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Resumo: o presente artigo pretende abordar de forma concisa a mudança de paradigma 
filosófico operada por Karl-Otto Apel na filosofia contemporânea pela colocação da 
intersubjetividade, tematizando-se a ética do discurso e o estabelecimento de uma 
orientação ético-política no contexto de uma comunidade de comunicação, com a superação 
do solipsismo metodológico. O objetivo buscado pelo artigo é a consideração do papel 
emancipatório da filosofia e da ciência, bem como a estruturação normativa de uma 
orientação teleológica, que será, no contexto prático visado, identificada pelo conceito de 
democracia deliberativa proposto por Velasco, ao fim analisando-se a premência e a 
conveniência da proposição. 
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Abstract: this paper aims to address concisely the change of philosophical paradigm 
operated by Karl-Otto Apel in contemporary philosophy for placing the intersubjectivity, 
debating the Discourse Ethics and the establishment of an ethical and political orientation in 
the context of a Communication Community, by overcoming the methodological solipism. 
The paper pursues the objective of considerating the emancipatory role of Philosophy and 
Science, as well as the normative structure of a teleological orientation, identified by the 
concept of deliberative democracy proposed by Velasco, which will be at the end of the 
paper analysed in its urgency and convenience. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os fatores que influenciaram a escolha da temática abordada no presente artigo, 

como inspiração, destaca-se o recente acirramento político vivenciado pelo país em 

decorrência das eleições presidenciais de 2014. A falta de um mínimo de consenso entre os 

candidatos e a insinuação de divisão política que se avizinha, com evidente prejuízo para 

um projeto nacional de longo prazo, são sinais desse cenário, cujo desfecho (ou ponto de 

partida) foi uma eleição polarizada, nada propositiva. 

O quadro político nacional, assim, está a revelar sintoma de que o país carece de canais de 

institucionalização onde a ética do discurso de uma comunidade de comunicação ilimitada 

possa ser concretizada. 

Em vista disso, causa espanto, em especial, a ação da Câmara dos Deputados pela 

derrubada do Decreto n. 8.243/14 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014), que instituía a 

Política Nacional de Participação Social, mecanismo que visava a atender aos anseios 

populares por mais envolvimento com a coisa pública, conforme ficou notório após o que se 

convencionou chamar Jornadas de Junho de 2013. Esse episódio, no âmbito do presente 
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artigo, é tomado como exemplo – não sendo o caso de esmiuçá-lo – para ilustrar a 

necessidade de implementação normativa de uma democracia deliberativa no país. 

Nesta linha introdutória, faz-se indispensável o estudo das lições do filósofo alemão Karl-

Otto Apel, cuja pragmática transcendental pavimentou a elaboração de uma ética do 

discurso, reconhecida como ética de responsabilidade, diante do quadro de “crise” de 

dimensões planetárias. 

De maneira suplementar, também se abarcará o estudo de Juan Carlos Velasco sobre a 

“qualidade da democracia”, e a interpenetração da posição de ambos os autores, para se 

alcançar um entendimento pelo consenso na vida pública. 

Com sustentação nesse referencial teórico, o objetivo do artigo é apontar a necessidade da 

orientação ético-política na formulação da argumentação, com vistas a reconhecer a 

premência (e a vantagem) do viés deliberativo da democracia na racionalidade prática do 

país. 

Para tanto, com esteio na pesquisa bibliográfica das obras dos autores e da literatura de 

suporte, pretende-se demonstrar que o aprofundamento democrático do sistema político 

pátrio é condição necessária para o processo de institucionalização da ética do discurso. 

2. A FUNDAMENTAÇÃO DA ÉTICA EM APEL, A ESTRATÉGIA DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO E A DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

Os ensinamentos de Karl-Otto Apel são estruturados, de maneira mais direta, a partir da 

influência da filosofia transcendental de Kant e da ênfase dada à linguagem por Wittgenstein 

e Peirce. Isso é observável na pretensão apeliana de dar seguimento à tradição elaborada 

por Kant da “pergunta transcendental” (OLIVEIRA, 1996, p. 249), enquanto busca pelas 

“condições transcendentais de possibilidade e validade da ciência” (APEL, 1994, p. 15), não 

num contexto de retomar as diretrizes de uma filosofia da consciência, mas de superá-la, 

desta vez reconhecendo-se o “valor transcendental de posição da linguagem e, com isso, da 

comunidade linguística” (APEL, 1994, p. 15), cujas contribuições provêm dos axiomas da 

concepção do jogo de linguagem (segunda fase de Wittgenstein) e da comunidade de 

cientistas, imaginada por Peirce. 

Não por menos, reconhece-se que a linguistic turn atinge um ápice com Apel (OLIVEIRA, 

1996), porquanto as investigações do filósofo alemão tenham colaborado para um novo 

paradigma filosófico, em meio a um cenário de relativismo e ceticismo, e de saber 

especializado, fragmentado e desconexo. Diante desse quadro, o trabalho de Apel se 

esmera em “restabelecer a razão como algo intranscendível na vida humana” (OLIVEIRA, 

1996, p. 253). 

Apel centra o paradigma de sua tese na superação do solipsismo metodológico, este 

entendido como o posicionamento antes paradigma para a filosofia moderna (segundo Apel, 
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no sentido de Descartes, Locke e Russel), do sujeito que, sozinho, “poderia conhecer algo 

como algo e dessa forma fazer ciência” (APEL, 1994, p. 31), que nas palavras de Manfredo 

Araújo de Oliveira (1996, p. 254) é sintetizado da seguinte forma: 

É isso que Apel vai denominar a superação do “solipsismo metodológico”, pois essa 
postura vai entender o conhecimento não como o resultado de uma consciência 
solitária no esquema da relação “sujeito-objeto”, que é o esquema básico da filosofia 
moderna, mas como o produto de um processo interativo de entendimento em que a 
relação “sujeito-sujeito” passa para o centro. Para Apel, isso vai significar a 
articulação de um terceiro paradigma para a reflexão filosófica: a ontologia clássica 
teve o “ser” como paradigma, a filosofia transcendental a “subjetividade”, agora a 
“intersubjetividade” linguisticamente mediada. 

 

É com ênfase nessa posição da intersubjetividade que Apel passa a desenvolver seu 

pensamento sobre a ética, retirando-a de uma falsa dicotomia entre objetivismo e 

subjetivismo, para localizá-la como mediação dialética entre o objetivismo de uma pretensa 

ciência objetivista e o subjetivismo de um posicionamento do existencialismo (APEL, 1994), 

na medida em que aborda a necessidade de uma macroética de matriz solidária para a 

sociedade contemporânea. 

Isso significa reconhecer que, diferentemente do que se vinha tematizando até então, não 

se pode estabelecer uma ciência (social) ou uma filosofia que abstraia do elemento 

subjetivo, para o fim de, de maneira resumida, estudar a sociedade numa relação que se 

identifique com o binômio “sujeito-objeto”, onde o indivíduo se coloque à parte de seu 

“objeto” de estudo. Partindo-se da premissa da intersubjetividade, esse “objeto” de estudo é 

tanto sujeito quanto objeto, o que, na lição de Apel, tem o objetivo de “quebrar” a visão de 

uma ciência isenta de valores (APEL, 1994). 

É nesse esforço de distinguir a ciência humana daquela empírica que Apel, em sua obra, 

enumera as diferenciações entre a reflexão transcendental que formula as considerações 

normativas para cada área do saber, das quais, considerando o objetivo visado por este 

artigo, interessa aquela que impõe ao “cientista” um horizonte de valor (1994, p. 26): 

Se a ciência empírico-analítica (Science), no sentido de Popper, deve reconhecer o 
pressuposto de horizontes teóricos para suas assim ditas “sentenças de 
observação”, então a auto-experiência (sic) histórica da sociedade deve, além disso, 
reconhecer “horizontes de valor” para sua “abertura de dados”; [...] Isso já 
transparece do fato de a experiência histórica não poder ser seriamente separada de 
sua exposição narrativa em linguagem corrente, ou mais exatamente: em linguagem 
culta, as quais normalmente sugerem valoração. Após a leitura da introdução, e, 
respectivamente, de alguns trechos ilustrativos ao acaso, se sabe normalmente qual 
a posição do autor de uma obra histórica. 

 

A construção desse pensamento desemboca na formulação de uma ciência e de uma 

filosofia engajada, onde a reflexão transcendental pressupõe, pois, um horizonte de valor 

numa situação histórica referenciada, contendo, sem dogmatismos, um papel emancipatório 

a partir de um método reflexivo crítico, na “tentativa permanente de antecipar o ponto de 
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vista da ilimitada comunidade ideal de comunicação na comunidade dos argumentantes, 

fazendo-o valer contra as idiossincrasias do presente” (APEL, 1994, p. 30). 

De fato, o papel emancipatório, nesse contexto do argumentante como sujeito e objeto, 

simultaneamente, introjeta a valoração na ação humana e na finalidade para a qual esta se 

propõe (horizonte), orientando um “engajamento normativamente relevante no sentido da 

continuação possível e, respectivamente, exigida da história através da práxis subjetivo-

intersubjetiva” (APEL,1994, p. 25). Trata-se, ainda, do reconhecimento de uma ética mínima 

vinculadora pela comunidade de comunicação, a revelar o objetivo buscado por Apel, qual 

seja, a validade intersubjetiva de uma ética normativa. 

Essa comunidade dos falantes passa a ser a instância da configuração do sentido, que 

hermeneuticamente pode ser resgatado em cada caso. A pragmática transcendental, assim, 

no que Apel dialoga com Heidegger, constitui uma fundamentação última não-metafísica 

para a argumentação (SILVA, 2011, p. 73). 

O método utilizado por Apel para justificar essa transcendência da razão prática é o método 

reflexivo, que consiste, partindo dos fatos da experiência cotidiana, em remontar às suas 

condições de possibilidade. Esse método de reflexividade interessa ao problema em dois 

sentidos: (1) evidencia a comunicação intersubjetiva onipresente na relação cotidiana e na 

tecnicização generalizada dos modos de vida, permitindo descobrir nelas um pressuposto (a 

priori) e; (2) esse a priori é, ao mesmo tempo, condição de possibilidade da comunicação 

em todas as suas formas e condição de possibilidade da própria reflexão (GOYARD-

FABRE, 2002, p. 300). 

Como condição de possibilidade da reflexão, esse pressuposto é “autorreferencial”, isto é, 

justifica o pressuposto da comunidade comunicacional e cria as condições para sua 

reafirmação na filosofia crítica. É, pois, ainda seguindo a lição de Goyard-Fabre, um a priori 

irredutível, uma norma racional fundamental (2002, p. 300). 

Com esteio nesses pressupostos, passa-se a entender a comunidade de comunicação 

como o a priori referido por Apel, a partir do paradigma da intersubjetividade, diante da qual 

há a elaboração de uma ética do discurso, como ética de responsabilidade, solidária, capaz 

de superar a “crise da razão”. 

A comunidade ideal de comunicação, sempre pressuposta e por se concretizar, é a síntese 

da transcendentalidade do jogo de linguagem, assim entendida por Silva (2011, p. 75): 

[...] uma comunidade onde todos os concernidos no diálogo gozam de chances 
iguais tanto nos direitos quanto nos efeitos colaterais da situação do diálogo. Essas 
condições se estendem a todos os aspectos, desde os racionais até os sócio-
políticos (sic). À parte o caráter de utopia, somente sob tais condições seria possível 
estabelecer uma situação sã de diálogo, capaz de gerar um acordo sem coerção. Do 
ponto de vista fundamentacional, essa comunidade representa toda possibilidade da 
fundamentação última não-metafísica, dado seu caráter especulativo e sua 
possibilidade de efetivação na comunidade real dos atores sociais. 
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Colocadas essas premissas, Apel se propôs a tarefa de buscar uma fundamentação racional 

da ética, intersubjetivamente válida. Essa tarefa, constata, é tanto premente quanto 

complexa (1994, p. 69). Premente enquanto a ação humana tenha adquirido contornos 

globais, cuja extensão envolve a “macroesfera dos interesses vitais comuns da humanidade” 

(1994, p. 71). E complexa porque inicia um conflito com uma posição até então tradicional 

de preservar a norma moral a uma esfera privada ou de pequenos grupos, prevalecendo um 

caráter egoístico. 

Dessa forma, embora Apel esteja tematizando a necessidade de formulação de uma ética 

vinculadora e solidária tendo como horizonte a questão ambiental, industrial ou 

armamentista, por exemplo, não há como negar que, ao trabalhar a razão prática, também 

formule uma posição quanto à política e ao direito, em especial quando aborda a ética do 

discurso como ética de responsabilidade, visando à superação do modelo liberal (calcado no 

subjetivismo), de responsabilidade unipessoal para solidária. 

Enquanto marco teórico, basta pontuar que a argumentação de Apel vai ao sentido de se 

superar o paradigma subjetivista e relativista (1994, p. 72), numa leitura que escape das 

posições (limitações) marxistas e liberais (1994, p. 77), para o fim de postular uma “ética 

que nos ponha à disposição o princípio normativo de uma mediação entre teoria e práxis na 

situação história” (1994, p. 77), dialética esta que tem por finalidade a desconsideração, no 

sentido de não se pautar rigorosamente pela distinção, do princípio humesiano entre ser e 

dever-ser. 

No mesmo diapasão, entende ele que a concepção da formação da vontade pública por 

convenção não é suficiente e não substitui a necessidade de se postular uma norma moral 

universal. Afinal (APEL, 1994, p. 88): 

se não existe nenhum princípio ético, que seja normativamente vinculatório, como 
também intersubjetivo, então a responsabilidade ética não conseguirá transcender, 
basicamente, a esfera privada. Mas isto significa, não apenas, que, formaliter, as 
convenções, fundamentais para qualquer democracia (tratados estatais, 
constituições, leis, etc.), não tenham nenhuma obrigatoriedade moral; além disso, 
significa que, materialiter, as decisões morais dos indivíduos, não regulamentadas 
expressamente por algum acordo [...], não se encontrem na obrigação de dar conta 
da exigência de uma responsabilidade solidária da humanidade (na práxis, de fato, 
as decisões morais dos indivíduos, na moderna sociedade de massas, libertas dos 
laços comunitários arcaicos e religiosos, raramente haveriam de transcender o 
horizonte de solidariedade do grupo íntimo. 

 

Apel não vê outro prognóstico nessa concepção de vontades individualistas conformando 

um acordo que não aquele do processo que “privatiza” a decisão moral à esfera privada, 

relegando a política a um poder valorativamente neutro (1994, p. 89), a redundar numa 

“massa solitária” manipulada enquanto consumidora. 

Advogar a tese da ética vinculadora torna-se, pois, possível para Apel, a partir do seguinte 

questionamento (APEL, 1994, p. 87): 
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É possível propor e justificar uma norma ética básica, que gera para cada indivíduo 
o dever de, em todas as questões práticas, pretender, em princípio, um acordo 
vinculatório com os outros homens e, posteriormente, ater-se ao acordo obtido; ou, 
se isto não for possível, pelo menos agir no espírito de um acordo antecipado? 

 

Essa ética, segundo Apel, vai sendo desvelada a partir da intersubjetividade, tomando por 

base a ética pressuposta na lógica. Isso significa que a argumentação já pressupõe, como 

acima especificado, a comunidade de argumentantes, habilitados à compreensão 

intersubjetiva e à formação de consenso, em cujo âmbito se deve respeitar a norma moral 

básica, na medida em que os argumentantes se reconhecem mutuamente como parceiros 

de discussão, com direitos iguais, não se podendo recusar as contribuições à discussão por 

parte dos parceiros virtuais (1994, p. 115-116), para os quais existe oponibilidade de uma 

ética da argumentação (dever moral). 

Ganha relevo, nesse aspecto, a atitude dos argumentantes de, no seguimento da norma 

moral básica, justificar suas pretensões por argumentos racionais, seja em relação às 

pretensões pessoais, seja em relação a terceiros, implicando no respeito às reivindicações 

(vistas como necessidades) dos argumentantes virtuais, constatação que Apel aproxima do 

conceito de “selfsurrender” formulado por Peirce, “uma vez que a ‘subjetividade’ da 

satisfação egoísta de interesses deve, de qualquer forma, ser sacrificada em favor da ‘trans-

subjetividade’ da argumentativa representação de interesses” (APEL, 1994, p. 146). Nada 

obstante, recorda Apel a necessidade de não se sacrificar, sem necessidade, nenhum 

interesse finito, individual, de um argumentantes (1994, p. 146). 

Em contraposição à argumentação anteriormente especificada, da insuficiência do 

“contratualismo”, interessante anotar que o consenso é intersubjetivamente válido quando 

observada essa norma moral básica. Sobre isso, Apel explica que o princípio básico de uma 

ética da comunicação (1994, pp. 146-147): 

[...] expõe a base de uma ética da democrática formação de vontade através de 
acordo (convenção) – da qual, inicialmente, se sente a falta. A mencionada norma 
básica adquire a sua obrigatoriedade, primeiramente, não tanto através do 
reconhecimento factual dos que fazem um acordo (“modelo de contrato”), mas, a 
todos os que adquiriram “competência comunicativa” através do processo de 
socialização, em qualquer circunstância que toca os interesses (as pretensões 
virtuais) dos outros, ela obriga a buscarem um acordo, com o objetivo de uma 
formação solidária de vontade. Somente esta norma básica – e não, talvez, o fato de 
um determinado acordo – assegura obrigatoriedade moral aos acordos particulares, 
normativamente corretos. As subjetivas decisões de consciência de cada um, 
exigidas pela tradição cristã, secularizada no liberalismo e no existencialismo, são 
agora mediadas pela exigência de validade intersubjetiva a priori – de modo a cada 
um reconhecer, desde logo, a argumentação pública como explicação de todos os 
possíveis critérios de validade, e, assim, também da formação racional de vontade. 
Dessa forma, o “solipsismo metódico” é também superado na esfera ética. 

 

A razão prática abordada por Apel em sua pragmática transcendental, ainda, não descura 

das implicações político-jurídicas pertinentes ao tema da ética de responsabilidade. A 

explanação que se fez até agora do assunto tinha por meta lançar os fundamentos do 
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processo de institucionalização – decerto não no conceito de estatização – da ética do 

discurso, com vistas a afirmar normativamente a imprescindibilidade da implantação de 

instâncias de deliberação em nossa sociedade. 

Não à toa, o filósofo alemão reconhece que a proposição do princípio moral de nada serve 

enquanto não forem cumpridas as “tarefas de longo prazo” (1994, p. 147), consubstanciadas 

no desenvolvimento do método da discussão moral (deliberação) e na institucionalização 

eficaz desse método sob limitadas condições político-jurídicas, numa comunidade real de 

comunicação, historicamente concreta e permeada de conflitos de interesses. 

Isso leva Apel a deliberar sobre a relação entre moral, política e direito, fundamentando a 

razão prática pela ética do discurso, com vistas, ainda, a fortalecer um sistema de 

corresponsabilidade (2004, p.105 e ss.). 

Procurando o limite da moral no Direito e na Política, entende Apel ser essencial não admitir 

a eliminação da moral nesses sistemas (num contexto funcionalista), ao mesmo tempo em 

que aduz ser inadmissível a moralização dessas áreas (2004, p. 110), o que poderia levar à 

politização autoritária da sociedade. Nesse diapasão, também debate a necessidade da 

formulação da macroética (já vista como premente) e sua pretensa nocividade ao 

individualismo. 

Que a moral é necessária ao Direito, como já foi ventilado anteriormente, Apel demonstra, 

igualmente, pela questão da justificação, aplicabilidade e eficácia do Direito para a 

sociedade, nos seguintes termos (APEL, 1994, pp. 87-88): 

[...] o direito positivo, enquanto tal, sem a silenciosa pressuposição de uma ética, 
não é normativamente vinculatório, mas, na melhor das hipóteses, apenas eficaz. É 
porém, muito elucidativo que um sistema jurídico, que perde na sociedade o seu 
crédito moral, com o correr do tempo também costuma perder a sua eficácia. 

 

A reflexão ética pressuposta no campo da moral, da política e do direito, e que pavimentará 

o processo de institucionalização, a longo prazo, da ética do discurso, num movimento de 

concretização da comunidade ideal de comunicação, é analisada com acurácia por Apel na 

divisão arquitetônica que faz da ética nas partes A (abstrativa ideal) e B (compensadora de 

abstração). Essa tematização só interessa ao presente artigo enquanto elabora uma 

normatividade prática de mediação entre moralidade e ação estratégica, tendo em vista a 

eliminação de entraves ao entendimento (2004, p. 113), com fixação de uma orientação 

teleológica (2004, p. 114). 

A orientação teleológica, enquanto orientação ético-política, pode ser identificada, no que 

tange à institucionalização da deliberação num jogo de linguagem político-jurídico, com a 

tarefa de aprofundamento da democracia e do estabelecimento de instrumentos para 

participação social. 
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E nesse ponto eminentemente ético-político, Apel pode ser complementado pela leitura de 

Velasco em sua análise da qualidade da democracia, porquanto haja identificação entre os 

autores no que diz respeito à fixação da orientação ética (aspecto teleológico), devidamente 

fundamentada na validez intersubjetiva, bem como na identidade do posicionamento crítico 

reflexivo. 

Visível, pois, que a democracia deliberativa é sistema que abarca as premissas expostas 

por Apel para a formulação do consenso intersubjetivamente válido, no campo da razão 

prática, considerada a comunidade real de comunicação. 

Em sua análise sobre o tema, Velasco (2006, pp. 36-43), considera virtuoso o aumento 

formal de países inseridos num regime democrático, com o incremento ocorrido no sul da 

Europa na década de 70, na América Latina na década de 80 e no Leste Europeu nos anos 

90, mas lança o questionamento sobre a qualidade desses empreendimentos ante a 

frustração popular em se ver sub-representada ou sem capacidade de influir nas decisões 

políticas cotidianas. Digredindo sobre a variedade adjetiva que se agrega à democracia 

(direta, representativa, participativa, formal, parlamentarista etc), elege a democracia 

deliberativa como aquela que atende aos pressupostos normativos e morais adequados (na 

tradição da filosofia política habermasiana, em especial), em contraposição ao que chama 

de elitismo democrático “para que el sistema politico pueda ponerse en marcha la soberanía 

de las masas ha de limitarse em la práctica a un mero procedimiento de selección de los 

gobernantes”. 

Para atestar esse padrão normativo de qualidade da democracia deliberativa, Velasco 

propõe cinco passos, a saber: a) deliberação como ingrediente central do processo 

democrático; b) afinidade entre enfoque deliberativo e republicanismo contemporâneo; c) 

implicações da deliberação na sociedade civil e nas instituições públicas; d) oportunidades 

oferecidas pelas inovações tecnológicas comunicacionais e; e) virtudes da perspectiva 

crítico-utópica para o tema (2006, p. 38). 

Aprofundando a temática, sobre a deliberação Velasco aduz ser a melhor forma de colher 

consenso, pela sua característica de publicizar o debate por meio de argumentos racionais. 

Indica, então, duas notas para compreender o papel da democracia deliberativa (ELSTER, 

2001 apud VELASCO, 2006, p. 38): 

Todas concuerdan, creo, en que el concepto incluye la toma colectiva de decisiones 
com la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión o de sus 
representantes: ésta es la parte democrática. Todas, asimismo, concuerdan en que 
incluye la toma de decisiones por medio de argumentos oferecidos por y para los 
participantes que están comprometidos con los valores de racionalidad e 
imparcialidad: ésta es la parte deliberativa. 

 

A deliberação, ainda, pressupõe a participação de cidadãos iguais e livres, afetados ou não 

pelas decisões, no processo que se traduz pela informação, reflexão e decisão das matérias 
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a serem deliberadas. E se democracia deliberativa não se confunde com democracia direta, 

todavia não se nega que há relação direta entre a participação dos deliberantes e a 

qualidade da democracia (VELASCO, 2006). 

Aliada a essa normativa, Velasco estrutura o republicanismo como a matriz governamental 

apta à deliberação, com proeminência do espaço público sem que se caia na armadilha do 

“governo da maioria”, já que a deliberação ocorre num processo dialético pelo melhor 

argumento (VELASCO, 2006). Nada obstante, condiciona o sucesso dessa deliberação a 

uma cultura cívica que revela a maior ou menor presença de uma sociedade civil 

organizada, noticiando a insuficiência dos procedimentos jurídicos para conformar a 

democracia, senão que esta depende diretamente da dinâmica social organizada no conflito 

de interesses pressuposto. 

Para que essa dinâmica flua com a finalidade de concretizar a deliberação, faz-se 

necessária a presença de um modelo de comunicação que incentive o debate, em especial 

em países de grandes dimensões, como o caso do Brasil, onde a extensão territorial 

demanda um sistema comunicacional, pelo menos desejavelmente, descentralizado, anti-

hierarquizado e que promova a participação direta dos cidadãos (VELASCO, 2006). 

Esses padrões normativos da democracia deliberativa, enfim, conformam-se na relação 

intersubjetiva de superação do solipsismo metodológico, na busca de concretização da 

comunidade ideal de comunicação (no nível ético-político), pois, para Apel (1994, p. 151): 

[...] quem argumenta sempre já pressupõe duas coisas: primeiramente, uma 
comunidade de comunicação real, da qual ele mesmo se tornou membro através de 
um processo de socialização; e, em segundo lugar, uma comunidade de 
comunicação ideal que, em princípio, estaria em condições de entender 
adequadamente o sentido de seus argumentos e de avaliar definitivamente sua 
verdade. 

 

Velasco enxerga a mesma necessidade do horizonte a ser alcançado e denomina esse 

elemento “crítico-utópico”: o vetor que impulsiona a filosofia, a ciência e o agir humano no 

sentido de suturar a fenda existente entre o discurso teórico e a prática política cotidiana. 

Porque (VELASCO, 2006, p. 43): 

otro mundo es posible. No se trata empero de una esperanza ingenua desprovista 
de cualquier asidero en la realidad histórica. Además de la crítica de lo injusto e 
inaceptable, también es una labor, y no menor, del teórico social poner de relieve los 
potenciales emancipatorios inscritos en la propia evolución social e identificar las 
posibilidades empíricamente existentes de encarnar  estructuras de racionalidad en 
formas de vida concretas. No se trata de fundamentar la democracia desde la mera 
razón, sino de redescribir sus prácticas y sus metas tal como se expresan 
teóricamente en los textos fundacionales de las comunidades políticas democráticas, 
de las repúblicas. No se trata de remitirse a supuestos inventados en un laboratorio 
de ingeniería social, sino de aferrarse a los elementos fundamentales del modo en 
que las sociedades democráticas se comprenden normativamente a sí mismas. 

 

Essas considerações, pois, fundamentam a visão apeliana de institucionalização para 

concretização de uma ética do discurso como ética de responsabilidade, intersubjetivamente 
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válida, tendo por canal ético-político a democracia deliberativa, valorativamente benéfica 

para a vida política nacional. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A superação da visão da ciência como saber isento de valores – da posição do solipsismo 

metodológico - para um contexto de intersubjetividade, é o paradigma no qual se calca o 

desenvolvimento da pragmática transcendental do filósofo alemão Karl-Otto Apel através da 

ressignificação da linguagem na tradição da filosofia transcendental. 

Seus postulados sobre a ética do discurso implementaram a consideração concomitante da 

sociedade como sujeito e objeto de estudo e refletiram a conceituação da comunidade de 

comunicação, o a priori de qualquer argumentação. 

O paradigma da intersubjetividade permitiu a Apel trabalhar a questão axiológica no 

contexto comunicacional, ocasionando a tematização da ética livre de posições que 

redundavam no irracionalismo ou no ceticismo, de maneira a ressaltar sua intenção de 

fundamentar racionalmente a ética, bem como de pensar estratégias para a 

institucionalização do princípio moral na política e no direito. 

O artigo analisou sumariamente esses preceitos filosóficos para a finalidade de realçar a 

posição de Apel e de aproximá-la da leitura de Velasco sobre a qualidade da democracia. 

A constatação de que a ética do discurso está a fundamentar racionalmente a democracia 

deliberativa, num processo normativo, serviu ao propósito de demonstrar a análise 

preliminar da “crise política” vivenciada pelo país diante da aposta na divisão, ao invés da 

criação de espaços de deliberação. 

Remetendo a fundamentação a Velasco, poder-se-ia argumentar pela deficiência da “cultura 

cívica” no Brasil, com fragilidade dos movimentos sociais e da sociedade civil em fazer-se 

contraponto ao jogo tradicional da política(gem). Apel veria no caso uma sociedade em que 

o Direito está sem qualquer eficácia porque carente de um pressuposto moral 

intersubjetivamente válido, crente de que a simples vontade da maioria basta para 

fundamentar as decisões políticas. 

Ambos os autores avaliam situações de “crise” para formular suas pretensões, não sendo 

diferente no caso do presente artigo. A formulação crítica a que se propõe Apel consiste na 

inquirição dos fundamentos das condições de possibilidade e validade do “objeto de estudo” 

e na proposição eticamente engajada das soluções. 

A participação social, no contexto da democracia deliberativa, é instrumento democrático de 

alta eficácia para colocar a população em contato com a coisa pública, tornando a gestão 

pública transparente e as decisões mais solidárias. 

Foi Apel quem construiu a argumentação a respeito da necessidade de uma macroética de 

corresponsabilidade para que o paradigma unipessoal – que encontra no país uma nefasta 
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realidade – de responsabilização individual para ações coletivas seja substituído pelo 

paradigma interpessoal de deliberação solidária. 

Esse paradigma interpessoal só viria a conformar, pela sua aplicabilidade por meio de 

aumento dos espaços de deliberação, um contexto de sociedade mais plural, justa e 

solidária, diferentemente de um contexto individualista que tem extirpado da vida pública 

qualquer racionalidade intersubjetiva. 

Em vista disso, ainda que o cenário atual seja desalentador, a mensagem passada pelos 

ensinamentos de Apel, em maior grau, e de Velasco, em menor, colocam esse trabalho 

como uma tentativa – quase utópica – de sinalizar a orientação ético-política para nossa 

sociedade, no intuito de colaborar com as discussões político-filosóficas e de contribuir para 

a disseminação da ética do discurso. 
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