14

A PRAGMÁTICA UNIVERSAL DE HABERMAS E A APROPRIAÇÃO DA IDÉIA DE CONSENSO PELA EDUCAÇÃO
Viero, Catia Piccolo – UFSC
Jantsch, Ari Paulo – UFSC
GT: Filosofia da Educação / n.17
Agência Financiadora: CNPq


1  Iniciando a conversa

	Vivemos em uma época em que a proposta de consenso parece ter se tornado a ordem confinada a garantir os direitos democráticos. A proposta, tendência que visa ao entendimento lingüístico no gênero humano, integra-se como a nova manifestação mundial de substituição dos princípios coercitivos das relações sociais, por práticas de vida democratizadas11 Democracia entendida como prática na qual a vontade da maioria pode ser manifestada. Não confundir com a “dita” prática democrática disponibilizada pela atual estrutura política. 


. Uma alternativa viável quando pensada na estruturação das sociedades particulares, mas polêmica na estruturação da integralidade social. Ou seja, eficaz quando se trata de interesses dos contextos (estes singulares) e problemática quando a questão é de interesse geral (implicando o gênero humano). Esse debate está, de alguma maneira, posto nas instâncias acadêmicas e na esfera política nacional e internacional. A nova tessitura mundial não pode mais conviver sem um permanente debate em torno de um entendimento que resgate conceitos com pretensão (legítima) de universalidade. Não se trata, pois, de (re)afirmamos uma realidade (mesmo que contraditoriamente) de alguma maneira já posta. Nesse sentido, cabe perguntar: seria o consenso instituinte de uma processualidade societária superadora da(s) razão(ões) fechada(s) nas diversas instâncias societárias?  
	O presente trabalho percorre essa linha de reflexão ao analisar a proposta na educação. Se o rumo da organização social é afirmar os interesses comuns, trata-se de discutir como a educação se insere nesse processo.  Se a idéia universal é estender os direitos a um maior número de pessoas, torna-se necessário verificar como os sistemas de ensino podem canalizar suas pré-condições para retirar disso proveito, sem desperdício.  
	Olhando para a educação como um todo, a percepção é a de que a falta de acordo acerca de um entendimento geral impede a produção de um trabalho aprofundado voltado às possibilidades democráticas do coletivo e ao possível consenso produtivo entre as particularidades. O questionamento que se coloca é acerca de como seria possível desenvolver o consenso na educação. O consenso estaria voltado à linguagem dos contextos fechados ou a uma universalidade além dos contextos? O presente estudo trabalha no sentido de discutir tais questões, examinar a proposta no campo teórico e prático e desenvolver uma simulada adequação da idéia na educação em sua situação atual. O objetivo é conhecer a proposta, suas condições de efetivação, suas vantagens e desvantagens, seus caminhos e descaminhos para a democratização da educação. 
	A partir de uma revisão do conceito de consenso de Habermas, associada à sua noção de pragmática universal, pretende-se apreender os aspectos positivos da proposta, defendendo uma democracia acessível e verdadeira que comunique à educação a possibilidade concreta de desenvolver-se pelo bem comum. No plano societário universal, trata-se, a nosso ver, de discutir uma proposta de consenso que possa atender as necessidades dos povos do mundo sem ameaçar a pluralidade das discordâncias argumentadas de forma razoável. Nesse sentido, o atual espaço-tempo educacional reclama o enfrentamento de várias questões que se põem a partir da tensão universal-singular (também particular). 
	Isso posto, buscamos participar do debate em torno do consenso na educação, reconhecendo a importância da instituição de ethos mais universais que os atualmente existentes.

2  Habermas e o consenso na educação no contexto da filosofia contemporânea

Na tentativa de esclarecer as aporias do pensamento moderno que centralizou o saber na formulação subjetivista e idealista da visão cartesiana e incidiu, mais tarde, na razão técnica e operacional, a filosofia da segunda metade do século XX se tornou crítica e ofegante. Críticos assinalam o extermínio de Auchwitz como o ápice da razão tornada instrumental e desenvolvem propostas para renunciar os desvios do projeto iluminista. Para além da crítica, as propostas viabilizam compreensões que permitem reorientar o projeto moderno que, para um contemporâneo como Habermas, encontra-se inacabado. 
Da crítica à razão derivam duas linhas de pensamento: uma que nega a referência histórica e a outra que busca preservar o conhecimento da tradição. Divergentes no que se refere à continuação ou não da história, ambas as correntes possuem o interesse comum de superar a metafísica da razão voltada à autoconsciência do sujeito. Discutem, entre si, formas alternativas para efetivar uma maior confiança no processo de compreensão do mundo e, assim, maneiras mais abrangentes de entender a pluralidade das vidas existentes que não se ajustam aos limites da razão unitária. Ao tomar a problemática da razão, lutam por presentificar o conhecimento democrático, atitude que vai retratar a imagem polêmica das discussões da filosofia dos últimos tempos.
No âmbito da crítica, autores contemporâneos percebem a solução da problematicidade da razão na atividade do consenso22 A idéia de consenso, discutida no trabalho, refere-se a acordos lingüísticos voltados aos valores e interesses democráticos, ao contrário de consenso como perspectiva inspirada na Filosofia Positivista e na Sociologia Funcionalista conforme tratou Benno Sander na obra “Consenso e conflito”. O consenso de que fala Sander é o dominante, presente na organização da educação voltada aos interesses do sistema, o qual ele crítica em favor de uma organização participativa.
. Ao caracterizar a disposição de impor o domínio do sujeito sobre o objeto como injusta e antiquada, pensam o conhecimento para além da via única da consciência, isto é, a partir dos valores da liberdade, da ética e da estética. Assim, o consenso entendido, antigamente, como uma possível prova de opinião ganha renome nas discussões atuais. O consenso passa a ser visto como possibilidade de superar as velhas dicotomias entre realidade e aparência, sujeito e objeto sucedidas pelo solipsismo da razão.  Ou seja, a filosofia da linguagem que se propôs dar conta da crítica ao conhecimento solitário (subjetivo) que representa o mundo (objetivo), consagra a possibilidade de desenvolver o saber democratizado a partir de entendimentos comuns. Desenvolve-se a idéia de que o acordo entre opiniões e justificativas poderia garantir um papel significativo na solução dos problemas humanos, dos quais sem medidas comunicativas seria impossível controlar as injustiças sociais e o desentendimento. 
Na perspectiva de ruptura com o conhecimento tradicional, o consenso se torna interessante à educação e passa a ser visto como uma maneira saudável de produzir o saber educativo. Assim, esse saber que se realizava pela via da subjetividade, passa a se desenvolver por meio de acordos, o que substitui o esforço relacional entre o sujeito e o objeto, em que um ou outro se estabelece na transcendência, pelo diálogo e a razoabilidade das argumentações dos participantes. Ganha espaço no campo educacional a significação das experiências práticas argumentadas e o entendimento intersubjetivo, o que parece permitir a apreensão dos interesses da maioria.
Entretanto, apesar das inovações que tal propósito busca apresentar, ele traz consigo algumas limitações. A educação inserida num momento de crise vê-se aproximada do programa de consenso da tendência pos-moderna33 Tendência que nega a racionalidade do conhecimento em favor das relações práticas voltadas aos contextos. Trata-se, também, de um pensamento anti-essencialista, antimetafísico e anti-epistemológico que se propõe a democratizar o conhecimento. Acerca disso, ler  “O pós-moderno” de Lyotard.
, orientando-se acriticamente por seus propósitos. Logo, o que antes se realizava por meio dos fundamentos teóricos direcionados, passa a se realizar no limite das práticas comuns e particulares. Pela fácil acessibilidade da proposta, ocorre uma substituição quase que imediata do saber estruturado, pelo saber que emerge das práticas comuns. Parece acertada essa atitude quando pensada na democracia local, mas nada adequada quando se pensa a educação como meio de acesso aos direitos e deveres de uma democracia global voltada, por exemplo, à questão do gênero humano ou da civilização. Os projetos educacionais precisam atender às necessidades dos contextos, mas não se reduzirem a eles. A educação ambiental, por exemplo, necessita de um consenso além dos contextos, caso contrário o esforço torna-se improdutivo, já que as exigências transcendem os contextos locais. No caso específico da educação ambiental, esta envolvendo a natureza (gaia), não há como ignorarmos o(s) constituinte(s) ontológico(s), este(s) implicando tanto a singularidade quanto a universalidade do real.
 Continuando a explicitação dos elementos da nossa argumentação, se é propósito democrático superar o elitismo na educação, retratado sob a forma de assistencialismo, de clientelismo e de corrupção, a proposta de consenso não pode se reduzir em acordos descritivos de uma linguagem contextual. A simplicidade dos acordos internos às escolas não efetivam um consenso em favor do bem comum. O consenso reduzido às localidades perpetua a fragmentação do ensino, efetivando uma interessada e, às vezes, acomodada justificativa pedagógica de que o conhecimento se desenvolve nas práticas cotidianas, na linguagem do dia-a-dia. Pergunta-se: será mesmo possível justificar a educação democrática a partir de consensos particulares? Pelo que entende Habermas, o consenso reduzido aos contextos, não contribui com a democratização; pelo contrário, apenas enfatiza a impossibilidade de ampliar os direitos da vida coletiva. Sua preocupação é de que não podemos cair em um ou então em outro extremo, ao abandonar toda e qualquer possibilidade de razão em favor de um sistema discursivo simplista reduzido às particularidades. Libertar-se dos propósitos da racionalidade dominante e voltar-se aos pressupostos lingüísticos de entendimento do mundo, não pode significar a submissão do conhecimento a Standards de formas de vida alheias à razão universal. 
Ora, não é de se estranhar que um pensamento que abandona toda e qualquer possibilidade de fundamentação venha a cair num sistema de interpretações simplistas e fragmentadas. Um saber que se quer voltado à democratização da sociedade não pode partir de consensos que surgem de simples discursos práticos e particulares, ou seja, não pode se traduzir em abandono da fundamentação necessária ao entendimento. É preciso reconhecer que as práticas de consenso que retiram da proposta a sua significação de racionalidade privam a educação de uma crítica ajustada às necessidades que transcendem os contextos locais. Levado às últimas conseqüências, tal expediente acaba sendo tão drástico que implica o pretenso decreto da morte da filosofia. O pretenso decreto mereceria atenção especial. Face os limites (consensuados) postos pelas regras da 28ª Reunião Anual da ANPEd, não há como desenvolvermos, no presente trabalho, essa empreitada. O tema será objeto de um outro trabalho. 
Acerca do consenso que transcende e ao mesmo tempo permanece imanente ao contexto, segue, adiante, a nossa reflexão em torno da pragmática universal de Habermas.

3  O consenso e a pragmática universal de Jürgen Habermas 

Habermas propõe o consenso como a possibilidade de desenvolver saberes racionalmente aceitos que atendam a diversidade das culturas existentes. A proposta segue regras universais, permeia uma verdade universal, o que não significa uma verdade iluminista absoluta, mas uma verdade fraca ou “quase transcendental”. O consenso a que se refere necessita “de instituições racionais, de regras e formas de comunicação, que não sobrecarreguem moralmente os cidadãos, e sim, elevem em pequenas doses a virtude de se orientar pelo bem comum” (Habermas, 1993, p. 94). A compreensão do autor é de que existe na linguagem um núcleo universal fraco, no qual os participantes da interação conseguem, pela força do melhor argumento, chegar a um consenso válido para todos. Trata-se de uma unidade conquistada na multiplicidade de vozes que reconhece as diferenças e as identidades constituídas por meio de confrontação e discussão pública, o que pressupõe o entendimento a partir de princípios de tolerância e de respeito. 
Habermas não deixa de apostar na possibilidade de a razão se desenvolver mesmo diante dos limites que lhe foram condicionados. Apesar das atuais justificativas de negação de toda e qualquer forma de racionalidade, o autor acredita na existência de uma racionalidade que emerge da ação lingüística. Diferente do pensamento pós-moderno que utiliza a linguagem para justificar a anulação da racionalidade, o autor permeia o consenso como possibilidade de reencontrar a razão esclarecedora. Segundo ele: “em nossos mundos da vida, compartilhados intersubjetivamente e que se sobrepõe uns aos outros, está instalado um amplo pano de fundo consensual, sem o qual a prática cotidiana não poderia funcionar de forma nenhuma” (Id.Ibid, p.105). A proposta de Habermas é garantir o conhecimento válido, que mesmo voltado às necessidades das diferentes formas de vida, não decai nas adequações etnográficas radicalizadas ou no esvaziamento do discurso, mas que se dirige aos pressupostos de uma universalidade fraca, nos quais as formas de vida compartilhadas são reunidas pela totalidade.
Para Habermas, o neo-pragmatismo44 O neo-pragmatismo de Rorty, pensador pós-moderno norte-americano, tem como eixo a crítica anti-essencialista e a criação de uma utopia democrática voltada aos interesses das sociedades contextuais. Ao propor uma sociedade liberal, o autor busca redescobrir o sujeito pragmático nas culturas particulares. Acerca disso, ler a obra do autor: Esperanza o Conocimiento: una Introducción al Pragmatismo. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Econômica, 1997.
 de Rorty, que busca desenvolver conceitos “terapêuticos e edificantes”, incide em uma despedida da razão muito perigosa. Mesmo voltado à razão prática de cunho kantiano, o autor evidencia a necessidade de tomar decisões pela via da racionalidade teórica. Segundo ele, práticas esclarecedoras e emancipatórias possuem êxito quando estão ligadas a pretensões universais, que nada mais são que verdades fracas que permitem a crítica além dos contextos. Ao contrário, correm o risco de cair em uma fragmentação que não capta, nem resolve os problemas humanos, antes perpetua o desentendimento. Diferente de Rorty, Habermas busca um conhecimento reagregador da razão, ou seja, recupera a outra parte da racionalidade perdida - a razão do mundo vivido. Assim, antes de reprimir a razão científica em favor da razão prática, o autor busca agregar a razão em sua práxis constitutiva. Segundo ele, a racionalidade científica, embora insuficiente, é importante, sendo necessário pensá-la em uma relação responsável com as práticas de vida - “não quero endeusar a razão e sim, ao contrário, dizer que nós só poderemos ter clareza sobre os limites de nossa razão, se agirmos de modo racional” (Id. Ibid., p.92). Nessa perspectiva, a produção do conhecimento por meio da linguagem e do consenso não significa o conhecimento como simples prática ou senso comum, visto que a redução do conhecimento às experiências de vida seria uma forma desagregadora que cairia no irracionalismo. 
Habermas identifica a atividade do consenso com as práticas lingüísticas comuns mediadas por limitações, que são sempre sujeitas a revisões. Conforme o seu entendimento, desenvolver consenso em qualquer situação, com quaisquer participantes, significa desligar o saber de seu compromisso com o social em sua totalidade. O consenso deve ir além de uma simples atividade discursiva, isto é, deve apresentar regras que são preliminares ao entendimento, e que, portanto, não aceita toda e qualquer crença justificada como defende o neopragmatismo de Rorty. No continuum dessa reflexão, Habermas permite desenvolver uma produção lingüística orientada em que os participantes defendem suas razões. Segundo ele, “decisões motivadas racionalmente só se formam sobre a base de um consenso que é produzido pelo discurso convincente, e isto quer dizer: na dependência dos meios adequados, ao mesmo tempo cognitivos e expressivos, da exposição em linguagem corrente” (1987, p.30-31). 
Assim, o consenso como possibilidade de emancipação a que se refere o autor em nada se aproxima da linguagem simplória de um grupo qualquer, ou na adaptação a um pensamento fragmentário; no entanto, se associa a um potencial de razão que garante o valor das atividades lingüísticas, ou seja, a verdade da linguagem como correspondente das razões apresentadas a favor ou contra. 

O que antes competia à filosofia transcendental, a saber, a análise intuitiva da consciência de si, adapta-se agora ao círculo das ciências reconstrutivas, que, desde a perspectiva dos participantes de discursos e de interações, procuram tornar explícito o saber pré-teórico de regras dos sujeitos que falam, agem e conhecem competentemente, recorrendo a uma análise das manifestações bem-sucedidas ou distorcidas (Habermas, 2002a, p.415).

Sob essa ótica, Habermas esclarece que o agir lingüístico não é sinônimo das ações que realizamos no dia-a-dia, como simples fala, exposição de confissões ou discurso descompromissado de uma pessoa ou de um grupo, mas um agir comunicativo no sentido de uma linguagem intersubjetiva orientada ao entendimento (portanto, destituída de qualquer dogmatismo ou verdade absoluta). Descreve os procedimentos lingüísticos “como atos através dos quais um falante gostaria de chegar a um entendimento com o outro no mundo” (2002b, p.65). Inserido como participante da ação comunicativa55  “Habermas fala da racionalidade “comunicativa” para diferenciar a racionalidade de um trato essencialmente intersubjetivo com pretensões de validade – do erguer, aceitar, recusar, fundamentar e criticar pretensões de validade – da racionalidade específica do agir instrumental estratégico”. (Wellmer, 1997, p. 89)., o indivíduo compreende o outro, certificando-se de suas intenções. A comunicação orientada permite ao indivíduo assumir a perspectiva do outro e fazer disso o entendimento do todo. Não é somente a perspectiva individual que está em jogo, nem somente a perspectiva do outro, mas a de ambos voltada à totalidade. 
Não se trata de descrever as situações do mundo e, sim, de compreender as suas complexidades e reconhecer as suas verdades. A partir das formulações do mundo da vida, os indivíduos compartilham de posições que revelam os sentidos que habitam seus contextos, para além dos contextos. Por meio de assentimento racionalmente motivado, os participantes encontram o consenso na disposição comunicativa de interpretar o mundo sob pressupostos universais. A racionalidade passa a ser a forma como os sujeitos capazes de comunicação empregam o conhecimento no mundo. Segundo Habermas, “a racionalidade dos processos de entendimento mede-se pelo conjunto de condições de validez, que se manifestam através dos atos de fala, e por razões para o resgate discursivo dessas pretensões” (Id. Ibid., p.70). Ou seja, a força consensual surge da própria linguagem no horizonte de um mundo da vida compartilhado. O consenso não é algo imposto, calculado, mas antes produzido sob a veracidade da coordenação das ações lingüísticas dirigidas ao entendimento. Sob a guia das condições cooperativas, os indivíduos interpretam os saberes existentes, unindo-se pela validade alcançada na performance do reconhecimento intersubjetivo. Segundo Wellmer, “o interessante na atitude constitutivamente performativa para a comunicação lingüística não é, portanto, sua absoluta oposição à ação teleológica, mas sim sua inevitável orientação pelo nexo entre significado e validade; o sentido lingüístico nos é acessível apenas a partir da perspectiva de um entendimento orientado pela validade” (1997, p. 90).
Assim como de outros autores contemporâneos, a proposta (em sentido lato) de Habermas é bastante clara, qual seja a destranscendentalização do sujeito. Entretanto, na tentativa de estabelecer um saber fundamentado, desenvolve uma proposta que se diferencia de outras ao procurar assegurar a transcendência na linguagem. “Os horizontes de nossas biografias e das formas de vida nas quais nos encontramos desde sempre formam um todo poroso que se compõe de familiaridades presentes de modo pré-reflexivo que escapam a qualquer intervenção reflexiva” (2002b, p. 26). A idéia é desenvolver o consenso mediado por verdades anteriores à reflexão, que mesmo fracas e sujeitas a reformulações, garantem o compromisso de um conhecimento fundamentado e válido a todos. A pragmática universal é entendida como condição viável para que as práticas tenham sucesso.
 Habermas sugere a situação ideal de discurso como forma de regular as compreensões lingüísticas e distanciar as declarações dos saberes extramundanos. Ideal entendido pelo autor não nas condições colocadas por Hegel (de formação do espírito perfeito), mas por “elementos formais, pela racionalidade dos modos de proceder, os quais se limitam a ensinar como devemos fazer algo para que consigamos obter um bom resultado” (Habermas, 1993, p. 99). Longe de identificar o consenso com a assertabilidade ideal, Habermas oferece a perspectiva de adequar-se às exigências que transcendem as justificações, o que o leva a denunciar os propósitos da verdade do pragmatismo clássico e propor uma verdade assentada nas revisões lingüísticas mediadas por limitações. Com essa atividade, o autor acredita colocar em movimento as argumentações presentes nas diferentes culturas – descentralização. 
Para o autor, a verdade é orientada na performance dos sujeitos lingüísticos re-inteirados no agir, voltados ao entendimento e à pragmática da razão é à possibilidade de encaminhar o agir para a liberdade e a cooperação. Habermas acredita superar, por meio da pragmática universal, o particularismo de cada consenso em favor de uma transcendência lingüística de entendimento – possibilidade de domínio do agir comunicativo. Eis os pressupostos que são alcançados de modo performativo no agir comunicativo: “a suposição comum de um mundo independente dos objetos existentes; a suposição recíproca da racionalidade ou da ‘imputabilidade’; a incondicionalidade de exigências de validez ultrapassadora de contextos, como verdade e correção moral; e os pressupostos da argumentação repletos de exigências, que os participantes conservam para a descentralização de suas perspectivas de interpretação” (Habermas, 2002c, p.35). Em outras palavras, vale dizer que a efetividade do agir comunicativo perpassa pelo reconhecimento de um mundo comum que abrange o mundo objetivo (possíveis enunciados verdadeiros), o mundo social (relações sociais legitimadas) e o mundo subjetivo (vivências individuais), o que torna o agir comunicativo o princípio da compreensão mútua do mundo da vida. 
O consenso proposto pelo autor se constitui nas justificações apoiadas em condições razoáveis e aceitáveis dirigidas às dimensões estético-expressivas, prático-morais, cognitivo-instrumentais, sempre orientadas por bons motivos. Motivos esses que, comuns aos participantes, permitem o entendimento interpessoal necessário aos acordos.  Ao admitir os mesmos fatos objetivos, os indivíduos tornam-se aptos para interpretar e intervir no mundo. O consenso voltado ao mundo de vida partilhado não admite ser transformado pela simples experiência, no entanto, pode estar sujeito a revisões que considerem a totalidade dos objetos identificáveis e as suposições inevitáveis. Conforme Habermas, “o consenso sobre algo mede-se pelo reconhecimento intersubjetivo da validade de um proferimento fundamental aberto à crítica" (2002b, p.77). Isso não se confunde com a idéia de domínio dos objetos, pois a validade do saber encontra-se na relação lingüística entre os sujeitos e a totalidade antecipada. Assim, em uma atividade do consenso, a racionalidade é recíproca, isto é, parte de um consenso ideal, voltado ao reconhecimento da verdade, sujeita, um dia, a tornar-se inválida. Acerca disso, o autor salienta a possibilidade futura da invalidez que pode acontecer quando os registros epistemológicos tornam-se também falsos: “não podemos prever a alteração das condições epistêmicas, e assim também não podemos excluir que uma afirmação justificada ainda que idealmente seja, um dia, salientada como falsa” (Habermas, 2002c, p. 58). A exigência da verdade dos discursos se desenvolve a partir de objeções sujeitas ao aperfeiçoamento sem, com isso, abrir mão de evidências convincentes que podem ou não ser para sempre. Assim, o consenso emerge de argumentos que, relacionados com as evidências, motivam a posição de todos na prática de fundamentos. Através da totalidade das relações interpessoais legitimamente reguladas, os sentidos das argumentações satisfazem os pressupostos pragmáticos determinados; caso isso não se efetivar, correm o risco de serem refutadas.
Pode-se dizer que Habermas dá uma contribuição relevante à idéia (também por outros intelectuais assumida) de desenvolver o conhecimento e a transformação social pela via do consenso. Sua proposta oferece uma estrutura que nos permite compreender melhor as contribuições sociais, educacionais e culturais que a linguagem pode oferecer, sem cair em reducionismos. A partir do reconhecimento recíproco de algo no mundo, garantimos o saber descentrado e autodeterminado das relações sociais. Apoiada na noção de racionalidade comunicativa, tal proposta parte de uma situação pragmática inteirada ao trabalho de entendimento, que permite uma convivência pacífica sem reduzir o conhecimento aos contextos.  Enfim, o desafio que a proposta anuncia é o consenso universal como uma alternativa favorável à democracia. 

4  Algumas considerações finais

	A partir do exposto, podemos considerar que o consenso, como proposta emergente nos últimos tempos e de alguma maneira posta nos debates acadêmicos e na política nacional e internacional, possui encaminhamentos relevantes no que se refere aos interesses democráticos, sem desprezar a potencialidade da razão. Entretanto, como toda proposta nova, possui seus problemas e enviesamentos. O “ideal” seria uma abordagem da proposta habermasiana considerando todos os seus ângulos, o que não é possível cumprir em um texto nos limites de um artigo (trabalho/ANPEd). Temos a convicção de que as reflexões aqui realizadas podem e devem ser expandidas, algo viável em novos trabalhos, buscando, no seu conjunto, inclusive explicitar o possível contraditório. No presente caso, buscamos explicitar, direta e indiretamente, como a proposta do consenso (articulada à noção de pragmática universal) de Habermas pode ganhar plausibilidade no campo da educação, este tomado como um espaço de possível realização do consenso sem reduções particularistas.
	A proposta de Habermas traz uma idéia estruturada acerca da tendência vigente. Oferece, porém, uma compreensão que caminha para além das práticas de consenso comumente desenvolvidas. Ressaltamos que o consenso a que se remete Habermas vai contra o consenso contextualista ao qual a educação se voltou, e que seus esforços permeiam um novo rumo de entendimento da razão, que não se reduz aos limites do conhecimento iluminista, nem ao particularismo do pensamento neopragmatista, mas na capacidade lingüística de estabelecer acordo por meio de limitações. A proposta de Habermas é chegar ao consenso por meio de verdades fracas (sem as clássicas certezas ou dogmaticidade), capazes de garantir a validade das práticas comuns. Mesmo que isso possa parecer paradoxal para os pensadores neopragmáticos, Habermas percebe na perspectiva da pragmática universal a possibilidade de desenvolver uma racionalidade ampliada, capaz de fazer do entendimento lingüístico uma condição fundamental para a democracia e, por conseguinte, do estabelecimento de acordos válidos para o conjunto dos sujeitos envolvidos. Assim, diferente das propostas contextualistas da concepção neopragmática, seu objetivo é reconstruir os princípios universais a partir dos valores presentes no mundo da vida e assentar a racionalidade na ação lingüística voltada para o entendimento. Para ele, não é possível responder aos desafios colocados pelas democracias nas sociedades contemporâneas a partir dos limites particulares, pois isso requer comprometimento lingüístico entre as comunidades, ou seja, um projeto suscetível de ser compartilhado. Para o autor está claro que o alvo de toda compreensão requer maleabilidade entre as fronteiras. 
	Para não concluirmos sem um exemplo (marcante) no espaço tempo-educacional (e que diz respeito à compreensão/maleabilidade entre as fronteiras), apontamos a questão do estatuto epistemológico para a educação. Se a idéia é encontrarmos a superação dos obstáculos à pesquisa na área da educação, há de se pensar e exercitar, por exemplo, uma solidariedade instituinte de um ethos o mais universal possível entre pesquisadores de diferentes tendências teórico-metodológicas.
	No tocante ao ethos mais universal possível da pesquisa na educação, cabe a seguinte reflexão de Hans-Georg Flickinger (VII tese do artigo “Para que filosofia da educação? 11 teses”): 

os mais acirrados conflitos dentro da área da Educação ocorrem devido à falta de consenso em torno a um paradigma epistemológico, motivando os profissionais a buscarem apoio em outras ciências, tais como a Sociologia, a Psicologia, as Ciências Políticas ou, mesmo, as Ciências Naturais. Cria-se, com isso, uma guerra epistemológica pautada pela tendência de estabelecer a supremacia de uma visão frente à outra, à base de denúncias ideológicas mútuas. Contra tal comportamento, dever-se-ia tentar compreender o alcance e a limitação objetivos das posições discordantes. Compreensão esta que só se torna possível à base do que acabo de indicar enquanto postura refletida (Perspectiva,1998, p.19).  

	Como vemos, Flickinger aponta para a necessidade de um maior entendimento na produção de conhecimento na área da educação, uma vez que certos problemas da educação decorrem da guerra motivada pela supremacia epistemológica. Embora haja uma tensão necessária e salutar no relacionamento dos grupos que defendem diferentes concepções teórico-metodológicas, é possível, a partir do conceito habermasiano de consenso, instituirmos um ethos pesquisante que supere a incompletude da razão também presente na tensão paradigmática que se multiplica em concepções sustentadas por pesquisadores epistemologicamente sectários. Acreditamos, com isso, que seja possível a constituição de um estatuto epistemológico válido para o campo da educação, ao mesmo tempo singular e universal. O estatuto epistemológico seria um argumento fundamental na legitimação da educação (expressão de singularidade no mundo das ciências) enquanto ciência (expressão de universalidade). Nesse sentido, ao recuperarmos a pergunta (expressa no item introdutório do presente trabalho): seria o consenso instituinte de uma processualidade societária superadora da(s) razão(ões) fechada(s) nas diversas instâncias societárias, respondemos afirmativamente. No entanto, julgamos que, no âmbito da educação brasileira, essa resposta deva ser dada ou coordenada pela ANPEd (instituição que se caracteriza pela tensão universal-singular, sendo ao mesmo tempo síntese dos GTs e garantia da singularidade destes).
	Finalmente, é interessante enfatizar que o consenso aplicado na educação é algo ainda não suficientemente esclarecido, que precisa ser desocultado pela investigação e, nesse ínterim, especialmente pela crítica filosófica em toda a sua radicalidade (nesse sentido, julgamos importante a participação do GT Filosfia da Educação da ANPEd). Tendo em vista a relativamente recente emergência da proposta, os estudos correlatos não podem pretender consenso. Entretanto, colocam-se como um começo para uma tarefa de discussão, esclarecimentos e novas possíveis orientações. Mesmo que a proposta do consenso não encontre consenso, cabe a nós, ao menos, avalia-lá. Com o presente trabalho, tentamos participar dessa avaliação.
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