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É esta obra então um manual de patifaria intelectual? Não! O
texto desmascara os esquemas da argumentação maliciosa e
falsa, sempre em uso. Foi escrito não para uso dos patifes,
mas sim para a proteção de suas vítimas. Schopenhauer
diz: “Seria uma coisa muito boa se cada estratagema pudesse
receber algum nome curto e obviamente apropriado, de
modo que quando um homem usasse este ou aquele
truque em particular, ele poderia ser imediatamente
repreendido por isso.”
Antes de tudo é um guia prático. Para estudá-lo sob este
aspecto, o leitor deve examinar cada estratagema e buscar no cotidiano (na imprensa, nos discursos
de políticos, nos debates de TV, opiniões intelectuais do momento) exemplos de sua aplicação.
O manuscrito quase acabado, encontrado sem título na casa de Schopenhauer (1788-1860), foi
publicado em 1864 por Julius Frauenstädt com o Título “Eristische Dialektik: Die Kunst, Recht zu
behalten”. A obra já foi publicada em português sob vários títulos, tais como “Dialética”, “Dialética
Erística”, “A Arte de ter razão” e mais recentemente com “Como vencer um debate sem precisar ter
razão – em 38 estratagemas” e “38 Estratégias para vencer qualquer debate”. A concepção de
Schopenhauer da dialética é a de uma "lógica das aparências", que se resume, enfim, numa arte de
disputar. Nessa percepção, dialética, retórica e sofística são reduzidas a um mesmo conceito e
absorvidas na erística.
Esta edição bilíngue traz o texto original de Schopenhauer e uma tradução moderna, mais
próxima possível do pretendido pelo autor.
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of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because a arte de ter razão - 38
estratagemas para vencer um debate sem precisar ter razão are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your a arte de ter razão - 38 estratagemas para vencer um debate sem precisar ter
razão so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in the manual
individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual thoroughly,
bring your product and execute what the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature
does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you have fully explored the
actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to learn everything
concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your digital product
manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's features. When
you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable manuals in PDF
a arte de ter razão - 38 estratagemas para vencer um debate sem precisar ter razão are a good way
to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained
using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about
how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to
operating the equipments. Should you loose your best guide or even the productwould not provide
an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice
online. Here, it is possible to work with google to browse through the available user guide and find
the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the manual that you might want with
great ease andsimplicity
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