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J. HABERMAS E A VIRADA PRAGM´TICA DE RICHARD RORTY 

Nesta disciplina vamos analisar e discutir, criticamente, como material mais 

central, os textos “A Virada pragmática de Richard Rorty”, que se 

desenvolve em torno de três temas principais: contextualismo, razão, 

naturalismo, e a resposta do filósofo norte-americano, neo-pragmatista, 

Richard Rorty, “Realidade objetiva e comunidade humana” (originalmente 

“Response to Habermas”), ambos fazendo parte do volume traduzido e 

editado por Crisóstomo, no livro Filosofia, Racionalidade, Democracia: Os 

debates Rorty & Habermas (Ed. Unesp, 2025). 

Com a ajuda da introdução ao volume, intitulada “Filosofia, pragmatismo e 

democracia”, de Crisóstomo, e das referências bibliográficas da mesma, 

situaremos essa discussão entre Jürgen Habermas e Richard Rorty no 

contexto de desenvolvimentos filosóficos correlatos, da segunda metade do 

século XX. 

No Curso, depois de uma introdução geral, seguiremos inicialmente as partes 

em que o primeiro texto está dividido: 

1- Um anti-platônico platonicamente motivado.  

2- A virada pragmática. 

3- Contextualismo e ceticismo como problemas específicos de 

paradigmas particulares. 

4- A concepção semântica da verdade e a perspectiva pragmatista.  

5- A naturalização da razão linguistificada. 

A resposta de Rorty, bem mais breve, não está dividida em partes. Mas a ela 

somaremos a resenha de Rorty do Verdade e Justificação de Habermas e, 

também de Rorty, o texto “Grandiosidade universalista, profundidade 

romântica, finitude humanista”. Esses dois últimos textos estão na seção 

“Apêndices” do mesmo volume editado por Crisóstomo 

 

A metodologia da disciplina combinará tarefas de leitura de texto, para o 

aluno, fora de “sala de aula”, com aulas expositivas e discussão em “sala de 

aula”. 

A avaliação levará em conta frequência e participação, e se completará com 

a preparação de um ensaio crítico individual, por cada aluno, sobre tema 

designado pelo professor, que envolva o aprofundamento das posições 

debatidas pelos dois autores.  

A bibliografia é essencialmente a referida acima, incuindo aquela da 

Introdução do volume Filosofia, Racionalidade, Democracia.  


