
RACIONALIDADE, HISTORICIDADE E
EriCA

Roberto Henrique Seidez**

Para principiannos um estudo acerca da questao
do conhecimento, certamente e adequado fazennos uma
remissao a filosofia chissica, mais especificamente a
Arist6teles. Este fil6sofo do sec. IV a.c. representa um
ponto deruptura dentro da tradiyao que havia sido iniciada
pelos gregos jonicos, tradiyao esta que atribuia a fisica a
procura das causas naturais e a filosofia a construyao de uma
teoria natural do todo I. E esta separayao que da sensivel
arrancada ao lento processo de desenfeitiyamento do mundo
que caracteriza a erradicayao do animismo primitivo2

.

A importancia de Arist6teles reside no fato de ele
ter formulado uma sintese de importancia capital, que chega
ao mundo modemo da renascenya atraves da traduyao de sua
obra por Grosseteste para 0 latim e principalmente atraves
do pensamento de Tomas de Aquino, este, por sua vez, se
opondo ao platonismo reinante ate entao. A chamada sintese
aristotelica se da da seguinte fonna: Arist6teles toma a
nOyao empirico-realista de Alecmeon - que enfatiza 0

sistema sensorial -, e a coaduna com 0 platonismo da
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centralidade no mundo das fonnas3
. E e justamente neste

sentido que Aristoteles postula duas teorias antag6nicas
sobre a origem do conhecimento humano, a primeira
dizendo respeito a apreensao das ideias atraves dos sentidos
(ou seja: refere-se a ciencia empirica), a segunda
concemendo a intuiyao das ideias do mundo que esta alem
dos sentidos (ou seja: refere-se as realidades ultimas, ao
horizonte moral do homemt A patir desta distinyao,
Aristoteles fonnula a nOyao de entelecheia5

, a fonna
unificadora do ser vivo que "expressa um principio teorico
universalizante, 0 qual afasta como ilegitimas todas as
explicayoes miticas e lendarias dos fen6menos da
natureza,,6. 0 principio da entelecheia implica assim
igualmente 0 todo, a realidade completa que esta alem da
mera soma das partes.

No seu "De anima", Aristoteles postula dois tipos
de alma que caracterizam 0 centro do homem: a) a alma
sensivel, que da a capacidade de percepyao da existencia e
das qualidades sensiveis dos objetos com os quais 0 animal
humano se depara; e b) a alma intelectiva, tambem chamada
de racional, esta so existindo no homem e fomecendo-Ihe a
capacidade de abstrair dos dados sensiveis as formas que
constituem e qualificam aqueles, ou seja, que capacitam 0

homem de poder dizer 0 mundo.
Na "Politica" de Aristoteles encontramos ainda

outra dimensao importante na definiyao do humano, a saber:
o fato de que 0 "homem e por natureza um animal sensivel"

3 ARAUJO SANTOS, F. A emergencia da modernidade. Petr6polis : Vozes,
1990, p. 80.
4 Idem, ibidem, p. 75.
5 Literalmente: "tendo (echo) sua finalidade (fe/os) dentro (en/os)", segundo
DURANT, W. Gp. ci/, p. 87.
6 ARAUJO SANTOS, F. Gp. ci/., p. 68.

e que so ele· tem 0 dom da fala. E e justamente na
conjugayao das dimensoes da sociabilidade e da linguagem
que "podemos encontrar elem'entos que carac,terizam a
Condiyao de historicidade propria do homem,,7. E, pois, na
convivencia historica do homem com os seus outros que ele
desenvolve a cultura - 0 lugar da linguagem e da
sociabilidade. Neste sentido, a racionalidade do homem
implica necessariamente um conjunto de ayoes que ele
realiza no tempo, a chamada praxis.

Dessa forma, se nos apresenta na historia do
pensamento uma polaridade no tratamento da questao do
conhecimento, qual seja: 0 racional e 0 teorico em oposiyao
ao historico e ao pratico, antagonismo este que vai se
expressar grosso modo em duas perspectivas filosoficas

. distintas, no idealismo e no materialismo, respectivamente.
No entanto, sabemos que e justamente no conhecer
(enquanto 0 processo de procura da verdade) e no
conhecimento (no conjunto de enunciados com pretensoes
de verdade) que se conjugam racionalidade e historicidade;
por assim dizer, 0 processo de produyao de enunciados pelo
homem e 0 topos onde racionalidade e historicidade operam
simultaneamente.
. Alias, a tarefa basica da filosofia tradicional e
Justamente a de promover continua e constantemente a
mediayao entre a· teoria e a praxis, entre a teoria e a
realidade concreta dos homens, entre a logic a do sistema
tecnologico-cientifico e 0 mundo vital humano, entre 0 ser e

------------7
BOMBASSARO, 1. C. As fronteiras da epistemologia. 3. ed. Petr6polis :

Vozes, 1997, p. 14.
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o dever ser8
• Contudo, segundo Habennas, a filosofia tem

fracassado nesta tarefa e por isso se "auto-demitiu"9.
Esta e uma denuncia nao s6 de Habermas, mas

tambem de outros fil6sofos, num amplo debate realizado no
amago da filosofia.nas ultimas decadas10 e que tem a tarefa
de"discutir um novo tipo de racionalidade, a "racionalidade
discursiva", tarefa que Habermas endossa atraves da
fonnulac;ao de uma "etica do discurso" - 0 que devera nos
ocupar na segunda parte do presente trabalho.

SIEBENEICHLER, F. B. Jiirgen Habermas. Razao comunicativa e
emancipa~ao. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994, p. 45.
9 "Se pudessemos encontrar urn substituto para a filosofia que se auto-
demitiu, 0 candidato com maiores chances seria a pesquisa de campo da
antropologia cultural. E urn dia a hist6ria da filosofia apareceria como tendo
sidoa atividade esoterica dos fil6sofos, uma tribo esqtiisita e felizmente
extinta!" HABERMAS,J. Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln.
Frankfurt aiM: Suhrkamp, 1983, p. 19, citado e traduzido por SIEBENEICHLER,
F. B. Gp. cU., p. 43.
10 Para HABERMAS a crise da filosofia se apresenta como uma "despedida da
modemidade", e e ;aracterizada como urn movimento que "procura destruir 0

sistema de conceitos nos quais a modemidade tinha apoiado a sua
interpreta<;ao da realidade" (v. SIEBENEICHLER,F. B. Gp. cit, p. 43.). Dentro
desse debate podemos citar: HEIDEGGERcom seu recurso poetico em dire<;ao
ao ser primordial; BATAILLEcom sua "economia libidinal"; DERRIDAcom seu
deconstrutivismo anti-metafisico; bem como FOUCAULT e sua analise da
"moral policy" universal. - K.-O. APEL, ao falar desta discussao - que ele
chama de "sindrome da filosofia atual" - dentro do seu projeto da "critica total
da razao", acrescenta it lista ainda NIETZSCHE,como precursor, GADAMER,
RORTYe ADORNOe HORKHEIMER,enquanto localiza 0 debate especificamente
na passagem da modemidade para a p6s-modemidade (v. K.-O. APEL. .Die
Herausforderung der totalen Vemunftkritik und das Progratnm emer
philosophischen Theorie der Rationalitiitstypen. In: Concordia, n. 11, p. 2-23,
1987).

Como j a haviamos referido anteriormente, e
Tomas de Aquino que vai retomar no sec. XIII 0 ideario
Aristotelico para criar um espac;o de racionalidade dentro do
sistema hierocratico medieval, na medida em que dava a
primazia a razao, afinnando que 0 conhecimento humano
era pr6prio da razao humana. Neste sentido, Aquino coloca-
se contra 0 neo-platonismo, em geral, e 0 agostiniano, em
especifico, reinante em sua epoca e que afirmava a
participac;ao da iluminac;ao divina como condic;ao para que 0

intelecto humano atinja 0 conhecimento.
Tambem no que tange ao agir politico e a etica,

Aquino endossou 0 ideario Aristotelico, afirmando que: "A
razao e a regra e a medida dos atos humanos ... e a lei e algo
pertinente a razao" 1 1."Para ele a definic;ao da lei e a
ordenac;ao racional orientada para 0 "bem comum" 12,

colocando, no entanto, a responsabilidade da procura do
bem comum nas maos de um soberano, 0 qual por sua vez
tinha 0 poder legiferante mediante investimento pelo povo.

De qualquer forma, mediante a ""cristianizac;ao
de Arist6teles"13 atraves da transposic;ao da ideia neo-
platonica da participac;ao divina no principio da
entelecheial4

, Aquino responde, por um lado, a questao
henneneutica relevante a escolastica medieval - a da
justificac;ao e relevancia daquele para a doutrina crista - e,
II
12 Summa theologiae, 90, 1, apud ARAUJOSANTOS,F. Gp. cit., p. 88.

Para uma visao mais ampla do desdobramento do direito natural e positivo
em ARISTOTELESe AQUINO, veja BOBBIO, N. Locke e 0 direito natural.
Brasilia: Ed. da UnB, 1997, especialmente os capitulos 4 (ARISTOTELES)e 5
f~QUINO). .

A . S14 MUlO ANTOS,F. Gp. cit., p. 89.
Ou seja: a lei natural e "participatio legis aeternae in rationali creatura:'

A.QUINO,T. Summa theologiae, 91, II, apud: BOBBIO,N. Gp. cit., p. 38.
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por outro, abre uma epi.stemologia nova, centralizada na
razao e na ligavao desta com os dados sensiveis. 0 que vai
dar diretamente em Descartes15 e Leibniz.

Racionalidade, Historicidade e Etica

15 Chamo aqui a atenyaO para 0 elemento novo que surge atraves da "sintese
aristote1ica" de Aquino que possibilita a Descartes fonnular 0 seu platonismo
sem levar em conta 0 desprezo platonico pel a realidade perceptivel
empiricamente, para manter, no entanto, 0 ideali~mo deste. (Sobre 0

"idealismo ontologico" platonico e 0 "idealismo gnoseologico" cartesiano, v.
ADEODATO,J. M. Filosofia do direito. Sao Paulo: Saraiva, 1996, p. 44 ss.)
16 "Nada existe na inteligencia que antes nao existisse nos sentido - a nao ser
a propria inteligencia" (Nouveaux essais, II, 1,2 apud: APEL, K.-O. 0 a priori
corporal do conhecimento. In: GADAMER,H.-G. e VOGLER,P. Antropo1ogia
filos6fica, segunda parte. Sao Paulo: Epu/EDUSP, 1977, p. 194-212 [Nova
antropo1ogia, v. 7], aqui p. 194.)
17 APEL, K.-O. 0 a priori corporal do conhecimento. Loc. cU., p. 194.

medida em que Leibniz fonnula 0 conceito de "monada" - a .
unidade metafisica entre a alma e 0 corpo, assim como entre
o sujeito e 0 mundo extemo - ele tenta superar a separavao
platOnico-cartesiana de sujeito e objeto, a qual e encampada
pela filosofia e pela ciencia modemas. A teoria das monadas
nao consegue, contudo, seu proposito, porque a condivao da
afinnavao do a priori do "intelecto" nao basta quando se
trata do conhecimento humano. 0 que e necessario e 0 a
priori do corpo. Para Apel, 0 no do problema, para 0 qual
ele quer chamar a atenvao com a sua "antropologia do
conhecimento", reside exatamente no fato de que esta
concepvao filosofica - em ultima analise platonica, da qual
ademais tanto Leibniz, quanta mais tarde Hegel san
tributarios - nao reconhece "urn a priori corporal para 0

conhecimento, ou, em outros termos, nao reconhece urn a
priori da praxis existencial,,18.

E neste sentido que Adorno e Horkheimer dizem
que: "0 ,iluminismo deixou de lado a exigencia classica de
pensar 0 pensamento"'9 porque ela 0 desviava do imperativo
de comandar a praxis"l . E seguem na critica, dizendo que 0

pensamento se transforma em ferramenta sob 0 juga do
positivismo "que ocupou 0 posto de juiz da razao
esclarecida,,2o. A critica de Adorno e Horkheimer se refere a
este novo modelo de pensar que ocorreu na modemidade e
que concebe 0 conhecimento como destituido de seus
elementos historicos. Para esses autores, os responsaveis por
isso san Bacon e Descartes - os pais da modemidade. Para
derimir esta disjunvao entre e teoria e a praxis e descobrir a
resposta desta postura, deve ser investigada a relavao entre
tradivao e conhecimento. .

4.0 conhecimento e a praxis existencial

No caso de Leibniz, a questao da teoria
tradicional do conhecimento, como fora formulada por
Aristoteles e retomada pela escolastica - e como ademais
tambem sera enfatizada por Locke -, e colocada de acordo
com 0 seguinte principio: "Nihil est in intellectu quod prius
non fuerit in sensu - nisi ipse intellectus"l6. Esta formula,
aliada a sua. distiIl.9ao entre "verites de faW' e "verites de
raison" (as verdades retiradas da experiencia e as que par si
mesmas se apresentam claramente a razao) foi sempre
encarada, segundo Apel, como a classica expressao dos
motivos empiricos e aprioristicos da teoria tradicional do
conhecimento, a luz da qual se pode considerar sinteses
semelhantes, como 0 kantismo e 0 positivismo logico17

.

Apel quer estabelecer a partir dai urn ponto de partida de
questionamento dos pressupostos da modema teoria do
conhecimento, no que tange ao a priori centrico ou
excentrico do corpo na elaboravao do conhecimento. Na

18
Idem, ibidem, p. 211.

19
2 ADORNO,Th. W. e,HORKHEIMER,M. Gp. cit., p. 42.
o Idem, ibidem,p. 43.



Tanto Descartes, com a afirma9ao do hic et nunc,
quanta Bacon, com a sua teoria dos idoloS21 - tent ando
mapear os preconceitos mantidos pel a tradi9ao atraves da
autoridade da filosofia antiga e escohistica - fazem uma
critic a radical, adotando uma postura de desprezo em rela9ao
a tradi9ao. Neles a tradi9ao desponta como oposta a razao.

Certamente que a critica a tradi9ao tinha a sua
razao de ser e eu diria que se tratava antes de uma questao
de reorienta9ao da fundamenta9ao do conhecimento
provindo da tradi9ao. Mas, como demonstra Adomo22,
ambos nao perceberam que a tradi9ao, como mediadora dos
objetos de conhecimento, e inerente ao proprio
conhecimento. Sequer seria possivel fonnular uma questao,
mesmo destituida de conteudo, sem que nela estivesse
implicado urn conhecimento provindo do passado23.

21 "Ida/a tribus, ida/a specus, ida/a fori et ido/a theatri" BACON. Novum
organum, I, 41, 52, apud: BARTH,H. Wahrheit und Ideologie. Frankfurt aIM
: Suhrkamp, 1974, p. 39. BARTH assinala que a teoria dos idolos foi utilizada
como instrumento da critica a igreja e aos dogmas pe10s i1uministas franceses.
22 ADORNO,Th. W. Negative Dialektik. Frankfurt aiM: Suhrkamp, 1966, p.
59, apud: BOMBASSARO,1. C. Gp. cU., p. 82.
23 BACON funda sua recusa da tradiyao basicamente no fato de nao aceitar a .
fundamentayao da filosofia em principios teo1ogicos (v. BARTH,H. Gp. cit., p.
41), por outro 1ado, a tradiyao por e1e combatida "deixou marcas profundas ate
no estilo litenirio de Bacon" (REIS DEANDRADE,1. A. Vida e obra de Bacon.
In: Bacon. Sao Paulo: Noya Cultural, 1996, p. '7 [Co I. Os pens adores]. -
Interessante, no caso de DESCARTES,e que 0 seu "cogito" - que, segundo
APEL, e "ficyao" -, que preve que "0 espirito cognoscente e capaz de colocar
diante de si, cOmO sendo em principio pre-existente, tudo 0 que nao seja e1e
proprio, e precisamente por esta razao e capaz de conhecer isto no seu objeto"
(v. APEL, K.-O. 0 a priori corporal do conhecimento. Lac. cit, p. 195), provem
certamente da sentenya "sei que vivo", de AGOSTINHO(De trinitate XV, 12),

Sera com Kant24 que ,se chega ao radicalidade da
recusa da tradi9ao, 0 que se ilustra atraves do topos da
"minoridade" do homem, da qual 0 hornem so conseguiria
sair mediante 0 iluminismo. Para Kant, tratava-se de ter
"coragem" de usar 0 proprio entendimento contra 0

preconceito e as formulas do saber instituido pela tradi9ao. E
a fonnula do "sapere aude,,25:ter coragem de usar 0 proprio
entendimento para se desvincular do passado. Kant, no
momento em que passa a se dedi car a analise interna da
consciencia, continua na mesma linha platonico-cartesiana26

de uma epistemologia que nao da a devida aten9ao a
historicidade. "Na epistemologia kantiana, 0 carater
transcendental nao e assumido pelo a priori historico da
tradi9ao mas pelo 'eu penso' capaz de acompanhar todas as
representa90es,,27. 0 principio da filosofia kantiana e, pois, a
separa9ao entre 0 reino fenomenal - 0 mundo do ser - e 0

reino inteligivel - 0 mundo do pensamento e da razao.
Com Hegel e dado passo decisivo rumo a

afirma9ao da historicidade do conhecimento. Hegel se volta
para aquilo que havia passado desapercebidamente pelo
iluminismo, a saber: 0 acesso a consciencia nao se da de
fonna imanente atraves do aparelho cognitivo, mas sim, e
produzido na historia, num momenta historicamente dado.

que passou para 0 dualismo de Guillerme de OCCAM,0 qual ja faz "vis1umbrar
o dua1ismo cartesiano" (ARAUJO SANTOS, F. Gp. cU., p. 108). - Sobre 0

binomio cartesiano da "extensao" e do "pensamento", segundo defmiyao de
SALDANHA (SALDANHA, N. Ordem e hermeneutica. Rio de Janeiro :
Renovar, 1992, p. 5): "A extensao e inteligivel como ordem e 0 pensamento e
1~tentemente inteipretar;c7o" (grifos do autar).
25 BOMBASSARO,1. C. Gp. cit., p. 86.
26 SIEBENEICHLER,F. B. Gp. cU., p. 32.

APEL, K.-O. 0 a priori corporal do conhecimento. Lac. dt., p. 202.
n B .OMBASSARO,1. C. Gp. ell., p. 87.
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epistemologia vai se ocupar a partir do inicio do sec. XIX, e
que conseguem, em parte, instaurar uma capacidade de auto-
reflexao, 0 que as ciencias ditas naturais nao conseguem
pelo fato de manterem um conceito objetivista de
conhecimento.

Por conta disso, ocorreu uma bifurca<;ao dos
debates epistenol6gitos no sec. XIX, uma ramifica<;ao sendo
representada pelo positivismo de Comte, pelo pragmatismo
de Peirce e pelo historicismo de Dilthey; a outra, pela critica
do conhecimento empreendida por Marx, Freud e Nietzsche.
Dentro da primeira linha vai ocorrendo um estreitamento
cada vez maior do conceito de razao, 0 que toma impossivel
a epistemologia veneer a barreira positivista deste conceito
objetivista do conhecimento e incorporar 0 fator da
historicidade do conhecimento - 0 que s6 seria possivel
mediante a auto-reflexao. No que diz respeito ao segundo
vetor, tambem Marx adota uma postura positivista, na
medida em que, dando enfase ao trabalho e a produ<;ao,
valoriza uma racionalidade instrumental. Igualmente Freud e
Nietzsche nao conseguem se soltar das amarras de uma
visao positivista da ciencia.

No sec. xx pode-se falar em duas grandes
orienta<;oes gerais nos estudos epistemo16gicos33

baseando-nos para esta distin<;ao esquematica no ponto de
vista que cada uma destas orienta<;oes ou tendencias adota
com rela<;ao a questao da historicidade do conhecimento -, a
saber: a "teoria ou tendencia analitica", a partir dos anos 20;
e a "nova filosofia da ciencia, au tendencia hist6rica", a
partir do final dos anos 50. A "tendencia analitica" pode ser
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.Dessa forma, Hegel descobre 0 outro lade daconsciencia,
qual seja: "a prcitica social· de homens .concretos que
produzemsuas condi<;oes materiais de existencia e
produzem representa<;oes em que eles se refletem e se
ocultam,,28. Para Hegel, portanto, "tudo 0 que somos, somo-
10 por obra da hist6ria,,29 e coloca a questao de uma forma
que Kant nao procurou compreender: "Como um
pensamento que tem de separar-se da tradi<;ao pode
conserva-Ia transformando-a,,?30 Com 0 seu tapas do rio que
aumenta a medida em que se afasta de sua nascente, Hegel
explicita de forma optimal a persistencia da tradi<;ao e 0
surgimento do nov03l . .

Contudo, a contribui<;ao de Hegel no condizente a
tradi<;ao nao conseguiu mudar a concep<;ao do deficit de
historicidade do conhecimento modemo, em grande parte
por causa dos exitos das ciencias naturais na explica<;ao dos
fenomenos naturais. E neste ponto que passa a ser discutida
a possibilidade das ciencias do espirit032, com as quais a

2~ ROUANET,S. P.A razl'io cativa. Sao Paulo: Brasiliense, 1985, p. 72.
29 HEGEL. Introdu9ao a hist6ria da filosofia. In: Hegel. Sao Paulo : Nova·
Cultural, 1996, p. 381. [Co I. Os pensadores].
30 A questao e fonnulada por ADORNOem sua Negative Dialektik, p. 60.
31 Para HEGEL, a tradi9ao ... "nao e estatua de pedra, mas e viva, e
continuamente se vai enriquecendo com novas contribui90es, a maneira de rio
que engrossa 0 caudal a medida que se afasta da nascente" (HEGEL. Gp. cit., p.
382).
32 Trata-se da distin9ao entre Geisteswissenschaften (ciencias do espirito) e
Naturwissenschaften (ciencias da natureza) produzida pelo historicismo
alemao e encampada pelo neopositivismo, mediante afinna9ao da existencia de
uma distin9ao metodol6gica entre ambas: as primeiras competia compreender
(verstehen), as segundas, explicar (erklaren) (v. APEL, K.-O. Rekonstruktion

der Vemunft durch Transfonnation der Transzendentalphilosophie. In:
Concordia, n. 10, p. 2-25, 1986, aqui p. 6).
33 BOMBASSARO,L. C. Gp. cit., p. 26 ss.



localizada, de maneira generica, num vetor te6rico que se
inicia em Hume, passando pelo positivismo de Comte e
Mill, e pelo fonnalismo de Russel e Wittgenstein, para
chegar ao auge em Camap. Esta tendencia recebe uma certa
unidade no chamado Circulo de Viena, que reuniu
pesquisadores de distintas areas em tomo do objetivo
comum de buscar uma nova fundamentac;ao para' 0
conhecimento e realizar a investigac;ao e a divulgac;ao da
concepc;ao cientifica do mundo, para 0 que se apoiavam
basicamente na filosofia empirista e positivista, mais
especificamente no enunciado de que somente e possivel
conhecimento na medida em que se parte do imediatamente
dado. A epistemologia do Circulo de Viena se caracteriza
por buscar uma exigencia de rigor metodol6gico para a
investigac;ao cientifica mediante a analise l6gica da
linguagem. 0 que hoje se chama de filosofia analitica possui
as suas bases no empirismo l6gico e no positivismo l6gico
ou no neopositivismo do anos 20 e 30.

Ja a tendencia hist6rica surge basicamente como
reac;ao a tendencia analitica, sendo 0 principio dos dados dos
sentidos desta 0 principal a granjear as critic as daquela, por
nao levar em conta 0 fato de que os conhecimentos previos e
crenc;as do observador interferirem na observac;ao. Segundo
a tendencia hist6rica, "toda a observac;ao esta carregada de
teoria,,34. A total ausencia do hist6rico na pesquisa com 0
fim de almejar 0 maximo de objetividade e um mit035.

34 BOMBASSARO,1. C. Gp. cit., p. 33.
35 ADORNO,Th. W. e HORKHEIMER,M. Gp. cit., p. 27.

De acordo com as tendencias "p6s-analiticas",
cientificidade nao e mais sinonimo de racionalidade.
Cientificidade, quando muito, sera apenas uma das vozes da
razao. Tampouco pode ser mantida a tradicional dicotomia
fato/valor, ou seja, a, distinc;ao entre enunciados de lato e
enunciados de valor, ja que nao ha nenhuma concepc;ao
neutra da racionalidade, dado que 0 nosso conhecimento de
mundo pressup5e valores36. Sera, pois, a etica que vai dar a
indicac;ao do caminho a ser seguido: considera-se a noc;ao de
racionalidade como participante da ideia humana do bom.
Esta e a ideia basica de Putnam3?, num vetor pragmatico
que, guardadas as devidas divergencias, corre ao longo de
Putnam, Rorty e Habennas. Habermas formula a questao da
seguinte forma: "Como e possive! adquirir um conhecimento
digno de credito?,,38 Para ele, e necessaria uma mudanc;a
paradigmatica: e necessario sair do paradigma da filosofia
da consciencia- da razao centrada no sujeito -, para chegar
ao paradigma da comunicac;ao - onde a razao e encarada
como resultado de um processo discursivo. Para Habermas,
o primeiro paradigma, 0 da filosofia da consciencia
(Descartes, Kant, Hegel) investiu 0 sujeito com uma
capacidade de conhecer os objetos e domina-los. 13 no
segundo paradigma, 0 sujeito descarta 0 ideal objetivista do

36 Veja interessante artigo de KUHN sobre 0 tratamento modermo do tellliO
valor na filosofia e na linguagem vulgar: KUHN, H. Os valores, urn dado
primordial. In: GADAMER, H.-G. e VOGLER, P. Antropologia filosofica,
segunda parte. Silo Paulo: Epu/EDUSP, 1977, p. 253-75. [Nova antropologia,
V. 7].
37 PUTNAM, H. Reason, truth and history. Cambridge : Cambridge
University Press, 1981.
38 HABERMAS, 1. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982;
p.25.
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os diversos sistemas41
• Aquilo que serve de base comUln

para que 0 dialogo se realize entre as duas pessoas ele chama
de racionalidade comunicativa42•

conhecimento como representayao exata da realidade para
passar a se orientar atraves da relayao que ele mesmo
constitui com os outros. E 0 que Habennas chama de
"comunidade de comunicayao,,39, dentro da qual 0 sujeito
deve realizar intersubjetivamente seus 'atos de fala e onde
encontra procedimentos argumentativos que legitimem suas
pretensoes de validade no que conceme a verdade das
proposiyoes e das nonnas de ayao40. Esquematicamente 0

modelo habennasiano preve: um minima de duas pessoas,
um dialogo, sendo 0 fundo constituido por uma teoria da
sociedade com duas esferas: 0 mundo da vida (Lebenswelt) e

o esforyo de Habermas - e tambem de Apel - de
uma fundamentayao da etica a partir da critic a da razao e um
projeto que de certa fonna da continuidade ao programa da
Escola de Frankfurt. Creio que e mais uma reayao contra 0

caminho do irracionalismo como apregoado pela "Dialetica
do esclarecimento" de Adorno e Horkheiner, ja que estes
nao depositam mais nenhuma confianya na possibilidade de
fundamentar umaetica a partir da razao. Por outro lado, a
crenya generalizada da ideia de racionalidade como
valorativamente neutral induz a nOyao de que ela nao possa
contribuir em nada para 0 problema da etica. A partir deste
paradoxa podemos depreender que se trata de desafios

39 APEL chama esta tomada de posiyao do sujeito como participante
individual de uma argumentayao e ao mesmo tempo inserido em um contexto
universal de "comunidade de comunicayao ideal" (v. APEL, K.-O.
Rekonstruktion del' Vemunft durch Transformation del'
Transzendentalphilosophie. Lac. cit, p. 18, e HABERMAS,1. Moralitat und
Sittlichkeit. Mimeo., p. 23.). - EAGLETONcompara a comunidade discursiva
habermasiana com 0 gosto estetico e com a obra de arte, na medida em que a
comunidade discursiva "virtualiza" as coayoes dos interesses pniticos,
suspendendo-os ("da mesma fmma como 0 faz a obra de arte") pOl' um
momenta privilegiado e neutralizando todos os motivos exceto a vontade para
uma concordancia racionalmente fundamentada (v. EAGLETON,T. Von del'
Polis zur Postmodeme. In: Asthetik. Die Geschichte ihrer Ideologie.
Stuttgart/Weimar: Metzler, 1994, p. 376-429, aqui p. 419).
40 Para HABERMAS:"N6s compreendemos um ato de fala, se soubermos 0 que
o toma aceitavel". Sendo que: "Aceitabilidade nao e definida em um sentido
objetivista a partir da perspectiva de um observador, mas a partir de
posicionamentos perfmmativos dos participantes da comunicayao"
(HABERMAS,1. Erlauterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns. In:
HABERMAS, 1. Vorstudien und Ergiinzungen zur Theorie des
kommunikativen Handelns. 1. ed. Frankfurt aiM: Suhrkamp, 1995, p. 571-
606, aqui p. 604 - traduyao nossa), ou seja: na medida em que se leva em conta
o enfoque performativo e dada enfase a complexidade dos processos de
entendimento, somente podendo haver exito no caso de cada falante observar
racionalmente a passagem pelos posicionamentos objetivizantes, expressivos
ou em conformidade com normas. :E neste sentido que a pragmatic a formal
habermasiana procura superar 0 cunho idealizante e incorporar a pragmatica
empirica.

41 0 mundo da vida e 0 pano de fundo da ayao comunicativa, ele e definido
como a tradiyao cultural dentro da qual estao os parceiros de interayao, da qual
eles se servem e a qual eles tambem renovam durante 0 processo (v.
HABERMAS,1. Erlauterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns. Lac.
cit, p. 593-4), pOl' assim dizer, 0 mundo da vida e 0 lugar de fundayao do
conhecimento te6rico e do mundo conceitual. Ao lado do mundo da vida existe
a esfera do sistema, que e composta pOl' ayoes que subsistem
independentemente do processo comunicativo. Esta esfera comporta a
personalidade, a sociedade e a cultura e e operacionalizada pela ayao que exige
um conhecimento do tipo estrategico e funcional.
42 Em HABERMASpodemos encontrar dois grandes tipos de razao: a razao do
sistema (a razao tecnico-instrumental) e a raulo comunicativa (0 mundo vital,
cultura). 0 desesenvolvimento da subjetividade humana e justamente resuItado
da realayao dialetica entre 0 mundo vital e 0 sistema. Para HABERMAS,a crise
da sociedade contemporanea esta justamente no "desengate" progressivo entre
o mundo vital eo sistema (v. SIEBENEICHLER,F. B. Gp. cit., p. 138-9).
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extemos e intem~s para a epistemologia43. Trata-se, por um
lado, .segundo Apel, de perceber que a "extensao das
conseqiiencias do desenvolvimento da ciencia na tecnica a,
extensao das atividades humanas, .baseadas nesta forya
tecnica de que dispomos, e tao gigantescamente grande, que
surge dai 0 problema de uma etica da responsabilidade como
nunca antes tinha se apresentado,,44 e, por outro, de
perseguir 0 desenvolvimento do conceito de racionalidade,
nao para lanyar mao do irracionalismo - tipicamente p6s-
modemo, diriamos - e "jogar a razao totalmente fora", mas
para questionar a tradiyao compreendida como cientificismo
(Szientismus)4S e reconstruir a razao para extrair dela a
"dimensao enterrada", ou seja: uma concepyao de razao
mais abrangente que tenha a capacidade, dentre outras, de
fundamentar uma etica, mediante a "derrota do
cientificismo,,46.

A etica do discurso procura dar uma contribuiyao
sensivel para solucionar a crise etica da sociedade
contemporanea na medida em que se propoe a superar 0

ceticismo reinante em relayao aos valores 47, esclarecer 0
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ponto de vista moral48 e 0 nUcleo universal de intuiyoes
. h 49moraIS umanas . Mas para chegar a estes aspectos e

preciso pro ceder a uma breve amilise e caracterizayao da
etica do discurso pnitico. De maneira geral trata-se do
projeto comum a Habennas e Apel de "refonnular a teoria
da moral kantiana no que diz respeito a questao da
fundamentayao de nonnas com meios te6ricos
comunicativos"so. Parece apropriado 0 tropos de
Siebeneichler para a etica do discurso pnitico: "um fruto
hibrido resultante de um enxerto sobre Kant e Hegel"sl. Pois
Habennas se ap6ia na critica de Hegel a Kant, no fato de nao
ser possivel manter a distinyao entre dois tipos de moral (a
do dever e da justiya fonnal, e a da felicidade), ja que todas
as eticas gravitam concomitantemente em tomo do bem
comum, da solidariedade, da justiya e da felicidade. De
qualquer forma, 0 peso maior vai para Kant, porque
Habennas mantem um conceito cognitivista estreito da
moral, para justamente ficar naquilo em que ela se refere a
questoes prciticas e a conflitos no nivel da ayao, os quais
serao passiveis de serem solucionados consensualmente
atraves da argumentayao. Ou seja: "e a moral que procura

43 0u para 0 entrelayamento entre a "filosofia transfOlmada em critica, p6s-
metafisica e p6s-hegeliana, que gira em tome de uma teoria da racionalidade e
a teoria social, que e a teoria critic a da sociedade modema". Esta a
caracterizayao do ponto de vista habermasiano para a elaborayao do seu
"monstrum" teorico (v. SIEBENEICHLER,F. B. Gp. cit., p. 109).
44 APEL, K.-O. Rekonstruktion del' Vemunft durch TransfOlmation del'
Transzendentalphilosophie. Loc. cit., p. 4 - trad. nossa.
45 APSL chama de cientificismo (Szientismus) "a reduyao da razao a
racionalidade tecnico-cientifica, a racionalidade com relar;c7oafins no sentido
de Max Weber ou ainda a racionalidade estrategica" (Idem, ibidem, p. 5 -
grifos do autor; trad. nossa).
46 Idem, ibidem, p. 5. No mesmo artigo, APEL fala em "racionalidade etica"
como a racionalidade consensual comunicativa da compreensao (p. IS).
47 Segundo BOBBIOconstata: "A grande batalha que se trava hoje ... tem pOI'
meta eliminar qualquer residuo de relativismo etico, expressao que abrange

todas as teorias que sustentam nao haver valores absolutos, que podem ser
objetivamente constatados e fundamentados, mas somente valores historicos"
'" Esta batalha seria travada em nome do jusnaturalismo - das varias doutrinas
que defendem uma "concepyao objetivista" da etica (cf. BOBBIO,N. Gp. cit., p.
61).
48 0 d'ponto e vIsta moral (moral point of view) e 0 "ponto de vista, a partir do
qual questoes morais podem ser julgadas de forma imparcial" (HABERMAS,J.
~oralitiit und Sittlichkeit, p. 16 - grifo do autor; trad. nossa).

HABERMAS chama de morais "todas as intuiyoes que nos informam a
melhor maneira como nos devemos nos comportar para reaginnos, atraves de
~esguardo e considerayao, contra a extrema vulnerabilidade de pessoas" (Idem,
~gidem, p. 20 - grifo do autor; trad. nossa).
51 HABERMAS,J. Ibidem., p. 19 - trad. nossa.

$IEBENEICHLER,F. B. Gp. cit., p. 140.



explicar e justificar 0 ponto de vista moral, deixando sem
resposta questoes teferentes a vida boa e feliz, a qual nao
pode ser promovida intencionalmente, ou seja, nao e
resultado de projetos racionais"S2. .'

Habennas fundamenta a etica do discurso pnitico
na medida em que submete 0 principio de universaliza<;ao
kantiano a uma dupla transfonna<;ao. Trata-se a) do
fundamento "D" - onde 0 imperativo categ6rico e
substituido pelo "procedimento da argumenta<;ao moral" -
segundo 0 qual "apenas podem exigir validade aquelas
nonnas que poderiam encontrar a concordancia de todos os
envolvidos como participantes de um discurso pnitico"; e b)
do fundamento "u" - onde 0 imperativo categ6rico e
rebaixado a um fundamento universalizante, 0 qual, nos
discursos pniticos, assume 0 papel de uma regra de
argumenta<;ao - segundo 0 qual "em se tratando de nonnas
validas, e necessario que sejam aceitos desemba<;adamente
por todos os resultados e conseqiH~ncias secundarias que
resultam de uma execu<;ao geral para a satisfa<;ao dos
interesses de cada um"S3. Em outras palavras, a nonna e
constituida por um interesse, por um ponto de vista
generalizavel.

Atraves desta transforma<;ao, a etica do discurso
se afasta de Kant em tres pontos: a) ela desiste da teoria dos
dois reinos, na medida em que abre mao da distin<;ao entre 0

reino inteligivel (ao qual pertencem 0 dever e 0 livre
arbitrio) e 0 reino do fenomenal (onde se encontram as
inclina<;oes, os motivos meramente subjetivos, as
institui<;oes do Estado e da sociedade )S4; b) a etica do

discurso vence a concep<;ao monol6gica kantiana - que 0

individuo faz em foro interno 0 teste de suas maximas de
ac;ao, na medida em que "espera um entendimento em tomo
da capacidade de generaliza<;ao. de intereses apenas ~omo
resultado de um discurso puqlico promovido
intersubjetivamente"SS; e c) na medida em que deriva 0

fundamento "U" de pressuposi<;oes argumentativas gerais, a
etica do discurso procura solucionar 0 problema da
fundamenta<;ao que Kant procura solucionar atraves da
referencia a um fato da razao, ou seja, atraves da experiencia
de ser coagido pelo dever serS6.

Na medida em que Habermas aceita a critic a de
Hegel a Kant, aceitando que todas as eticas giram em tome
do bem comum, da sociedade, da justi<;a e da felicidade ele
as coloca como representa<;oes basicas que saD produtos das
condi<;oes e expectativas de reciprocidade das a<;oes
cominicativas humanas, as quais tem 0 seu lugar na a<;ao
pratica comum orientada para 0 entendimento atraves da
linguagem. Dai se depreende que toda pressuposi<;ao nao vai
ter um alcance universal, sendo que 0 status nonnativo nao
vai ultrapassar 0 mundo vital de um grupo determinado.
Para ultrapassar estas limita<;oes e manter a pretensao de
arrecadar conteudos para uma etica universal, 0 discurso
pratico precisa da comunidade de comunica<;ao idealS?,
dentro da qual 0 discurso pratico, enquanto processo de

S2 Idem, ibidem.
S3 HABERMAS,J. Moralitat und Sittlichkeit, p. 18 - trad. nossa.
S4 "0 hiato entre 0 inteligivel e 0 empirico e abrandado em direr;:ao a uma
tensao que se faz perceptivel na forr;:afMica de suposir;:6es contrafMicas dentro

. da propria praxis comunicativa cotidiana" (Idem, ibidem, p. 24 - grifos do
autor; trad. nossa ), ou seja: "0 hiato emigra para 0 interior do mundo vital"
(SIEBENEICHLER,F. B. Gp. cit., p. 141).
S5 HABERMAS, 1. Moralitat und Sittlichkeit, p. 24 - grifos do autor; trad.
nossa.
56 Idem, ibidem, p. 25 - grifos do autor; trad. nossa.
57 "Como participante de uma argumentar;:ao, cada urn esta por sua conta e
risco, permanecendo ainda assim inserido em urn contexto universal" (Idem,
ibidem, p. 23 - trad. nossa).
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comunicayao, consegue constranger todos os participantes a
assumirem um papel ideal, ou seja: 0 discurso pnitico, por
estar apoiado em pressupostos gerais da comunicayao,
consegue garantir a correyao (Fairness) de todos os acordos
que girem em tome de normas. E desta forma que Habermas
procura superar 0 "estado primordial" de Rawls, bem como
"a aceitac;ab de papeis ideais" de Mead. a discurso pnitico
transfonna esta aceitac;ao ideal de um papel numa realizac;ao
publica que e praticada intersubjetivamente.

Para garantir 0 ponto de vista moral atraves do
auxilio do processo fonnal de comunicac;ao e expressar de
forma adequada as intuic;oes morais, Habennas faz 0 recurso
a antropologia, na medida em que define estas como
conjuntos de infonnac;oes sobre a nossa conduta para
protegennos a If'ossa extrema vulnerabilidade e define a
identidade do individuo e a do coletivo como fonnando-se e
mantendo-se igualmente originais (gleichurspriinglich) em
processos de formac;ao comunicativos58. E desta fonna que
Habermas constata uma extrema vulnerabilidade da
identidade, anterior ainda a vulnerabilidade fisica. Uma
teoria moral adequada a extrema vulnerabilidade do ser
humano precisa abordar tres principios: 0 da justic;a, da
solidariedade e 0 do bem comum. E 0 discurso pratico esta
em condic;oes de assegurar a protec;ao dessa dupla
vulnerabilidade do individuo, sem romper os lac;os sociais,
mediante a movimentac;ao de uma vontade racional para tal.
au seja: "as questoes eticas ou morais, praticas, podem ser
resolvidas 'com razao', ou seja, atraves de um processo de
argumentac;ao, onde os argumentos coagem 'de modo nao
coativo'. Porque as questoes praticas. sac 'capazes de
verdade,,,59

58 Idem, ibidem, p. 20.
59 SIEBENEICHLER,F. B. Gp. cit., p. 14"7

Para conc1uinnos, gostariamos de chamar a
atenc;ao para dois pontos que nos saltam aos olhos a partir da
abordagem da etica do discurso a partir da teoria do agir
comunicativo. Primeiramente, do ponto de vista social, trata-
se de conseguir principios regulativos para a media98.0 da
etica do discurso com a racionalidade estrategica e a
racionalidade do sistema60. Em outras 'palavras, a etica do
discurso e mais um caminho do que um ponto de chegada,
um caminho em direc;ao a emal}cipac;.ao atraves da
comunicac;ao e da linguagem, em "direc;ao a formac;ao de
transparencia", mesmo sabendo que transparencia total nao
existe61

• Em segundo lugar, a teoria. do agir comunicativo
pode fomecer uma contribuic;ao a resoluc;ao de problemas
filos6ficos, na meClida em que resgata a praxis e a reinveste
com uma dignidade epistemol6gica atraves da pragmatic a
fonnal que da conta das condic;oes gerais baixo as quais um
ouvinte pode aceitar proposic;oes62

. au seja: a ac;ao, apraxis
da comunicac;ao trivial, comum e ordinaria - os atos
normais de fala - sac elevados a um nivel de dignidade
epistemol6gica capaz de resolver conflitos dentro de um
ponto de vista interdisciplinar, nao mais lanc;ando-se mao
somente da filosofia como "tribunal da razao", nem
tampouco da tecnica como libertac;ao. E isto talvez seja uma
bandeira pela qual lutar em uma epoca que viu os discursos
cientificos, hist6ricos et al. reduzidos a meras
"metaficc;oes" .

60 Nisto APEL e HABERMAS.estiio de acordo, cf. APEL, K.-O. Rekonstruktion
der Vemunft durch Transformation der Transzendentalphilosophie. Loc. cit., p.
17 e HABERMAS,J. ErUiuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns.
Loc. cit., p. 602.
61 APEL, K.-O. Ibidem, p. 18.
62 "k' H d IHABERMAS,J. ErHiuterungen zum Begnff des kommUlll atlven an ens.
Loc. cit., p. 604.
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