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“E aqueles que foram vistos dançando foram
julgados insanos por aqueles que não podiam
escutar a música.”

Friederich Nietzsche







Antes de apresentar a sugestão de leitura, vamos
acompanhar um roteiro lógico introdutório (perdão pela
redundância).

A ideia central consiste em ampliar o foco, afastar o
observador do ponto principal para compor um pano de
fundo e embasar o assunto principal a partir de
conceitos convergentes.

A ordem apresentada não é, necessariamente
cronológica.





Trilogia do mesmo autor de:
- 1808
- 1822
- 1889



“Os habitantes parecem saber bem pouco
acerca dos requintes da vida, passando a
maior parte do tempo na mais completa
indolência e lendo pouquíssimos livros,
pois conhecimento não está no rol de suas
preocupações. É política assente do
governo manter o povo na ignorância, já
que isso o faz aceitar com mais docilidade
as arbitrariedades do poder.”
Jemima Kindersley, agosto de 1764, ao
fazer uma escala em Salvador a caminha da
Índia.
Página 137
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Este livro está aqui com o intuito
de, se alguém já teve a sorte de ler
livros que traçam uma linha
histórica, seja a respeito de qual
for o assunto ou tema, que pera o
preconceito de que a Matemática é
difícil e para poucos.
Alguns capítulos podem conter
conceitos mais densos e que
exigem bom conhecimento de
cálculo, mas o aspecto histórico de
construção do conceito é,
simplesmente, maravilhoso.



Assunto principal de hoje.
Estraga-prazeres:
1- Capítulo 10 – O dragão na minha
garagem.
2- Capítulo 12 – A arte refinada de
detectar mentiras. Descreve 20 falácias
comuns nas argumentações.
3- Capítulo 19 – Não existem perguntas
imbecis. Impossível não me lembrar do
Prof. Sérgio e do Rodrigo.

1995-1996



Exemplos de falácias:
Página 244: Ad hominem (Ao homem), quando atacamos o
argumentador e não o argumento.
Página 245: Petição de princípio (supor a resposta), por
exemplo, “Devemos instituir a pena de morte para
desencorajar o crime violento.”.
Página 247: Dicotomia falsa – considerando apenas os dois
extremos num continuum de possibilidades intermediárias,
exemplos: “Meu marido é perfeito, eu estou sempre errada”,
“Ame o seu país ou odeie-o” (está lá no livro, não fui eu que
criei).



Sempre que tiver dúvida sobre algum assunto sobre o
qual não tiver algum domínio, lembre-se de uma
postagem feita por uma pessoa ao defender, no twitter, o
terraplanismo:
“A Sociedade da Terra Plana possui seguidores em todo o
globo.”


