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Num debate, aquele que apela para o argumento de autoridade é antes intimidador do que 
convincente. 

Durante a chamada crise do mensalão, o presidente Lula, ao falar para uma plateia de 
funcionários da Refinaria de Duque de Caxias, discutindo as denúncias que se faziam, ressaltou 
sua honestidade afirmando: "Neste país de 180 milhões de brasileiros, pode ter igual, mas não 
pensem que tem nem mulher nem homem que tenha a coragem de me dar lição de ética, 
moral e honestidade. Neste país, está para nascer alguém que venha querer me dar lição de 
ética" (FSP, 23/7/2005). 

Um argumento é uma razão a favor ou contra um determinado ponto de vista. Por isso, ele 
deve ser pertinente ao tema que está em debate. Uma estratégia argumentativa que 
abandona a tese em discussão, não a justificando nem refutando, é a enumeração das próprias 
características. Nesse caso, quem argumenta introduz a si mesmo como prova no exame da 
questão, mencionando seus conhecimentos ou quaisquer outras qualidades. O objetivo é levar 
a plateia a aceitar um ponto de vista baseando-se na autoridade de quem o enuncia, no seu 
conhecimento especializado, na sua credibilidade ou na sua integridade pessoal. É o que fez o 
presidente Lula, ao afirmar o caráter intrinsecamente honesto de seu governo com base numa 
qualidade sua.  

Chancela 

Esse tipo de argumento é o que chamam em retórica de argumentum ad verecundiam, isto é, 
argumento que apela para a modéstia, para o respeito, para a reverência. Foi o filósofo John 
Locke quem deu esse nome à estratégia de valer-se da chancela de uma autoridade respeitada 
ou de um especialista num dado assunto para sustentar um ponto de vista. Trata-se de um 
argumento de autoridade. Para Locke, tratava-se sempre da citação de um terceiro que tem 
um nome respeitado ou uma autoridade muito grande para um determinado auditório, em 
apoio a um determinado ponto de vista de um debatedor.  

Por exemplo: "O ensino de língua materna deve ser feito sempre com base nos gêneros do 
discurso, porque Bakhtin afirma que não aprendemos a língua nos dicionários e gramáticas, 
mas mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos e esses enunciados 
apresentam-se sempre por meio de um gênero do discurso". Locke denominou esse 
argumento de argumentum ad verecundiam, pois ele supõe um respeito, uma reverência em 
relação à autoridade invocada, porque ela é especialmente confiável e reconhecida como fonte 
de conhecimento num dado tema. Por outro lado, seria falta de modéstia, até mesmo uma 
insolência, questioná-la. 

Há dois tipos de autoridade a que se pode recorrer: a da ordem do saber (o perito ou 
especialista) e a do domínio do poder (aquele que exerce comando sobre outros). Em geral, a 
segunda categoria é vista com muito maior desconfiança, sendo alvo de ironias (por exemplo, 
o chefe tem sempre razão; o chefe não erra, quando muito se engana).   

Perito 

Nada há de errado em recorrer a uma opinião de um especialista. Isso ocorre no discurso 
científico, nos procedimentos judiciários e mesmo em nossa vida cotidiana. No entanto, é 
preciso ficar claro que o ponto de vista de uma autoridade, a menos que seja acompanhado de 
outras provas, é um argumento plausível, mas não necessariamente verdadeiro.  

 



Sabemos bem disso, porque, por exemplo, quando um médico diz que precisamos ser 
submetidos a uma cirurgia, procuramos uma segunda opinião. Por outro lado, os especialistas 
erram. Recentemente discutiu-se um laudo de dois psiquiatras, que teria embasado a 
desinternação de um prisioneiro, que, uma vez solto, matou dois irmãos na serra da 
Cantareira (FSP, 28/9/2007). 

No caso do argumentum ad verecundiam, em que se apela a um especialista, é preciso que o 
perito seja confiável, bem qualificado. Se quisermos saber se um quadro é autêntico, 
recorremos a um especialista na obra do pintor da tela. Porém, o argumento de autoridade é 
muito fraco, quando se apela a uma autoridade em questões alheias a sua especialidade, 
quando se invoca alguém que não é uma verdadeira autoridade no tema (por exemplo, quando 
se pergunta a uma celebridade sua opinião a respeito de todo e qualquer assunto; nesse caso, 
na verdade, não se apela à especialidade, mas à popularidade); quando se recorre, de maneira 
vaga, à autoridade (por exemplo, "Segundo especialistas, uma palmada traumatiza a 
criança"). Muitas vezes, os especialistas ouvidos pela imprensa nem sempre têm 
reconhecimento entre os especialistas de um dado domínio: caso do professor de português 
que está sempre na mídia e, por isso, é considerado o grande especialista em questões de 
linguagem.   

O esquema argumentativo presente no argumentum ad verecundiam é:  

B é especialista na área C; 

B declara que A é reconhecidamente verdadeiro; 

A está contido em C; 

Logo, A é verdadeiro.  

Diferentemente do que pensava Locke, o argumentum ad verecundiam não diz respeito apenas 
a uma terceira pessoa nem concerne somente a uma autoridade no domínio do conhecimento. 
Quando alguém enumera suas qualidades como prova de um ponto de vista, também está 
usando esse tipo de estratégia argumentativa: "Como mulher posso afirmar que os homens 
não mudaram nada, enquanto as mulheres deram passos gigantescos". 

O que argumenta pode valer-se, sem dúvida, de sua autoridade. No entanto, o problema desse 
tipo de argumento é que o apelo à reverência ou ao respeito à autoridade, frequentemente, é 
usado para calar o oponente, silenciar a oposição e impedir a crítica e o questionamento.  
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