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PARA O DIVERSO, PARA O NÃO-IDÊNTICO 
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Resumo: 

Nossa singela pretensão neste texto constitui-se em explorar o potencial de emancipação 

humana inerente a TAC – Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas. Para realizar tal 

intento lançamos mão da reflexão crítica de natureza filosófica com vistas a melhor 

compreender o engendramento de sujeitos/atores sociais co-partícipes do processo de 

construção social, cujo papel da educação é central como categoria mediadora frente aos 

imperativos unilateralizantes de um mundo do sistema com sua racionalidade instrumental e, 

de outra parte, o mundo da vida em seus contextos socioculturais plurais e/ou marcados pela 

diversidade em sentido amplo. Nesse contexto o outro da comunicação, o não-idêntico, o 

diverso de nós (enquanto legítimos representantes da visão de mundo cristã ocidental 

hegemônica em termos de racionalidade sistêmica) tem direito a levantar sua pretensão de 

validade para o discurso proferido. Assim, todos os concernid@s têm direito a voz, pois é na 

pluralidade das vozes que se fundamenta o consenso provisório com vistas a ação dos 

sujeitos/atores sociais que almejam um mundo mais humano, feliz e capaz de garantir uma 

vida boa ao maior número possível. Aqui o giro lingüístico ensejado pela TAC habermasiana 

potencializa o sujeito aprendente a discernir um discurso ardiloso de um discurso sincero, 

veraz e justo. Em lugar das competências de caráter tecnicista que instrumentalizam o sujeito 

aprendente para o exercício repetitivo, sem criticidade de uma profissão, o potencial de 

emancipação humana inerente ao uso pragmático da linguagem prepara os sujeit@s da 

educação para o exercício da competência comunicativa. Cumpre então à reflexão filosófica, 

livrar-se das aporias da filosofia da consciência engendradora de sujeitos solipsistas, e dando 

ensejo para o engendramento de sujeitos solidários, competentes para validar os saberes 

próprios das dimensões estético-expressiva e prático-morais do mundo da vida tão sui generis 

como o é o mundo da vida ameríndio. Faz mister educar para além da dimensão da 

unilateralidade inerente ao discurso fundado nas premissas da razão instrumental capenga, 

pois só valorizar a dimensão do homo faber, em detrimento ao homem poético, mítico, 

místico, ético. 

Palavras-chave. Educação, emancipação; racionalidade sistêmica/instrumental; racionalidade 

comunicativa; competência comunicativa; filosofia pragmática da linguagem. 

 

Introdução 

 A postura histórica da reflexão filosófica tem sido marcada, na perspectiva da grande 

maioria das correntes filosóficas, pelo preconceito, menosprezo quanto às discussões 

relativamente ao outro, ao diverso, ao não-idênico. Durante séculos a abordagem filosófica 

mantém-se à margem de tais discussões por considerá-las indignas e inapropriadas para a 

tematização a este campo de estudos. Para compreender as implicações deste processo há que 
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se explicitar o contexto de domínio de uma visão filosófica
2
 calcada nas premissas de uma 

pretensa superioridade cultural, política, moral, religiosa, mística, concebida como matriz 

geradora do conhecimento único e verdadeiro. 

A referida concepção se institucionaliza como resultado de uma prática filosófica 

tradicional/histórica denominada filosofia da consciência, cujo escopo resume-se, a partir da 

modernidade, em fundamentar o domínio europeu de caráter filosófico cristão ocidental sobre 

o outro. Mas quem é este outro?! Grosso modo todas as tradições de pensamento de 

originárias fora do contexto europeu cristão ocidental ficam relegadas ao plano das pretensas 

formas equivocadas, errôneas de conhecimento! Nesse contexto, nem mesmo a inegável 

contribuição empreendida por pensadores cuja contribuição no campo da medicina medieval 

resulta em relevantes avanços práxicos/teóricos neste importante campo do conhecimento 

humano durante o obscuro período filosófico/metafísico de caráter religioso sob o domínio 

dogmático do clero católico apostólico romano
3
. Nesse período a razão mantém-se serva 

ancilla
4
 dos pressupostos metafísico-religiosos utilizados de maneira unilateral para 

interpretar o mundo, tanto em sua dimensão terrena quanto na escatológica. 

Por sua vez, Habermas
5
 sempre se esmerou na tarefa de propor uma saída honrosa 

para as aporias que emparedam a filosofia do sujeito, sem necessariamente optar pelas 

mesmas trilhas teórico-metodológicas que os pensadores pós-modernos, que propõem um 

anti-racionalismo que se vê às voltas para evitar cair em contradição, ou como queiram para 

evitar cair na seara dos petitio principii
6
. Contrariamente à saída proposta por autores filiados 

                                                           
2
 Importa lembrar que até meados do século passado, a concepção hegemônica no campo científico/filosófico se 

assentava na premissa de que para se enquadrar na categoria de ser pensante era imprescindível ter no DNA 

genes das supostas raças superiores que habitam o Continente Europeu. Esta concepção eurocêntrica, 

logocêntrica foi responsável pelo caldo cultural que legitimou posturas de soberba, arrogância, xenofobia, e 

outras tantas patologias que assolaram a humanidade no século XX, e por que não dizer, muitas delas persistem 

até hoje. 
3
 Renomados médicos muçulmanos Avicenas (980-1037) e Averróis (1126-1198) fizeram avançar enormemente 

as pesquisas no campo da medicina medieval e figuram no rol dos grandes pensadores medievais. É 

desnecessário dizer que todos os campos do conhecimento humano de então mantinham uma estreita conexão 

teórico-metodológica com a filosofia e principalmente com a teologia. 
4
 Serva; escrava. 

5
 Com objetivo de facilitar a leitura procedemos à apropriação da seguinte sigla TAC - teoría de la acción  

comunicativa, que passa a figurar nesse texto com estas duas variações: TAC I  Teoria da Ação Comunicativa - 

teoría de la acción  comunicativa. Madrid: Taurus,  1987. V.1, e TAC II  – teoría de la acción  comunicativa. 

Madrid: Taurus,  1987. V. 2; ambas constituem as duas principais obras da vasta produção teórica habermasiana. 

Cf dados bibliográficos completos nas referências bibliográficas. Convém lembrar ao leitor(a) que o uso do 

termo teoria do agir comunicativo é feito como sinônimo de TAC, comumente encontrado nas obras e textos de 

renomados estudiosos de Habermas. 
6
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a esta corrente de pensamento
7
, tais como Nietzsche, o pai de todos, a quem Habermas (2000, 

p.420) atribui a atitude contraproducente do ponto de vista teórico-metodológico que consiste 

na “despedida antecipada da modernidade”, e Foucault seu discípulo de maior envergadura 

intelectual, que dá continuidade a proposta nietzscheana.  

Com vistas a edificar seu complexo constructo teórico-metodológico Habermas 

imprime à TAC os pressupostos apropriados da filosofia da linguagem, tendo como autores 

inspiradores principalmente o segundo Wittgenstein, Searle, Michael Dummett, e John 

Austin. A partir do movimento ensejado por estes pensadores denominado de giro lingüístico 

este cenário de preconceito, menosprezo e desconsideração em relação ao diferente, ao não-

idêntico começa a ser posto na ordem dia das tematizações filosóficas. Assim, ao invés de 

uma saída anti-racionalista, cumpre à filosofia estabelecer as condições de possibilidade da 

instauração de processos comunicativos mediatizadores da interação social entre atores cuja 

visão de mundo é deveras plural. 

Habermas colhe os bons frutos deste giro lingüístico com vistas a promover uma 

mudança paradigmática no campo das investigações filosóficas, incluindo o outro da 

comunicação no contexto das preocupações filosóficas. Emblemática desta viragem filosófica 

rumo às preocupações com o contexto em que se processam o uso da linguagem por sujeitos 

competentes linguisticamente, importa citar aqui, a inclusão da temática do multiculturalismo 

nas abordagens ensejadas por Habermas. Em Consciência moral e agir comunicativo o autor 

atribui um papel inovador à filosofia agora deslocada da condição transcendental e produtora 

de verdades últimas porquanto de natureza essencialista, e trazida ao chão práxico das 

questões de natureza mundano-concretas. Nesta configuração inovadora impõe-se à reflexão 

filosófica realizar a necessária mudança de rumo com vistas a se tornar a guardadora de lugar 

e intérprete das aspirações do outro da comunicação, do até então excluído das rodas de 

conversas, das academias, dos círculos universitários/acadêmicos, das tomadas de decisões 

políticas. Ou isto posto de modo ainda mais explícito, o papel a ser exercido pela filosofia 

doravante, de maneira alguma se configura como “o papel de um indicador de lugar para as 

ciências, e um sistema de conceitos ahistórico, sistema este que é enfiado sobre a cultura 

como um todo e ao qual a filosofia deve o papel não menos duvidoso de um juiz
8
 a presidir 
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senão impossível caracterizar este movimento na perspectiva de pensamento unitário. 
8
 Os grifos constam no original. 
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um tribunal sobre as zonas de soberania da ciência, da moral e da arte” (HABERMAS, 1989, 

 p.19).  

Ao contrário desta postura arrogante, soberba, dogmática, solipsista, Habermas propõe 

(1989, p.19) que a filosofia tem que se contentar com um papel menos pretensioso de 

„guardador da racionalidade‟, em conformidade com o qual a reflexão filosófica não só pode, 

como deve, “conservar sua pretensão de razão nas funções mais modestas de um guardador de 

lugar e intérprete” (HABERMAS, 1989, p.20). Ou seja, para que lhe seja conferido crédito, 

isto é, para que a reflexão filosófica seja reconhecida como válida no sentido de ainda ter algo 

a dizer, obrigatoriamente tem de se desvencilhar “da pretensão de uma fundamentação 

última”, como asseverado por Habermas (1989, p.20). Assim, continua o frankfurtiano, para o 

contexto da reflexão agora direcionado para a dimensão da mediação do conhecimento 

linguisticamente
9
 fundamentado, importa então estabelecer o nexo causal com a prática dos 

atores sociais em seus plexos comunicativos cotidianos, nos quais “estão inseridas as 

operações cognitivas que têm desde a origem um caráter intersubjetivo e ao mesmo tempo 

cooperativo”.  O autor faz notar que este nexo se processa em várias dimensões: “como forma 

de vida ou mundo da vida, quer como prática ou interação linguisticamente mediatizada, quer 

como jogo de linguagem ou diálogo, quer como pano de fundo cultural, tradição ou história 

dos efeitos” (HABERMAS, 1989, p.25). Importa fazer notar que todas estas categorias 

supramencionadas são caras à filosofia da linguagem, e que concebidas de maneira imbricada 

se prestam para legitimar práticas cotidianas de sujeitos/atores capazes de falar e agir em 

interações cujos contextos sociais são deveras complexos e exigem destes atores habilidades 

que vão muito além das competências de caráter cognitivo instrumental próprias da razão 

funcionalista sistêmica, tais como as pretensas habilidades no campo da competitividade e da 

produtividade tipicamente vinculadas às famosas e intocáveis leis de mercado. Trata-se da 

dimensão das competências de caráter lingüístico-comunicativas, pois: 

Na prática comunicativa do quotidiano, as interpretações cognitivas, as expectativas 

morais, as expressões e valorações têm de qualquer modo que se interpenetrar. Os 

processos de entendimento mútuo do mundo da vida carecem por isso de uma 

tradição cultural em toda sua latitude
10

e não apenas das benções da ciência e da 

técnica. Assim, a filosofia poderia actualizar (sic) sua relação com a totalidade em 

seu papel de intérprete voltado ao mundo da vida. Ela poderia ao menos ajudar a 

recolocar em movimento a cooperação paralisada, como um móbile teimosamente 

emperrado, do fator cognitivo-instrumental com o moral-prático e o estético-

expressivo. (HABERMAS, 1989, p.33). 

                                                           
9
 Bem lembrado, que no contexto da TAC, a linguagem há que se desvencilhar do nexo mentalista da 

subjetividade produtora de sentido, sob pena de continuar presa às aporias da filosofia da consciência, o que 

resultaria numa tentativa infrutífera de fundar a reflexão filosófica em novas bases de justificação do uso 

conferido pelo ser humano ao conhecimento por ele produzido. 
10

 Os grifos constam no original. 
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Há que se compreender que, em que pese os descaminhos historicamente percorridos, 

o processo evolutivo da razão humana em sua dimensão cognitiva traz inerente a si um 

potencial de emancipação humana. Atestam nossa assertiva supramencionada, os inegáveis 

avanços tecnológicos, científicos, bem como em larga medida o progresso experimentado pela 

humanidade a partir da modernidade em muitas áreas do conhecimento. Porém, é inegável 

também o enorme rol de patologias sociais trazidas por essa mesma racionalidade de caráter 

instrumental. Reside aí a razão de ser da grita dos pensadores pós-modernos, e até mesmo de 

outros tantos nem tão pós-modernos assim que os precederam nesta crítica tais como Theodor 

Adorno e Max Horkheimer. Porém, como demonstrado por Habermas (2000), no Discurso 

Filosófico da Modernidade, e em outras obras, a contradição do discurso pós-moderno
11

 

reside no fato de se manter preso às aporias do próprio pensamento moderno tão astuta e 

ardorosamente criticado, como nos referimos acima. 

Bem entendido que na perspectiva da TAC habermasiana não se trata de conferir 

legitimidade aos mandos e desmandos produzidos historicamente pela razão humana. Ao 

contrário, Habermas reconhece a validade da crítica no que tange a acusação de 

unilateralidade deste processo, que em favor da dimensão cognitiva/instrumental, 

menosprezou, sufocou as demais dimensões da racionalidade humana. Daí todo o esforço 

empreendido pelo autor em sua hercúlea tarefa com vistas a recuperar todo o potencial de 

emancipação humana inerente ao processo evolutivo pelo qual vem trilhando a razão humana. 

Mas uma razão humana concebida por inteiro. Isto significa dizer, sem as unilateralizacões 

concebidas tanto no bojo das propostas modernas, quanto nas pós-modernas. 

No contexto da TAC a racionalidade não se presta mais a ser a última palavra 

produtora de verdades irrefutáveis, mas sim como mediadora de processos de entendimento 

intersubjetivos, cuja inclusão de tod@s os concernid@s pelo processo de construção deste 

entendimento é fator do qual a proposta habermasiana não abre mão. Tendo sempre presente e 

latente a possibilidade de que os acordos realizados sejam passíveis de desacordo. Ou dito de 

outro modo, persiste a possibilidade sempre presente do rompimento do acordo. Logo, o 
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 Ademais, subjacente a concepção pós-moderna de muitos destes pensadores subsistem posições teórico-

metodológicas que claramente servem tão somente para legitimar o status quo produtor das inúmeras patologias 

sociais que estão levando a humanidade ao abismo. Vide o exemplo da fome, miséria, as inúmeras facetas do 

caos social reinante na sociedade “globalizada pós-moderna”, que resultam num índice de criminalidade jamais 

visto na história da humanidade. Nesse sentido, tem razão Marilena Chauí ao reclamar a estes próceres 

defensores das leis de mercado, unilateralizantes que só conseguem medir o ser humano pela dimensão do ter 

sempre e cada vez mais bens materiais, como déspotas esclarecidos, como ideólogos da razão sistêmica 

subjacente à funcionalidade do modo de produção capitalista, geradora deste verdadeiro caos cujas dimensões 

alcançam os quatro quadrantes do planeta.  
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caráter deste entendimento é sempre provisório. Em suas obras mais recentes Habermas 

substitui o conceito discursivo de verdade por um conceito pragmático: assim, em lugar de 

verdade se impõe o conceito de justificação das pretensões de validade inerentes ao discurso 

proferido com vistas a alcançar o entendimento intersubjetivo. A rigor, Na obra, Teoria de la 

Acción Comunicativa. Complementos y estudios prévios
12

 Habermas (1989) explicita as bases 

que fundamentam as condições de validade que tod@s os falantes aduzem ao proferirem suas 

falas: 

As pretensões de validade aduzidas por um falante ao proferir atos de fala,  

fundamentam relações intersubjetivas, quer dizer, têm a facticidade dos fatos sociais. 

Proponho 4 (quatro) classes de pretensões de validade distintas: 

1) Inteligibilidade.  Em cada manifestação efetiva o falante associa a expressão 

simbólica empregada na atuação dada para poder entender-se. Esta pretensão 

não poderá desempenhar-se se falante e ouvinte não falam a mesma língua. Faz 

mister então um esforço hermenêutico para que se chegue a uma clarificação 

semântica.  

2) Verdade. Constatações, afirmações, explicações, etc., implicam em uma 

pretensão de verdade. Tal pretensão não tem razão de ser quando o estado de 

coisas afirmado não existe. A esta modalidade de uso da linguagem denomino 

cognitivo. Através do uso cognitivo da linguagem estabelecemos uma 

comunicação com o fim de dizer algo sobre a realidade objetivada. 

3) Veracidade e 4) Retitude. Todas as manifestações em sentido estrito tais como 

sentimentos, desejos, manifestações de vontade, implicam uma pretensão de 

validade. Todas as manifestações normativamente orientadas tais como 

mandatos, conselhos, promessas, etc., implicam uma pretensão de retitude. Tal 

pretensão não se configura como legítima se as normas vigentes subjacentes às 

manifestações não são passíveis de justificação. A esta modalidade de uso da 

linguagem denomino comunicativa. O uso comunicativo da linguagem nos 

permite mencionar algo do mundo com vistas a estabelecer determinadas 

relações interpessoais
13

. (HABERMAS, 1989, p.75). 

Deixemos que o próprio Habermas explicite o contexto e as implicações da mudança 

do paradigma da filosofia da consciência rumo ao paradigma da filosofia da linguagem: 

[...] o paradigma da consciência de si de auto-relação de um sujeito que conhece e 

age solitário é substituído por um outro – pelo do entendimento recíproco, isto é, da 

relação intersubjetiva entre indivíduos que, socializados por meio da comunicação, 

se reconhecem reciprocamente. Só então, a crítica ao pensamento controlador da 

razão centrada no sujeito apresenta-se sob uma forma determinada
14

- a saber, como 

uma crítica ao „logocentrismo‟ ocidental, que não diagnostica uma demasia, mas 

uma insuficiência da razão. (HABERMAS, 2000, p.431-32). 
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 Cumpre dizer que as traducões, tanto do espanhol para o português, como é o caso presente, quanto do 
francês ou do inglês para o português são de minha inteira responsabilidade. 
13

 Em  tradução  livre.  
14

 Os grifos constam no original. 
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Implicações da racionalidade comunicativa para o campo da educação   

A fecundidade inerente a TAC habermasiana
15

 se manifesta de uma maneira práxica 

através de um paradigma que concebe de maneira imbricada temáticas, tratadas por outros 

pensadores de maneira desconectada, tais como a co-construção da sociedade, da cultura e da 

pessoa cuja dimensão da interação social é mediada pela linguagem. Assim, a linguagem que 

coordena as ações com vistas a contribuir para a construção da interação entre sujeitos 

capazes de falar e de agir tem que servir de parâmetro para as ações desenvolvidas no âmbito 

escolar. Nesse sentido, o uso pragmático da linguagem tal qual descrito acima, permitirá que 

sejam estabelecidos como parâmetros da ação pedagógica as seguintes diretrizes:  

a) que o conhecimento tematizado na ambiência escolar cumpra com as 

exigências de validar o entendimento intersubjetivo sobre temas caros ao 

convívio social que sofre as agruras de uma forma de vida patologizada 

pela exacerbação da ditadura dos subsistemas dinheiro e poder, que 

sufocam as demais dimensões da formação humana, em nome do ter; 

b) que o paradigma da intersubjetividade ocupe, no espaço escolar, o lugar do 

paradigma da consciência reprodutora de subjetividades solipsistas, 

egológicas, que resulta no engendramento de atores/sujeitos insensíveis aos 

gritantes desequilíbrios no que se refere ao acesso aos bens e serviços 

proporcionados, em tese a todos os cidadãos pela maquinaria tecno-

científica da sociedade global.  

c) que o consenso que se impõe  como resultado do melhor argumento seja 

colocado na condição de escopo principal da formação humana. Para que 

tal fim seja alcançado se faz mister educar para o desenvolvimento de 

competências comunicativas. 

d) que os espaços ocupados no currículo escolar pelas atividades pedagógicas 

com vistas ao desenvolvimento das faculdades cognitivas, afinal 

imprescindíveis a inserção profissional dos atores/sujeitos, seja destinado 

em igual proporcionalidade para o desenvolvimento das potencialidades 

perceptivas, estético-expressivas e prático-morais, e os critérios de 

valoração do que significa práxica e simbolicamente uma vida boa e feliz 
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 Bannel (2006, p.18-19) entende que embora  “a educação, no seu sentido mais amplo de processos de 

formação”  adquire um status de “tema central no pensamento habermasiano”, há que se destacar que o âmbito 

da educação formal recebeu pouca atenção de Habermas. Porém é inegável a contribuição do seu pensamento à 

formação humana em sentido amplo. 
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sejam enfatizados na formação dos educand@s para que a ambiência 

escolar possa fazer frente aos imperativos unilateralizantes de uma 

formação exclusivamente voltada ao atendimento de habilidades e 

competências eligíveis pela ditadura das leis do mercado. 

Porém, se um leit@r mais atento argumentar que não é esta a realidade verificada em 

nossas escolas, a resposta é que infelizmente vemos prevalecer in totem a ditadura da 

racionalidade instrumental subjacente a funcionalidade sistêmica, que engendra sujeitos a-

críticos, e que graças a-criticidade do conhecimento de natureza técnico-científico, se 

resignam a um saber/fazer repetitivo e sem ânimo, sem motivação, pois potencializa tão 

somente a dimensão do homo faber, sufocando as demais dimensões da formação humana por 

inteiro. Importa fazer notar aqui o alcance e o significado pedagógico do giro lingüístico 

ensejado pela TAC habermasiana, que potencializa o sujeito aprendente a discernir, através do 

desenvolvimento das competências comunicativas de caráter analítico/reflexivo, a 

unilateralidade inerente ao discurso assentado nas premissas da formação unilateral da 

racionalidade instrumental que em nome do desenvolvimento de habilidades voltadas a 

competitividade e produtividade, se torna refém das leis de mercado, portanto! E dado que 

passa a receber um forte conteúdo crítico, passa a exigir a institucionalização de uma 

formação omnilateral. Assim, cabe a educação em seu sentido lato sensu assumir como 

tarefa indelegável o cumprimento das exigências de validar o entendimento intersubjetivo. 

Faz se mister a institucionalização no âmbito da educação do paradigma da intesubjetividade 

em lugar do paradigma da consciência subjetivista solipsista assentada nas premissas da 

racionalidade sistêmica instrumental na medida em que se configura como invasiva do mundo 

da vida, que resulta na patologização e/ou coisificação das relações interpessoais tão 

necessárias a garantia de um convívio humano minimamente razoável. Daí a importância da 

racionalidade comunicativa como mediadora entre os imperativos sistêmicos próprios da 

racionalidade instrumental sistêmica e o mundo da vida com vistas a estabelecer o necessário 

equilíbrio no bojo do processo histórico/evolutivo da aprendizagem humana.   

A rigor, há que se compreender em todo o seu alcance o dispêndio de forças
16

 feito por 

Habermas no sentido de preservar os aspectos positivos da modernidade. Em primeiro lugar, 

importa ressaltar a concepção dialética que acompanha como um pano de fundo toda a 

construção da TAC.   Ou seja, para Habermas o processo de racionalização moderna que se 
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 No sentido de energia interior/ânimo 
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espraia a todos os âmbitos sociais, em que pese às patologias sociais que lhe são inerentes, de 

outra parte, cumpre com a importante função de ampliar cada vez mais o processo de 

formação/emancipação humana, de modo que o processo de ampliação da humanidade no 

homem se acelera cada vez a passos mais largos a partir da modernidade. Pois dialeticamente 

a racionalidade moderna contém em si um inestimável potencial de emancipação humana. 

Com efeito, de Marx
17

, Weber, da Escola de Frankfurt, Mead, dentre outros teóricos sociais, 

Habermas retém a importante ilação da evolução social inerente ao processo de via dupla, que 

de um lado se configura como alienante e de antagonismo de interesses dos vários tecidos que 

compõe o todo social, e por outro, este mesmo processo traz subjacente a si a liberação do 

potencial e “expansão de processos de reflexão e aprendizagem e, portanto, de criação de uma 

cultura com o potencial para emancipação” (BANNEL, 2006, p.15).  

A rigor, como legado pedagógico propriamente dito, importa destacar que nunca antes 

na história da humanidade foram tematizadas categorias tão centrais à formação humana 

como na modernidade
18

, tais como: a) autonomia do eu; b) auto-realização do sujeito; c) a 

liberdade como direito subjetivo inalienável; d) a reflexividade da cultura, o que contribuiu 

deveras para o processo de formação da vontade política (cidadania); e) por fim vale destacar 

à esteira de Habermas, o processo de emancipação/formação (bildung) humana como um dos 

bons resultados desencadeados pelo processo mais amplo de aprendizagem humana, em seu 

contexto de interação
19

 social.  

Bem compreendido que na perspectiva teórico-metodológica da TAC habermasiana 

não se trata de qualquer aprendizagem, mas da aprendizagem em estreita conexão com o 

mundo da vida dos sujeitos aprendentes/ensinantes, pois o mundo da vida é o lugar por 

excelência da racionalidade comunicativa, como expresso na interpretação a seguir: 

                                                           
17 Todos são sabedores da crítica dirigida por Habermas a este pensador que sofreu um brutal processo de 

demonização por parte da produção acadêmica. Porém, poucos teóricos se dão conta que Habermas reputa a 

Marx a elucidação do linke necessário entre epistemologia (conhecimento) com a teoria social. A propósito, o 

erro de Marx: igualar a ciência social à ciência natural. 

 
18

 Particularmente, reputo como nada mais conservador, contraproducente, xenofóbico que adotar uma postura 

teórica em conformidade com a qual nada de bom foi produzido pela história do pensamento humano em sentido 

universal antes de nós. Nós “somos os caras” da história. Ao contrário, todos os processos humanos 

experienciados hodiernamente mantém uma relação dialética com o passado,  como também prospectam nosso 

futuro em larga medida. 
19

 Ou reprodução social, para quem preferir uma linguagem em conformidade com a literatura sociológica 

clássica. 
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Em outras palavras, o mundo da vida é o lugar do agir comunicativo, tanto no seu 

papel de transmissão de culturas, de integração social e de socialização de 

indivíduos, quanto como lugar de entendimento mútuo e portanto, de coordenação 

de ações sociais. Os subsistemas econômico e administrativo, por sua vez, são 

lugares da ação estratégica e da razão instrumental. (BANNEL, 2006, p.27). 

 

Como bom filho da  Teoria Crítica da Escola de Frankfurt Habermas tematiza  a 

questão  semiformação, categoria cara à construção teórica de Theodor Adorno, do qual 

Habermas foi assistente. Avaliamos que esta categoria trazida para o contexto educacional 

hodierno se nos revela profícua para analisarmos a categoria semiformação impressa nos 

modelos de cursos oferecidos, dentre outros pelo Sistema S
20

, ou seja, haveria uma razão 

suficientemente inteligente para nos explicar o fenômeno de estes cursos serem oferecidos aos 

trabalhadores ou aos filhos dos trabalhadores?! Subrepticiamente está implícita nesta política 

de formação profissional a ideia de que uns podem mais do que outros em termos de 

formação.  Ou isto dito de modo ainda mais explícito, a formação melhor qualificada, em 

nível universitário, por exemplo, fica restrita aos filhos da elite econômica e intelectual. Ora, 

não seriam as nossas universidades potencializadas para estabelecer políticas públicas que 

dêem conta de conectar os dois níveis de conhecimento disponibilizando-os de forma 

universal a tod@s os cidadãos deste pais?! 

Referências bibliográficas 

BANNEL, Ings Ralph. Habermas  & educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

HABERMAS, Jürgen. Moralbewußtsein und Kommunikatives Handeln. Frankfurt, Suhrkamp, 

1983. (Tradução brasileira: Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido A. de 

Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989).  

______. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1984. (Tradução espanhola: Teoria de la acción comunicativa. 

Complementos y estudios previos. Madri, Cátedra, 1989).  

 

______. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1984. (Tradução espanhola: Teoria de la acción comunicativa. 

Complementos y estudios previos. Madri, Cátedra, 1989).  

 

______. Theorie des kommunikativen Handels. 2 Bände, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1982. (Tradução espanhola: teoría de la acción  comunicativa. Madrid: Taurus,  1987. V.1: 

racionalidad de la acción y racionalización social). 

                                                           
20

 SENAI- Serviço  Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI- Serviço Social da Indústria; SENAR – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural, etc. 



11 
 

______. Theorie des kommunikativen Handels. 2 Bände, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1982. (Tradução espanhola: teoría de la acción  comunicativa. Madrid: Taurus,  1987. V. 2: 

crítica de la razón funcionalista.) 

______. Conhecimento e interesse. Tradução: José N. Heck. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1982.  

 

______. O Discurso Filosófico da Modernidade. Trad. Luiz Sérgio Repa. São Paulo, Martins 

Fontes, 2000. 

______. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Trad.: Márcio Seligmann-Silva. São 

Paulo: Littera Mundi, 2001.  

 

______. Para a reconstrução do materialismo histórico. (Trad. C.  N. Coutinho: Zur 

Rekonstruktion des historischen Materialismus). 2.ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1983. 

 

______. Para o uso pragmático, ético e moral da razão prática. Estudos Avançados. (Trad. M. 

Suzuki). São Paulo: v. 13, n. 7, set/dez 1989. p. 4 – 19.  

 

______. Lutas pelo reconhecimento no estado democrático constitucional. In:  TAYLOR, 

Charles; HABERMAS, Jürgen et all. Multiculturalismo. Trad. Marta Machado. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1994. 

______. A inclusão do outro – Estudos de teoria política. Trad. Gerige Sperber, Paulo Asthor 

Soethe e Milton C. Mota. 2.ª ed. São Paulo: Loyola, 2004. 


