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As considerações a serem desenvolvidas aqui se localizam na zona de fronteira entre filosofia e pedagogia. Vou partir da hipótese de que um diálogo produtivo entre elas só pode ser entabulado na medida em que se tome o conceito de ação humana como seu ponto de cruzamento. Deste modo, o pano de fundo da argumentação insere-se, desde, desde o início, no contexto de uma teoria da ação que tem procedência filosófica e com a qual também se podem legitimar alcances pedagógicos Embora a teoria da ação, enquanto disciplina autônoma, tenha se constituída somente com a moderna filosofia analítica da linguagem, não há dúvida que se pode encontrar, ao longo da história do pensamento ocidental, discussões acerca da ação humana. No domínio da filosofia Aristóteles pode ser tomado, tranqüilamente, como pai da teoria filosófica da ação, na medida em que discute sobre diferentes tipos de ação humana vinculado-os ao diferentes tipos de racionalidade, como episteme, práxis e poiésis. No domínio da sociologia Max Weber é o primeiro a introduzir uma reflexão sistemática sobre o assunto. Sobre isso ver BUBNER (1982).  . 
Na primeira parte do trabalho farei considerações gerais sobre a relação entre filosofia e pedagogia. Nela defendo a hipótese de que a filosofia não pode abrir mão de sua função clássica, a saber, de ser “guardiã da racionalidade” e que, no entanto, para poder dialogar produtivamente com as ciências (e com a pedagogia) ela não pode mais assumir um conceito “forte” e, ao mesmo tempo, “estreito” de razão (1). Na segunda parte procuro justificar então a hipótese de que a ação humana é um conceito produtivo para se pensar um aspecto nuclear e característico da pedagogia, a saber, o conceito de ação pedagógica. Aí eu exponho, resumidamente, o conceito de ação em Aristóteles e Habermas, buscando evidenciar, ainda que de modo pouco sistemático, seu significado para o conceito de ação pedagógica (2). 

1. Considerações introdutórias sobre a relação entre filosofia e pedagogia
	
Um esclarecimento preciso dos conceitos que dizem respeito a sua área de conhecimento é uma das primeiras tarefas como a qual o profissional da educação deve se ocupar. Mas algumas dificuldades já começam, primeiro, na escolha dos conceitos e, segundo, no modo através do qual os mesmos devem ser escolhidos e, depois, justificados. Com se vê, o problema é remetido, de imediato, para questões de ordem teórico-metodológicas. Considerando isso eu gostaria de esboçar brevemente, ainda que de forma muito assistemática, a definição de quatro conceitos que considero centrais para o campo da pedagogia, a saber, os conceitos de educação, pedagogia, ação pedagógica e ação educativa.  
Começo conceitualizando a educação como um processo recíproco, espontâneo e assistemático de ensino-aprendizagem entre duas ou mais pessoas. O característico da educação é o fato dela dizer respeito à interação entre pessoas e de não se limitar ao processo formal de ensino-aprendizagem que ocorre no universo escolar ou universitário. Quando começamos a pensar sobre esta ação espontânea, passamos do campo da educação, enquanto fenômeno cultural amplo, para o campo da pedagogia, enquanto fenômeno mais restrito, de reflexão sistemática. A pedagogia caracteriza-se, pois, pelo esforço teórico e sistematizado de pensar a ação educativa, em sentido mais amplo, e de pensar, num sentido mais restrito, os problemas que surgem da relação entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem e da própria relação pedagógica. Sendo assim, a mesma diferença que há entre educação e pedagogia persiste na relação entre ação educativa e ação pedagógica: a primeira diz respeito a uma interação espontânea, não metódica e assistemática entre duas e mais pessoas, já a ação pedagógica procura tratar esta interação que ocorre entre duas ou mais pessoas a partir de uma perspectiva reflexiva, metódica e sistemática. 
Isso marca a diferença entre estes dois tipos de ação. Mas trata-se de uma diferença que, no entanto, não deve encobrir o ponto comum que há entre ambos: tanto ação educativa como ação pedagógica dizem respeito a um processo interativo e o problema consiste em saber o que é e como se constitui esta interação. Este é um problema crucial de cujo esclarecimento depende uma justificativa satisfatória para o próprio conceito de pedagogia. Portanto, a questão que se coloca a pedagogia diz respeito às condições que ela deve alcançar para poder se mostrar como saber sistematizado, mas ela só consegue alcançar isso na medida em que puder definir o seu âmbito objetual e esclarecer as questões de natureza teórico-metodológica que o envolvem. 
Ao assumir este nível de exigência, a pedagogia vê-se confrontada tanto com questões científicas como filosóficas, localizando seu conhecimento, deste modo, na difícil fronteira entre ciência e filosofia. Isto é, a pedagogia é exigida a estabelecer um diálogo permanente com as outras ciências e com a filosofia, o que a torna, portanto, um saber de fronteira. Por ser um saber desta natureza ela está envolvida, de um modo ou outro, com toda a problemática surgida da relação entre filosofia e ciência, onde grande parte do debate sobre esta relação se concentra em diferenciar e justificar critérios de demarcação entre diferentes tipos de racionalidade. 
O debate sobre a relação entre filosofia e pedagogia pode ser esboçado, no interior da pedagogia, brevemente, da seguinte forma: alguns pedagogos tendem a conceber sua ciência como um saber empírico, enfatizando, com isso, mais a dimensão da prática pedagógica do que a reflexão sobre a mesma. Aqui tanto a investigação sobre a prática pedagógica como a discussão sobre os problemas relacionados ao processo ensino-aprendizagem desenvolvem-se no âmbito de um conceito forte, mas reduzido de experiência e, ao mesmo tempo, de um conceito fraco de teoria. Nestes termos, a pedagogia é localizada no interior das ciências, passando a ser considerada basicamente como uma ciência empírica, tendendo a orientar-se por métodos experimentais J. BREZINKA com seu livro Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungwischenschaft, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik (Meta teoria da Educação: uma introdução nos fundamentos da ciência da educação, da filosofia da educação e da pedagogia prática) é um exemplo deste pensamento no contexto pedagógico alemão.  . Com isso, ela pode terminar por ser uma ciência empírica mesmo para aqueles autores que atribuem um peso importante para a teoria (reflexão), mas que, ao começarem pela prática e pela experiência pedagógicas, terminam não mais saindo dela. Uma crítica a este conceito de pedagogia aproxima-a de um conceito de filosofia entendida como reflexão racional construída por conceitos. Aqui se localiza a tentativa daqueles pedagogos que buscam enfatizar o caráter reflexivo do saber pedagógico, submetendo a ação e a relação pedagógicas a crítica conceitual Considero como exemplo desta intenção os trabalhos de D. BENNER. Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft. Eine systematik traditioneller und moderner Theorien (Correntes principais da conrrente da educação: uma sistemática de teorias tradicionais e modernas); W. RITZEL. Pädagogik als praktische Wissenschaft. Von der Intentionalität zur Mündigkeit (Pedagogia como ciencia prática: da intencionalidade para a maioridade) e W. SCHMIED-KOWARZIK. Filosofia prática e Pedagogia, in: DALBOSCO, C. A. Filosofia prática e Pedagogia, 2003. (no prelo).  
 A pedagogia, portanto, embora deva ter por finalidade constituir e fundamentar o seu conhecimento por si mesma, nem assim deixa de ser um saber de fronteira que, enquanto tal, não escapa de buscar referencias tanto nas demais ciências como na própria filosofia. Porém, é no fato de ser um saber de fronteira que reside tanto sua problematicidade como sua riqueza: riqueza por que ela é levada, constantemente, a dialogar com outras áreas e problematicidade porque ela precisa se auto-afirmar como saber próprio.           
Mas o que é exigido da pedagogia, neste seu diálogo com as ciências e com a filosofia? Eu posso agora somente formular uma hipótese que pode servir, no entanto, como fio condutor da elaboração de uma resposta a esta pergunta: através do diálogo com as ciências, a pedagogia é exigida a delimitar a sua base empírica e o seu âmbito objetual e, com isso, ela precisa se envolver com questões de natureza metodológica. De sua relação com a filosofia ela é levada a produzir um nível de reflexão conceitual que a possibilite tratar, de modo sistemático, problemas imbricados com a ação pedagógica.
Quando tratamos da relação entre saberes diferentes, no caso entre filosofia e ciências, não podemos perder de vista o fato de que se trata, na verdade, de tipos de racionalidade diferentes, que também se constroem ou, pelo menos, devem se construir a partir do embate e da busca constante pela legitimidade de seu próprio saber. Por tipos de racionalidade entendo aqui modos diferenciados de delimitar e justificar objetos, problemas e conceitos que compõe os saberes em disputa. Enquanto a ciência pode ser caracterizada, de modo geral, como uma racionalidade de tipo procedimental, a filosofia, por sua vez, caracteriza-se por um tipo de racionalidade reflexivo-processual.
Esta diferença estabelecida de modo didático não deve encobrir, no entanto, as enormes dificuldades que estão envolvidas com a problemática dos tipos de racionalidade. Aí deveríamos começar pela primeira dificuldade que surge imediatamente quando abandonamos o campo da exposição didática sobre o tema, a saber, sobre a possibilidade de se falar de um único tipo de racionalidade no interior das ciências e da filosofia, ou se não seria mais apropriado falarmos, com Apel, “numa só razão com diferentes racionalidades”, ou com Habermas, “na unidade da razão na multiplicidade de suas vozes”.  
	A relação entre filosofia e pedagogia foi pensada, ao longo da história destes dois saberes, grosso modo, de duas maneiras diferentes: uma sustentada por uma concepção clássico-metafísica de filosofia e outro por uma concepção que se volta criticamente contra a filosofia entendida como saber metafísico Por filosofia clássico-metafísica entendo aqui aquela filosofia que começa com os gregos e se estende mais ou menos até Hegel. Embora a dificuldade para se definir o que seja metafísica é enorme, pertence ao seu conceito, como algumas de suas principais características, as seguintes:  a busca pelo todo e pela universalidade; um pensamento em forma de sistema; o recurso a um princípio último e a idéia de filosofia como primeira ciência. Com a morte de Hegel (1831) inicia-se um movimento constante de crítica ao conceito clássico de filosofia. Tal movimento começa já com o grupo denominado de jovens hegelianos, passando por Marx, Nietzsche e outros autores, até culminar, no século XX, com a tentativa desconstrucionista da metafísica ocidental, levada a cabo por Heidegger, ou com o esforço de dissolução dos problemas metafísicos em problemas de linguagem levadas a diante por Wittgenstein.   . Segundo a perspectiva clássico-metafísica a filosofia deve oferecer os fundamentos racionais para a pedagogia, derivando-se daí uma relação entre fundamentador (filosofia) e fundamentado (pedagogia). Ainda segundo esta perspectiva filosofia tematiza as condições de possibilidade de uma noção de conhecimento, de método, de ação moral que devem ser operacionalizadas pela ação pedagógica e que devem estar na base dos projetos político-pedagógicos a serem desenvolvidos, por exemplo, nas escolas. A pedagogia, uma vez vista como campo de estudo sobre as teorias educativas e a prática pedagógica, ou seja, sobre os problemas de ensino-aprendizagem e sobre a relação entre teoria e prática no contexto educativo, assume a condição de um saber fundamentado pela própria filosofia. Disso resulta então uma relação assimétrica e vertical entre ambas, uma vez que a filosofia, assumindo a posição de prima ciência, oferece a base conceitual e os fundamentos para as teorias educativas, refletindo sobre a racionalidade dos seus procedimentos. 
	A partir da segunda perspectiva, ou seja, da perspectiva de crítica à concepção clássico-metafísica de filosofia, a relação entre filosofia e pedagogia é tematizada de outra maneira. Trata-se não mais de uma relação vertical e assimétrica entre fundamentador e fundamentado, mas sim horizontal, que assume o modelo de uma relação fundamentador-fundamentador. Nesta perspectiva não há mais um tipo de racionalidade hegemônica que mantém ao seu redor outros tipos de racionalidade periféricos. O que resulta disso, como exigência para a pedagogia, é que ela tem que se constituir como um campo de conhecimento capaz de justificar a sua própria racionalidade, para poder dialogar em posição de igualdade com as outras formas de conhecimento.
	 
2. Ação humana e ação pedagógica

Na segunda parte de minha exposição eu gostaria de aproximar alguns resultados extraídos acima com uma das tarefas que a pedagogia deve assumir, tarefa essa que diz respeito ao esclarecimento do próprio conceito de ação pedagógica, caso ela queira ser um conhecimento que se fundamenta a partir de si mesma, isto é, um conhecimento que justifique sua racionalidade e ação por meio do diálogo com as outras formas de conhecimento. Aqui pretendo retomar, portanto, a pergunta pela significado da ação pedagógica e discuti-la orientando-me por uma concepção que implica pensar tal conceito a partir de um nexo estreito entre filosofia e pedagogia.  
  	Penso que um dos resultados positivos deste diálogo entre filosofia e pedagogia, e isso pode ser entendido como uma tarefa ou contribuição da filosofia em relação à pedagogia, consiste em evitar que a pedagogia seja concebida somente como uma ciência empírica, correndo o risco, caso isso aconteça, de reduzir o conceito de ação pedagógica e o conceito de ação educativa, num sentido mais amplo, a questões de técnicas e instrumentos de ensino-aprendizagem. Pois isso implicaria reduzi-los a uma ação de tipo técnico-instrumental. Todo o pedagogo que não queira reduzir a sua ação pedagógica a um mero fazer que se limite a dar conta de modo espontâneo e assistemático das exigências educacionais e pedagógicas que se apresentam a sua atividade docente, condicionando sua ação somente a uma relação meio-fim de tipo instrumental, deve se perguntar, permanentemente, pelo significado de sua ação. Isto é, devem fazer parte de seu horizonte de questionamento perguntas tais como: em que consiste propriamente a ação pedagógica, como se pode fundamentá-la e qual é o conteúdo desta fundamentação? Ao colocar-se perguntas desta natureza o pedagogo já se põem em diálogo com a filosofia. 
	Vou retomar o conceito de interação, empregado logo no início de minha exposição, onde o considerei como um dos pontos de unidade entre educação e pedagogia ou entre ação educativa e ação pedagógica, concebendo-o agora também como ponto de cruzamento entre filosofia e pedagogia, ou seja, entre filósofos e pedagogos. Minha hipótese é a seguinte: o conceito de ação humana constitui um ponto de partida promissor tanto para se tratar da relação entre pedagogia e filosofia como para se esclarecer o próprio conceito de interação. Mas, então o problema que surge aqui é o de saber em que consiste a ação humana e esta é, sem dúvida, uma das grandes perguntas filosóficas que preocuparam boa parte dos filósofos, desde os gregos até os nossos dias. 
Ao tratar da ação humana, Aristóteles teve o mérito de justificar uma distinção entre dois tipos de racionalidade, a racionalidade da práxis e da poiésis, que, segundo penso, se demonstram extremamente válidas, ainda hoje, para se pensar problemas filosóficos e pedagógicos. Da poiésis deriva-se um tipo de ação que ele denomina de fazer ou produzir; da práxis, por sua vez, uma ação denominada de agir. Embora ambos os tipos de ação sejam orientados teleologicamente, ou sejam, são ações que se deixam orientar por uma finalidade, Aristóteles deixa claro que produzir e agir não são a mesma coisa: “por isso, a disposição, acompanhada de razão, que se dirige a ação, é distinta da disposição, igualmente acompanha de razão, que se dirige até a produção” (ARISTÓTELES, 1991, 1139b, p. 405). O fazer (produzir) rege-se por uma finalidade que não reside na ação do fazer mesmo e isso significa dizer, com Aristóteles, que o “produzir tem uma finalidade diferente do próprio ato de produzir” (Ibidem, 1140 a, p. 405). Por isso, a atividade produzida não é um fim em si mesma, senão um meio para outro fim. O Estagirita esclarece isso através da atividade artística (arquitetura), a qual ele concebe como exemplo típico da racionalidade poiética: a construção não deve ser construída simplesmente por causa da construção, senão que deve surgir dela uma casa, a qual, por sua vez, deve servir para ser habitada. Ou seja, a idéia aqui é de que a obra dever servir para um determinado emprego da mesma. Algo diferente ocorre, no entanto, com a racionalidade da práxis, pois nela, afirma Aristóteles, “a finalidade na ação não pode ser senão a própria ação, pois agir é uma finalidade em si” (Ibidem, 1140 a, p. 405). Neste sentido, seu fim absoluto, para o qual ela deve tender é a boa ação. 
Com base nesta exposição podemos estabelecer, pelo menos, duas diferenças básicas entre poiésis e práxis, uma que diz respeito ao domínio objetual e outra que se refere ao estatuto da finalidade da ação Segundo Wigger é o domínio objetual diferenciado que constitui o critério decisivo utilizado por Aristóteles para distinguir a práxis da poiésis. Com isso ele quer criticar todas aquelas interpretações, como a de Bubner, que interpretam tal diferença com base no critério externalidade-imanência. Diz ele: “Agir e produzir diferenciam-se em razão de seu objeto diferenciado e não através da externalidade ou imanência de atividade e fim” (WIGGER, 1983, p. 25). Além de voltar-se contra o próprio texto de Aristóteles, Wigger não apresenta razões convincentes para adotar somente o primeiro critério e excluir o segundo.    . Sobre a diferença em relação ao domínio objetual: enquanto o objeto da poiésis é a obra, o da práxis é a boa ação; enquanto a poiésis volta-se para a produção de uma obra que deve servir a um determinado emprego, a práxis para a realização de uma boa ação. Vê-se, portanto, que embora a práxis também seja uma ação dirigida a execução de um fim, ela difere da poiésis, porque, enquanto esta consiste em produzir um artefato, a práxis orienta-se para a realização de uma boa ação, que seja moralmente valiosa. A diferença no domínio objetual indica para a segunda diferença entre poiésis e práxis, a qual diz respeito ao estatuto da finalidade que rege ambas as ações: enquanto a racionalidade poiética orienta-se por uma finalidade externa, a racionalidade da práxis encontra em si mesma a sua finalidade, ou, como diz Aristóteles, a racionalidade da práxis é uma finalidade em si, isto é, seu fim só pode realizar-se através da ação e só pode existir na ação mesma “A distinção entre ‘ação’ (práxis) e ‘produção’ (poiésis) é dada por Aristóteles quase sempre por evidente, e consiste no fato de que a ação não produz nenhum objeto diferente dela mesma, isto é, termina em si, enquanto a produção dá lugar a um objeto diferente de si, que é o produto”. (BERTI, 1998, p. 157) . Disso resulta que a práxis difere da poiésis precisamente porque o agir visando alcançar o bem que constitui o seu fim é inseparável da prudência em seu modo de agir mesmo.
O significado que a diferença aristotélica entre práxis e poiésis assume em relação ao conceito de ação pedagógica pode ser esboçado, ligeiramente, do seguinte modo: uma vez concebido como parte da racionalidade da práxis o conceito de ação pedagógica não pode ser compreendido somente como um mero fazer que se localiza na esfera da produção, cujo um aspecto de sua racionalidade é, como vimos, pautada pela relação meio-fim, onde a própria finalidade, vinculada a um determinado emprego, é externa ao fazer Com esta interpretação não assumo, contudo, aquela identificação entre a poiésis aristotélica e a técnica moderna, levada a cabo por alguns autores. É bem verdade que Aristóteles emprega a expressão techné para discutir a arte, mas isso não deve avalizar tal interpretação, uma vez que a arte tem a função, segundo Aristóteles, de imitar a natureza, sendo ela interprete fiel da natureza e de seus fins, ao passo que a técnica moderna caracteriza-se mais pelo conhecimento científico aplicado a produção e, portanto, por uma relação instrumental com a natureza. Sobre isso ver também BERTI, op. cit., p. 163.. Como parte da práxis, a ação pedagógica deve ser compreendida como uma ação racional que não só tem o fim em si mesma como também só pode alcançá-lo pela ação mesma. 
Essa referência pode se demonstrar produtiva para se pensar problemas centrais pertencentes ao campo do conhecimento pedagógico, como os problemas que surgem da relação pedagógica entre professor e aluno em sala de aula. Pensar tal relação no contexto da racionalidade da práxis implica, por exemplo, que tanto professor como aluno jamais possam tomar um ao outro como meio para alcançar determinados fins. Isto é, a relação entre ambos não deve ser concebida nos moldes de uma relação meio-fim instrumentalizadora (interesseira).
Se a racionalidade da práxis oferece um conceito plausível de ação humana, na medida em que diferencia dois tipos de racionalidade da ação, ela diz pouco, no entanto, sobre o conceito de interação. Aqui, ao meu ver, Aristóteles precisa ser completado pela moderna filosofia analítica da linguagem e, de modo especial, por Habermas. Com isso quero deixar claro que não somente uma estrutura teleológica, mas também uma estrutura comunicativa da ação é fundamental para se pensar a ação social e, em específico, a própria ação pedagógica como parte daquela.
Habermas emprega o conceito de interação pela primeira vez, de modo mais sistemático, em 1967, quando escreve o artigo denominado Trabalho e interação (Arbeit und Interaktion), em homenagem aos 70 anos do pensador alemão Karl Löwith. Löwith foi, como se sabe, um profundo conhecedor do idealismo alemão e isso motiva Habermas a rastrear o conceito de interação no contexto de tal tradição, passando em revista autores e conceitos chave, como a autoconsciência de Kant, o eu que se põe a si mesmo de Fichte e o espírito absoluto de Hegel. Eu não posso entrar aqui nas críticas que são dirigidas a distinção habermasiana entre trabalho e interação Uma dessas críticas se encontra em FLICKINGER, 1992., limitando-me apenas em resumir um aspecto desta distinção que é importante para o meu propósito.
Habermas concebe trabalho e interação como dois tipos diferentes de racionalidade, os quais, por sua vez dão origem a duas formas diferentes de ação: enquanto o trabalho se caracteriza por ser uma ação de tipo instrumental, “que regula o metabolismo da espécie humana com a natureza circundante” (HABERMAS, 1978, p. 45), a interação diz respeito a uma ação comunicativa, que regula a relação entre as pessoas em processo de construção sócio-cultural. Neste artigo ele formula também a tese de que da “conexão entre trabalho e interação depende essencialmente o processo de formação tanto do espírito como da espécie” (Ibidem, p. 47). Trabalho e interação estão, portanto, enquanto dois tipos diferentes de racionalidade da ação humana, na base de constituição do ser humano e da vida sócio-cultural como um todo.
Este esboço ainda genérico de uma teoria da ação será criticado e ampliado pelo próprio Habermas em seus escritos posteriores, culminando assim, em sua gigantesca obra Teoria da Ação Comunicativa (Theorie des kommunikativen Handelns) de 1982, na identificação de quatro tipos diferentes de ação: a teleológica, a regulada por normas, a dramatúrgica e a ação comunicativa propriamente dita (HABERMAS, 1992, p. 142). Para fundamentar o conceito de ação comunicativa, ele esclarece, primeiro, o seu próprio conceito de ação, distinguindo-o dos movimentos corporais e daquelas operações que não chegam a adquirir autonomia. Neste sentido, o movimento corporal pode ser entendido como elemento de uma ação, mas não como ação mesma. Por ação entende Habermas então “somente aquelas manifestações simbólicas nas quais o autor [...] assume uma relação pelo menos com um mundo (porém sempre também com o mundo objetivo)” (Ibidem, p. 144). Com isso ele quer estabelecer uma distinção entre o modo pelo qual o sujeito atua instrumentalmente, isto é, através dos movimentos que ele intervem no mundo, e o modo como o sujeito se expressa comunicativamente, ou seja, por meio dos movimentos com os quais ele encarna um significado. 
Habermas define o conceito de ação de tal modo que o mesmo já implica o de comunicação, o qual, por sua vez, é derivado da concepção pragmática de linguagem que não significa outra coisa senão, conforme já mencionei acima, concebê-la como ação. Isto é, a idéia aqui é a de que o emprego pragmático da linguagem pressupõe, desde sempre, a realização de uma ação. Eu não posso entrar aqui no complexo de conceitos e argumentos que fazem parte da tentativa habermasiana de fundamentação do conceito de ação comunicativa, o que me levaria a tratar em detalhes, entre outros, de conceitos como atos de fala, entendimento, pretensões de validez e sua referencia a três mundos diferenciados. No entanto, vou caracterizar, apenas em largos traços, o que significa uma ação comunicativa orientada para o entendimento, para poder conectá-la, depois, com a ação pedagógica.
A interação é concebida por Habermas como a ação comunicativa que se estabelece entre duas ou mais pessoas, que, ao conversarem entre si sobre algo no mundo, levantam, com seus atos de fala, pretensões de validez. Estas nada mais são do que as condições próprias de validação das manifestações lingüísticas proferidas ao longo da fala. A estrutura da comunicação lingüística é designada, portanto, como um processo de reconhecimento recíproco de pretensões de validez. Neste sentido, o entendimento (Verständigung) é concebido por Habermas como um telos imanente à linguagem humana e, enquanto resultado de uma posição motivada racionalmente, é um mecanismo real de coordenação da ação humana. O que caracteriza o entendimento é fato de que os envolvidos na fala podem, racionalmente, aceitar ou não como corretas, as pretensões levantadas por seus parceiros. Por isso, trata-se sempre de um acordo motivado racionalmente, uma vez que todos os participantes da fala devem possuir, desde o princípio, o direito de pode dizer sim ou não, e sua tomada de posição diante da situação de fala deve ser fundamentada com base em razões.  
Até aqui nos movemos ainda, de modo geral, no terreno da ação comunicativa. Dela é distinguido um outro nível que Habermas denomina de discurso. As pessoas entram no nível do discurso quando põem em questão as pretensões de validez duvidosas e, com isso, abstraem sua fala de contextos concretos de ação e procuram estabelecer entre si um consenso comunicativo. Com isso, a argumentação é vista por Habermas como uma posição tornada reflexiva da ação orientada ao entendimento (MASSCHELEIN, 1991, p. 63) e o discurso argumentativo como uma forma de dirimir reflexivamente as pretensões de validez tornadas problemáticas no âmbito da ação comunicativa.    
	Estas rápidas considerações sobre alguns aspectos da teoria habermasiana da ação comunicativa devem nos permitir agora fazer uma aproximação com a ação pedagógica. Em primeiro lugar, quando pensada no contexto de uma teoria da ação comunicativa, a ação pedagógica passa a ser vista como um processo intersubjetivo entre duas ou mais pessoas. Esse resultado permite romper com toda a concepção de ação pedagógica que a compreende a partir do modelo da relação sujeito-objeto e, em última instância, como obra de um sujeito monológico O pano de fundo desta argumentação depende do fato de que Habermas tenha justificado de modo aceitável a mudança no modo de fundamentação centrada no sujeito para o centrado na comunicação. Mesmo que se aceite as suas razões, permanecem ainda algumas questões: a) como a mudança de paradigma pode introduzir o conceito de sujeito e de subjetividade, que são centrais para a pedagogia moderna, no modelo das estruturas comunicativas do mundo da vida, sem colocar em risco as conquistas da moralidade subjetiva que é decisivo para o conceito de autonomia? b) Em que sentido sua tese da passagem da subjetividade para a intersubjetividade não é uma redução empirista? (RICHTER, 2000, p. 14).  . Disso segue também a concepção da ação pedagógica como um processo comunicativo que é, antes de tudo, uma práxis social constituída intersubjetivamente numa dupla perspectiva: enquanto ação pedagógica que é determinada socialmente e, simultaneamente, enquanto ação que tem, ela própria, sua influência social. 
Em segundo lugar, a interação comunicativa entre educador e educando passa a ser o médium através do qual ocorre a própria reflexão sobre a ação pedagógica. Se entendermos a ação comunicativa como um processo simétrico entre seus interlocutores e, portanto, como um processo horizontal e não vertical, onde a tomada de posição ocorre com base em razões, então a relação entre educador e educando não pode mais ser vista somente como uma relação de poder do educador sobre o educando, onde o educador procura educá-lo a partir de fins determinados previamente Hermann, comentando a interpretação que Masschelein faz de Habermas, afirma: “A intersubjetividade não é considerada como um meio, e a liberdade, de modo algum é a liberdade de um sujeito soberano. Essa interpretação reconhece fecundidade, na obra de Habermas, para interpretar a ação pedagógica como interação, dissolvendo as dualidades da relação superioridade-inferioridade, menoridade-maioridade, sujeito-objeto, na medida em que liberta a ação pedagógica da ação intencional, que empurra a teoria para relações hierárquicas e de poder” (HERMANN, 1999, p. 118). A questão que surge aqui, com a qual Hermann não se ocupa, é a de saber se e em que medida a ação pedagógica concebida como interação dissolve realmente aquelas dualidades: seria possível dissolver, por exemplo, a desigualdade inicial, no que diz respeito ao saber, que se estabelece na relação pedagógica entre professor-aluno? O dilema aqui consiste em se poder oferecer um tratamento satisfatório para este problema evitando, por um lado, o autoritarismo e, por outro, o espontaneismo pedagógico.         . Isso não significa ignorar, no entanto, a relação de desigualdade inicial que caracteriza toda a relação pedagógica, mas tornar mais conseqüente o compromisso em fazer com que esta desigualdade desapareça. Pensar um conceito de ação pedagógica, fundamentado em termos comunicativos, não significa desresponsabilizar, portanto, qualquer um dos integrantes da relação pedagógica.  
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