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1 Considerações introdutórias  

 

O paradigma moderno do conhecimento se caracteriza pela busca de grandes 

fundamentos assegurados por pressupostos da racionalidade absoluta. Com o objetivo de 

oferecer ao cidadão a liberdade e a emancipação, apresenta conceitos normativos e expressa, 

sob a lógica do racionalismo iluminista, um modelo formativo que privilegia o poder 

representacionista do conhecimento. Tal foi o modelo de razão colocado como guia da 

educação por muitos anos. Conforme Hermann (1999, p. 17), o pensamento moderno 

“apostou, como nenhuma outra época, no projeto educativo. Individualidade, consciência, 

responsabilidade moral e identidade do eu passaram a ser as categorias centrais do discurso 

pedagógico, decorrentes de uma certa compreensão sobre a natureza humana”. Silva (2002, 

p.249) diz que, nesse momento, “a filosofia da consciência e educação quase se confundem. É 

aqui, em toda a tradição do pensamento educacional, que a consciência e o sujeito auto-

centrado recebem um papel privilegiado”. No sujeito está a possibilidade epistemológica da 

certeza, o que impunha à educação o dever de garantia de formação do homem consciente e 

responsável pelos seus atos.  

Com o passar dos anos, problemas começam a aparecer e o projeto moderno vai se 

enfraquecendo sob grandes críticas filosóficas. Diversos autores passam a rediscutir o modelo 

racional de formação de homem, anunciando questões pertinentes acerca da sua não 

adequação na educação do homem em sua diversidade social, cultural, étnica, biológica, 

emocional, etc. A compreensão é de que uma fundamentação rigorosa para a educação nos 

moldes da razão iluminista em vez de permitir a emancipação, confere a pluralidade humana 

“um ar de semelhança” (ADORNO, 2006, p. 99). A educação na tarefa de atender a uma 

sociedade esclarecida e emancipada, acaba por se tornar um instrumento de alienação. O 

sentimento é de que a modernidade com os seus propósitos de razão esclarecedora não 

conseguiu alcançar os seus ideais de emancipação.  

A identificação dessa situação vai tomando, aos poucos, o espaço da educação 

inferindo em múltiplas solicitações. Educadores passam a assumir uma postura desacreditada 



 
 

de saber fundamentado, se apoiando, cada vez mais, na instabilidade e na contingência. A 

compreensão é de que cabe à educação aprender as diferentes manifestações do conhecimento 

que emergem das diferentes perspectivas, de maneira a permitir uma formação adequada às 

diferentes realidades. Nas palavras de Hermann (2001, p.133), “toda a forma de crítica ao 

pensamento totalizador e uniformizador, ao agir instrumental e manipulativo presentes na 

modernidade criou as condições para que a pluralidade mostrasse a sua face, expondo o 

reducionismo de comportamentos niveladores”.   

A fundamentação da racionalidade tradicional é dissolvida em múltiplas 

perspectivas; não se trata mais de um modo explicativo único, mas inúmeras interpretações. 

No lugar de uma metateoria entra em voga uma pluralidade de formas significativas. Neste 

momento, qualquer pressuposto de justificação racional nos moldes tradicionais se coloca 

como forma de exclusão, limitação ou repressão. Os defensores pós-modernos chegam a dizer 

que qualquer fundamentação deste tipo na educação anula as diferenças, trazendo injustiça e 

bloqueio no progresso e na criação.   

O que ocorre é uma mudança de interpretação provocada pelo movimento pós-

metafísico1 do pensamento filosófico.  Movimento esse que, como veremos mais adiante, 

parece ter tido a sua grande arrancada com a crítica do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 

no século XIX, encaminhado, principalmente, por filósofos da Teoria Crítica, e por filósofos 

franceses (Lyotard, Foucault) e americanos (Rorty, Davidson). Com a crítica colocada de 

forma estendida nos meios acadêmicos, a educação passa a ser percebida não mais pela razão 

iluminista, mas pela multiplicidade das visões perspectivistas. A educação parece seguir a 

compreensão de Nietzsche de que não existe nenhuma coisa em si, sendo o perspectivismo 

inerente à existência.  

É nesse momento que outros problemas começam aparecer na educação. Se antes o 

problema estava na rigorosidade de uma racionalidade universalizante, agora o problema 

aparece na falta de rigorosidade de visões perspectivista que emergem sem limites e de forma 

desvigorada. No que se refere a pesquisa em educação, que é o foco dessa discussão, esse 

problema aparece de forma bastante estampada nas produções de monografia, dissertações e 

teses. Tais trabalhos têm sido produzidos de forma pulverizada, carentes de referencial 

teórico-metodológico e de avaliação crítica, tendo baixo impacto sobre a realidade.  

                                                 
1  Habermas (2002, p. 43) caracteriza o contexto do pensamento pós-metafísico a partir dos seguintes 
apontamentos: crítica ao pensamento totalizador, voltado ao uno; destranscendentalização dos conceitos 
tradicionais fundamentais; mudança da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem; inversão do 
primado da teoria sobre a prática.  



 
 

Sem uma orientação fundamentadora, os pesquisadores educacionais ficam muitas 

vezes presos nas suas próprias práticas. Na maioria dos casos, os trabalhos acontecem de 

forma descritiva ou exploratória, sem preocupação com uma discussão mais ampla. As 

produções têm sido defendidas mais por uma subjetividade ingênua do que pela teorização e 

pela crítica. Nem mesmo as avaliações desses trabalhos são apreciações críticas. Com a 

compreensão de que não existe fundamentação universal, todos os trabalhos são aceitos. As 

desaprovações são quase inexistentes, embora fossem, em muitos casos, necessárias.  O 

argumento é de que não há desaprovação, porque quando o trabalho chega até a defesa, ele já 

está bom, tendo em vista a aprovação a priori do orientador. Mas o caso é que nem sempre o 

orientador submete o trabalho a uma avaliação rigorosa. Entretanto, esse assunto demandaria 

outro artigo e o importante a dizer aqui é que a compreensão do conhecimento perspectivista 

parece ter oferecido espaço para o “vale tudo epistemológico”. 

Tal é o que nos propomos a discutir, pois entendemos que o diagnóstico dos 

problemas de fundamentação da racionalidade moderna e assim, a refutação da 

fundamentação rígida, não significa o abandono da teoria e da crítica, fundamentais para 

qualquer trabalho que se quer científico. A ciência é um processo de produção coletiva, sendo 

a teoria e a crítica elementos necessários para o progresso dos saberes. Desconsiderar esses 

elementos é não valorizar a coletividade e, assim, o próprio sentido do legado científico. A 

teoria só é teoria porque obteve uma aceitabilidade pública, sendo a crítica a possibilidade de 

ir além dos preconceitos subjetivos. Deixar de lado esses elementos é fazer um recorte que 

restringe o aproveitamento produzido e a possibilidade de revisão. Ou seja, se voltar à 

particularidade esquecendo-se da importância da coletividade e da universalidade é perder a 

possibilidade de se fazer ciência.  

A nossa compreensão é de que, embora o abandono do saber absoluto tenha 

flexibilizado o conhecimento rígido, dando voz à multiplicidade interpretativa, a ausência de 

referência coletiva desaguou no empobrecimento das produções científicas da educação.  Em 

se tratando de educação que tem uma história de fundamentação e de explicação racional, as 

produções soterradas nas particularidades provocaram a desqualificação de muitos dos 

trabalhos desenvolvidos na área.  A emergência dos pressupostos do perspectivismo na 

pesquisa em educação não se mostrou contribuinte nem mesmo às particularidades. Talvez 

seja a hora de repensar o papel da coletividade nas pesquisas em educação, sem que isso 

signifique padronização, pois isso já sabemos que não funciona. A proposta do presente 

trabalho é discutir a coletividade a partir das orientações da racionalidade comunicativa de  



 
 

Jürgen Habermas. Tratamos de mostrar como os pressupostos da comunicação aprendem a 

revalorizar a totalidade e com ela a crítica e a objetividade. 

 

2 Racionalidade comunicativa, coletividade e a crítica 

 

O debate filosófico atual tem se apresentado sob a base de um conjunto de críticas à 

racionalidade subjetiva, sendo marcado pela passagem do paradigma da consciência para o 

paradigma da linguagem. Conforme expomos anteriormente, a seqüência de denúncias, 

principalmente de Nietzsche, da Escola de Frankfurt e dos filósofos franceses, autores de 

diferentes linhas teóricas percebem a heterogenia e a diversidade de nossa cultura, e reclamam 

a ressignificação do conhecimento a partir da linguagem.  É a chamada virada lingüística, em 

que o saber deixa de ser sustentado pelo sujeito que conhece para se relativizar nas relações 

intersubjetivas.   

Trata-se de uma mudança que envolve uma série de contraposições carregadas de 

implicações práticas e teóricas, representando uma espécie de “tomada de rumo” para a 

produção científica nas ciências humanas.   A mudança estabelece na relação sujeito-sujeito a 

nova possibilidade do conhecimento na área, se colocando como alternativa para lidar com os 

problemas educacionais que acompanham o abandono da crítica e da fundamentação. O 

conhecimento passa a ser validado pela a aceitação pública, sendo a objetividade da 

experiência substituída pela objetividade da referência reconhecida por todos.  Trata-se de um 

novo modo de se pensar a epistemologia na educação, não mais alicerçada na razão 

cognoscente, mas por uma razão que emerge do coletivo, por uma racionalidade que é 

comunicativa.  

Para Habermas, a razão está na base da validade da fala; está presente na atividade 

comunicativa encaminhada ao entendimento. Trata-se de uma racionalidade que tem a ver 

com a forma com que os sujeitos lingüísticos fazem uso do conhecimento. O propósito do 

autor é permitir que a razão saia do invólucro instrumental em favor da liberdade que os 

sujeitos comunicativos possuem ao se entender uns com os outros. Ele compreende que não é 

possível pensar a razão fora da linguagem, pois isso implicaria o reconhecimento do ser em si, 

absoluto, não mais sustentável no paradigma da linguagem. Diz ele: “a unidade da razão não 

pode ser percebida a não ser na multiplicidade de vozes, como sendo uma possibilidade que 



 
 

se dá, em princípio, na forma de uma passagem ocasional, porém, compreensível, de uma 

linguagem para a outra” (HABERMAS, 2002, p. 153).  

Habermas chama de racional a relação intersubjetiva de obrigação mútua que permite 

relações críticas sem perturbações. Um enunciado é racional quando satisfaz as condições 

necessárias de uma comunicação voltada ao consenso; quando falantes e ouvintes saem dos 

limites da subjetividade em favor da intersubjetividade justificada.  Diz o autor: 

 

a racionalidade comunicativa possui conotações que, em última instância, se 
remontam à experiência central da capacidade de ainda sem coações e de gerar 
consenso que tem uma fala argumentativa em que diversos participantes superam a 
subjetividade inicial de seus respectivos pontos de vista e graça à uma comunidade 
de convicções racionalmente motivada se asseguram a vez da unidade do mundo 
objetivo e da intersubjetividade do contexto em que desenvolvem suas vidas (2003a, 
p.27). 

 

Trata-se de uma racionalidade processual inerente ao processo lingüístico permitido 

por condições pragmáticas que são operativas; por forças necessárias à comunicação. 

Segundo Bannell (2006, p. 51), “a racionalidade comunicativa é uma concepção puramente 

processual da razão, que pressupõe que nenhuma perspectiva concreta pode ser privilegiada 

com relação à sua racionalidade”. A racionalidade comunicativa é  medida pela própria 

capacidade que os falantes e ouvintes têm de se orientar por pretensões de validade 

suscetíveis de críticas que devem ser intersubjetivamente reconhecidas. O importante não é a 

experiência subjetiva, mas as relações que se estabelecem na comunicação quando os 

indivíduos buscam se entender. Diz Habermas (1997, p. 418), “chamo ação comunicativa 

aquela forma de interação social em que os planos de ação dos diversos atores ficam 

coordenados pelo intercâmbio de atos comunicativos, e isso fazendo uma utilização da 

linguagem (ou das correspondentes manifestações extraverbais) orientadas ao entendimento”.  

Habermas defende a tese de que o entendimento se alicerça no reconhecimento 

intersubjetivo das pretensões de validade, compreendendo as razões de escolha do falante que 

busca se entender com o ouvinte. Ele comenta ainda que “o valor real do entendimento 

consiste, pois, em um acordo alcançado comunicativamente, que se mede por pretensões de 

validez e vem amparado por razões potenciais” (HABERMAS, 2003b, p.380). Para o autor, 

um jogo de linguagem que permite o entendimento vem acompanhado de pelo menos três 

pretensões de validade: a verdade, a retitude e a veracidade. A linguagem orientada ao 

entendimento exige dos participantes o cumprimento de tais pretensões que são, em princípio, 

sujeito a críticas. Na ação comunicativa, os participantes são dependentes uns dos outros; o 



 
 

falante depende da afirmação ou da negação do ouvinte.  O falante deve cumprir com “as 

condições necessárias para que um ouvinte possa tomar postura com um sim frente à 

pretensão que a esse ato vincula o falante” (2003b, p. 382). Tem-se racionalidade 

comunicativa quando o falante competente se dispõe a chegar a um entendimento com o outro 

acerca de algo no mundo. Nesse sentido,  

 

o entendimento é, pois, um processo que trata de superar a não compreensão e o 
mal-entendido, a não veracidade frente a si e frente aos demais, a concordância em 
soma, e isso sobre a base comum de pretensões de validade que se endereçam a um 
reconhecimento recíproco (HABERMAS, 1997, p. 199). 

 

O entendimento persegue as intenções comunicativas que o falante alcança se 

fazendo entender perante o ouvinte. A intenção do falante avista as conseqüências positivas e 

negativas que a sua ação pode provocar no ouvinte. Isso permite que o ouvinte aceite o ato de 

fala e fundamente “um acordo que se refere, de um lado, ao conteúdo da emissão e, de outro, 

às garantias imanentes ao ato de fala e às obrigações relevantes para a interação posterior” 

(HABERMAS, 2003a, p. 379). Sendo assim, o significado dos enunciados não se separa da 

validade das afirmações. Falantes e ouvintes somente apreendem os significados de um 

enunciado se eles conhecerem as suas condições de validade, isto é, as razões pelas quais as 

suas pretensões são preenchidas: “Significado e compreensão de significado agora são 

relacionados às condições de validade. O significado de um enunciado é determinado pelas 

condições de validade e não pelas condições de verdade, como definido na semântica formal” 

(BANNELL, 2006, p. 71). Ou seja, o significado do enunciado não é dependente das 

condições de verdade existentes no mundo, mas de pretensões de validade que são 

subordinadas às razões que o falante pode oferecer para que elas sejam aceitas.  

A pretensão de validade só é aceita quando não existir razões para rejeitá-la. Quando 

uma pretensão de validade exposta por um falante for aceita por um ouvinte tem-se um 

entendimento entre os dois. A motivação racional está na atitude do ouvinte que assume uma 

postura de sim ou de não frente ao conteúdo do ato de fala, bem como na postura do falante 

que dever fornecer razões para assegurar a validade da sua afirmação. Compreende o 

significado das emissões quem conhece as condições racionais que as tornam aceitáveis. A 

postura racional está presente na afirmação e na negação das pretensões de validade 

suscetíveis de críticas. É possível dizer que um enunciado é racional ou irracional pelas 

reivindicações da validade criticável. O potencial crítico da comunicação orientada ao 



 
 

entendimento reside na rejeição da pretensão de validade. Isso significa que é possível 

identificar erros nas expressões racionais, erros estes que podem ser corrigidos no discurso. A 

partir do momento em que reconhecemos as pretensões de validade, assumimos a 

responsabilidade por qualquer conseqüência. A possibilidade de afirmação ou negação frente 

à emissão de um falante é a condutora racional do entendimento.  

Trata-se de uma predisposição de racionalidade mais ampla, consentida pela ação 

dos próprios falantes; uma relação interna entre o que é válido para si e o que é válido para os 

outros. Diz Habermas a este respeito que “a racionalidade está inscrita no telos lingüístico do 

entendimento, formando um ensemble de condições possibilitadoras e, ao mesmo tempo, 

limitadoras” (2003c, p.20).  Ela acontece pela disposição dos sujeitos lingüísticos e 

interativamente competentes que permitem que as pretensões de validade sejam 

desempenhadas.  

 

3 Racionalidade comunicativa, coletividade e a objetividade 

 

Em “Verdade e justificação”, Habermas (2004) apreende a possibilidade da 

objetividade no paradigma da linguagem. Para tanto, ele  se utiliza de Humboldt pelo qual é 

possível compreender a linguagem para além das fronteiras particulares, sem perder as 

características contextuais. Trata-se de um ponto superior que, ao apreender o estrangeiro e o 

particular, permite o entendimento, ou ainda, de uma visão comum sobre a realidade que 

permite a conversação com sentido. Tal ponto comum descentraliza os horizontes de sentido, 

implicando uma ampliação de perceptivas singulares. Para o autor, só temos a objetividade 

quando o subjetivo está além de seu horizonte, quando o pensamento de si é reconhecido fora 

de si, o que significa que só aprendemos uns com os outros. Assim, os estrangeiros só 

encontram a compreensão quando pressupõem um mundo comum. A partir da referência 

comum, as diferentes individualidades aprendem a divergir e a se entender sobre as mesmas 

coisas. Para Habermas (2004, p. 71), “um olhar comum sobre a realidade como uma “região 

intermediária” entre as ‘visões do mundo’ de diferentes línguas é um pressuposto necessário 

para toda a conversa dotada de sentido. Para os interlocutores, o conceito de realidade 

vincula-se à idéia regulativa de uma 'soma de todo o cognoscível'”. 

Habermas se coloca contra o contextualismo forte, reconhecendo que a justificação 

de uma comunidade de comunicação é insuficiente para explicar o mundo. Ele se dá por conta 



 
 

da necessidade de ultrapassar o procedimento de justificação racional, integrando este as 

considerações do mundo realista como ele é mesmo.  A idéia é descentrar, cada vez, o 

contexto de justificação.  Aquilo que é acordado num contexto de justificação pode ser falso 

para outros contextos. Ele apreende a concepção de objetividade que, segundo ele, “preenche 

uma exigência funcional de nossos processos de cooperação e entendimento mútuo” 

(HABERMAS, 2004., p.245). Tal objetividade é entendida como “a totalidade de entidades a 

respeito das quais são possíveis enunciados verdadeiros” (HABERMAS, 2004, p. 103).  

O autor (2004) acrescenta dois conceitos na teoria discursiva: 1ª) um conceito de 

referência para explicar como nós, sob diferentes interpretações, nos referimos aos mesmos 

objetos. 2ª) um conceito não-epistêmico da verdade para explicar como no mundo lingüístico 

podemos manter a diferenciação entre a verdade e a justificação.  O questionamento 

epistemológico passa a se realizar a luz da capacidade do homem de falar e agir integrado às 

relações com o mundo real. Diz ele: “nas interpretações fundamentais, refletem-se o que a 

realidade nos ensina em nosso trato ativo com o mundo e o que nos ensinam as objeções que 

encontramos na troca discursiva” (HABERMAS, 2004, p. 35). Habermas reconhece que, 

mesmo depois da virada lingüística, o conhecimento requer uma suposição objetivista, 

suposição esta que permite às pessoas falar sobre as mesmas coisas, embora com posições 

diferenciadas. Trata-se de uma suposição de realidade colocada como antecipação formal que 

permite o entendimento para além das diferentes épocas e formas de vida. Diante de 

diferentes posicionamentos, a referência sobre a mesma objetividade é o que permite o 

entendimento e a aprendizagem sobre o mesmo mundo.  Diz o autor: 

 

a expressão “intersubjetivo” não se refere mais ao resultado de uma convergência 
observada de pensamentos ou representações de diferentes pessoas, mas à 
comunhão prévia – pressuposta da perspectiva dos próprios participantes – de uma 
pré-compreensão lingüística ou de um horizonte do mundo da vida no interior do 
qual os membros de uma comunidade lingüística se encontram antes mesmo de se 
entender sobre algo no mundo (2004, p.240).   

 

Trata-se de uma objetividade colocada como complementação da assertibilidade 

justificada; apresentada como referência e como elemento que acusa problemas. Essa 

perspectiva não tem como pretensão a representação correta da realidade, apenas fazer a 

ligação entre a linguagem e o mundo. Trata-se de uma compreensão que explicita como a 

linguagem entra no embate com o mundo que é comum a todos. A ampliação do saber é 

realizada na abertura para o mundo, enraizada na pré-interpretação acordada desse mesmo 



 
 

mundo. Diz o autor, “a realidade não é algo a ser retratado; ela não se faz notar senão  

performativamente, pelas limitações a que estão submetidas nossas soluções de problemas e 

nossos processos de aprendizado – ou seja, como a totalidade das resistências processadas e 

das previstas” (2004, p. 35).  

As diferentes descrições a luz da mesma objetividade é o que permite ampliar as 

possibilidades de melhorar as conceituações. Trata-se de uma disposição formal que assegura, 

a quaisquer sujeitos lingüísticos, as mesmas referências que existem de maneira independente 

da linguagem.  

 

4 Racionalidade comunicativa: abertura para a crítica e objetividade na pesquisa em 

educação 

Como vimos acima, a racionalidade comunicativa se coloca como forma de 

apreensão da coletividade que oportuniza a crítica e a objetividade no novo paradigma. Esta 

proposta atende às exigências da contemporaneidade, atentando as mudanças ocorridas no 

campo do conhecimento, oferecendo alternativas possíveis de repensar a produção do saber  

científico nas ciências humanas e também na educação. Os propósitos habermasianos, 

principalmente os que estão  presentes na obra “Verdade e justificação” correspondem a 

solicitação pela rigorosidade da pesquisa educacional em tempos de pluralidade, tendo em 

vista o potencial de crítica e de referência objetiva presente na comunicação. Entendemos isso 

como permissão para a requalificação das pesquisas científicas na educação que não deixa de 

apreender a multiplicidade, mas oferece a essa a possibilidade de sistematização e progressão.    

 No lugar de uma investigação fechada na particularidade, entraria em voga uma 

investigação aberta à crítica de outrem e com referência ao mundo que é comum a todos. As 

pesquisas deixariam de ser apenas intuitivas, pois estariam em constante reflexão com a 

coletividade. Sob os pressupostos da racionalidade comunicativa, os saberes passariam 

necessariamente pela crítica pública, minimizando os efeitos tendenciosos e permitindo a 

transferência dos estudos para contextos semelhantes. Na pesquisa, a teorização faria parte da 

objetividade do qual Habermas explicita, pois trata daquilo que já obteve uma aceitabilidade 

pública e é colocada como crença verdadeira. Tal é o valor das referências bibliográficas nas 

pesquisas, pois estas sustentam a objetivação necessária à produção coletiva e assim ao 

aumento do impacto sobre a realidade prática.  A referenciação àquilo que já foi produzido é 

fundamental para qualquer trabalho científico, pois é o que permite a ampliação do campo de 

interesse e a possibilidade de divulgação.  



 
 

Tal propósito oferece à pesquisa em educação a possibilidade de ir das interpretações 

perspectivistas, mostrando a pertinência do estudo, o fortalecimento e as discordâncias em 

relação aos estudos anteriores. Estamos certos de que o perspectivismo não é suficiente para a 

pesquisa científica, sendo pertinente uma racionalidade comunicativa que confira às 

investigações compreensões sempre generalizáveis, conhecimentos que podem ser 

apropriados pelos outros, não como verdade, mas como possibilidade de orientação e 

reconstrução nas particularidades. Não se trata de exigir da pesquisa educacional verdades  

incondicionais, pois para isso seria necessário retornar à discussão sobre a epistemologia em 

seu sentido tradicional. O nosso propósito visa a possibilidade de critica e de objetividade, 

sendo a racionalidade comunicativa o ponto de apoio necessário ao melhoramento da 

produção científica da área. Em síntese, é uma possibilidade de reconhecer a unidade na 

pluralidade das interpretações educacionais fora das discussões da epistemologia tradicional.  

No momento em que a verdade absoluta não mais se sustenta, em que os valores e as 

certezas são, constantemente, colocados em dúvida, a racionalidade comunicativa aparece 

como oportunidade de revalorizar as pesquisas educacionais. Pelo empenho comunicativo 

racionalmente motivado dos pesquisadores, teríamos o aproveitamento crítico e a 

continuidade progressiva dos saberes da área. Temos aí a possibilidade de renovar, 

constantemente, os discursos educacionais no embate com o outro e o mundo que é resistente. 

Habermas propõe repensar sobre o mundo objetivo não para estabelecer uma verdade 

epistêmica fora da linguagem, pois ela permite a certificação de qualquer tipo de enunciado.  

Para o autor, a objetividade tem a tarefa de permitir que as declarações se refiram ao mesmo 

mundo, portanto. A proposta de Habermas tem o seu diferencial porque evita o relativismo 

das justificações e as banalizações. Tal proposta, ligada às intuições objetivistas, se coloca 

como um sentido pragmático à pesquisa na educação, que não mais se apagaria nas verdades 

perspectivistas, mas tornar-se-ia reconhecível pela possibilidade de generalização. 

Enfim, eis uma alternativa para a validação científica na educação a ser analisada. 

Talvez um modo diferenciado de pensar a produção científica na educação, um modo 

apropriado às suas condições e necessidades. Entendemos que abandonar a rigorosidade na 

pesquisa da educação significa ter uma visão muito estreita de cientificidade, que não é mais 

sustentável atualmente. A aplicabilidade dos conhecimentos na área da educação depende da 

comunicação com o coletivo, elemento pelo qual é possível garantir transferência e  

confiabilidade às pesquisas. Tal é a necessidade da educação contemporânea: permitir que o 

conhecimento produzido nas pesquisas se torne o mais amplo e confiável possível, mais 



 
 

eficaz e menos improvisado, menos superficial e mais relevante, em síntese, mais credível 

mas não menos belo e prazeroso.   
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