o ensino crítico da sua própria disci-

plina é não só mais atraente para os seus estudantes, como 

mais próximo do que realmente acontecerá no dia a dia 

dos futuros profissionais. Eles vão ter de tomar decisões, 

construir hipóteses, apresentar argumentos – e não aplicar 

acriticamente as “receitas” dos manuais para fazer testes e 

exames. Em vez de se convidar o aluno a decorar uma de-

finição que mal compreende, o ensino crítico da disciplina 

convida-o a perceber por que razão as coisas são como são 

e a saber aplicar os seus conhecimentos.
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Prefácio à Primeira edição

O uso de quadrinhos merece uma explicação. Os quadri-

nhos foram desenhados cuidadosamente para reforçar e re-

lacionar ideias de forma não verbal, e para mostrar que a 

argumentação pode ser bem-humorada. Coincidentemente, 

depois que este livro já estava pronto, um artigo na revista 

Pesquisa da FAPESP (no 161, julho de 2009) avalia o quanto 

os quadrinhos podem ser amigos dos livros.

O estudo do pensamento crítico é uma ótima introdução 

ao estudo da lógica, e pode servir como uma primeira apro-

ximação à filosofia. O tipo de argumento que se estuda em 

filosofia é um desenvolvimento dos argumentos mais sim-

ples estudados nesta obra. O domínio destes argumentos 

não garante o domínio dos argumentos mais complexos da 

filosofia, mas é claramente uma vantagem: depois de se do-

minar o mais simples é mais fácil conseguir dominar o mais 

complexo. Cada capítulo traz uma seção de “Estudo com-

plementar” (cujo escopo vai se ampliando paulatinamente 

no decorrer do livro) com sugestões de leitura e uma breve 

indicação de como certas questões que tocamos aqui po-

dem ser melhor estudadas, algumas referindo-se a temas 

profundos da filosofia e dos fundamentos da ciência.

Mais ainda, o estudo do pensamento crítico serve como 

ajuda inestimável para a redação, tão valorizada nos gran-

des vestibulares e nos concursos importantes. Muitas ve-

zes a clareza argumentativa tem igual ou maior valor que o 

próprio estilo. Os exemplos e textos estão escritos em lin-

guagem clara, simples, sem nenhum pré-requisito, de modo 

que o estudante secundário preocupado com a redação para 

o vestibular e o candidato a concursos possam tirar daqui 

grande proveito.
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Ao estudar a argumentação, analisaremos formas erradas 
de persuasão, formas que queremos evitar porque usam as 
emoções de maneira ilegítima ou porque se baseiam no enga-
no. É claro que podemos usar este conhecimento para sermos 
maus advogados, maus políticos, maus jornalistas, maus filó-
sofos ou maus argumentadores – do mesmo modo que pode-
mos usar a física para matar inocentes com bombas atômicas, 
ou a publicidade para convencer as pessoas a comprar produ-
tos inadequados ou a votar em políticos pelas piores razões. 

Podemos fazer tudo isso. Mas, por outro lado, compreen-
der as bases da argumentação correta e do pensamento 
límpido nos possibilita aproximar da verdade e da justiça, e 
compreendemos que só quem é realmente incapaz de argu-
mentar bem pode acreditar que maus argumentos produzi-
riam bons resultados. 

Esperamos que este projeto seja útil ao leitor brasileiro e 
que possa contribuir para que argumentemos melhor. Uma 
característica fundamental deste livro é a análise dos argu-
mentos não somente entre válidos e inválidos, mas classifi-
cando aqueles que não são válidos numa escala que vai de 
“forte” a “fraco.” O que apresentamos aqui é uma verdadei-
ra nova teoria da argumentação, com bases sólidas na lógica 
contemporânea, claramente estruturada e que pode ser uni-
versalmente aplicada. Somente os argumentos válidos ou for-
tes são candidatos a bons argumentos, e saber produzir e re-
conhecer bons argumentos é o âmago do nosso trabalho. Só 
os bons argumentos oferecem conclusões verdadeiras. E a di-
ferença entre a verdade e a falsidade é muitas vezes a dife-
rença entre a clareza e a superstição, entre o preconceito e a 
justiça social, entre ser enganado e tomar decisões acertadas. 

Os AutOres
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1.1 Afirmações

Nesta obra, estudaremos o processo de persuasão. A 

persuasão supõe alguém que tenta persuadir e alguém que 

é objeto da tentativa de persuasão. A persuasão pertence a 

uma das seguintes categorias:

 � Alguém tenta me persuadir.

 � Eu tento persuadir alguém.

 � Eu tento persuadir‑me a mim mesmo.

Chamemos “argumento” à tentativa de persuadir alguém. 

Desde o tempo de Aristóteles que este termo, ou algum de 

seus equivalentes, tornou‑se corrente.

No entanto, isto não é correto. Suponha que um ladrão 

me aborda e me diga “Passe a carteira”. Eu não obedeço e o 

ladrão me aponta uma arma. Eu lhe dou a carteira. O ladrão 

persuadiu‑me. Mas isto não é um argumento.

Os tipos de tentativas de persuasão que estudaremos são 

os que têm ou podem ter expressão linguística. Isto é, tra‑

ta‑se de frases sobre as quais podemos pensar. Mas que 

tipo de frases?

Quando dizemos que um argumento é uma tentativa de 

persuadir, que coisa é essa exatamente da qual, por hipóte‑
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se, devemos ficar persuadidos? Será que devemos ficar per‑

suadidos a fazer algo? Se estamos tentando persuadir por 

meio de argumentos, o que está em causa é a questão de 

saber se algo é verdadeiro. E que coisa é essa? Uma frase, 

pois são as frases que são verdadeiras ou falsas. E só cer‑

tos tipos de frases: ameaças não, nem ordens, perguntas ou 

súplicas. Para que uma tentativa de persuadir possa classifi‑

car‑se como um argumento, deve exprimir‑se numa lingua‑

gem sem adornos desnecessários, cujas frases possam ser 

verdadeiras ou falsas: frases declarativas. 

Eis algumas frases declarativas:

 � Este tema é muito interessante.

 � Já viveram seres inteligentes em Marte.

 � Ninguém imagina as dificuldades que já vivi.

As frases seguintes não são declarativas:

 � Feche a porta!

 � Quantas vezes tenho de te dizer para limpar os pés antes 
de entrar em casa?

 � Quem me dera ser milionário!

 � Prometo dizer toda a verdade. 

No entanto, nem todas as frases declarativas são verda‑

deiras ou falsas: “Os sonhos verdes dormem em paz” é uma 

frase declarativa, mas não é verdadeira nem falsa – não tem 

sentido. Vamos dar um nome àquelas frases que são verda‑

deiras ou falsas, isto é, que têm um valor de verdade.

Asserção: Uma asserção é uma frase declarativa que 
pode ser encarada como verdadeira ou falsa (mas não 
ambas as coisas). 
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No capítulo 1 aprendemos que os argumentos são ten‑
tativas de persuadir usando afirmações. Por isso, temos de 
distinguir diferentes tipos de afirmações e estar atentos às 
frases que parecem afirmações, mas que não o são. É o que 
iremos aprender neste capítulo.

2.1 Frases vagas

2.1.1 Demasiado vago?

Estamos sempre ouvindo e lendo frases vagas:

 � As pessoas hoje são mais conservadoras do que costuma‑
vam ser. 

 � A liberdade é o maior bem.

 � Se ganharmos as eleições, faremos melhor.

 � A tradição filosófica ocidental esqueceu o Ser.

Estas frases parecem plausíveis; no entanto, como pode‑
mos saber se são verdadeiras? 

Frase vaga: Uma frase é vaga se o que o seu autor 
pretende dizer é impreciso ou indeterminado. 
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Mas não será tudo o que dizemos um pouco vago? Ima‑
gine que digo o seguinte: “O presidente chegou atrasado à 
reunião.” Qual reunião? O presidente de quê? O que quer di‑
zer “atrasado”? 5 minutos depois da hora marcada? 30 se‑
gundos? Como determinamos o momento que o presidente 
chegou? Quando entrou na sala? Mas onde começa a sala, 
exatamente? 

Isto é exagerado. Na maior parte dos casos, todos sabem 
o que a frase anterior quer dizer: todos os termos podem ser 
esclarecidos (de qual presidente se trata, de qual reunião, 
quanto atrasado ele está), e a frase não é assim tão vaga 
que não possamos concordar que tem um valor de verdade. 
Não se trata de saber se a frase é vaga, mas de saber se é ex‑
cessivamente vaga, dado o contexto, para que possamos dizer 
que tem um valor de verdade.

2.1.2 Fronteira imprecisa (maus argumentos)

Às vezes não se pode ver onde começa a luz e termina a escuridão.
Mas o fato de não podermos traçar uma linha de demarcação não 
significa que não haja diferença entre os extremos.

Precisamos, todos os dias, nos apoiar em conceitos que 
são algo vagos. Às vezes, as pessoas ficam confundidas (ou 
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Um argumento é uma coleção de afirmações. Mas nem 
todas as coleções de afirmações constituem um argumen‑
to. Para termos um argumento, temos de querer ligar as 
premissas à conclusão: temos de querer que as premissas 
“conduzam” ou “estabeleçam” ou “sustentem” a conclusão. 

A busca por argumento corretos, e em particular por bons 
argumentos, por aqueles que hoje poderíamos chamar de 
argumentos sólidos, começou há mais de 20 séculos na po‑
lêmica iniciada por Sócrates contra os sofistas, continuada 
por Platão e levada adiante por Aristóteles. Praticamente, to‑
das as questões que podemos levantar sobre a natureza dos 
argumentos foram já levantadas no tratado que dá origem à 
lógica, os “Tópicos” de Aristóteles, devotados ao treino inte‑
lectual, aos contatos com outras pessoas e ao conhecimen‑
to científico e filosófico. Devemos ter claro, contudo, que a 
linguagem, os métodos e certos pressupostos de Aristóteles 
irão forçosamente se diferenciar da visão contemporânea.

O que faz um argumento ser bom? Não é desejável que 
um bom argumento seja aquele que persuade realmente al‑
guém. Quem? Nós? Eu? O leitor? Talvez eu esteja mal dis‑
posto ou bêbado e nada seja capaz de me persuadir. Será 
que isso significa que o argumento é mau?
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Não. Um argumento é bom ou mau independentemente 
de mim, de nós, e do leitor.

Bom argumento: Um bom argumento é aquele em que 
há boas razões para que as premissas sejam verdadeiras, 
e as premissas apresentam boas razões para acreditar na 
verdade da conclusão.

A maior parte deste livro versará sobre o que se podem 
considerar “boas razões”. Queremos obter uma definição 
que faça frases como “Isto é um bom argumento” serem 
afirmações objetivas. O fato de um argumento poder ser 
bom ou deixar de sê‑lo não é uma questão de gosto. E é im‑
portante notar aqui (mas isso ficará claro mais adiante) que 
um bom argumento é muito mais abrangente que um argu‑
mento meramente válido ou correto.

Antes de mais nada, é bom esclarecer que a definição 
não implica que um argumento convincente seja bom. Mui‑
tos de nós nos deixamos cotidianamente convencer pela 
propaganda ou pelos políticos sem ter de fato boas razões. 
Após compreender o que este livro tem a dizer você ficará 
bem menos vulnerável a esse tipo de ataque.

Podemos começar por tomar nota do seguinte: para que 
um argumento seja bom, tem de passar por dois testes.

 1. Temos de ter boas razões para pensar que as premissas 
são verdadeiras.

 2. As premissas conduzem, sustentam, estabelecem a 
conclusão.

Estes dois testes são independentes entre si, como os se‑
guintes dois exemplos mostram.
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4.1 A necessidade de reparar argumentos

Muitos dos argumentos que encontramos estão expos‑
tos de forma bastante elíptica. Muitas vezes, nem todas as 
premissas necessárias são apresentadas; outras vezes, não 
se formula a própria conclusão. Repare na seguinte troca de 
palavras:

Maria:   A Clara teve de ir para o Hospital com um ataque 
de asma assim que saiu da casa de um amigo que 
tem um gato. Ela ficou muito mal. Deve ser alérgica 
a gatos.

João:  Você não está raciocinando como deve ser. Isso 
não é um argumento válido.

João não deveria criticar Maria tão duramente. Mas ele 
está passando por uma fase usual quando se começa a es‑
tudar argumentos: se o argumento não for formulado de um 
modo completamente perfeito, pensamos que é um mau 
argumento. 

Acontece que a Maria apresentou realmente um bom ar‑
gumento, apenas deixando de fora uma premissa óbvia: 
“Quase todas as pessoas que têm um ataque de asma ime‑

caixa de ferramentas
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diatamente depois de terem estado expostas a gatos são 

alérgicas a gatos”. Por que razão devemos nos dar ao traba‑

lho de dizer o que todos sabem, se é óbvio que foi isso que 

deixamos de fora? Há outros argumentos em que é a con‑

clusão que não é formulada, por ser também óbvia. 

Normalmente deixamos tanta coisa de fora nos nossos 

argumentos que se dermos atenção unicamente ao que é 

realmente formulado o argumento ficará sem sentido. Algu‑

mas vezes entendemos o argumento pelo contexto, mas em 

outras vezes temos de reescrever muitos argumentos com 

que nos deparamos acrescentando uma premissa não for‑

mulada ou mesmo uma conclusão não formulada. 

Mas em que casos se justifica que acrescentemos uma 

premissa não formulada? Como sabemos se reescrevemos 

bem um argumento ou se, ao contrário, nos limitamos a 

acrescentar os nossos próprios preconceitos? E, por outro 

lado, como podemos reconhecer os casos em que um argu‑

mento não pode ser reparado?

4.2 O Princípio da Discussão Racional

Obviamente, não faz sentido reparar um argumento se a 

outra pessoa não estiver sendo racional. Mas o que signifi‑

ca dizer que uma pessoa é racional?

Suponha que um argumento parece bom, mas que eu 

penso mesmo assim que a conclusão é falsa. Nesse caso, 

tenho de mostrar que a conclusão não segue realmente das 

premissas, ou que pelo menos uma premissa é falsa. Caso 

contrário, eu estaria negando os próprios princípios da deli‑
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5.1 A avaliação de premissas

Relembremos os três testes por que um argumento deve 

passar para ser bom:

 1. Deve haver boas razões para aceitar suas premissas.

 2. O argumento deve ser válido ou forte.

 3. Suas premissas devem ser mais plausíveis do que sua 

conclusão.

Nos dois últimos capítulos, vimos como avaliar a ques‑

tão de saber se as premissas sustentam a conclusão. Ago‑

ra vamos ver em que casos encontramos boas razões para 

aceitar as premissas. 

Mas por que razão devemos nos limitar a aceitar as pre‑

missas? Este livro é sobre métodos de persuasão. Não deve‑

riam todas as afirmações ser apoiadas por argumentos? Isso, 

obviamente, não se pode exigir: se exigirmos uma justifica‑

ção para cada afirmação, nunca mais acabaremos o proce‑

dimento. E nunca mais começaríamos. Quando alguém faz 

uma afirmação, temos de decidir se a aceitamos ou não.
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