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Introdução

A lógica da ciência é a lógica dos negócios e da vida.
John Stuart Mill
Antigamente, quando muitos trabalhavam com medições topográficas, fazia
sentido exigir que quase todo estudante que entrasse para uma faculdade de elite
tivesse noções de trigonometria. Hoje, faz muito mais sentido que esse estudante
tenha conhecimentos básicos de probabilidade, estatística e análise de decisões.
Lawrence Summers, ex-reitor da Universidade Harvard
A palavra “cosseno” nunca aparece.
Roz Chast, Secrets of Adulthood [Segredos da idade adulta]

Você pagou doze dólares em um ingresso de um filme, mas, depois de meia
hora, está achando desinteressante ou chato. É melhor ficar na sala ou ir
embora?
Você possui duas ações. Uma delas tem se saído bem ao longo dos últimos
anos, mas a outra perdeu um pouco do valor desde a compra. Você precisa de
dinheiro e tem que vender uma delas. Qual delas você vende, a que tem gerado
lucro para evitar realizar a perda da ação malsucedida? Ou vende a que tem
se saído mal, na esperança de que a bem-sucedida continue se valorizando?
9
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Você precisa escolher entre dois candidatos para uma vaga de emprego.
O candidato A tem mais experiência e recomendações mais sólidas do que
o candidato B, que, por sua vez, lhe parece mais inteligente e ativo do que o
candidato A. Quem você contrata?
Você é o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa. Muitas
mulheres escreveram reclamando que se candidataram a vagas, mas foram preteridas por homens com menos qualificações profissionais. Como descobrir
se de fato está havendo uma discriminação de gênero?
Recentemente, a revista Time noticiou que os pais não deveriam tentar
controlar a alimentação dos filhos, porque isso aumenta as chances de que
eles sofram de obesidade. Percebeu algo suspeito nessa afirmativa?
Pessoas que ingerem uma ou duas doses de bebida alcoólica por dia têm
menos problemas cardiovasculares. Supondo que você beba menos que essa
média, seria bom aumentar o consumo? Se bebe mais, seria melhor diminuir?
Problemas como esses não aparecem em testes de qi, porém há formas mais e
menos inteligentes de resolvê-los. Ao terminar de ler este livro, você terá à disposição uma ferramenta cognitiva que lhe permitirá pensar sobre problemas como
esses — além de vários outros — de maneira bem diferente da que pensaria agora.
Em praticamente todos os casos, essas ferramentas são conceitos, princípios e
regras de inferência desenvolvidos em diversos campos de estudo — sobretudo
a psicologia e a economia — por cientistas, estatísticos, especialistas em lógica e
filósofos. Às vezes, abordar os problemas seguindo a lógica do bom senso produz
erros de julgamento e ações infelizes. Os conceitos deste livro vão mostrar a você
como pensar e agir de forma mais eficaz. As ideias vão servir para complementar
seu bom senso com regras e princípios que você pode aprender a aplicar de maneira automática e sem esforço em incontáveis problemas que surgem no dia a dia.
Este livro aborda algumas das questões primordiais sobre como raciocinar
e fazer inferências válidas. O que funciona (para tudo: desde por que nosso
amigo age de um jeito tão irritante até por que o lançamento de um produto
não dá certo) como explicação? Como diferenciar eventos ligados por uma
relação de causa e efeito daqueles que só estão associados no espaço ou no
tempo? Quais as características de uma boa teoria — tanto na ciência quanto
no dia a dia? Como distinguir as teorias que podem ser falsificadas das que
não podem? Se temos uma teoria sobre que tipos de negócios ou práticas
profissionais são eficazes, como testá-la de forma convincente?
10
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A mídia nos bombardeia com supostas descobertas científicas, muitas das
quais estão equivocadas. Como avaliar as alegações científicas conflitantes
veiculadas por ela? Quando devemos nos fiar nos especialistas — supondo
que sejamos capazes de encontrá-los —, e quando ficar com o pé atrás?
E o mais importante de tudo: como aumentar as chances de fazermos escolhas mais adequadas aos nossos propósitos e melhorar a vida que levamos,
bem como a dos outros?

É POSSÍVEL MESMO APRENDER A RACIOCINAR?

Será que as pessoas podem mesmo aprender a pensar de modo mais eficaz?
Não apenas saber mais fatos, como a capital do Uzbequistão ou a maneira
de descobrir a raiz quadrada de um número, mas aprender a raciocinar mais
corretamente para resolver problemas pessoais e profissionais de forma mais
satisfatória?
A resposta para essa pergunta está longe de ser óbvia, embora ao longo de
2600 anos incontáveis filósofos e educadores tivessem certeza de que sim,
era possível aprender a raciocinar. Platão disse: “Até os estúpidos, quando
recebem treinamento aritmético, [...] sempre se tornam muito mais sagazes
do que seriam se não o recebessem. [...] Devemos nos esforçar para persuadir
aqueles que vão se tornar nossos líderes a aprender aritmética”. Mais tarde,
os filósofos romanos acrescentaram o estudo da gramática e os exercícios de
memorização às práticas capazes de aprimorar o raciocínio. Os escolásticos
da Idade Média davam ênfase à lógica, especialmente aos silogismos (exemplo:
Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal).
Os humanistas da era do Renascimento acrescentaram latim e grego à lista,
possivelmente porque achavam que esses idiomas haviam contribuído para o
sucesso das antigas civilizações.
A fé nos exercícios de matemática, lógica e linguística era tão grande que no
século xix alguns acreditavam que bastava exercitar o cérebro com sistemas de
regras difíceis — qualquer sistema de regras difícil — para tornar o praticante
mais inteligente. Um educador desse período era capaz de dizer: “Como inglês e professor, digo que é impossível desenvolver para os garotos ingleses
um instrumento de ensino melhor do que o latim. A aquisição de um idioma
11
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não tem importância educativa; o que importa é o processo de aquisição. O
grande mérito do latim como instrumento de ensino é sua enorme dificuldade”.
Nunca houve a menor evidência da veracidade de qualquer dessas visões
educativas — das proferidas por Platão às do antiquado professor de latim.
Então, no começo do século xx, os psicólogos começaram a produzir evidências científicas sobre o raciocínio e sobre como aperfeiçoá-lo.
Os primeiros retornos para o que passou a se chamar “metodologia formal” não foram positivos — pois o foco do treinamento era em como pensar,
em vez de no que se deveria saber. Na virada do século, Edward Thorndike
afirmou que nenhuma carga de exercício mental ou treinamento em regras de
pensamento abstratas tornava as pessoas mais inteligentes e declarou morta
a teoria educacional da “aprendizagem do latim”. Ele sustentava que seus
experimentos provavam que a “transferência de treinamento” de uma tarefa
cognitiva para outra só se dava caso os problemas tivessem traços concretos
extremamente similares. Contudo, as tarefas que Thorndike estudou não
envolviam raciocínio de fato: por exemplo, ele concluiu que cortar letras de
uma frase não fazia aumentar a velocidade com que o praticante cortava partes da fala em um parágrafo. Isso certamente passa longe do que se poderia
considerar raciocínio.
Herbert Simon e Allen Newell, os maiores cientistas da computação de
meados do século xx, também afirmaram, e apresentaram provas mais contundentes, que as pessoas não eram capazes de aprender regras abstratas para
raciocinar. No entanto, seus argumentos tinham base em observações bastante
limitadas. Aprender a resolver o problema das torres de Hanói (jogo que tem
como objetivo transferir uma pilha de discos de um mastro a outro, evitando
colocar um disco maior em cima de outro menor; talvez você tenha brincado com ele quando criança) não melhorava o desempenho no problema dos
canibais e missionários, que requer um plano para atravessar de bote um rio
com missionários sem permitir em momento algum que eles fiquem em menor
número que os canibais, nas margens ou no bote em si. Os dois problemas
apresentam a mesma estrutura formal, mas não houve transferência de treinamento sobre como resolver um problema para a habilidade de resolver o
outro. O resultado foi interessante, mas não chegou a nos convencer de que
treinar para a resolução de certo problema poderia um dia ajudar a resolver
um problema de estrutura semelhante.
12
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Jean Piaget, o grande psicólogo cognitivo suíço que estudou o aprendizado
infantil, era uma exceção ao consenso de meados do século xx que arbitrava
contra as regras abstratas para o raciocínio. Ele acreditava que as pessoas de
fato possuíam essas regras, entre as quais regras lógicas e “esquemas” para
entender conceitos, como o da probabilidade. Piaget achava que essas regras
não podiam ser ensinadas; em vez disso, só podiam ser induzidas, conforme
a criança vai se deparando com mais e mais problemas que só conseguirá
resolver se usar uma regra específica que descobrirá por si só. Além disso,
segundo ele, o conjunto de regras abstratas para o entendimento do mundo
já está completo na adolescência, e toda pessoa cognitivamente normal acaba
apresentando os mesmos conjuntos de regras.
Piaget acertou sobre a existência de conceitos abstratos e sistemas de regras
aplicáveis no dia a dia, mas errou em tudo mais. Os sistemas de regras podem
ser tanto ensinados como induzidos. Além disso, somos capazes de aprendê-los bem depois da adolescência, e cada pessoa difere drasticamente da outra
no que diz respeito ao conjunto de regras usado para raciocinar.
Os psicólogos do início do século xx que se opunham ao conceito de
metodologia formal tinham razão sobre uma questão bem importante: não é
exercitando o cérebro que as pessoas se tornam mais inteligentes. Sob certos
aspectos, mas não todos, o cérebro funciona como um músculo. Praticamente
qualquer peso que você levante vai deixá-lo mais forte. Mas é bem improvável
que você fique mais inteligente ao pensar em praticamente qualquer coisa de
formas antiquadas. É quase impossível que o fato de aprender latim melhore
muito sua habilidade para o raciocínio. A natureza dos conceitos e das regras
que você está tentando aprender é fundamental no que diz respeito aos músculos da mente. Enquanto alguns são inúteis para a malhação cerebral, outros
são fundamentais.

IDEIAS QUE VIAJAM

A ideia para este livro surgiu do meu fascínio pelo fato de que as ideias
de cientistas de certo campo de estudo podem ser extremamente valiosas em
outros. Um jargão muito em voga no meio acadêmico é “interdisciplinaridade”.
Tenho certeza de que algumas pessoas que usam o termo talvez não sejam
13
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capazes de dizer por que a pesquisa interdisciplinar é uma boa ideia. Mas ela
é, e vou lhe dizer por quê.
Com frequência, a ciência é descrita como um “tecido inconsútil”. Isso significa que os fatos, os métodos, as teorias e as regras de inferência descobertos
em certo campo de estudo podem ser úteis em outros. E que a filosofia e a
lógica podem afetar o raciocínio em literalmente todos os campos da ciência.
A teoria de campo na física originou a teoria de campo na psicologia. Os
físicos moleculares usam estatísticas desenvolvidas por psicólogos. Cientistas
que estudam as práticas agrícolas inventaram ferramentas estatísticas cruciais
para cientistas comportamentais. Teorias desenvolvidas por psicólogos para
descrever como ratos aprendem a percorrer labirintos conduziram cientistas
da computação em seu esforço para ensinar máquinas a aprender.
A teoria da seleção natural proposta por Darwin deve muito às teorias dos
filósofos escoceses sobre sistemas sociais criadas no século xviii, em especial
à teoria de Adam Smith, que afirma que a riqueza de uma sociedade é criada
por atores racionais que vão atrás de seus interesses particulares.1
Atualmente, os economistas têm feito importantes contribuições para a
compreensão da inteligência e do autocontrole humanos. A psicologia cognitiva
transformou os pontos de vista da economia sobre como as pessoas realizam
escolhas, e, ao adotarem técnicas experimentais utilizadas por psicólogos
sociais, os economistas têm expandido em muito as ferramentas científicas
que vêm usando.
Os sociólogos modernos devem muito aos filósofos dos séculos xviii e
xix que teorizaram sobre a natureza da sociedade. Tanto os psicólogos cognitivos quanto os sociais têm ampliado o alcance das questões levantadas por
filósofos, e começaram a propor respostas para alguns dilemas filosóficos que
há muito persistem. Questões sobre a ética e a teoria do conhecimento vêm
guiando a pesquisa de psicólogos e economistas. Os estudos e conceitos da
neurociência estão transformando a psicologia, a economia e até a filosofia.
Alguns exemplos das minhas pesquisas vão mostrar até que ponto um
campo da ciência pode pegar emprestados conceitos de outro.
Sou psicólogo social de formação, mas a maior parte das minhas primeiras
pesquisas era voltada para os hábitos alimentares e para a obesidade. Quando
comecei o trabalho, presumia-se que o excesso de comida causava a obesidade,
o que era corroborado pelos pontos de vista científico e médico. Mas com o
14
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tempo ficou claro que, na verdade, a maior parte dos obesos passava fome.
Os psicólogos que estudavam a obesidade pegaram emprestado da biologia
o conceito homeostático de “ponto de equilíbrio”. O corpo tenta manter um
ponto de equilíbrio para a temperatura, por exemplo. Os obesos têm um ponto
de equilíbrio para a razão entre gordura e outro tecido diferente daquele de
pessoas com peso normal. Mas as normas sociais ditam que eles devem ficar
magros, e por isso estão sempre com fome.2
O problema que estudei em seguida foi como as pessoas entendem as
causas dos comportamentos delas próprias e dos outros. A teoria de campo
na física gerou pesquisas que mostraram que, com frequência, fatores situacionais e contextuais têm mais peso na produção de um comportamento do
que disposições pessoais, tais como traços de personalidade, habilidades e
preferências. Essa conceitualização tornou mais fácil ver que as explicações
causais para o comportamento — tanto o nosso quanto o alheio, e até o de
objetos — tendem a deixar de lado os fatores situacionais e a enfatizar demais
os fatores disposicionais.
Ao estudar as atribuições causais, ficou claro para mim que, na maior parte
do tempo, pouco refletimos sobre as causas do nosso comportamento; além
disso, não temos nenhum acesso direto aos nossos processos de pensamento.
Esse trabalho de autoconscientização deve muito a Michael Polanyi, químico
de formação que se tornou filósofo da ciência.3 Ele argumentava que a maior
parte do nosso conhecimento, mesmo sobre assuntos do nosso campo de
atuação — talvez especialmente sobre esses assuntos —, é “tácita”, e portanto
difícil ou impossível de articular. Um trabalho que realizei com outros pesquisadores sobre as circunstâncias da introspecção pôs em dúvida qualquer
pesquisa que dependa de autoavaliações sobre os processos mentais e as causas
de algum comportamento apresentado pelo próprio avaliador. Como resultado
desse trabalho, houve mudanças em técnicas de medição da psicologia e de
todas as ciências comportamentais e sociais. A pesquisa também convenceu
alguns estudantes de direito de que autoavaliações que busquem descobrir
motivações e objetivos podem ser bem falíveis — não porque a pessoa avaliada queira se valorizar ou se proteger, mas porque não temos acesso a grande
parte da vida mental.
Os erros descobertos nas autoavaliações me levaram a refletir sobre a
precisão das nossas inferências no dia a dia. Seguindo os psicólogos cogni15
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tivos Amos Tversky e Daniel Kahneman, comparei o raciocínio de pessoas
para padrões científicos, estatísticos e lógicos e concluí que diversos tipos de
julgamento estavam sistematicamente errados. Com frequência, as inferências violam princípios da estatística, da economia, da lógica e da metodologia
científica básica. Alguns trabalhos publicados por psicólogos a respeito dessas
questões têm influenciado filósofos, economistas e formuladores de políticas.
Por fim, realizei uma pesquisa que mostrou que, às vezes, orientais e
ocidentais fazem inferências sobre o mundo de formas fundamentalmente
diferentes. Essa pesquisa tomou por base ideias de filósofos, historiadores e
antropólogos. Fiquei convencido de que os hábitos de pensamento orientais,
que têm sido chamados de dialéticos, proporcionam ferramentas poderosas
para o pensamento, capazes de gerar benefícios para os ocidentais tanto quanto
têm ajudado os orientais há milênios.4

O PENSAMENTO CIENTÍFICO E FILOSÓFICO PODE SER ENSINADO
DE MANEIRAS QUE AJUDAM O RACIOCÍNIO NO DIA A DIA

Minha pesquisa sobre o raciocínio teve efeitos contundentes no meu cotidiano. Estou sempre descobrindo que muitos dos conceitos que permeiam
diferentes campos científicos também afetam minha forma de abordar problemas profissionais e pessoais. Ao mesmo tempo, sempre acabo sendo alertado
sobre meu próprio insucesso em usar os tipos de ferramentas de raciocínio
que estudo e ensino.
Naturalmente, comecei a me perguntar se os pensamentos das pessoas sobre
eventos cotidianos são afetados por sua formação, pelos conceitos que aprendem em sala de aula. De início, eu tinha sérias dúvidas de que um curso sobre
uma ou outra abordagem ao raciocínio poderia causar o tipo de impacto que
a longa exposição aos conceitos causou em mim. Continuei influenciado pelo
ceticismo típico do século xxi sobre a possibilidade de ensinar a raciocinar.
Mas eu estava completamente enganado. Acontece que os cursos que os
universitários fazem na faculdade podem de fato afetar suas inferências sobre
o mundo, e por vezes isso fica bem claro. Regras de lógica, princípios estatísticos (como a lei dos grandes números e o fenômeno da regressão à média),
princípios de metodologia científica (por exemplo, como estabelecer grupos de
16
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controle ao formular afirmativas sobre causa e efeito), princípios da economia
clássica e conceitos da teoria da decisão: tudo influencia o modo de pensar
os problemas que surgem no dia a dia5 e afeta o raciocínio das pessoas sobre
eventos esportivos, procedimentos mais eficazes para contratar um funcionário
e até a forma de abordar questões sem importância (por exemplo: vale a pena
comer até o final uma refeição que não está muito gostosa?).
Como alguns cursos universitários aumentam significativamente a capacidade de raciocinar sobre eventos do dia a dia, decidi descobrir se conseguia
ensinar esses conceitos em laboratório.6 Meus colegas e eu desenvolvemos
técnicas para ensinar regras de inferência úteis para quem deseja raciocinar
sobre problemas comuns, pessoais ou profissionais. Como se constatou, os
estudantes aprenderam prontamente durante as curtas sessões. As aulas sobre o conceito estatístico da lei dos grandes números afetaram sua forma de
raciocinar sobre quanta evidência é necessária para se chegar a crenças precisas sobre um objeto ou uma pessoa. As aulas sobre o princípio econômico
de como evitar o custo de oportunidade afetaram sua forma de raciocinar
sobre o uso do tempo. O mais impressionante de tudo foi que às vezes fizemos perguntas a participantes, semanas depois, em contextos nos quais eles
não sabiam que estavam sendo estudados, como em pesquisas por telefone
pretensamente conduzidas por pesquisadores de opinião, e ficamos satisfeitos ao descobrir que muitas vezes eles retinham uma sólida habilidade para
aplicar os conceitos a problemas comuns fora do contexto do laboratório no
qual os haviam apreendido.
Ainda mais importante, descobrimos como ampliar em muito o alcance das
regras de inferência a problemas cotidianos. Podemos ter controle total sobre
bons princípios de raciocínio em certo campo e, mesmo assim, não sermos
capazes de aplicá-los à infinidade de problemas com que nos deparamos no
dia a dia. Mas é possível tornar esses princípios inferenciais mais acessíveis e
utilizáveis. A chave está em aprender a contextualizar eventos, de forma que
fique nítida a relevância dos princípios para as soluções de problemas específicos, bem como em aprender a codificar eventos de modo que seja possível
aplicarmos os princípios a eles. Normalmente, não pensamos em formar impressões da personalidade de um indivíduo como um processo estatístico que
consiste na amostragem de um conjunto de eventos, mas é exatamente assim
que funciona. E, ao enquadrá-los desse jeito, nos tornamos mais prudentes ao
17
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lidar com certos tipos de personalidade e capazes de prever o comportamento
de um indivíduo no futuro.
Diversos critérios me guiaram enquanto eu escolhia os conceitos sobre os
quais escrever.
1. O conceito precisava ser importante — tanto para a ciência quanto para
a vida. Desde a Idade Média existem toneladas de silogismos por aí,
mas poucos têm relevância, mesmo que mínima, para a vida cotidiana,
e foram esses que coloquei no livro. Centenas de raciocínios falaciosos
foram identificados, mas somente um número relativamente pequeno
configura erros que pessoas inteligentes de fato cometem com alguma
frequência. É desses poucos raciocínios que eu trato.
2. O conceito precisava ser ensinável — ao menos na minha opinião. Tenho certeza de que muitos desses conceitos são ensináveis de tal forma
que se torna possível usá-los em atividades científicas e profissionais, e
no dia a dia. Isso vale para muitos conceitos ensinados em faculdades,
e ensinei muitos deles com sucesso, além de vários outros, em breves
sessões de laboratório. O restante dos conceitos é similar o suficiente
aos que sei que são ensináveis, por isso resolvi incluí-los no livro.
3. A maioria dos conceitos forma o núcleo dos sistemas de pensamento.
Por exemplo, todos os conceitos ensinados no fundamental primeiro
semestre da faculdade de estatística constam deste livro. Eles são essenciais para o raciocínio sobre uma enorme variedade de problemas,
que vão desde escolher o tipo de plano de aposentadoria a ter ou não
informações suficientes para decidir se certo candidato a emprego
daria um bom funcionário. No entanto, fazer faculdade de estatística
não o ajudará muito a resolver esses problemas. Em geral, ensina-se a
estatística de tal forma que as pessoas são levadas a crer que ela só se
aplica a certos tipos de dados e de variedade bem limitada. Este livro
proporciona o que é necessário: a habilidade de codificar eventos e
objetos de maneira que seja possível aplicar a eles versões primitivas
de princípios estatísticos. Além disso, apresenta os conceitos básicos
da lógica formal e os mais importantes da microeconomia e da teoria
da decisão, os princípios básicos do método científico e sua forma de
aplicá-los à resolução de problemas do dia a dia, os princípios bem
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