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 É aparentemente no texto “A Filosofia como Guardadora de Lugar e como 

Intérprete” que Jürgen Habermas começa seu diálogo com Richard Rorty em torno do 

pragmatismo.
1
 Naquele artigo, a estratégia argumentativa de Habermas consiste em, 

através da uma recapitulação histórica, situar a virada pragmatista (ou neo-pragmatista) 

operada pelo filósofo estadunidense, no A Filosofia e o Espelho da Natureza,
2
 na esteira 

do movimento de auto-crítica que ocorreu no interior da própria filosofia alemã, no 

século XX, tanto do lado da sua descendência kantiana (Lorenzen, Popper), como 

daquela hegeliana (Lukács, Korsch, Adorno). “Quer se volte contra o absolutismo de 

Hegel ou contra o fundamentalismo de Kant”, diz Habermas, “a crítica meta-filosófica 

aos mestres pensadores [como a de Rorty] é um produto tardio, e segue as pegadas de 

uma autocrítica há muito praticada pelos sucessores de Kant e de Hegel”.
3
 No desenrolar 

desse movimento auto-crítico, a  desmontagem dos exageros “absolutistas”, 

“trancendentalistas” e “dogmáticos”, da razão e da filosofia clássica alemãs, não levaria, 

entretanto, a um abandono completo de nenhuma das duas.
4
 

É justamente no âmbito desse projeto, de uma razão tornada menos segura de si, e 

de uma filosofia tornada mais modesta, que Habermas situa seus próprios esforços 

teóricos. A um só tempo acolhendo o que chama de “ganhos de discernimento” do 

pragmatismo (e também da hermenêutica), e sustentando uma racionalidade que se 

resume à não abdicação, por inteiro, do alcance - de algum modo, objetivo, universal, 

incondicional - tradicionalmente reivindicado pela razão.
5
 Para tanto, além de contar com 

o que sobreviveu do lado do kantismo e do lado do hegelianismo (agora finalmente 

combinados numa “complementação produtiva”), Habermas vai buscar apoio no mundo 

da vida cotidiana (Lebenswelt), onde aquele alcance (da razão e da verdade) seria sempre 

assumido “na prática”, e onde ele seria mesmo imprescindível e inevitável, para o 

funcionamento dos negócios humanos.
6
 Habermas reconhece, entretanto, que são o 

                                                 
1
 Ver o texto em Habermas, Consciência Moral e Agir Comunicativo, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1989.  
2
 Rorty, A Filosofia e o Espelho da Natureza, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. 

3
 “A Filosofia como Intérprete”, p. 21. 

4
 Habermas acha que, ao final desses dois movimentos, inicialmente paralelos, de auto-crítica, o que restou 

de cada uma das duas estratégias fundacionistas, respectivamente, de Kant (transcendental) e de Hegel 

(dialética, histórica), agora enfraquecidas, poderia sustentar, dessa vez numa “complementação produtiva”, 

uma concepção não dogmática e não autoritária de razão, que evitasse ao mesmo tempo a recaída no 

relativismo e no ceticismo. Ver “A Filosofia como Intérprete”, p. 21 e 24. 
5
 Ver “A Filosofia como Intérprete”, p.26. Habermas entende que a razão não deve abrir mão de apontar 

(com suas noções de verdade, incondicionalidade, validade universal, objetividade, etc.) “para além de 

todas as limitações de lugar e de tempo” (p. 24), o que parece, a Rorty, uma pretensão descabida, inútil e, 

em última análise, ruim na prática.   
6
 Ver “A passagem do conceito epistêmico ao conceito pragmatista de verdade em Habermas” (p.21-22), de 

Claude Piché, em Araújo, L.B.L. (org.), A Filosofia prática e a modernidade, Rio de Janeiro: UERJ, 2003. 
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pragmatismo e a hermenêutica que conferem essa autoridade, no plano do conhecimento, 

à comunidade humana e à prática - cooperativa e comunicativa, cotidiana - dos homens.
7
  

De seu lado, como veremos, Rorty entende que sua própria posição pragmatista 

anti-fundacionista (ou não-fundacionista) apenas acolhe e leva até o fim o movimento 

habermasiano de superação da racionalidade monológica, cartesiano-kantiana, típica do 

Iluminismo. Um movimento que propõe, no lugar dela, uma racionalidade intersubjetiva, 

comunicativa, presente, pelo menos como ideal, latente, nos nossos hábitos e práticas – 

antes de tudo, na nossa comunicação verbal.
8
 A esse respeito, Rorty reconhece que O 

Discurso Filosófico da Modernidade (1985),
9
 de Habermas, “causou-lhe uma enorme 

impressão”, e concorda com a narrativa da história recente da filosofia e com a 

apreciação do seu estado atual, oferecidas nessa obra. A narrativa habermasiana procura 

aí recuperar as tentativas filosóficas anteriores, parciais, de superação dos defeitos da 

razão moderna, centrada no eu, dualista, reificante, supostamente autoritária e excludente 

(tentativas que, segundo Habermas, vão de Hegel aos jovens hegelianos e à chamada 

filosofia da práxis, de Marx e aparentados).
10

 Para, em seguida, contrapor sua nova e 

socializada razão intersubjetiva à radical negação nietzschiana da razão, tanto da razão 

“platônica” quanto da razão “moderna”.
11

 E para contrapô-la também, por fim, ao neo-

nietzcheísmo e ao neo-heideggerismo contemporâneos, “desconstrucionistas” e “pós-

modernos” - de gente como Foucault, Lyotard e Derrida, que acolheriam, 

                                                 
7
 “A Filosofia como Intérprete”, p. 24 e 25. De acordo com Piche, é em Wahrheit und Rechtfertigung que 

Habermas passa declaradamente a uma concepção pragmatista da verdade. Quanto ao que é pragmatismo, 

ele pode ser caracterizado como uma orientação anti-cartesiana e anti-cética, sustentada na noção de que 

nossas crenças são “hábitos de ação”, que se provam na ação. Nossos conhecimentos têm a ver com a 

solução de problemas, e o que chamamos “verdade” é o que nos permite lidar com o mundo. Menos 

reconhecido é que a orientação ao mesmo tempo anti-solipsista, anti-positivista e anti-fundacionista do 

pragmatismo envolve uma virada, da “pura” subjetividade e da “pura” objetividade (e, também, da razão 

“pura”), para a intersubjetividade, a sociedade, a cultura – para o mundo dos homens, enfim. Cabe ainda 

assinalar que, no interior da “família” pragmatista, entre várias outras diferenciações, a principal é 

possivelmente aquela entre o pragmatismo “hard”, de Peirce, “científico” e “analítico”, e aquele “soft”, de 

James, “perspectivista” e “antropológico”. O “instrumentalismo” de Dewey é um desenvolvimento mais 

próximo do segundo, com ênfase no  social e político. 
8
 Depois de fazer a crítica da estreita razão instrumental, exclusivamente calcada na “autoritária” e 

rigidamente “dualista” relação sujeito-objeto, Habermas se ocupa de resgatar uma outra racionalidade, 

presente na “igualitária” relação sujeito-sujeito e tipificada na argumentação e na deliberação na esfera 

pública - presente, enfim, em toda atividade comunicativa-cooperativa dos homens. Ela se fundaria nas 

regras (ou “condições de possibilidade”) sempre presentes – tacitamente - nas nossas práticas lingüísticas, 

orientadas idealmente para o consenso não constrangido, dotadas, assim, de uma dimensão ética tanto 

quanto de uma dimensão cognitiva. 
9
 Edição brasileira: O Discurso Filosófico da Modernidade, São Paulo, Martins Fontes, 2000. 

10
 A crítica da razão é um dos pontos centrais da filosofia da Escola de Frankfurt, da qual Habermas é 

representante de “segunda geração”. De acordo com ela, a razão moderna teria esgotado seu potencial 

crítico e emancipador, reduzindo-se hoje a uma estreita e conformista razão instrumental, empirista, 

positivista, ideologicamente a serviço da alienação e da dominação. Para não se render ao outro extremo (o 

irracionalismo), só restaria a uma razão crítica manter-se como razão radicalmente negativa. Para 

Habermas, entretanto, sua nova razão intersubjetiva, comunicativa, é a solução para os impasses originais 

da razão iluminista.   
11

 Ver O Discurso Filosófico da Modernidade, capítulos IV e XI. 
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temerariamente, aquela negação.
12

 O que, para Habermas, pode abrir caminho para o 

irracionalismo e, em última análise, para a violência e a barbárie - como no caso do 

nazismo, do fascismo e de práticas anti-democráticas em geral, de manipulação e de uso 

da força.
13

 

Com relação ao último passo, porém, Rorty, cujo pragmatismo pode bem ser 

qualificado de nietzschiano,
14

 não vê por que seguir Habermas, procurando, em vez disso, 

nesse terreno, uma alternativa própria. Com efeito, uma maneira de caracterizar a posição 

neo-pragmatista de Rorty é entendê-la como, de certo modo, mediando entre Habermas e 

os “pós-modernos” - “relativistas”, críticos do Iluminismo - franceses. De um lado, Rorty 

fica com os ideais humanistas do Iluminismo (democracia, justiça, tolerância, 

solidariedade, etc.), caros a Habermas, como elementos bem sucedidos e desejáveis da 

nossa cultura. De outro lado, ele dispensa – como inviável, mas também desnecessário, e, 

mesmo, desinteressante e contraproducente - o recurso a uma razão universal (mesmo que 

mínima), não dependente do contexto, dissociada da particularidade de nossos hábitos, de 

nossas práticas e projetos, que garantisse, então, àqueles ideais, algo como um 

fundamento não relativizável e incondicional.
15

 A esse respeito, uma das teses favoritas 

de Rorty é a da prioridade da democracia (e da política) com relação à filosofia (bem 

como da prudência, frente à moral racionalista). A filosofia não pode fundamentar o 

discurso democrático, que não precisa disso; pode apenas contribuir para articulá-lo
16

 - 

como seria o caso da filosofia democrática e progressista do pragmatista John Dewey. 

Para Rorty, como para os pragmatistas fundadores, o pragmatismo é um humanismo, fiel 

à máxima de Protágoras (em especial, no caso de William James e do inglês Ferdinand 

Schiller), de que “o homem é a medida de todas as coisas”.
17

 Fiel à idéia, aí envolvida, de 

                                                 
12

 Ibid., notadamente os capítulos IV a VII, e IX a XI. Habermas trata os “pós-modernos” franceses 

(Foucault, Lyotard, Derrida) de “jovens conservadores”, por exemplo, no “A Modernidade: um Projeto 

Inacabado”, p. 21 (em Crítica, vol.2, nov. 1987, Lisboa, Editorial Teorema).  
13

 Habermas preocupa-se com os precedentes representados pela utilização nazista de Nietzsche e pelo 

nazismo de Heidegger, que, para ele, só podem ser exorcizados por uma ética universalista e por uma 

política democrática, ambas fundadas numa certa incondicionalidade da razão.     
14

  Sidney Hook, o discípulo favorito do pragmatista clássico John Dewey, caracterizou o pragmatismo de 

Rorty como versão “irracionalista” e “nietzschianizada” de Dewey (p. 33, nota 30, do livro de Rorty, 

Objetivismo, Relativismo e Verdade, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2002). O próprio Rorty tem 

insistido, em vários trabalhos, no parentesco de Dewey e de James – em questões como verdade e 

conhecimento - com o “pragmatismo europeu” de Nietzsche.   
15

 Rorty poderia concordar com Habermas em que a modernidade é um projeto inacabado que precisa ser 

levado adiante, mas não vê por que tomar o seu lado, no plano filosófico, contra Lyotard. A concordância 

maior de Rorty com Habermas se dá, como eu já disse, em torno dos ideais políticos e sociais, de corte 

humanitário, que ambos compartilham, que incluem a utopia de uma comunidade humana universal. Para 

Rorty, Habermas é “um liberal que se recusa a ser um ironista”, isto é, a perceber (e aceitar) a 

“relatividade” de sua própria posição liberal, como uma entre outras possíveis. Já Foucault, crítico da 

racionalidade moderna, seria “um ironista que se recusa a ser um liberal” (Rorty, Contingency, Irony, 

and Solidarity, p. 61, Cambridge University Press, 1989).   
16

 Rorty, “A Prioridade da Democracia em relação à Filosofia”, em Objetivismo, Relativismo e Verdade, 

p. 234-261. Habermas, apesar de tudo, parece aqui e ali se aproximar das posições “anti-

transcendentalistas” que critica em Rorty, especialmente quando faz restrições ao “transcendentalismo 

forte” de Apel. Ver, por exemplo, seu Consciência Moral e Agir Comunicativo, p. 21 
17

 Ferdinand Schiller desenvolveu seu trabalho em Oxford, Inglaterra, e, depois de aposentado, na 

Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, e pode ser descrito como expoente de um 

hegelianismo desabsolutizado e pragmatista. Junto com Dewey, ele, que chamava sua própria posição de 

“humanismo”, foi provavelmente o pragmatista de maior influência hegeliana. Peirce, o fundador do 
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que não existe, não só no plano da moral como no do conhecimento, nenhuma autoridade 

(como a razão, a objetividade, a realidade “em si”) fora ou independente do mundo dos 

homens, de suas convenções e práticas.
18

   

Depois do A Filosofia e o Espelho da Natureza, Rorty abriu caminho para o 

centro da discussão filosófica contemporânea, pelo menos daquela de maior audiência e 

visibilidade, dialogando, de um lado, com Habermas, e, de outro, com os “pós-modernos” 

franceses.
19

 Ao mesmo tempo, mantendo uma discussão com os colegas mais próximos, 

de sua própria linhagem de pensamento, envolvidos com filosofia analítica da linguagem, 

como Wittgenstein, Sellars, Quine, Putnam e Davidson, que têm, em maior ou menor 

medida, retomado os caminhos do pragmatismo.
20

 Com relação a esses, Rorty aparece 

como o mais radicalmente pós-empirista, pós-analítico e neo-pragmatista, e, na opinião 

de Habermas, perigosamente relativista. Enquanto que Habermas se reconhece próximo 

da posição moderadamente racionalista e minimamente realista de alguns daqueles, 

como, em especial, do pragmatista Hillary Putnam. Assinale-se, por fim, que Rorty – por 

seu anti-fundacionismo e “anti-logocentrismo” - tem um interesse particular pela 

literatura
21

 e entende que ela pode fazer mais pelos nossos ideais e sentimentos de justiça, 

solidariedade e tolerância, além de pela nossa auto-construção pessoal (e mesmo 

nacional), do que a própria filosofia tradicional, com toda a sua argumentação racional. 

As diferenças entre as posições filosóficas de Habermas e Rorty refletem seus 

respectivos contextos culturais e nacionais, suas formações pessoais distintas e as 

tradições filosóficas particulares a que se filiam. Rorty vem da tradição filosófica anglo-

saxônica, do empirismo, de Hume e de Stuart Mill, e, mais proximamente, do positivismo 

lógico (de Carnap), da filosofia analítica contemporânea, da sua “virada lingüística” - um 

campo em que deu contribuições respeitáveis e tecnicamente sofisticadas.
22

 É esse o 

                                                                                                                                                  
pragmatismo, entendia que a filosofia de Schiller ocupava uma posição intermediária entre a sua e a de 

James. 
18

 Como diz Rorty: “se nós tivermos uma concepção deweyana do conhecimento como aquilo em que temos 

razões para acreditar, então não vamos imaginar que haja constrangimentos duradouros quanto ao que 

pode valer como conhecimento, pois veremos a ‘justificação’ como um fenômeno social, em vez de como 

uma transação entre ‘o sujeito cognoscente’ e a ‘realidade’.” Philosophy and the Mirror..., p. 9.  
19

 De fato, pouco antes do A Filosofia e o Espelho da Natureza, Rorty já começara a dialogar, por 

exemplo, com as posições de Derrida. Sobre os outros “pós-modernos”, ver, por exemplo, em português, 

seus artigos: “Cosmopolitismo sem Emancipação: uma Resposta a Jean-François Lyotard” (Objetivismo, 

Relativismo...., p. 263-70), e “Identidade Moral e Autonomia Privada: o caso de Foucault (Ensaios sobre 

Heidegger e Outros, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1999, p. 257-264). Em Truth and Progress 

(Cambridge University Press, 1998, p. 307-26), ver, ainda, “Habermas, Derrida and the Functions of 

Philosophy”, sobre o equacionamento rortyano das diferenças entre os dois pensadores. 
20

 Nessa linha, ver, em Objetivismo, Relativismo..., de Rorty, os artigos “Fisicalismo Não-Redutivo” (p. 

157-172) e “Pragmatismo, Davidson e a Verdade” (p. 173-204), da década de 1980. Ver ainda, em Truth 

and Progress, os artigos, da década de 90, sobre Putnam, Searle, Taylor, Dennett, Brandom, Davidson e 

outros, que compõem toda a primeira parte do livro (p. 19-166). 
21

 Ver Contingency, Irony, and Solidarity. 
22

 Ver Richard Rorty (ed.), The Linguistic Turn, University of Chicago Press, 1967. “Essa coletânea, 

podemos ver em retrospecto, marca uma ruptura na história do pensamento analítico”, diz Habermas, no 

seu segundo diálogo com Rorty. Em português, ver seu “Wittgenstein, Heidegger e a Reificação da 

Linguagem”, em Ensaios sobre Heidegger e Outros, p. 75-94. Para Habermas, “Rorty é um filósofo 

analítico brilhante” (Habermas, Era das Transições, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2003, p. 35). Ou, 

ainda, “é um dos mais notáveis filósofos analíticos, que argumenta consistentemente, de modo informado e 

astuto” (Habermas, no segundo diálogo). Hottois (op. cit.) entende que, no Linguistic Turn, Rorty já 
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“vocabulário” que Rorty domina, e essa é a “literatura” que lhe é mais familiar. No A 

Filosofia e o Espelho da Natureza, ele reconhece - de forma desconcertante para a 

imagem tradicionalmente buscada pelos filósofos – que, “se fosse igualmente 

familiarizado com outros modos contemporâneos de escrever filosofia”, seu livro teria 

saído “melhor e mais útil, embora ainda maior”.
23

 Ele deve estar-se referindo a “modos” 

como o hermenêutico, o idealista alemão, o existencialista, o desconstrucionista francês, e 

outros, dos quais, no entanto, tem um conhecimento mais do que considerável, para um 

representante da tradição analítica, ou melhor, hoje, pragmatista pós-analítica.  

Com efeito, tendo começado a filosofar nessa vertente, Rorty o que fez foi 

acompanhar e radicalizar o movimento de “dissolução” (parcial) do projeto original da 

filosofia analítica, para longe de suas pretensões iniciais empiristas positivistas. Uma 

dissolução promovida pelas contribuições de alguns dos principais representantes desse 

mesmo projeto, como Quine (“Os Dois Dogmas do Empirismo”), Sellars (“O Mito do 

Dado”), o segundo Wittgenstein (das Investigações Filosóficas) e Davidson (com seu 

anti-solipsismo pleno).
24

 É essa dissolução que toma um rumo pragmatista, marcado pela 

primazia do ponto de vista do agente e, agora, pelo reconhecimento da inarredável 

dimensão lingüística e interpretativa envolvida na apreensão do mundo. A partir daí, 

Rorty pode-se declarar contextualista, pragmatista e discípulo de John Dewey (e William 

James), e se aproximar das posições, “continentais” de Heidegger e dos “pós-modernos” 

– sempre no tom, menos apocalíptico e mais prosaico, além de mais claro e mais 

modesto, da tradição inglesa e norte-americana.
25

 Desde então, Rorty tem-se tornado 

possivelmente o maior promotor, desse lado do Atlântico, da aproximação e do 

intercâmbio, internacionalistas, entre sua própria tradição pragmatista, e a chamada 

filosofia continental, basicamente alemã e francesa.
26

  E, também desde então, ele tem-se 

                                                                                                                                                  
anuncia o programa ao qual têm-se mantido fiel. O livro de Hottois e Weyembergh é digno de nota. Resulta 

de um colóquio consagrado a Rorty (“Étique et Politique chez R.R.”), e nele o leitor encontrará as 

considerações de vários filósofos de língua francesa sobre nosso neo-pragmatista. 
23

 Philosophy and the Mirror…, p.8. 
24

 Nessa corrente, Rorty se considera um fiel davidsoniano, enquanto o próprio Davidson reluta em 

assumir-se como pragmatista. Não obstante seu grande entusiasmo pelo pensamento de Davidson, para 

Rorty a contribuição recente da filosofia da linguagem, que é o nível em que Davidson opera, “não 

acrescenta muito ao que Dewey já havia dito, senão uma ‘adaptação’ a um público diferente”. Ver a 

entrevista de Rorty em Giovanna Borradori, A Filosofia Americana, São Paulo, Editora Unesp, 2003, p. 

149. 
25

 Os pragmatistas clássicos, que frequentemente alimentam uma boa dose de anti-intelectualismo, em geral 

pretendem estar mais próximos do ponto de vista do senso comum do que os outros filósofos. Rorty muitas 

vezes adota nos seus textos um estilo coloquial, e “traduz”, em termos e exemplos os mais concretos e 

chãos, as questões conceituais, filosóficas, de que trata. Em alguns momentos, chega a ser provocativo e 

brincalhão nessa trivialização da filosofia. Nesse aspecto, ele em geral contrasta com a expressão sempre 

mais teórica de Habermas. Por outro lado, porém, sua posição neo-pragmatista, como Habermas aponta, 

voltar-se-ia contra o “realismo intuitivo” do senso comum, como se fosse um mau legado da formação 

“platônica” que tem dominado o pensamento ocidental desde os gregos. Para Rorty, tudo depende de “se 

cremos que a retenção de algo como o platonismo natural do senso comum é essencial para nossas 

esperanças de uma sociedade decente, ou se, em vez disso, achamos que uma mudança no senso comum 

pode ajudar-nos a realizar tais esperanças” (ver sua resenha de Truth and Justification, de Habermas, 

Notre Dame Philosophical Reviews, 08/12/2003). 
26

 Essa é a tradição representada por autores como Hegel, Marx, Nietzsche, Bergson, Heidegger, Gadamer, 

Sartre, Foucault e Derrida. Na Europa, a lista de interlocutores contemporâneos de Rorty inclui ainda 
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achado livre para abertamente subordinar o empenho de conhecimento (antes, “alienado” 

pelo ideal de objetividade), ao empenho ético de solidariedade (e à idéia Bildung, como 

edificação).   

Habermas, por seu lado, vem da tradição da filosofia clássica alemã, e mantém-se 

na trilha da Aufklärung (o Esclarecimento alemão, de Kant e Hegel) e do projeto da 

filosofia da práxis - numa linha de enriquecimento e atualização dessa herança, com 

contribuições de fora dela. Ele foi discípulo de Theodor Adorno e tornou-se um dos 

expoentes da Escola de Frankfurt e da sua Teoria Crítica, fazendo parte, portanto, do 

desenvolvimento do “marxismo ocidental”. Suas referências autorais e o cenário 

filosófico com que trabalha são sempre, também, predominantemente alemães,
27

 e o talhe 

do seu pensamento continua ainda marcado, apesar de tudo, pela ambiciosa envergadura 

da Teoria (Theorie) e da Ciência (Wissenschaft) alemãs, como concebidas no século XIX. 

Ao mesmo tempo, seu projeto filosófico insere-se no esforço, pós-hegeliano, de passar 

(em estilo alemão, naturalmente) da filosofia “pura” e “abstrata”, para uma teoria não 

contemplativa, ligada à ação, ao mundo real, às circunstâncias e à história – a filosofia da 

práxis, supostamente mais adequada aos novos tempos e à realização das potencialidades 

da Modernidade. 

Com relação a sua ascendência mais próxima, Habermas representa um 

afastamento da crítica pessimista de Adorno e do profetismo apocalíptico de Herbert 

Marcuse, na direção de uma posição crítica mais moderada e construtiva, embora ainda 

igualmente “teórica”. Uma posição que, como já sabemos, preza os valores do 

Esclarecimento, as realizações democráticas da Modernidade, e uma racionalidade de 

dimensão mais social, ligada à interação entre os indivíduos, em oposição à estreita 

racionalidade dominante, técnica, instrumental. Aqueles são aspectos que Habermas, 

portanto, mais do que denunciar, quer aperfeiçoar, desenvolver e aprofundar, e nisso ele e 

Rorty praticamente coincidem. Ao mesmo tempo, Habermas – que, como eu disse, 

alinhara-se ao projeto da filosofia da práxis - cedo começou a mover-se na direção do 

pragmatismo clássico norte-americano, do qual foi assimilando cada vez mais elementos 

e, como ele mesmo diz, o espírito (sem abrir mão, porém, de seus próprios compromissos 

universal-kantianos).
28

 Segundo a opinião de Richard Bernstein (um dos pragmatistas 

                                                                                                                                                  
filósofos como os alemães Apel e Albrecht Wellmer (que são interlocutores de Habermas também) e como 

os franceses Vincent Descombes, Jean-Pierre Cometti e Jean-Marc Ferry.  
27

 Referindo-se ao Discurso Filosófico da Modernidade, o filósofo francês Vincent Descombes reclama - 

ao meu ver com alguma razão - que “Habermas claramente ignora que, ‘hegelianizando’ tão 

decididamente, está privilegiando uma tradição nacional particular. Um sociólogo teria menos dificuldade 

em reconhecer que a consciência filosófica da situação moderna tem sido expressa de modo diferente em 

culturas nacionais diversas” (Descombes, The Barometer of Modern Reason, Oxford University Press, 

1993, p.48). Descombes está sendo aqui um pouco malicioso, já que Habermas é também sociólogo. 

Enquanto isso, Rorty se compraz em declarar-se “etnocentricamente” liberal, ocidental e norte-americano, e 

brinca com o etnocentrismo não assumido de outros filósofos. 
28

 É verdade, além disso, que Habermas sempre se empenhou na discussão com diversos outros filósofos de 

posições diferentes da sua – como Popper, Gadamer, Luhmann, Lyotard, Foucault e Derrida – e, 

caracteristicamente, nesse processo, sempre assimilou elementos alheios, ou, pelo menos, avançou no 

desenvolvimento do seu próprio pensamento. Sobre esse último ponto, merece registro uma observação de 

David L. Hall. Segundo ele, o “sisudo” (“não-irônico”) Habermas “tem possivelmente mostrado uma 

abertura maior à contingência de suas próprias opiniões do que o irônico Rorty” (Richard Rorty: 

Prophet and Poet of the New Pragmatism, New York, SUNY Press, 1994, p. 152).   
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norte-americanos mais envolvidos com a filosofia européia), Habermas “foi-se 

aproximando cada vez mais dos temas centrais da tradição pragmatista americana”. E 

estaria “profundamente certo em reconhecer que o juízo básico que ocupa o centro de 

sua visão é também central para a tradição pragmatista”. 
29

 

Nessa linha, Charles Peirce, considerado o iniciador do pragmatismo,
30

 foi a 

primeira e mais forte influência pragmatista sobre Habermas, presente e explícita desde 

Conhecimento e Interesse (1968) até Verdade e Justificação (1999).
31

 Em particular, a 

noção peirciana de “comunidade de investigação e interpretação”, dotada de uma 

dimensão normativa, ética, deveria servir a uma recuperação/superação de Kant, em 

chave supostamente “destranscendentalizante”, certamente intersubjetiva e, por fim, 

pragmatista. “Nós [Habermas refere-se a ele próprio e a Karl-Otto Apel] vimos a 

abordagem pragmatista de Peirce como uma promessa de salvação para os insights de 

Kant, numa linha destranscendentalizada mas analítica”.
 32

  Depois de Peirce, foi a vez 

da recepção da teoria da interação social do filósofo e sociólogo pragmatista, norte-

americano, George Mead. Finalmente, mais tarde e para alegria de Rorty, o pragmatista 

John Dewey, que, Habermas admite, “poderia ter sido uma fonte importante para A 

Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962)”.
33

 De um modo mais geral, o 

pragmatismo norte-americano impressionou-lhe pela “atitude anti-elitista, democrática e 

completamente igualitária, que penetra o trabalho de todos os seus representantes”.
34

 

Convenhamos que, vindo de alguém como Habermas, não é pouco reconhecimento. 

Habermas é herdeiro, por igual, do hegelianismo (intersubjetividade, 

evolucionismo dialético, tendências de alcance normativo configuradas em 

desenvolvimentos históricos), e de Kant (universalidade, incondicionalidade, 

formalismo). Mas pode-se dizer que o elemento que nele resiste (e, talvez, o mais difícil 

de sustentar), “contra” o pragmatismo anglo-saxônico (e que dá conta de uma divergência 

                                                 
29

 Richard Bernstein, The New Constelation: The Ethical Political Horizons of Modernity/ 

Postmodernity, Cambridge, MIT Press, 1992, p. 48.    
30

 É de Peirce o postulado básico e original do pragmatismo, de que nossas crenças (nossas verdades) são 

hábitos, provisoriamente bem sucedidos, de ação. Mas, aparentemente, não é esse o elemento peirciano que 

vai interessar a Habermas. Em vez disso, é sua noção de uma “comunidade de investigação e interpretação” 

(como verdadeiro sujeito do conhecimento), orientada pelo/para o “ideal de um consenso não 

constrangido”. Na sua definição de pragmatismo, Rorty também destaca, em oposição ao ideal 

“correspondentista”, a noção de que o conhecimento tem a ver, antes de tudo, com a justificação de nossas 

crenças perante uma comunidade, em uma situação de comunicação desimpedida, com base nas evidências 

disponíveis e na discussão entre posições alternativas.  
31

 Habermas, Conhecimento e Interesse, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1982. Sobre Verdade e 

Justificação, ver nota 13. 
32

 Habermas, “Postscript”, p. 227, em Habermas and Pragmatism (ver nota 16). “Destranscendentalizar” 

Kant significaria abrir mão da idéia de que há princípios (exigências lógicas, critérios, categorias) apriori, 

invariáveis, presentes em todo ato de conhecer, que constituiriam a estrutura cognitiva do sujeito e 

garantiriam o alcance universal e incondicional do conhecimento. O mesmo alcance seria assim garantido, 

também, na esfera da “razão prática”, às normas de conduta, moral e política.  
33

 Habermas, “Postscript”, p. 228. Mudança Estrutural da Esfera Pública foi publicado no Brasil pela 

Tempo Brasileiro (Rio de Janeiro, 1984).   
34

 Habermas, id., ibid., p. 228. É curioso que a relevante influência do pragmatismo em geral, e de Peirce 

em particular, reconhecida pelo próprio Habermas e tão visível em Conhecimento e Interesse, não receba 

nenhuma atenção, por exemplo, no livro de Flávio Beno Siebeneichler, que recomendamos acima. 
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remanescente com Rorty), é justamente o kantiano: seu quase-transcendentalismo.
35

 Daí 

sua predileção por Peirce, que pretendeu retomar Kant (cuja obra conhecia até de cor), 

justamente “destranscendentalizando-o”; pondo, no lugar do sujeito transcendental 

conhecedor, “solipsista”, uma comunidade de investigação/interpretação, voltada para um 

consenso não-coagido, definitivo, como meta (v.g., a verdade). Uma comunidade real, em 

que cada um deve agir como membro de uma comunidade ideal, ou como membro de sua 

comunidade idealizada. Pode-se entender que, Peirce, com essa “mudança de 

paradigma”, anti-solipsista, anti-subjetivista e anti-monológica, trata de deixar para trás – 

tal como Habermas depois, apoiado nele - a filosofia da consciência, da representação, da 

razão centrada no sujeito.
36

  

Ao fim e ao cabo, Habermas vai chamar sua própria posição de “pragmatismo 

kantiano” (para muita gente, um oxímoro), ou kantismo destranscendentalizado - com a 

ajuda de Peirce, seu pragmatista preferido.
37

 Enquanto a preferência pragmatista de Rorty 

vai mais para James e Dewey, para Habermas (que revela aqui sua dificuldade com a 

contingência) “há uma corrente empirista subjacente, no pensamento de Dewey, e uma 

corrente emotivista subjacente, no pensamento de James; e ambas ameaçam a herança 

kantiana [idealista/universalista], que Peirce salva em uma tradução pragmatista”.
38

 Sua 

preferência por Peirce, entretanto, não exclui que, na esteira de Apel, tenha feito dele uma 

recepção equivocada, ainda demasiado kantiana... para o gosto pragmatista. É que Peirce 

pretendeu substituir supostas noções a-priori, por um fim último que é apenas uma 

esperança transcendental, uma esperança reguladora. Um fim “absoluto”, “sublime”, que 

não poderia ser reduzido a algo racionalmente “necessário”, nem a um “mero 

formalismo”.
39

 Na verdade, Peirce “sustenta a objeção hegeliana geral contra o 

                                                 
35

 Mitchell Aboulafia, a propósito, narra, na introdução de Habermas and Pragmatism (p. 4), um diálogo 

muito significativo que teve com o filósofo alemão: “Certa vez perguntei a Habermas qual o aspecto de 

sua filosofia mais difícil de defender. Ele não hesitou em responder: seu quase-transcendentalismo. E 

quando perguntei por que ele pensava que deveria defendê-lo, sua resposta foi direta: o Holocausto. Isso, 

ele quis deixar claro, não devia ser interpretado como um motivo psicológico. É imperativo que tenhamos 

algum tipo de fundamento intelectual para fazer frente ao irracionalismo e à barbárie moral que segue na 

sua esteira”. 
36

 Para Habermas, bem como para Apel, tratava-se de promover uma correção transcendental do ponto de 

vista pragmatista, e uma correção pragmatista do ponto de vista transcendental. E isso já seria, em grande 

medida, a obra de Charles Sanders Peirce. Posteriormente, Apel veio a entender que Habermas distanciou-

se, “não apenas da metafísica em geral” (como ele próprio), “mas também da filosofia transcendental, que 

ele não distingue da metafísica”. Ver Apel, “Regarding the Relationship...”, p. 21 (referência na nota 16). 
37

 Joseph Margolis (“Vicissitudes of Transcendental Reason”, p. 43, em Habermas and Pragmatism) 

insiste em que “o pragmatismo não pode ser reconciliado com qualquer projeto mais ou menos kantiano, 

quer apriorístico (como em Apel) ou lebensweltlich (como em Habermas)”. 
38

 Habermas, Postscript, p. 228. Para Habermas, apesar da inflexão falibilista e empirista que ele procura 

adotar, não bastam nossos hábitos e práticas, como referência. É preciso um momento (kantiano) de 

idealização, de incondicionalidade e universalidade. Enquanto isso, de outro lado, Apel acha que Habermas 

já se afastou demais da fundamentação transcendental necessária à sustentação de uma ética universalista, 

desenvolvida com a ajuda de sua interpretação de Peirce. Ver Aboulafia, introdução a Habermas and 

Pragmatism, p. 3. 
39

 Ver Margolis, artigo cit., p. 38, 39, 42. Essa crítica vale também para Habermas, cujo contato com Peirce 

deu-se através de Apel e numa fase de colaboração estreita e harmônica entre os dois. Para Rorty, 

entretanto, Habermas e Peirce, ressalvadas suas diferenças, estão igualmente equivocados na sua definição 

da verdade como “aceitação racional idealizada”. Pelo menos nisso, Peirce não seria um pragmatista 

conseqüente. 
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formalismo ético de Kant”, e representaria antes o seu “eclipse pragmatista”.
40

 Apel e 

Habermas é que, equivocadamente, “kantianizaram” e “transcendentalizaram” Peirce. 

De todo modo, se Rorty é um pragmatista romântico que se quer herdeiro de 

Dewey, Habermas cada vez mais se aproxima do que se pode chamar de um pragmatismo 

kantianizado, isto é, um pragmatismo transformado, em maior ou menor medida, por um 

idealismo racionalista-universalista. A diferença entre eles pode ser bem resumida na 

fórmula de Rorbert Brandom: “Rorty quer ver nas proposições empíricas nada mais que 

isso, e não alegações tácitas de validade universal; tampouco acha que temos sempre de 

estar dispostos, como quer Habermas, a justificar nossas afirmações, não apenas perante 

um público particular, mas perante todo e qualquer público”.
41

 Mesmo assim, é 

interessante observar que Habermas hoje se encontra na surpreendente posição de poder 

pretender ser mais fiel à perspectiva genuinamente pragmatista, clássica, do que Rorty. 

“Rorty não é suficientemente pragmatista”, diz ele, em Verdade e Justificação. Ao que 

Claude Piché, certamente com algum exagero, acrescenta: “O verdadeiro herdeiro do 

pragmatismo é o próprio Habermas...”.
42

 

Voltando ao que me parece ser o cerne da questão: Habermas quer encontrar 

razões que justifiquem (por uma obrigação incondicional, objetiva, e por um decreto 

moral da razão) a conduta democrática - para além do caráter contingente de nossas 

meras preferências e das convenções partilhadas de uma determinada sociedade. 

“Enquanto que Rorty parece satisfeito em apoiar-se nas crenças éticas reais de 

sociedades particulares”, a abordagem de Habermas procura “uma base normativa, para 

alimentar formas democráticas de comunidade, para além do acordo contingente”.
43

 Ele 

quer encontrar essa base nos pressupostos implícitos, mas universais, de toda interação 

comunicativa, os quais sustentariam ou balizariam uma moralidade política mínima (em 

última análise, democrática), com valor de obrigação. Não segundo essa ou aquela 

concepção de bem, mas no campo estritamente procedimental.
44

 De modo que, numa 

situação de comunicação, o agente não-democrático teria, ipso facto, que se ver como 

incorrendo inevitavelmente num “conflito pragmático consigo mesmo”, como incorrendo 

                                                 
40

 Peirce sustenta a conhecida objeção geral de Hegel ao formalismo moral kantiano: afirmativas 

inteiramente opostas, nesse campo, podem ser igualmente universalizadas (Margolis, “Vicissitudes of 

Transcendental Reason”, p. 42). Sobre a objeção hegeliana a Kant, ver meu “A Crítica de Hegel ao 

Formalismo Moral Kantiano”, em Philosóphica, n. 5 (UFS, Nephem), São Cristóvão, 2004. 
41

 Robert Brandom, introdução a Rorty and His Critics (Oxford, Blackwood Publishers, 2000), p. XIX. Na 

versão de um outro comentador: “A caracterização mais resumida da diferença entre Rorty e Habermas é 

que o primeiro tem uma teoria causal do significado, enquanto o segundo sustenta a crença numa 

realidade para além das aparências, que pode em princípio ser confirmada ou revelada por expressões 

dotadas de significação” (David Hall, op. cit., p. 152).                                                                                                                                                                              
42

 Piché, “A Passagem do Conceito Epistêmico ao Pragmatista...”, p. 25.  
43

 Mathew Festenstein, Pragmatism and Political Theory, Chicago, University of Chicago Press, 1997, 

p.145. 
44

 Isso vale talvez mais nitidamente para o Habermas de Facticidade e Validade (Direito e Democracia 

Entre Facticidade e Validade, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1997). Nessa comunicação, nem sempre 

pude dar o devido reconhecimento às alterações na posição de Habermas, ao longo do desenvolvimento da 

sua obra. Apel diz que, “quando Habermas e eu partilhávamos o programa da ética do discurso, estivemos 

sempre de acordo acerca do ponto: as normas materiais da moralidade não podem ser deduzidas – 

digamos, por filósofos – de princípios. A filosofia pode e deve fundar apenas o princípio procedimental dos 

discursos práticos reais” (“Regarding the Relationship of Morality...”, p. 21).   
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no que se chama tecnicamente de auto-contradição performativa.
45

  Mesmo assim, 

Habermas recusa-se a recair no que seria uma posição fundacionista “forte”, como, 

segundo ele, aquela a que Apel se apegou, que incorreria nos vícios dogmáticos e 

autoritários da filosofia anterior.
46

 É a esse respeito que ele mais parece aproximar-se de 

Rorty: “Não precisamos aferrar-nos à pretensão de fundamentação última da ética”; 

nossas “intuições morais não precisam do esclarecimento do filósofo”. A filosofia, nesse 

caso, tem função esclarecedora apenas “em face das confusões que ela própria provocou 

na consciência das pessoas”. Como no caso do ceticismo filosófico (no campo dos 

valores) e do positivismo jurídico, que “penetraram na consciência cotidiana através do 

sistema educacional, neutralizando, com interpretações erradas, as intuições adquiridas 

de maneira natural no processo de socialização”.
47

 

Enfim, podemos dizer - e é o que me interessa assinalar - que os 

desenvolvimentos filosóficos de Rorty e Habermas convergem, ambos, a partir de pontos 

iniciais distantes, para o pragmatismo, renovado por uma “lingüistificação” da razão e 

por uma contribuição  da chamada filosofia continental. Ao tempo em que coincidem no 

afastamento (sempre maior) com relação ao modelo, até aqui dominante, da “filosofia do 

sujeito” ou “da consciência”, e assumem cada vez mais o reconhecimento da dimensão 

prático-social do conhecimento, da realidade e de nossa presença do mundo. Devemos 

também reconhecer e destacar que ambos têm, a partir de certo momento, contribuído, 

cada vez mais, para o cruzamento e a integração entre a tradição filosófica anglo-

saxônica e analítica, de um lado, e a tradição continental, da filosofia, de outro. E que é o 

pragmatismo que se tem revelado como ponte privilegiada para essa aproximação e esse 

intercâmbio internacionalizados – o que pode ser mesmo reconhecido como uma vocação 

                                                 
45

 Id., ibid., p. 146. Rorty acha que, em uma peleja argumentativa política real qualquer (em que está em 

jogo a democracia), alguém jamais se reconheceu em “contradição performativa” e ipso facto mudou de 

idéia. Portanto, para Rorty (e para qualquer outro pragmatista), a alegação de contradição performativa não 

funciona e, por isso, não é um bom argumento. 
46

 Para Habermas (nas palavras de Apel), “todas as proposições filosóficas são consideradas como 

empiricamente testáveis e, assim, falíveis...”. Mesmo no caso dos “pressupostos da argumentação..., que 

são assim considerados como contingentes”, i. é, como pertencendo “a formas sociais de vida” 

particulares, e não como sendo (como para Apel) “as condições de possibilidade de todo discurso sério”. 

Para Apel, excluída essa, “nenhuma outra fundação seria possível” (Apel, “Regarding...”, p. 19-21, 

passim). Apesar disso, a posição “kantiana” (seja de Habermas ou de Apel) não seria a única que resta a 

quem teme o relativismo e a redução da idéia de verdade à de justificação (perante uma comunidade 

particular). Ainda em linha pragmatista, Wellmer diz-se “convencido de que as reflexões de Rorty nos 

conduzem na direção certa”, já que de fato não precisamos de idéias reguladoras “para explicitar um 

conceito de verdade com um conteúdo normativo” (Wellmer, artigo cit., p. 65). Além disso, para Wellmer, 

“a idéia [habermasiana] de um consenso último não faz sentido, pois se trataria do silenciamento da 

controvérsia, na qual a verdade tem sentido” (ibid. p. 69).  
47

 Habermas, Consciência Moral e Agir Comunicativo, p. 121. Mas, como diria Oswaldo Porchat Pereira, 

esse não é o caso do ceticismo pirrônico, ele próprio esclarecedor (e terapêutico) com relação às confusões 

armadas pela filosofia tradicional (de sistema), e favorável às nossas “intuições naturalmente adquiridas”. 

Quanto ao dilema de Habermas, David Hall opina que, “tentando encontrar um caminho entre o Cila do 

transcendentalismo de Apel e o Caribdes do anti-fundacionismo estrito de Rorty, ele pode ser visto por 

cada um desses oponentes como tendo naufragado redondamente” (Hall, op. cit.,, p. 152).  
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sua.
48

 Como diz Habermas, “hoje o pragmatismo, em suas diferentes versões, constitui a 

ponte transatlântica para um vivo intercâmbio filosófico, nas duas direções”.
49

 

Esse último aspecto, essa vocação do pragmatismo, pode ser referido ao fato - 

freqüentemente despercebido da maioria, mas fartamente reconhecido por Habermas e 

Rorty - de que se trata de uma filosofia que nasce em contato com o pensamento europeu 

continental, e com a filosofia alemã em particular. O que oferece à aproximação entre os 

dois filósofos um background onde as duas tradições já se apresentam entrelaçadas - e 

não apenas no caso de Peirce com Kant.
50

 O pragmatismo, Habermas nos conta, 

encontrou suas fontes originais “no idealismo alemão (incluindo Humbolt e Marx)”, e no 

próprio Hegel. Foi o “resultado de um velho encontro anglo-saxônico–alemão, 

extraordinariamente produtivo”.
51

 Mais ainda, Habermas entende que cabe ver, no 

pragmatismo, “uma variante [ao lado de Marx] do jovem hegelianismo, e uma fonte de 

temas semelhantes”; a única daquelas variantes “que desenvolveu convincentemente o 

espírito liberal da democracia radical”.
52

 Em continuidade, portanto, com o mesmo 

empenho “humanizante” - em direção ao concreto, à prática, à superação das limitações, 

alienantes, da filosofia tradicional - do jovem hegelianismo.
53

 Por outro lado, a expressão 

“filosofia da práxis” deve compreender, ainda segundo Habermas, “não apenas as visões 

do marxismo ocidental, mas ainda as variantes democrático-radicais do pragmatismo 

americano (Mead e Dewey)”.
54

 Habermas concebe o jovem hegelianismo – do qual acha 

que “permanecemos até hoje contemporâneos” 
55

 – “como tendo libertado, do fardo do 

conceito hegeliano de razão, a idéia de uma crítica criadora da modernidade, que se 

nutre do próprio espírito dessa modernidade”.
56

 O que me parece uma caracterização 

bastante cabível para o pragmatismo - de modo especial, aquele de Dewey,
57

 por quem 

                                                 
48

 Vale registrar, a esse respeito, a influência da filosofia clássica alemã e de Hegel sobre a filosofia 

americana mais recente, como nos casos de John Rawls, Charles Taylor, Robert Brandom e John 

McDowell.  
49

 Habermas, “On Dewey’s The Quest for Certainty” (em Habermas and Pragmatism), p. 230. Em 

português, sob o título: “John Dewey: The Quest for Certainty” (em Era das Transições), p. 178. É 

curioso que Habermas, acerca do “grande impulso” trazido à filosofia alemã “pela apropriação do 

pragmatismo”, ache necessário acrescentar: “sem que isso tenha causado qualquer prejuízo à substância da 

tradição alemã” (Era das ..., p. 35).  
50

 Nada disso quer dizer que o pragmatismo tenha encontrado boa acolhida na Alemanha, antes o contrário, 

por muitas décadas. Sobre isso, ver, de Hans Joas, “American Pragmatism and German Thought: A History 

of Misunderstandings”, cap. 4 de seu Pramatism and Social Theory, The University of Chicago Press, 

1993.  
51

 Habermas, Postscript, p. 227 
52

 Id., ibid., p. 230, 228. 
53

 Habermas: “O pragmatismo constitui, ao lado de Marx e de Kierkegaard, a terceira tradição jovem 

hegeliana, a única que desenvolve convincentemente o espírito liberal da democracia radical” 

(“Postscript”, p. 229). Em relação a isso, ver a apresentação habermasiana do jovem-hegelianismo, no 

Discurso Filosófico da Modernidade, cap. III. 
54

 Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade, p. 89, nota 14. 
55

 “Persistimos até hoje no estado de consciência que os jovens hegelianos introduziram, quando se 

distanciaram de Hegel e da filosofia em geral” (O Discurso Filosófico..., p. 76). 
56

 Id., ibid. p. 76. 
57

 James Kloppenberg compreende Dewey como uma via mediana entre o idealismo e o empirismo (apud 

Rorty, Truth and Progress, p. 290), o que se pode aplicar igualmente a Marx (vide sua primeira tese “ad 

Feuerbach”). Também William James – ao seu modo - propõe o pragmatismo como um caminho de 

“síntese” e de meio termo entre o realismo empirista e o idealismo hegeliano (de modo semelhante a Marx, 

nas “Teses ad Feuerbach”), na conferência “O Dilema Atual da Filosofia”, o primeiro capítulo do seu livro 



 12 

(ainda é Habermas quem diz) “Hegel foi apropriado de modo naturalista”, tendo como 

resultado “um jovem hegelianismo animado pelo espírito da modernidade – pela 

democracia, pela ciência e pela técnica”.
58

 

Esse cruzamento, que, como vimos, Habermas atesta tão reiteradamente, 

preparara o terreno favorável à sua aproximação com Rorty, quem entende – no meu 

modo de ver, com razão - que o pragmatismo, em seu conjunto, é mais hegeliano do que 

kantiano, aproximando-se mais de Hegel por sua “fluidificação dos dualismos kantianos” 

(algo que Habermas também percebe). Ademais, o pragmatismo tomaria, de Hegel, “o 

sentido de história”, que implica em que “nada, incluindo conceitos a-priori, está imune 

ao desenvolvimento cultural”.
59

 Em contraste com outras posições filosóficas, ele se 

aproxima do hegelianismo pela consideração central que dá a elementos como à prática, à 

comunidade, à história, à cultura, à moralidade (aqui no sentido de Sittlichkeit, eticidade, 

costumes, não no de *moralidade subjetiva”), como expressões de uma intersubjetividade 

encarnada, onde a normatividade e a racionalidade encontrariam seu “fundamento”.
60

 

Apenas, como entendo, no caso do pragmatismo “clássico”, tudo isso traz a marca da 

contingência e da  particularidade, já que ele não encontra razões para uma recuperação, 

nesse quadro, de noções como substância e essência, ou necessidade e universalidade - 

em sentido forte, com seu alcance tradicional, metafísico, como no caso de Hegel ou de 

Kant, respectivamente.
61

  

                                                                                                                                                  
Pragmatismo (Pragmatism, New York, Dover, 1995; Pragmatismo, vol. James, de Os Pensadores, São 

Paulo, Abril Cultural, 1979). 
58

 Habermas, Era das Transições, p. 185. Acho interessante comparar o debate Habermas-Rorty àquele 

entre os jovens hegelianos Karl Marx e Max Stirner, de 1845-46, sem que Habermas tenha o 

“fundacionismo forte” de Marx (universalidade, necessidade, objetividade, o público), nem Rorty chegue 

ao “desconstrucionismo” de Stirner (particularidade, contingência, a diferença, o privado). E sem que o 

debate mais recente tenha nada da beligerância daquele do século XIX. Sobre este, de 1845-46, o leitor 

pode consultar meu A Questão da Individualidade: A Crítica do Humano e do Social no Debate 

Stirner-Marx, Campinas, Edunicamp, 1994. O cabimento da comparação parece encontrar respaldo, por 

exemplo, na distinção de David Hall: “Fica claro que, do mesmo modo que Habermas pode ser acusado de 

modelar qualquer esfera privada, que ele estivesse disposto a reconhecer, segundo os critérios da vida 

pública definida pela comunicação não distorcida, o desejo de. Rorty de uma cultura poetizada é 

essencialmente o desejo de modelar a esfera pública segundo as linhas da esfera privada. Nos dois casos, 

não há nenhum equilíbrio verdadeiro, mas, antes, em cada caso, o predomínio das preocupações de uma 

esfera sobre as da outra” (R.R: Prophet and Poet..., p. 151). O mesmo pode ser dito sobre a polarização 

Stirner-Marx, embora a busca de um equilíbrio ou de uma coexistência entre aquelas duas “esferas” não 

fosse o caso para nenhum dos dois.  
59

 Referindo-se a Peirce, Habermas menciona sua “fluidificação dos dualismo kantianos, [que] lembra 

ainda a metacrítica de Hegel” a Kant (“A Filosofia como Intérprete”, p. 25-26). Quanto a Rorty, ver “The 

World Well Lost”, p.16, em Consequences of Pragmatism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 

1982. Certamente, o “parentesco hegeliano” é maior ou menor segundo a vertente pragmatista que se tome 

em consideração. O pragmatismo de Dewey, em especial, pode ser tomado como uma “derivação” do 

hegelianismo, e o pragmatismo/humanismo de Ferdinand Schiller pode, mais ainda, ser tomado como um 

neo-hegelianismo “desinflado”, mais uma das viradas humanistas pós-hegelianas. 
60

 Id., ibid., p. 16. Ver Luc Bégin, no artigo significativamente intitulado “Pensar no Interior da Moralidade; 

um ponto de vista Americano”, em Filosofia Prática e Modernidade, Araújo e Barbosa (orgs.), Rio de 

Janeiro, Ed. Uerj, 2003, p.87-108. Bégin toma centralmente os exemplos de Rorty e Ronald Dworkin, e 

menciona ainda John Rawls (“seu apelo às convicções partilhadas no seio da coletividade”) e Michael 

Walzer (“a crítica da existência começa a partir de princípios internos à própria existência”). 
61

 Sem falar das noções tipicamente hegelianas de Espírito Absoluto, Razão, Idéia Absoluta, História, já, de 

um modo ou de outro, “dissolvidas” em realidades mais prosaicas e finitas, pelos jovens hegelianos 
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alemães do século XIX. Ver a “dissolução” semelhante proposta pelo pragmatista William James, na 

“Segunda Conferência”, em seu Pragmatismo, p. 20 ss. 


