
urante a CPI que investigava o
uso dos cartões corporativos do
governo Lula surgiu a notícia de

que a Casa Civil da Presidência da Repú-
blica teria elaborado um dossiê cora gastos
realizados no governo Fernando Henrique.
A oposição entendeu que se tratava de unia
intimidação dos governistas. O ministro
Jorge Hage, chefe da Controiadoria-Geral
da União, teria dito aos parlamentares: "É
possível que surjam coisas mais graves do
que as que j á foram descobertas até agora"
(Ve/a, 26/3/2008, p. 46). Paulo Bernardo,
ministro do Planejamento, sugeriu que a
Comissão examinasse as chamadas contas
tipo B, um fundo de despesas que existia
antes da criação dos cartões corporativos
(Ve/a, 26/3/2008, p. 48). Um líder do go-
verno teria afirmado: "Se abrir esse baú,
a Matilde (ex-ministra que renunciou a
cargo depois que veio à tona o fato de que
fizera compras numfree-shop com cartão
do governo) vira unia freira franciscana''
(Vtf/U 5/2/2008, p. A4).

Em 20 de fevereiro, a ministra Dilma
Rousseff diria a empresários, em um jan-
tar, que estava levantando gastos tucanos
e o governo não iria apanhar quieto (FSP.

4/V2008). Não sabemos até hoje o que
se passou de fato. No entanto, isso não
interessa aos propósitos deste artigo, pois o
que importa é o tipo de argumento usado,
segundo a imprensa.

Rebater
Numa discussão, alguém apresenta

um ponto de vista e outro põe-no em dú-
vida ou rebate-o. A resolução de disputas
pressupõe a explicitação das divergências.
Num ambiente democrático, as pessoas
podem apresentar qualquer opinião ou
pôr em dúvida qualquer idéia ou juízo.
Isso significa que o direito à liberdade de
expressão implica que não haja restrição
nem aos argumentos nem às pessoas que
os enunciam. Não se pode, portanto, impor
condição referente ao conteúdo proposi-
cional nem ao status e à posição do falan-
te. Em princípio, numa discussão, não se
poderia impedir a apresentação de pontos
de vista nem pôr em dúvida a credibilidade
do oponente. No entanto, essas afirmações
são teóricas e abstratas. No mundo real, as
coisas se passam diferentemente.

Assim, há três formas de condução da
discussão na fase da confrontação:

a) impor restrições aos pontos de
vista que podem ser apresentados ou
questionados;

b) pressionar o oponente a abster-se
de apresentar uma dada opinião;

c) desacreditar o adversário, pondo em
dúvida sua experiência, sua imparcialida-
de, sua integridade ou sua credibilidade,

A primeira forma é estabelecer que
certos temas não podem ser discutidos. É
o que se tenta fazer, quando um assunto é
considerado sacrossanto e, portanto, não
pode ser questionado: por exemplo, não se
podem fazer charges e piadas sobre figuras
religiosas, não se podem questionar as
atividades de familiares do Presidente da
República e assim por diante.

A manei rã mais extrema de evitar que
alguém diga alguma coisa é impedi-lo
fisicamente, pela morte ou pela prisão,
de fazê-lo. Foi o que aconteceu com o
jornalista Tim Lopes, que estava apu-
rando a exploração sexual de crianças
e adolescentes em bailes funk. É o que
fazem os ditadores com os oposicionistas.
No entanto, isso não é o mais comum. O
que ocorre numa discussão é intimidar o
adversário, é fazer uma ameaça, na maior



parte das vezes, velada, Esse procedimento
recebe o nome latino de argumentum ad
baculum, que poderia ser traduzido como
"argumento que apela para o porrete". Foi
esse o argumento utilizado pelos governis-
tas na CPI do uso do cartão corporativo,
quando insinuaram que haveria gastos
"estranhos" no governo anterior.

Intimidação
São argumentos ad baculum frases

como: "Proíbo-o de tocar nesse assunto";
"Não se esqueça de que participarei da
Comissão que vai julgar sua promoção":
"Por que você não se cala?" (frase dita
pelo rei da Espanha Juan Carlos I ao
presidente da Venezuela Hugo Chaves
durante a 17a Cúpula Ibero-Americana
(FSP, 13/11/2007).

Esse tipo de argumento, explícita ou
implicitamente, mostra que haverá con-
seqüência desagradáveis para o oponente.
Muitas vezesoarçumento ad baculum é
muito indireto, pois consiste em assegurar
enfaticamente que não há nenhuma
pressão sobre o oponente: "Você está num
país livre e, por isso. tem todo o direito de
dizer o que quiser, desde que arque com

as conseqüências". Observe-se que ha uma
restrição ameaçadora depois da afirmação
da liberdade de expressão.

Outra maneira de evitar que alguém
apresente um ponto de vista é coloca-lo
como responsável por conseqüências
desagradáveis ao enunciador ou a uma
terceira pessoa, para uma causa, para uma
entidade. É o que se chama.argumen-tum
ad misericordiam (argumento que faz
apelo à piedade): "Se você denunciar esse
caso de corrupção, você prejudicará o par-
tido"; "Se você fizer tal crítica, você fará o
jogo dos adversários";''Se você tornar isso
público, eu serei prejudicado": "Se você
apresentar esse ponto de vista, você trará
danos para a causa da igualdade racial",

Eficácia
Esse tipo de argumento é sempre um

instrumento eficaz numa discussão. No
entanto, há contextos em que seu uso é
válido e outros em que é um meio de evitar
um ponto de vista pela impossibilidade de
mostrar seu erro ou seu despropósito, Em
contextos institucionais, pode-se impedir
a discussão de certo assunto: por exem-
plo, numa assembléia, pode-se coibir a

apresentação de temas que não estejam
na pauta ou proibir a manifestação de pes-
soas que não estejam credenciadas para
dela participar; num processo, não são
admissíveis o testemunho dos esposos ou
de outros parentes de primeiro grau. Num
litígio judicial, pode-se pôr em dúvida os
conhecimentos de um perito, já que seu
ponto de vista tem relação com seus co-
nhecimentos; pode-se, num julgamento,
mostrar a falta de confiabilidade de uma
testemunha. Pode-se também apontar
contradições no curso de uma discussão.

Os argumentos ad baculum e ad
miserícordiam são eficazes, mas revelam
um enunciador argumentativamente frá-
gil, pois, embora possa calar seu oponente,
não é capaz de demonstrar cabalmente
o erro ou o despropósito da opinião. São
usados não só para levar alguém a deixar
de manifestar um ponto de vista, mas tam-
bém a fazer ou não fazer alguma coisa:
"Se você não pagar o resgate, seu filho
será morto"; "Doe agasalhos para os que
morrem de frio no inverno".
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