
A EDUCAÇÃO ENTRE A VERDADE E A JUSTIFICAÇÃO 
VIERO, Catia Piccolo. - UFSC- catiaviero@yahoo.com.br 
 GT: Filosofia da Educação 
Agência Financiadora: CNPq 

 

1 Introduzindo a discussão 

 A educação contemporânea é uma educação interpretativa. Tal foi a maior 

contribuição de Nietzsche à educação. A idéia de que o conhecimento está pautado em 

cada perspectiva, erigida a partir dos interesses e necessidade de cada situação ou 

realidade empírica.  Ou seja, os fundamentos seguros não são garantia para a efetividade 

da formação humana, tudo é interpretação, perspectiva. Com essa compreensão, 

Nietzsche procurou superar os ideais modernos voltados à moral de rebanho – formação 

para liberdade, igualdade e fraternidade, e cultivar as forças que são próprias da 

educação, produzindo novos modos de fazer e de lidar com a cultura, pois essa é 

vulnerável e dependente da participação de cada um dos envolvidos. Diz ele nesse 

sentido que: “não existe nenhuma coisa em si, nenhum conhecimento absoluto; o caráter 

perspectivista, ilusório, enganador é intrínseco a existência”  (Nietzsche, 1989, 77).  

 Entretanto, apesar de Nietzsche ter despertado o olhar educativo para as 

necessidades e os interesses da vida humana, sua teoria demandou questões 

problemáticas e não equacionadas até hoje. Junto com as interpretações perspectivistas 

houve um reforço no desentendimento de questões cruciais para os destinos da educação 

e, com isso, a construção de saberes fragmentados, desvinculados de uma visão de 

conjunto, pois se fecharam nas particularidades. A problemática que se coloca desde 

então é o descomprometimento com um possível sentido comum da tarefa educativa, 

que abre espaços para visões muitas vezes limitadas e superficiais. Habermas vai 

chamar de cosmovisões fechadas que “não conseguem estabilizar-se no mar de uma 

compreensão descentrada do mundo, a não ser fechando-se em subculturas insuladas”  

(2002, p. 38). Ora, nada mais adequado em uma sociedade democrática do que oferecer 

as mesmas oportunidades para todos. Trata-se, nesse sentido, de pensar uma proposta 

em que o interesse da maioria possa ser incluído, a partir de sua contribuição enquanto 

elemento auto-definido por sua cor, etnia, religião ou cultura. 

 Se, como entende Nietzsche, a educação é perspectivista e todas as 

interpretações são permitidas, faz-se necessário perguntar: é possível ainda pensar um 
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eixo consensual mínimo que dê sustentação a um trabalho racional integrado e permita a 

comunicação entre os diferentes? Traduzindo essa indagação para o campo educativo,  

será que em meio à guerra pela supremacia epistemológica, caracterizada pelo confronto 

entre as especialidades e linhas teórico-metodológicas da educação, pode ainda haver 

consenso como uma condição imprescindível para a orientação de um trabalho coletivo, 

voltado às necessidades dos sujeitos em seu mundo vivido? Em síntese, será que em 

nome da reivindicação das diferenças devemos abrir mão na educação de um agir 

orientado pelo consenso? Nesse momento, começa-se a pensar formas de lidar melhor 

com aquilo que foi a grande conquista da filosofia crítica – a descentralização 

interpretativa, porém não permitindo que esse ganho se transforme numa vitória de 

Pirro.1 A filosofia contemporânea apresenta a discussão do consenso como uma forma 

de evitar esse equívoco.  

 Autores como Rorty, Apel e Habermas discutem a possibilidade do acordo 

justificado fazer  justiça na pluralidade, o que tem resultado em posições diferenciadas. 

Rorty apresenta o acordo contextualista, Apel a linguagem fundamentada e Habermas o 

argumento racionalmente motivado. Diante dos limites desse artigo, o texto tratará das 

condições pós-críticas da proposta habermasiana realizadas na obra “Verdade e 

Justificação”, visto que a referência a um mundo idêntico parece atender a dificuldade 

educacional de desenvolver um trabalho integrado. Assim, a primeira parte tratará da 

revisão que Habermas realiza no conceito de verdade, a partir das críticas que recebe. E 

a segunda tratará sobre a viabilidade de tal determinação para a educação. É importante 

ressaltar que o objetivo do trabalho não é analisar questões ligadas à pluralidade e suas 

conseqüências, mas os propósitos do consenso como forma de lidar melhor com essas 

reivindicações na educação.  

 

2 “ Verdade e justificação” : uma revisão sobre o consenso 

Habermas escreve “Verdade e Justificação”, retomando as questões da teoria do 

conhecimento desenvolvida em “Conhecimento e Interesse” , que foi tratado em 

                                                
1 A “vitória de pirro” é uma expressão que se fundamenta no episódio passado quando o Rei Pirro, de 
Epiro reuniu seus oficiais no campo de batalha de Asculum, para saudar a vitória das suas tropas contra o 
poderoso exército romano. Pela enorme perda de oficiais e soldados, o termo "vitória de Pirro" passou a 
ser utilizado para expressar uma conquista em que as perdas do vencedor são tão grandes quanto as do 
perdedor. 
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segundo plano na “Teoria da Ação Comunicativa” . A partir do diálogo com diferentes 

linhas do pensamento (entre essas, as mais variadas da filosofia continental e analítica), 

Habermas associa a aceitabilidade dos argumentos ao realismo pragmático, realizando, 

com as críticas de Rorty, a análise da diferenciação dos contextos da ação e do discurso. 

Compartilha como Rorty, a idéia de que desengajamento da prática produz alucinações 

teóricas. Assim, mesmo compreendendo a verdade consensual dependente da validade 

de normas e juízos morais, o autor retifica na obra o conceito de verdade assentado sob 

condições lingüísticas idealizadas, relacionando a aceitabilidade do discurso ao conceito 

não epistêmico da verdade. Para isso, retoma a pragmática kantiana, em que os sujeitos 

aprendem nas suas relações morais e cognitivas com o mundo, atentando para os limites 

da verdade consensual alcançada no nível do discurso.  

O autor verifica que a pragmática universal realizada por pretensão de validade, 

dependente da aceitabilidade racional em nível de discurso, trata da validade e não da 

verdade. Percebe que o sentido epistemológico que ele havia atribuído à teoria do 

discurso - a aceitação dos enunciados em condições ideais de comunicação, medidas por 

proposições de argumentação, não garante a legitimidade do mundo da ação. Assim, 

tematiza o conhecimento a partir dos propósitos realista amarrados nas práticas 

cotidianas, compreendendo a verdade no acordo entre argumentos racionais, favoráveis 

no mundo vivido. Sob a ótica de um realismo fraco, a verdade passa a ser verificada não 

mais como justificações aceitas pelos participantes, mas como justificações definidas 

pragmaticamente pelas relações humanas existentes, nas estruturas estabelecidas, que 

não são absolutizadas, mas falíveis.  

 Pode-se dizer que as críticas, principalmente de Albrecht Wellmer e de Karl- 

Otto Apel, levaram a proposta de Habermas a essa aproximação, ainda maior, do 

pragmatismo. Wellmer  vai dizer que a comunidade ideal não pode ser cumprida pelos 

sujeitos comunicativos que conhecemos, e que, portanto, não seria possível chegar a 

verdade por essa via. O autor acusa a comunidade ideal de ser uma situação além da 

necessidade do entendimento mútuo, que apontaria para um saber finito, não falível, 

distante das ações dos contextos, e poria fim a todas outras interpretações. “O problema 

está aqui na operação de idealização mesma: o conceito de uma racionalidade ideal ou 

de uma estrutura de entendimento ideal significa, como se deixa mostrar, a negação das 

condições reais sob as quais o entendimento lingüístico é pleno de sentido e necessário, 
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portanto, ele significa, implicitamente, uma negação das condições de historicidade”  

(Wellmer, p. 95, 1997). 

Wellmer alega que as condições satisfeitas em uma comunidade de comunicação 

podem ser distintas em outra situação lingüística. Se a idéia é explicitar uma dialética 

entre a imanência do contexto e a transcendência do contexto,  trata-se de pensar a 

verdade não a partir de consensos em situação idealizada, mas a partir de estruturas 

vividas, que permitem o entendimento na equivalência lingüística do mundo. Segundo o 

autor, no momento em que Habermas atribui uma situação ideal com normas que 

independem do contexto, ele estabelece “um conceito metafísico, comparável ao de uma 

ordem inteligível em Kant”  (Id.ibid). Assim, se a proposta hamermasiana é 

destranscendentalizar o inteligível kantiano pela aproximação ao mundo vivido, os 

propósitos de comunicação ideal não fazem nenhum sentido. 

 Tais foram as objeções que levaram Habermas a reavaliar o idealismo da 

comunidade comunicativa e apresentar a visão pragmática do conhecimento que atende 

à intuição realista da verdade do mundo vivido. O campo discursivo passa a ser visto 

em relação às certezas vividas, não epistêmicas, que compreendem o campo da ação, 

sem que a invariância dessas certezas permita identificar qual enunciado é verdadeiro. O 

autor compreende que: “os argumentos que nos convencem aqui e agora da verdade de 

“p”  podem se revelar falsos em outra situação epistêmica”  (2004, p.48). O que significa 

que um conceito bem justificado, ainda que em condições ideais, pode se revelar falso. 

Afirma que a justificação não é sinônima de verdade, pois essa requer a existência de 

um mundo idêntico, indisponível e independente. Trata-se de uma transcendência não 

engessada na aceitabilidade do discurso, que condiz com as necessidades do contexto. 

Sob a lógica epistêmica da linguagem, a verdade não pode ser indissociável da 

justificação, pois a primeira requer referências das experiências da ação, embora, não 

epistêmicas. Entretanto, Habermas ressalta que a argumentação justificada permanece a 

única forma de legitimar a verdade, visto que não existe um campo da ação não 

mediado pela linguagem. 

As influências de Wellmer fazem Habermas verificar a impossibilidade de 

estabelecer uma conexão irreversível entre verdade e justificação, e perceber que as 

condições ideais de justificação não condizem com as necessidades da ação corriqueira 

estruturadas em legitimações vividas. As justificações, mesmo aceitas por uma grande 
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maioria, podem se tornar falsas, uma vez que são dependentes de sistemas 

particularizados, que nem sempre fazem justiça a necessidades pragmáticas dos 

contextos. Conforme as palavras do autor,  

 

ou o conteúdo normativo dos pressupostos pragmáticos de 
discursos racionais não é suficiente para excluir a falibilidade 
de um consenso discursivamente alcançado em condições 
aproximadamente ideais; ou as condições ideais de 
assertabilidade racional, que são suficientes para isso, perdem 
a força que caracteriza uma idéia reguladora e lhe permite 
orientar o comportamento, porque elas não podem ser 
cumpridas nem mesmo de maneira aproximativa por sujeitos 
capazes de falar e agir, tal como os conhecemos (2004, p. 48).  

 

Tal é a compreensão que levou Habermas a retomar as referências às intuições 

realistas, já colocadas em obras anteriores1. Habermas reconhece que, mesmo depois da 

virada lingüística, o conhecimento sobre o mesmo mundo requer uma suposição 

realista, ou ainda, uma suposição que permita às pessoas falar sobre as mesmas coisas, 

sob a mesma referência, embora com posições diferenciadas.  Assim, enquanto na teoria 

da ação comunicativa, o autor trata dos pressupostos pragmáticos da ação orientada ao 

entendimento mútuo, em “Verdade e justificação” acolhe os problemas do pragmatismo 

lingüístico para oferecer um embasamento objetivista ao procedimento de validação. 

Habermas se debate com o realismo ao reclamar pela aproximação do discurso com o 

mundo resistente.  

 

3 O realismo pragmático 

Habermas admite uma realidade objetiva independente da linguagem, uma 

antecipação formal que permite o entendimento para além das diferentes épocas e 

formas de vida. Trata-se de certezas da ação que só são tematizadas pelo discurso 

quando tornadas problemáticas. O autor toma como base a defesa de Putnam de que um 

referencial invariável do objeto é necessário para que uma interpretação seja aceitável 

racionalmente nas suas condições epistemológicas. É necessário que as interpretações 

                                                
1 . Em “Conhecimento e interesse” , o realismo aparece integrado a pragmática transcendental, na “Teoria 
da ação comunicativa”  ele desaparece, e em “Verdade e justificação”  reaparece de modo imprescindível. 
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sejam referentes as descrições de um mesmo objeto, caso contrário, temos a dissolução 

da explicação do fenômeno. Diante de diferentes posicionamentos, a referência sobre o 

objeto é o que permite a compreensão e o aprofundamento.   

 A idéia é partir de uma suposição pragmática comum, no qual o leigo e o 

especialista possam encontrar o entendimento acerca do que está em discussão, e a 

partir daí produzirem conclusões cada vez mais elaboradas. A ampliação do saber é 

realizada na abertura para o mundo, enraizada na pré-interpretação do mesmo mundo. 

Essa premissa permite organizar os processos de aprendizagem pela via de uma 

transcendência “ fraca”  indicadora da direção, permitindo a interpretação revisionista das 

conceituações.  É nesse sentido, que Habermas via dizer que a comunicação lingüística 

e as ações orientadas a fins se encontram na mesma conjetura de mundo nos quais os 

homens se entendem e se transformam. Na perspectiva pragmática de Putnam, o autor 

propõe a referência invariável como condição de melhoramento conceitual dos objetos, 

o que não é um conceito epistemológico, pois esse é dependente, além da acessibilidade 

da ação, do acordo entre os enunciados que se fundamentam em razões. 

 Habermas acredita que a invariância referencial da qual depende o entendimento 

está embutida na linguagem estruturada no contexto de ação, o que indica que fazer 

referência a uma objetividade, não significa estabelecer algo pára além da linguagem, 

mas perceber os próprios contextos lingüísticos a que estão submetidos. É nesse sentido 

que ele revê os propósitos de combinar a compreensão transcendente com a 

compreensão imanente da linguagem, que havia definido a situação ideal de 

comunicação. O que Habermas faz em “Verdade e justificação” é ampliar as 

possibilidades de acesso a verdade. Segundo ele, perceber que é possível alcançar a 

verdade por meio de condições idealizadas, em que todos os interesses são incluídos, é 

cegar-se frente às condições pragmatizadas de um mundo lingüístico complexo e 

coercitivo.  

Para Habermas, o mundo prático é dependente de certezas da ação e as opiniões  

são verdadeiras no sentido  não epistêmico. Habermas fala das certezas que são frutos 

de convicções mundanas ainda não problemáticas, de estruturas inevitavelmente 

constituídas pela linguagem ao longo da história humana. São estruturas lingüísticas 

que, quando duvidosas, admitem novas justificações e verdades. Entretanto, as 

discussões baseiam-se em razões somente na passagem da ação para o discurso. Assim, 
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embora no discurso verdade e justificação caminhem lado a lado, não há uma 

associação incontornável. A justificação permite chegar a uma nova verdade, mas não é 

uma invariante da mesma. As certezas são panos de fundo das práticas do mundo 

vivido, sendo as discussões frutos das certezas tornadas duvidosas.  

O que interessa à Habermas é a função pragmática de uma verdade que está 

entre a certeza da ação e a aceitabilidade justificada. Nas práticas lingüísticas, as 

pretensões de validades surgem no contraponto com as convicções abaladas, e oferecem 

novas guias de ações. Esse fluxo é contínuo, no sentido das certezas se tornarem 

incertezas para constituírem novas certezas, essas sempre mais elaboradas e próximas 

da vida. Segundo o autor, “na transição do agir para o discurso, o ter-por-verdadeiro 

inicialmente ingênuo se liberta do modo da certeza da ação e toma a forma de um 

enunciado hipotético, cuja validade fica suspensa durante o discurso”  (Habermas, 2004, 

p. 249).  A certeza da ação tomada como tradição de um saber partilhado encontra no 

discurso a possibilidade de renovação, garantindo ao mesmo tempo, a estrutura objetiva 

em que as pretensões de validade são legitimadas.  As certezas abaladas se transformam 

em pano de fundo do processo discursivo e permitem legitimar novos enunciados, que 

são testados quando reingressados no contexto da ação. 

Isso significa dizer que a verdade não está presa às certezas da ação, nem nas 

argumentações aceitas e justificadas. A verdade resulta da aceitabilidade das 

justificações guiadas pelas certezas da ação, e por isso é falível. Ou seja, são 

verdadeiros os argumentos que possuem evidências convincentes no campo de ação, 

embora, em uma outra atitude reflexiva, eles possam ser refutados. O mundo da ação é 

dependente de certezas, opera na suposição pragmática de um mesmo mundo objetivo 

que permite distinguir o saber da opinião. O mundo do discurso opera pela via das 

pretensões de validade que vão além da comunidade de justificação e admite a 

descentração contextualista. 

Em diálogo com Habermas, Rorty vai dizer que não podemos estabelecer uma 

resistência realista, visto que os nossos enunciados são transformáveis historicamente e 

os padrões de racionalidade, continuadamente, reformados pelas críticas. Os sujeitos 

lingüísticos são dependentes aos contextos de justificação, sendo os próprios 

participantes responsáveis pelo entendimento no mundo. A idéia é  “substituir a imagem 

da linguagem como um véu interposto entre nós e os objetos pela linguagem como uma 

maneira de enganchar os objetos uns com os outros”  (Rorty, 1997, p. 55). Assim, 
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diferente de Habermas não vê porque ter que conciliar a descoberta realista com o 

realismo do mundo vivido. Sua compreensão é a de que se a justificação não traduz a 

verdade, o conceito de verdade é dispensável, e o conhecimento é fruto da redescrição, 

de novos vocabulários, não das intuições lingüísticas realistas. 

Trata-se de desenvolver uma utopia pragmática que se contente em chamar 

“verdadeiro”  o resultado de encontros, seja ele qual for. “Não há nada acerca do que 

falar antes que agente comece a falar”  (Id.ibid, p.60) A indicação rortyana é permitir 

que a sociedade democrática faça novas descobertas. Rorty está longe de defender um 

objetivismo de significação, ressalta, porém, as diferentes formas de interpretação, que 

alcançam coerência nos interesses e nos desejos da linguagem comuns. A tarefa da 

linguagem é ampliar os espaços da conversação, gerando novos e úteis discursos. 

Rorty não está preocupado com as referências explicativas, verdade universais 

ou justificações normativas, mas sim, com um acordo público amplo, que atenda, cada 

vez mais, a diversidade. Trata-se de alcançar não mais a verdade, mas a validade, que 

são asserções justificadas como úteis nos contextos. Habermas vai dizer que falta a 

Rorty “um equivalente apropriado de uma orientação para a verdade que transcende o 

contexto de justificação dado a cada vez. Mas, se a distinção entre ‘verdadeiro’  e 

‘ justificado’ se reduz ao fato de o proponente estar pronto a defender ‘p’  mesmo perante 

outro público, falta o ponto de referência para semelhante antecipação” (Habermas, 

2004, p. 262).  

 Em crítica à Rorty, Habermas afirma que a diversidade cultural não afasta o 

processo de universalização, ao contrário é a condição necessária para que o diálogo 

intercultural possa acontecer. Nesse sentido, a proposta do autor tem o seu diferencial 

porque evita o relativismo lingüístico e as banalizações, o que permite produzir a 

unidade no entendimento das diferentes manifestações. Trata-se de um consenso ligado 

a um realismo fraco (lingüístico), que se coloca como a condição de possibilidade 

necessária às relações democráticas, legais e morais. Mesmo percebendo na proposta 

uma grande dose de idealização, o autor diz que “é inevitável e frequentemente 

contrafática a suposição de que todos os participantes do diálogo empreguem as 

mesmas expressões lingüísticas com significados idênticos (...) o que um falante afirma 

como sendo válido aqui e agora, num dado contexto, transcende de acordo com a sua 

pretensão, todos os Standards de validade locais, dependentes de um contexto”  

(Habermas, 2002, p. 56). O que não significa apagar as diferenças das perspectivas dos 
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participantes do diálogo, mas tornar reconhecíveis os fatores básicos  que permitem o 

entendimento.  Trata-se de um equivalente lingüístico que permite a comunicação sobre 

o mesmo mundo. 

 

4 O consenso pragmático e a educação 

Habermas reconstrói o seu pensamento e reconhece que o consenso deve estar 

ligado às intuições realistas presentes no mundo vivido. Não se trata de um consenso a-

histórico, ma um processo validado por um mundo que é comum e idêntico a todos, 

homologado por aquilo que resiste historicamente como de interesse da maioria. Trata-

se de um acordo racionalmente motivado pelo realismo pragmático constituinte das 

experiências cotidianas. Tal é a correção que Habermas faz na obra “verdade e 

justificação”, ou seja, a idéia de que o consenso válido não pode estar condicionado aos 

discursos argumentativos e as pretensões de validade como está colocado na “Teoria da 

ação comunicativa” , mas sim fundamentado por um mundo pragmático idêntico por 

excelência. O autor “abandona sua teoria “epistêmica”  da verdade, que havia 

identificado como aceitabilidade idealmente justificada. Admite, a partir de então, que 

essa postura consistia em assimilar a verdade ao rigor moral, que se fundamenta apenas 

em nossas justificações construtivas de ordem ontológica”  (Rochlitz, 2005, p. 21). Esse 

abandono permite compreender a validade não mais a partir do sagrado (que atende a 

vontade de todos), mas a partir da universalidade de um pragmatismo renovado, que 

admite a defesa de um realismo a partir de diferentes descrições.  

Como vimos o consenso associado à pragmática universal, na forma como 

Habermas afirma em “verdade e justificação”, rompe com a idéia de que a verdade está 

ligada com  a justificação e leva o discurso a se reinventar, constantemente, em sua 

relação  com o mundo que é resistente. As interpretações se referem ao mesmo mundo, 

sendo as verdades não mais anteriores às vontades e nem dependente da simples 

decisão. Pode-se dizer que elas são formadas, e ao mesmo tempo, descobertas. Segundo 

o autor, “tão logo se dissipem as divergências entre “nós”  e “os outros”  a respeito do 

que é o caso, o “nosso”  mundo pode se fundir com “o”  mundo” (Habermas, 2004, p. 

257).  Não se trata, portanto, de agir simplesmente pela vontade melhor argumentada do 

eu ou do tu, ou do acordo voluntário do eu mais tu, ou da vontade do nós, mas sim de 
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um acordo entre eu e  tu voltado aos nós, que é validado por um mundo  idêntico e 

instransponível.   

As convicções da pragmática lingüística são de responsabilidade da fusão do 

discurso e da acão.  Se separados, fica a verdade do campo discursivo, em que vale a 

força do melhor argumento e a verdade do campo da ação que são as convicções que 

“ funcionam”. Portanto, a interação entre as duas é fundamental para que uma 

justificação aceita pelo melhor argumento possa se tornar verdadeira além do contexto, 

ou ainda, que a verdade seja transcendente e, ao mesmo tempo, imanente ao contexto. O 

conceito de verdade, nesse sentido, tem um duplo papel: o de transformar as certezas da 

ação em problematizações, e o de sustentar as justificações das certezas que serão 

reinstaladas. Voltando a preocupação inicial do trabalho, pergunta-se: a partir do 

conceito pragmático da verdade é possível desenvolver o consenso na educação?     

Pode-se dizer que o discurso assegurado pela certeza da ação atribui à educação 

o seu sentido epistemológico. Assim, um enunciado sobre a educação só pode validado 

por outro enunciado, ou seja,  por equivalentes no mundo vivido. Tal episteme não está  

mais presa na consciência (transcendental kantiana), mas nas relações lingüísticas 

engastadas nos contextos de ação, o que permite que as diferentes compreensões 

educativas se guiem pelo mesmo referencial, em favor do mesmo objetivo geral, sem 

abandonar as suas perspectivas. É um realismo sem representação.  

Trata-se de um pacto sem coação, validado na aceitabilidade das justificações 

legitimadas nas experiências cotidianas, que na resistência se apresentam como 

aprendizagem e como procedimento que resolve problemas. O que significa que 

justificação educacional não pode ser sinônima da verdade, que Habermas em “Verdade 

e justificação” diz ser indispensável ao entendimento. Habermas faz referência a uma 

verdade fraca, que é diferente e, ao mesmo tempo, dependente da justificação, pois é 

validada no campo da ação cotidiana estruturada por certezas que resistem aos tempos. 

Assim, mesmo que a ação educacional seja plural nas interpretações, essa só se sustenta 

guiada por uma verdade, que ainda fraca, indica o seu sentido. O que não significa uma 

verdade absoluta, mas uma certeza resultante das estruturas lingüísticas de 

aprendizagem, que se apresentam como condições formais necessárias ao entendimento. 

A idéia não é defender práticas educativas assentadas em um universalismo forte, nem 

nos infinitos jogos de linguagem oriundos de diferentes grupos, mas convencimentos 
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mínimos justificados que permitam à escola funcionar como uma entidade do sistema, 

mas sem deixar de se flexibilizar frente as demandas do mundo vivido.  

A pragmática do mundo vivido que não é uma verdade a priori nem empírica, se 

coloca como condição fática que permite à escola tomar decisões com responsabilidade 

universal. Trata-se de uma condição da linguagem que oportuniza o trabalho em prol 

das grandes causas globais, como a defesa dos direitos humanos, a formação da opinião 

pública, a proteção do meio ambiente ou ainda tomar partido dos povos explorados. A 

idéia parte de uma suposição pragmática orientada nas ações cotidianas, no sentido de 

evitar a semântica de guerra no meio pedagógico e trabalhar, de forma mais ampla, de 

tal maneira a incluir dialogicamente o terceiro excluído – o outro. Não se trata de 

simplesmente justificar os saberes educacionais, como acontece na maioria das vezes, é 

preciso que essa justificação esteja atenta às outras justificações, essas intransponíveis.  

 Através de estruturas de aprendizagem a educação produz novas formas de vida, 

elaborando, a partir das experiências práticas, um saber referente, sempre mais 

complexo. É uma alternativa viável para pensar o particular na diversidade, ou ainda, 

um telos que pode dar conta do pluralismo teórico e interpretativo próprio do 

pensamento contemporâneo. Na vivência de aprendiz os educadores se movem pelas 

experiências da vida, reconstruindo as razões tornadas problemáticas. Trata-se de um 

consenso mínimo, que, amarrado nas condições realistas da linguagem, oferece à 

educação apoio para lidar com as exigências cada vez mais acentuadas no campo da 

formação humana na forma de entendimento. Tal realismo, contestado por Rorty, é 

constituído pelos saberes que resistem historicamente na pragmática do mundo vivido, e 

que são necessários para que as argumentações sejam aceitáveis em suas condições 

epistemológicas. Entretanto, tal acordo racionalmente motivado, que adquirimos no 

contato com o mundo, pode se revelar falso em uma outra situação epistêmica. 

 Se o consenso na educação sofreu reduções com o idealismo lingüístico,  ou com 

o contextualismo, com a pragmática do mundo vivido ele reinstala um sentido que 

permite a melhoria das nossas relações. O pacto sem coação, realizado a partir de 

descrições de um mesmo objeto, força a revisão do contexto de ação educacional 

tornado problemático, produzindo sempre novos conceitos no embate com o mundo 

plural, sem abandonar a responsabilidade com aquilo que é de interesse da maioria. 

Trata-se de uma suposição pragmática comum, com fim de produzir conclusões 
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lingüísticas sempre mais elaboradas. As certezas abaladas da ação se colocam como 

pano de fundo dos novos argumentos que serão reintegrados de forma melhorada no 

campo da ação educativa. 

 No momento em que a educação perde as suas certezas ingênuas, encontra no 

discurso a possibilidade de reintegração, sendo o discurso garantido pela coerência nas 

experiências cotidianas. As certezas abaladas são levadas para o nível do discurso, onde 

são discutidas sob novas razões que resultam em conseqüências práticas. Assim, os 

argumentos acordados,  na coerência com os enunciados já existentes, fazem justiça à 

transcendência da verdade em relação ao contexto educacional a que se remetem. Trata-

se de uma transcendência que, na imanência da linguagem, consegue ultrapassar as 

conseqüências restritivas da dissolução do conceito, oferecendo formas democráticas 

que atendem à pluralidade sem ferir o diferente, auxiliando na inclusão do mesmo, não 

só como aceitação e respeito, mas como condição vital de sua ocorrência. Entre a 

certeza da ação e a aceitabilidade justificada, o acordo racionalmente motivado assenta 

a educação em pressupostos válidos além do reduto dos contextos ilimitados. O desafio 

da educação é, então, alcançar um convencimento justificado com estabilidade ao 

menos momentânea, para dar conta do entendimento no momento em que se encontra 

fragilizada e até cegada frente ao empobrecimento de propostas oriundas de contextos 

fechados2.  

Não se trata defender acordos idealizados, mas sim atender os interesses de uma 

educação emancipada que se empenha na formação esclarecida da opinião pública, ao 

mesmo tempo, que faz justiça às intuições realistas do mundo vivido. Talvez esse, seja o 

consenso distante da verdade em condições idealizadas, como defendeu Habermas na 

“teoria da ação comunicativa, ou das justificações contextualistas como propunha Rorty, 

pois busca um acordo educacional democrático, dentro do qual está presente um mundo 

idêntico, intransponível e interdependente” .  Enfim, pode-se considerar uma proposta 

voltada para o discurso e para a vida, que permite a educação se organizar na 

                                                
2 Penso aqui em propostas como as dos “Amigos da escola” , “Educar é tudo” , etc., que tentam fomentar a 
presença da  família no ambiente escolar como válidas para resolver os problemas da educação. Tais 
interpretações se apresentam geralmente no nível da publicidade como “consensuais”, entretanto é na 
verdade um consensual simulacro,  reduzido a interesses de grupos apenas.  
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multiplicidade de vozes. Pode-se dizer que se trata de uma perspectiva epistêmico-

pragmática de entendimento.  

 

5 Algumas considerações finais 

Quando pensamos a idéia do consenso na educação a partir da pragmática de 

Habermas, o objetivo é compreender essa proposta para além do contextualismo e dos 

falsos acordos, ou seja, a partir das intuições de um realismo pragmático, ou ainda, das 

necessidades de se construir um sistema democrático voltado aos interesses da maioria. 

Como analisa Dutra: “trata-se de um mundo da primeira pessoa do plural, o mundo da 

perceptiva do nós, da universalidade, da igualdade, traduzido na adoção recíproca de 

perceptivas, numa atitude de intercâmbio reversível de perspectivas”  (2004, p.148). A 

idéia é apresentar justificações publicamente aceitas que possam ser amarradas no 

mundo da vida, oportunizando um entendimento mínimo. Isso não significa que a 

educação possa resolver os problemas intramundanos de desentendimento por meio do 

acordo justificado, mas que ela pode vir a se tornar um espelho das condições para uma 

vida com igualdade de oportunidades. 

O consenso na educação não tem como tarefa determinar uma ordem para a  

história, mas evitar o que Habermas chama de concepção epistêmica da verdade, que 

associa verdade e justificação. A proposta é desenvolver uma visão epistêmico- 

pragmático que atenda às intuições realistas da educação, sem acatar a realidade por 

correspondência. Trata-se de argumentos aceitos publicamente, que, na acessibilidade 

mundana, se convertem em conseqüências práticas bem sucedidas. É na qualidade de 

participantes que os educadores são convidados a alcançar o acordo a partir de suas 

decisões, que não se desligam das condições fáticas da linguagem, como instância do 

performativo. Caso os acordos não colaborarem com atividade educativa no sentido 

pretendido, tem-se a chance de equacionar novas problematizações, e assim novas 

discussões que serão, novamente, devolvidas a prática. Assim,  quando falamos em 

consensualizar decisões no meio educacional estamos nos remetendo a um 

conhecimento sujeito a críticas e a transformações. Tal é o sentido da aprendizagem na 

pragmática de Habermas:  permitir que um acordo racionalmente justificado seja 

continuadamente  validado  por novas razões e argumentos. Trata-se de um processo 

evolutivo derivado do embate do discurso com o que resiste ao mundo vivido. 
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Nesse sentido, o consenso habermasiano oferece a possibilidade de lidar com a 

multiplicidade, conforme defendia Nietzsche, segundo a exposição realizada no início 

desse texto, e de apreender a vulnerabilidade a partir de um sentido educacional comum, 

que, pelas estruturas de aprendizagem, alicerçam a produção de conceitos cada vez mais 

complexos. Assim, a tentativa desse artigo foi discutir uma forma de traduzir a 

fundamentação racional do campo discursivo para o âmbito da ação, de maneira que a 

proposta se converta em conseqüência prática para a educação. Desse modo o consenso 

pragmático se coloca como telos lingüístico ligado ao campo da ação, no qual a  

educação pode acontecer enquanto fenômeno evolutivo da humanidade.  

 
 

Referências Bibliográficas 
 

DUTRA, Delamar José Volpato. Razão e consenso em Habermas. A teoria discursiva 

da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia. Florianópolis: Editora da UFSC, 

2005. 

HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 

2002. 

___. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. São Paulo: Loyola, 2004. 

MARQUES, Antônio. Sujeito e perspectivismo – seleção de textos de Nietzsche sobre 

a teoria do conhecimento. Lisboa: Dom Quixote, 1989. 

RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento: una introducción al pragmatismo. 

Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 1997. 

ROCHLITZ, Rainer. Habermas: o uso público da razão. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2005. 

 


