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A todos aqueles que procuram soluções sérias e eficientes para uma das 
maiores tragédias que se podem abater sobre um indivíduo ou uma sociedade: 

o desperdício de talentos. Afinal, “the saddest thing in life is wasted talent” 
(A Bronx Tale).





VII

agRadeCimentos

A Deus e à minha família (Paulo Penteado de Faria e Silva Junior, Maria 
Luiza Penteado de Faria e Silva – Mailú e Carolina Penteado de Faria e Silva), 
sempre, por tudo.

À Thaís de Kássia, por ter passado a fazer parte, de forma tão intensa e 
definitiva, da minha vida.

Ao Professor Nelson Gomes, modelo de raciocínio rigoroso, por ter aceita-
do o desafio – e dele se desincumbido de forma segura, presente e esclarecedora 
– de conduzir meus passos nesta jornada na “selva oscura” dos argumentos reais.

Ao Ministro Cezar Peluso e aos competentes colegas com quem comparti-
lhei a sublime e gratificante experiência de trabalhar em seu gabinete.

Aos amigos de São Paulo e Brasília, especialmente àqueles integrantes do 
“GVSanFran”, a quem agradeço, nas pessoas de Flávio Campestrin Bettarello, 
Gustavo Mathias Alves Pinto e Hector Rodrigo Ribeiro Paes Ferraz.

A todos esses, agradeço, enternecido, pela perene disposição para ajudar e 
por compreenderem a constância da minha ausência.





IX

sUmáRio

PREFÁCIO ............................................................................................... XIII

APRESENTAÇÃO .................................................................................. XIX

INTRODUÇÃO ...................................................................................... 1
I. Delimitação do problema a ser estudado ........................................ 1
II. Objetivos .............................................................................................. 4
III. Justificativa do tema ......................................................................... 7
IV. Metodologia ....................................................................................... 9

Primeira Parte

ASPECTOS TEÓRICO-DESCRITIVOS ............................................. 13
I. Políticas públicas de ação afirmativa: breves delineamentos 

sobre a questão específica da reserva de cotas ................................ 13
II. Teoria da argumentação e lógica informal .................................... 18

1. Estudos sobre a linguagem natural e sua relevância filosófica 18
2. Linguagem e argumentação............................................................ 20
3. Interesses e fronteiras da lógica informal e da teoria 

da argumentação .............................................................................. 22
4. Identificação das principais categorias de análise ...................... 25

4.1. Elementos lógico-linguísticos relevantes ............................... 25



X

4.1.1 Atos linguísticos, de fala e de conversação ...................... 25
4.1.2 Usos da linguagem e do argumento ................................. 26
4.1.3 Frases e proposições ............................................................. 27
4.1.4 Premissas, inferências e conclusões: identificação e 

análise dos constituintes do argumento .......................... 29
4.1.5 Definições, conceitos e significados .................................. 32
4.1.6 Analogias ................................................................................ 37

4.2 Avaliação e crítica: bons argumentos...................................... 38
4.2.1 Dedução, indução e abdução ............................................. 39
4.2.2 Validade .................................................................................. 40
4.2.3 Correção ................................................................................. 41
4.2.4 Bom argumento: plausibilidade e abordagem 

ARS (aceitabilidade, relevância, suficiência) ................... 42
4.2.5 Persuasão, convencimento e cogência .............................. 46

4.3 Argumentação prática ................................................................ 49
4.3.1 Peculiaridades dos argumentos voltados para a ação .... 49
4.3.2 Padrões recorrentes .............................................................. 57

4.4 Esquemas argumentativos ......................................................... 60
4.4.1 Estratégias, táticas e técnicas .............................................. 61
4.4.2 Campos argumentativos ..................................................... 62

4.5 As regras do diálogo e da argumentação racional ................ 65
4.6 Transgressões às regras: movimentos argumentativos 

errôneos ........................................................................................ 67
4.6.1 Falácias ................................................................................... 67
4.6.2 Divisões e distinções ............................................................ 74
4.6.3 Grupos e indivíduos ............................................................ 77

Segunda Parte

ANÁLISE E AVALIAÇÃO .................................................................... 79
I. Análise e avaliação dos argumentos sobre cotas no Brasil........... 79

A. Argumentos favoráveis às cotas .................................................... 81
B. Argumentos contrários às cotas .................................................... 99
C. Campos de argumentos ................................................................. 108

1. Fundamentos político-filosóficos .............................................. 109
2. Fundamentos jurídicos ................................................................ 114

2.1. O debate jurídico no Brasil .................................................. 114
2.1.1. ADI n. 2.858 ..................................................................... 115
2.1.2. ADPF n. 186 ..................................................................... 118



XI

2.1.3. Síntese dos argumentos e padrões recorrentes............ 161
2.2. O debate jurídico nos EUA .................................................. 165

3. Fundamentos socioeconômicos ................................................. 168
4. Fundamentos históricos .............................................................. 174
5. Fundamentos educacionais ......................................................... 177

 6. Interação e complementaridade entre os campos ................... 182

terceira Parte

SÍNTESE CONCLUSIVA ...................................................................... 185
I. Principais conclusões .......................................................................... 185
II. Referências ........................................................................................... 189





XIII

Existe alguma conexão entre lógica e democracia? Essa pergunta pode pa-
recer estranha, mas a resposta a ela é positiva. Sim, ainda que indireta, há uma 
relação entre lógica e democracia, articulada por meio da ideia de argumento. 
Em qualquer sociedade há conflitos, mas nenhuma forma de organização huma-
na pode subsistir sem algum recurso capaz de mediá-los. Nas sociedades demo-
cráticas, uma das formas cruciais para a superação de diferenças é a evolução da 
palavra em direção ao argumento, com o quê o conflito transforma-se em luta 
simbólica ou confronto socialmente admissível. Na Atenas do século V a.C., os 
homens livres reuniam-se na Assembleia do Povo para apresentar e discutir pu-
blicamente as suas razões em favor ou contra determinadas propostas relativas 
à vida da cidade. Nesse contexto, o político tinha de saber argumentar para per-
suadir os cidadãos da justeza dos seus pontos de vista, de modo a conseguir-lhes 
a adesão. A mesma regra valia para os chamados logógrafos, profissionais que, 
à época, eram treinados pelos sofistas para ganhar a vida preparando as susten-
tações orais levadas pelos clientes ao Tribunal Popular. Nesse contexto, a argu-
mentação mesclava-se com a oratória e com a astúcia, por vezes com inevitáveis 
consequências em termos de demagogia e de injustas condenações ao ostracismo. 
Os discípulos dos sofistas dominavam muitos debates, frequentemente à custa de 
recursos retóricos e argumentativos aparentemente irretorquíveis. 

Há um interessante exemplo dessa admirável habilidade de discutir que ca-
racterizou os sofistas e seus discípulos, dado na célebre querela entre Protágoras 
e seu aluno Euatlo. Este pediu ao sofista Protágoras que lhe ensinasse retórica e 
argumentação, prometendo pagamento pelas aulas apenas depois de ganhar a sua 
primeira causa no tribunal. Protágoras aceitou os termos do contrato e deu o seu 
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curso. Euatlo, porém, demorava em iniciar a sua carreira, o que levou Protágoras 
a apresentar-lhe a conta pelos serviços prestados. Mas Euatlo se recusava a pagar, 
alegando que ainda não ganhara a sua primeira causa. Diante disso, Protágoras 
queixou-se ao tribunal, onde apresentou o seguinte raciocínio:

Neste processo, eu ganharei, ou perderei. Se ganhar, Euatlo terá de pagar-me por de-
cisão deste tribunal. Se perder, Euatlo terá de pagar-me, consoante o nosso contrato, 
pois terá ganho a sua primeira causa. Em qualquer hipótese, ele terá de pagar-me.

Chamado pelos juízes a manifestar-se, Euatlo replicou da seguinte forma:

Também eu ganharei, ou perderei. Se ganhar, não terei de pagar nada a Protágoras por 
decisão deste tribunal. Se perder, nada terei de pagar-lhe, consoante o nosso contrato, 
por ainda não ter ganho a minha primeira causa. Logo, em qualquer hipótese, nada 
terei de pagar a Protágoras.

Diz a tradição, talvez com algum exagero, que a perplexidade dos juízes 
diante desses argumentos foi enorme, a ponto de eles decretarem um século de 
recesso no seu tribunal! Esse decreto, porém, favoreceu a Euatlo, pois deixou Pro-
tágoras sem receber os seus honorários. O uso habilidoso do argumento, embora 
discutível, beneficiou uma das partes.

Se for verdade que aquele tribunal entrou em longo recesso, temos aí um 
indício de que, à época, os argumentos dos sofistas ainda careciam de reflexão 
crítica, a ponto de os juízes não saberem como avaliá-los. O trabalho analítico 
frente à argumentação sofística foi realizado muito depois, já na segunda meta-
de do século IV a. C., quando Aristóteles elaborou os seus magníficos ensaios 
fundadores da lógica. Os seis livros desse filósofo reunidos no assim chama-
do Órganon contêm um sofisticado sistema de lógica do silogismo, além da 
apresentação e análise de diversos outros tópicos incluindo, em particular, uma 
exposição crítica sobre a argumentação sofística. Nessa exposição, Aristóteles 
classifica e investiga os diversos gêneros de argumentos encontradiços na retórica 
dos sofistas, dando início a um linguajar e a uma forma de análise comuns ainda 
nos dias de hoje.

Mas a obra de Aristóteles também teve os seus percalços. Perdida durante 
muito tempo e reencontrada depois, ela foi organizada e editada por Andrônico 
de Rodes, em torno de 65 a.C. Mais tarde, com as invasões bárbaras, ela tornou 
a perder-se em grande parte. Finalmente, por volta de 1150, os estudiosos já po-
diam lê-la em traduções para o latim. No século XIII, o advento das universida-
des trouxe consigo o florescimento da lógica aristotélica, que se transformou em 
instrumento essencial dos estudos medievais. A Baixa Idade Média foi o período 
dos grandes debates escolásticos que, diferentemente daqueles da Assembleia do 
Povo, eram logicamente disciplinados em rigorosos termos aristotélicos. A reda-
ção de obras, as aulas, as polêmicas e suas contestações, as defesas de teses, tudo 
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isso obedecia aos cânones fixados no Órganon, em meio a inúmeras minudên-
cias relativas a filigranas argumentativas típicas da Idade Média. 

Apesar de toda a importância que passou a ter, a lógica de Aristóteles en-
controu os seus detratores. Ainda no século XVI houve quem a recusasse à base 
de uma simples razão: ninguém fala ao modo dos raciocínios propostos pelo fi-
lósofo. Em outras palavras, os esquemas aristotélicos de argumentação pouco ou 
nada teriam a ver com as maneiras como as pessoas raciocinam e falam na vida 
real. Embora não se possa construir nenhuma lógica sem alguma idealização que 
ultrapasse os limites do colóquio cotidiano, essa crítica de autores renascentistas 
já evidencia a percepção do descompasso existente entre a elaboração técnica de 
um sistema de raciocínios e o seu emprego em contextos não técnicos. 

Esse descompasso tornou-se mais evidente com o surgimento da lógica mate-
mática no século XIX, especialmente a partir dos trabalhos de Gottlob Frege, que 
pretendia derivar a aritmética a partir de um sistema dedutivo por ele elaborado, 
ao qual deu o significativo nome de Conceitografia, ou seja, Notação Conceptual. 
Frege não estava interessado na linguagem cotidiana, mas sim na elaboração de 
um sistema simbólico rigoroso, com cujo auxílio ele pudesse expressar todas as 
relações lógica e aritmeticamente relevantes. O seu sistema foi intencionalmente 
projetado tendo em vista o estabelecimento de certas conexões matemáticas, sem 
preocupações com a fala que as pessoas empregam no seu dia a dia. 

A lógica matemática trouxe extraordinários avanços que se estenderam a 
muitas áreas, especialmente às ciências formais, à filosofia e também à técnica, 
na medida em que ela se constituiu em um dos fundamentos da teoria da com-
putação, por exemplo. Não obstante, a tensão entre a linguagem do lógico e a 
fala cotidiana não foi eliminada. Bem ao contrário, ela tornou-se mais aguda. 
Por mais perfeitos que sejam as linguagens lógico-matemáticas e seus sistemas 
dedutivos, não é razoável supor que qualquer raciocínio deva cingir-se às regras 
de sistemas formais dotados de propriedades metalinguisticamente interessantes. 
Portanto, cabe a pergunta: em que medida se pode admitir a existência de alguma 
lógica fora dos sistemas formalizados?

Sobretudo a partir da segunda metade do século XX, vem sendo elaborada 
uma vasta literatura que desenvolve uma lógica informal, cujos argumentos são 
expressos na assim chamada linguagem natural. Grande parte dessa literatura 
move-se em torno do estudo de sofismas, por vezes com amplo emprego das 
classificações elaboradas pelo próprio Aristóteles. Ora, como este filósofo foi 
um detrator dos sofistas, a tradição a ele posterior condenou muitos dos mo-
dos de raciocínio que eram comuns na Assembleia do Povo. Não foi à toa que 
o linguajar medieval fixou a palavra latina “fallacia”, que significa trapaça. A 
evolução dos estudos de lógica informal, entretanto, enriqueceu as contribuições 
historicamente herdadas, em especial, graças à ênfase sobre aspectos pragmáticos, 
isto é, prático-sociais, subjacentes à argumentação. Nesse sentido, embora certos 
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tipos de argumentos não sejam formalmente válidos, eles podem ter valor em 
determinados contextos bem específicos.

Na Atenas da Antiguidade, os homens que participavam da Assembleia do 
Povo cabiam todos numa única praça, a Ágora. Numa universidade medieval, 
poucas dezenas de estudantes perfaziam o corpo discente, que era tutorado ape-
nas por alguns professores. Isso significa que os grandes debates institucionais 
do passado ocorreram entre poucas pessoas. No mundo contemporâneo, porém, 
a tendência é a democracia de massas, em sociedades de informação altamente 
complexas. Internet, televisão, rádio, jornais estão presentes na vida de cada ci-
dadão. Graças às redes sociais as pessoas tomam conhecimento do que acontece, 
expressam-se das mais variadas formas, escrevem e opinam desde muito cedo. 
Nesse contexto, torna-se urgente que a democracia e a lógica voltem a relacionar-
-se, pois o mundo globalizado se transforma numa grande Ágora, mas sem a 
disciplina argumentativa dos embates medievais. Proverbialmente, o emprego do 
raciocínio lógico é indício da existência de pensamento racional.

O século XX mostrou o perigo da irracionalidade propagada por meio dos 
sistemas de comunicação de massas, consubstanciado em tiranias que conduzi-
ram à maior das guerras conhecida pela história. Uma das lições a ser aprendida 
a partir desses fatos é a valorização da democracia como um sistema de regras in-
teligentes, capazes de garantir a todos a liberdade e a igualdade de oportunidades. 
O apelo demagógico e irracional às massas deve ceder lugar ao fluxo de ideias 
dotado de alguma racionalidade dialógica, mesmo que este conceito ainda careça 
de esclarecimento. Com certeza, as ondas de opiniões que se formam em torno 
dos mais diversos assuntos são caóticas, mas, em algum nível, o aperfeiçoamento 
dos debates tem de acontecer.

Neste início de século, o Brasil enfrenta, dentre outras, a discussão sobre 
cotas raciais nas universidades públicas. As questões envolvidas no assunto são 
inúmeras, todas elas muito difíceis. Tal como ocorreu em outras partes do plane-
ta, também aqui as discussões tendem a produzir mais calor do que luz, pois as 
paixões ideológicas, os interesses de pessoas e grupos, a informação e a desinfor-
mação combinam-se num ambiente explosivo e, aparentemente, irracional. Não 
obstante, as discussões evoluem, ganham forma e chegam lentamente aos centros 
de decisão, ou seja, aos poderes constitucionalmente definidos, onde devem ga-
nhar a devida maturidade.

O debate sobre cotas no Brasil já deu origem a alguma literatura, geral-
mente de caráter jurídico ou sociológico. Este livro de Paulo Penteado de Faria e 
Silva Neto é o primeiro a adentrar pela difícil senda da lógica informal aplicada 
a um tema específico, que é a análise da polêmica questão das cotas. Com pa-
ciência, espírito crítico e, sobretudo, imparcialidade, Paulo Penteado caracteriza 
os argumentos apresentados por ambos os lados, analisa-os e critica-os por meio 
do emprego de recursos lógicos informais. Graças a esse esforço, ele hoje oferece 
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uma contribuição com duas dimensões, sendo uma acadêmica e a outra política. 
Como universitário, Paulo Penteado enriquece a literatura em lógica informal, 
dotando-a de um significativo exemplo de aplicação prática. Como cidadão, ele 
fornece à sociedade brasileira um modelo crítico relativo a um tema candente 
que hoje é discutido nesse país. Se o Brasil pretende consolidar uma democracia 
real e contemporânea, é importante que a racionalidade dos seus debates seja 
cultivada, de modo a que o confronto socialmente admissível ganhe caráter cres-
centemente argumentativo.

Paulo Penteado trabalhou bem, a ponto de a sua dissertação de mestrado ser 
citada numa audiência pública do Supremo Tribunal Federal. Como seu antigo 
orientador, tive a satisfação de acompanhar o desenvolvimento deste trabalho 
durante dois anos e de ver a banca avaliá-lo em termos muito positivos. É para 
mim uma renovada alegria ter agora a dissertação em forma de livro, mesmo por-
que o debate sobre cotas ainda está longe de se concluir. Normalmente, disserta-
ções são meras etapas preliminares ao doutorado, mas não neste caso. Parabéns a 
Paulo Penteado! Só posso desejar que ele dê prosseguimento à produção de textos 
academicamente inovadores e socialmente úteis ao debate democrático.

Brasília, 16 de julho de 2012

PROF. DR. NELSON GONÇALVES GOMES
Universidade de Brasília

Departamento de Filosofia
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O presente livro procura desenvolver uma abordagem filosófica não exaus-
tiva sobre os principais argumentos envolvidos no debate sobre a adoção de cotas 
étnico-raciais – uma modalidade de ação afirmativa – nas universidades públicas 
brasileiras. A pesquisa parte da teoria da argumentação e da lógica informal (estu-
do dos aspectos da argumentação que não dependem exclusivamente da forma ló-
gica) para compreender uma discussão concreta, como produzida em linguagem 
natural. Compartilhamos a tese segundo a qual o estudo da linguagem comum 
é filosoficamente elucidativo. Nosso objetivo primordial é sumariar e criticar os 
principais argumentos apresentados em alguns padrões dialógicos selecionados, 
para identificar, em cada um deles, a racionalidade subjacente, certas proprieda-
des características e fundamentos justificatórios, eventuais falácias, bem como a 
interação de diversas áreas de argumentos. Almejando alcançar uma compreensão 
pragmática do debate e epitomar os prós e os contras das cotas raciais nas univer-
sidades brasileiras, procuramos sintetizar, da forma mais imparcial possível, os 
argumentos reais apresentados. Também demos particular atenção a argumentos 
especificamente desenvolvidos em certos campos argumentativos considerados 
de interesse, como filosofia, política, direito, sociologia, antropologia, economia, 
história e educação. Como resultado, pode-se concluir que os argumentos reais 
não se processam de forma isolada. Ao contrário, o emprego dos mais variados 
fundamentos, provenientes de diferentes áreas, permite a elaboração de uma ver-
dadeira estratégia argumentativa. Além disso, mesmo argumentos formalmente 
inválidos, incorretos ou falaciosos podem ser admissíveis no contexto de uma 
estratégia discursiva particular, na defesa do macroargumento.

O AUTOR 
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