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Epistemologia da autoridade do argumento: Argumento de autoridade; Autoridade do 

argumento; Força do conhecimento. Sociologia da autoridade do argumento: Saber pensar 

e cidadania; Política social do conhecimento; Multiculturalidade do argumento. Para 

concluir. 

Tendo em vista que a autoridade é um fenômeno histórico-estrutural, poderia existir uma 

autoridade não autoritária? Notadamente, a história do conhecimento – do criacionismo ao 

evolucionismo – “os textos valem pelo argumento que têm, não pela boca que o profere”. 

Para dar validade aos escritos são permeados de argumentos de autoridade, ou seja, 

reforçar os argumentos por posicionamento técnico ou de especialização. Ocorre que, todo 

argumento de autoridade pode ser farsante ou espoliativo. Destarte, não cabe suprimi-lo, 

mas sim democratizá-lo para ilidir o colonialismo do conhecimento científico, pois esta não 

preservou o espírito autocrítico e tenta derrubar todas as autoridades para insinuar-se 

autoridade única, fazendo da “universidade” a igreja da modernidade. Nos ensinamentos de 

Demo, “católica” etimologicamente é válida para todos, indiscriminadamente, adequando a 

academia pelo brocardo magister dixit: o mestre falou (falou está falado).  

Democratizar o argumento, nos dizeres de Freire é influenciar o educando para gerar 

emancipação, de tal maneira que ele não se deixe influenciar (FREIRE, 1997), pois todo 

poder - e conhecimento é poder – tende a gerar contra poder. Com efeito, os seres são 

influenciados desde seu nascimento, pois, como seres em formação, precisam de um ponto 

de partida para sua existência própria, mas essa influência diminui gradativamente na 

medida em que os seres auferem conhecimento, quando sua existência começa a tomar 

corpo próprio e independente de seu ponto de referência.  

Reconhecer que nossa argumentação é sempre transitória, pois pode ser refutada, analisada 

sob outra ótica. O critério mais aceito é a discutibilidade. Onde há demasiado acordo, não 

há inteligência. É preciso convencer sem vencer. Método, lógica e retórica: não basta 

enunciar, afirmar, analisar, é preciso convencer. Assim, a autoridade do argumento clama 

por uma autoridade não autoritária: ciência e democracia. "A arte de argumentar não é 

apenas estratégia básica de fazer ciência, é também procedimento espetacular de construção 

de processos emancipatórios. Trata-se aqui de desenvolver a noção "de política social do 

conhecimento"." (DEMO, 1999). 



A ciência é a arte de argumentar e requer: a. questionamento; b. debate; c. fundamentação; 

d. confronto de teorias (jogo aberto); e. compreender o processo de desconstrução 

(agressores e agredidos); reconstrução: modo tolles é método, não vida; g. pesquisar; h. 

elaborar, interpretar, ordenar as idéias; i. saber pensar; j. constituir sujeitos emancipados. 

Notadamente, a evolução do homem se deu com a sua capacidade de comunicar-se por 

símbolos, não pela força, mas por sua racionalidade, pois a inteligência conduz a respostas 

mais audaciosas e não as de mero reflexo, assim, aprender a tirar vantagem das 

circunstâncias fortuitas, interpretar as mensagens, reconhecer a importância dos elementos 

de uma situação, reconhecer e agrupar o que é familiar, impondo ordem e nomeando 

teorias, distinguir as diferenças, sintetizar conceitos, reordenar, reconstruir e inventar 

procedimentos, adequar o meio, se adequar ao meio, pois saber pensar é ter liberdade de 

expressão.  

Aquele que não sabe pensar acredita no que pensa, enquanto aquele que sabe pensar 

questiona o que pensa. Assim é possível vislumbrar as diferenças nos argumentos, pois 

distinguimos autores pela qualidade de sua argumentação, mas para isso é preciso se 

desvencilhar da mesmice e da mera reprodução dos conceitos e dos argumentos de 

autoridade, para neste, contexto, convencer sem vencer, para dar autoridade ao argumento. 

"O que de melhor um ser humano pode fazer por outro ser humano é provocar a 

habilidade de saber pensar. Com esta habilidade, ele pode acabar com os seres humanos, 

mas pode igualmente sublimar a história humana. Aí está a diferença entre argumento de 

autoridade e autoridade do argumento." 

No contexto da autoridade do argumento, o critério de cientificidade e não da força do 

argumento de autoridade, traz na retórica sua estratégia de comunicação de convencer sem 

vencer. A autoridade do argumento se presta a colher a diversidade infinita dos seres 

humanos, pois se prende ao argumento e não a autoridade, reconhecendo o direito à 

expressão, para todos participarem na sociedade como sujeitos com direito a voz e 

conduzir à riqueza da complexidade dos contrários, argumento e contra-argumento. 

 

 

  

 


