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RESUMO 
 

 

Diante da complexidade que envolve as práticas pedagógicas, temos, nessa dissertação, um 

estudo sobre como as ações dos educadores mantém relação com os inúmeros contextos e 

saberes que se movimentam na cotidianidade dos seus fazeres, em um processo que se alterna 

em ações práticas repetitivas que se aproximam da ação instrumental e estratégica e se 

realizam para atender, prioritariamente, o mundo do sistema e as ações práticas criativas, 

comunicativas e intersubjetivas conduzidas na ação educativa com vistas ao desenvolvimento 

de processos emancipatórios. Assim, discutimos sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas 

pela equipe gestora e docente em uma escola de Ensino Médio no Município de Martins/RN, 

na perspectiva da teoria da Ação Comunicativa em Jürgen Habermas (1999, 1987). Trata-se 

de uma pesquisa de abordagem qualitativa em que utilizou-se a metodologia etnográfica 

educacional, além da pesquisa documental e exploratória. Os participantes deste trabalho 

estão divididos em dois grupos: a equipe gestora, composta por quatro membros, e os 

docentes, representados por três professores com formações diversificadas. Para a coleta de 

dados, utilizamos os seguintes instrumentos: observação participante, roteiro para 

observações, diário de bordo e entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados 

mediante a análise de conteúdo consoante Bardin (2011), considerando categorias elencadas a 

partir da teoria habermasiana a saber: participação, não coerção, tipos de ação, atos de fala, 

entendimento, intersubjetividade, que perpassaram tanto os instrumentos utilizados como as 

pesquisas documentais no Projeto Político Pedagógico e em atas de reuniões administrativas e 

pedagógicas. Os resultados sugerem a percepção da existência de práticas centralizadoras, 

denotando fragilização da gestão democrática e isolamento pedagógico, ainda no cerne das 

problemáticas escolares que se mantém arraigadas à racionalidade instrumental. Contudo, 

relações simétricas entre os docentes e coordenadores pedagógicos, trabalhos coletivos entre 

os alunos e a reflexividade encontrada nos atos de fala dos participantes, ensejam 

possibilidades de ações não mais direcionadas, prioritariamente, pelo produto ou por 

resultados técnicos, mas sim pelo entendimento intersubjetivo e possíveis consensos nos 

espaços escolares. 

 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Teoria da Ação Comunicativa. Intersubjetividade. 

Entendimento.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Faced with the complexity that involves pedagogical practices, in this dissertation we have a 

study about how teachers’ actions maintains relation with innumerable contexts and 

knowledge that move in their daily life actions, in a process that alternates in practical actions 

repetitive that are approaching of instrumental and strategic action and are carried out to serve 

primarily the system world and creative actions, communicative and intersubjective practices 

conducted in educational action based on emancipatory processes development. Therefore, we 

discuss the pedagogical practices developed by the management team and teacher at a High 

School in Martins city/RN, from the Communicative Action theory perspective in Jürgen 

Habermas (1999, 1987). This is a research of qualitative approach in which the educational 

ethnographic methodology was used, besides documentary and exploratory research. This 

research’s participants are divided into two groups: the management team composed of four 

members, and the teachers, represented by three ones of different graduations. For data 

collection, we used the following instruments: participant observation, observation script, 

logbook and semi-structured interviews. The data were analyzed through content analysis 

according to Bardin (2011), considering categories based on the Habermasian theory, namely: 

participation, non-coercion, types of action, speech acts, understanding, intersubjectivity, 

which perpass both the instruments used and the documentary researches in the Political 

Pedagogical Project, besides notes of administrative and pedagogical meetings. The results 

suggest a centralizing practices' existence perception, denoting fragility of democratic 

management and pedagogical isolation, located in school problems that remain entrenched to 

instrumental rationality. Nevertheless, symmetrical relationships between teachers and 

pedagogical coordinators, collective work among students, and the reflexivity found in 

participants' speech acts, lead to possibilities for actions no longer directed primarily by 

product or technical results, but rather by intersubjective understanding and consensus in 

school spaces. 

 

 

Keywords: Pedagogical Practices. Communicative Action Theory. Intersubjectivity. 

Understanding. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ensino ainda passa, nos dias atuais, por uma crise paradigmática advinda do projeto 

da Modernidade que a serviço do capitalismo, fundou-se a partir da afirmação da razão como 

forma universal e excludente de chegar-se a construção do conhecimento. Essa crise vai além 

da educação, constituindo-se em uma crise de referenciais (BOUFLEUER, 1998). Tal 

apreensão parte de que o ensino e a educação, nos espaços escolares, desenvolveram-se 

baseados na racionalidade instrumental, reflexo das lacunas que se criaram no projeto 

educativo pautado pelos ideais da Modernidade, que a serviço da burguesia, primava por 

mudanças econômicas, sociais e políticas. Nestes ideais, prevaleciam relações de 

exterioridade e objetividade acerca do conhecimento, quer sejam científicos, quer sejam na 

forma de ensinar que, por sua vez, marcaram os processos de ensino e aprendizagem 

orientados por essa racionalidade.  

Essa visão de modelo Positivista de relação sujeito-objeto, polarizados em seus 

devidos espaços, provocou uma não correspondência dialógica entre teoria e prática. Nesse 

contexto, as práticas pedagógicas foram conduzidas como separadas da teoria, como também 

o professor foi concebido, por muito tempo, como alguém que mantinha primazia sobre o 

conhecimento, detentor do saber, em situação de superioridade em relação ao seu aluno, 

reproduzindo uma dicotomia do sujeito que ensina e outro que, apenas, aprende passivamente. 

Resquício desse modelo, o ensino reproduz e está a serviço dessa polarização, consoante 

Casagrande (2009), para uma estreita relação entre a crise da educação e a crise da 

modernidade.  

Hoje, entendemos que não há homogeneidade nas ações docentes, tampouco 

paradigmas que possam servir de receitas que deem conta de responder todas as 

complexidades das práticas pedagógicas. Isto porque, compreendemos que a ação educativa 

se dá no espaço comunicativo perpassados pelos mundos da vida e sistêmico que formam um 

todo que se encontra fragmentado pela ótica do sistema, mas que poderiam a partir de uma 

ação comunicativa, estarem melhor inter-relacionados.  

 Habermas (1987, 1999), para explicar a Teoria da Ação Comunicativa, utiliza o 

conceito de mundo da vida, encontrado na Fenomenologia (CASAGRANDE, 2009), como 

sendo o mundo pertencente à cultura que forma a sociedade, partilhada pelos sujeitos no 

processo de construção da personalidade, dos valores, das normas, por meio da linguagem 

cotidiana presente nas inter-relações que se desenvolvem primando pelo entendimento. O 

mundo do sistema também inclui o que denominamos cultura, pois ambos os mundos 
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compreendem o processo de tornar-se humano, podendo constituir-se de forma a 

complementar um ao outro, no entanto a lógica do mundo do sistema o impede que caminhem 

guiados pelo entendimento intersubjetivo a partir da ação comunicativa consoante Habermas 

(1987, 1999). 

 Por mundo sistêmico ou mundo do sistema, entendemos as ações humanas técnicas 

que são guiadas em detrimento de atender a um campo macro que exerce influência na 

sociedade. O mundo do sistema é definido como uma organização que pode ser, a título de 

exemplo, global, capitalista, neoliberal e que se constitui podendo ditar e colonizar o mundo 

da vida. O mundo sistêmico é desigual ao mundo da vida (REESE-SCHÄFER, 2012) e o que 

o rege é a lógica econômica do capital e do poder. 

É nesse viés que Carneiro (2009) explicita que, para que o espaço escolar se 

desenvolva em suas potencialidades comunicativas, o sistema de objetos e o de ações 

necessitam ser direcionados pelo entendimento intersubjetivo de forma a se sobressair das 

finalidades do mundo do sistema. Inseridos em uma sociedade marcada por binários entre 

mundo do sistema e mundo da vida, racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa, 

refletir a busca de possibilidades de trabalho educativo que permita propor significados às 

ações pedagógicas perpassadas pela diversidade, talvez seja uma forma de pensar que a 

escola, como espaço comunicativo, seja viabilizada, entre outras razões, porque as práticas 

pedagógicas envolvem – ou deveriam envolver – os membros da escola como um todo: 

alunos, professores, equipe gestora e equipe pedagógica (HABERMAS, 1999).   

Considerando esta acepção e confrontando-as com o espaço público que é a escola, 

lócus da nossa ação pedagógica que, por sua vez, foi desenvolvida numa instituição do 

interior do estado do Rio Grande do Norte, percebemos a necessidade de investigar 

possibilidades de ações comunicativas voltadas ao entendimento entre os sujeitos que formam 

este espaço. Tal pensamento se delineia em identificar consensos livres de coerções apoiados 

em outras formas de razão que não sejam, apenas, técnicas, defendidos na teoria 

habermasiana como acordos intersubjetivos alçados pela via argumentativa, no sentido de 

serem efetivados através da participação e não hierarquização entre os sujeitos.  

Temos assistido a uma frequente colonização do mundo da vida pelo mundo 

sistêmico, sendo que o mundo da vida dos sujeitos é híbrido, isto é, formado por ações 

humanas emergentes do mundo da vida e do mundo do sistema, o que requer do ser humano, 

cada vez mais, uma visão totalizante que o auxilie na compreensão das problemáticas do seu 

tempo. A ação comunicativa aparece como possibilidade de descolonização do mundo da vida 

em relação a ação do mundo do sistema (LONGHI, 2005; REESE-SCHÄFER, 2012). Ela diz 
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respeito aos atos de fala envolvidos entre, pelo menos, duas pessoas que buscam o diálogo 

que, para ser estabelecido, necessita assegurar o direito a fala, livre de coerção, no sentido de 

garantir a possibilidade de entendimento e, posteriormente, o consenso (HABERMAS, 1999; 

GOMES, 2007).  

A obra de Habermas (1987, 1999) se remete à teoria crítica da sociedade que parte da 

viabilidade de superação da racionalidade instrumental associada ao mundo sistêmico nas 

mais diversas profissões e projetos, haja vista que se origina do entendimento de que a esfera 

pública apresenta problemas relacionados à comunicação. A escola é uma dessas instituições 

marcadas por inter-relações, mas também por relações de poder, o que corrobora para que 

Habermas (2000) possa construir um arcabouço teórico que critica a filosofia da consciência e 

se encaminha pela filosofia da linguagem, fundamentado em dois tipos de ação: a 

instrumental e a comunicativa (LUBENOW, 2010). 

Percebemos a linguagem e a comunicação como fundantes para os processos 

intersubjetivos capazes de gerar entendimentos isentos de coerção, por isso, cresce 

notoriamente a necessidade de encontrar, na escola, espaços e atos que favoreçam a ação 

comunicativa como algo crucial para a reflexão da prática pedagógica. 

 

1.1 DAS MOTIVAÇÕES AO PROBLEMA DE PESQUISA   

 

As motivações pessoais para desenvolver esta pesquisa surgiram atreladas à área de 

formação profissional, Licenciatura em Pedagogia, bem como da percepção na própria prática 

– enquanto servidora estadual de uma escola pública –  no cerne da necessidade de ações 

comunicativas e intersubjetivas no ambiente escolar.  

Em ocasião das leituras, optamos por delimitar nosso estudo sobre “Possibilidades do 

Agir Comunicativo no Espaço Escolar”, registrado na Plataforma Brasil e aprovado no comitê 

de ética da UERN (Anexo-A), cujo título é: “Possibilidades do Agir Comunicativo no Espaço 

Escolar: um estudo em uma escola de ensino médio”. Pretende-se, ao nos referir ao espaço 

escolar, não só investigar o meio físico da escola em seu sentido literal, mas, para além dessa 

compreensão, abranger os vários lugares de fala e de ação, seja eles, a sala de aula, os 

corredores, as reuniões, o PPP (Projeto Político Pedagógico), as entrevistas, os ambientes da 

gestão e coordenação, os laboratórios, auditórios, pátios, entre outros, indispensáveis ao 

desenvolvimento da racionalidade comunicativa. 
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No que se refere às produções realizadas sobre o trabalho com a TAC na escola, 

sentiu-se a necessidade de realizar um levantamento na plataforma do IBICT 1(Instituto 

Brasileiro de Informação em ciência e Tecnologia) no Google acadêmico2 e no catálogo de 

teses e dissertações da Capes3 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) para que nos situássemos acerca das pesquisas já realizadas sobre a temática. 

Todos os levantamentos e buscas nas plataformas foram decisivas para reconhecermos 

que às pesquisas no âmbito da ação comunicativa no espaço escolar estão, em sua maioria, 

inscritas, com maior recorrência, no campo bibliográfico que empírico e, algumas vezes, até 

restritas a algumas regiões brasileiras. Percebe-se que, além da quantidade de estudiosos 

habermasianos estarem mais localizados na região Sul e Sudeste, conforme nos aponta parte 

do nosso referencial teórico como Casagrande (2009), Boufleuer (1998), Resse-Schäfer 

(2012), Gomes (2007), Bannell (2013), o estado da arte também apresentou que a maioria das 

pesquisas foram realizadas nessas regiões, basta observar que, na plataforma IBICT, 

encontramos muitos trabalhos produzidos em São Carlos/São Paulo, Rio de Janeiro, entre 

outros. 

 De acordo com as pesquisas supracitadas e as leituras que vinham sendo realizadas 

acerca do assunto em tela, a pesquisa foi conduzida pelos problemas: Que possibilidades de 

ação comunicativa, conforme acepção habermasiana, podem ser encontradas nas práticas 

pedagógicas em uma escola pública do Município de Martins? Quais limitações são passíveis 

de ser encontradas nas práticas cotidianas de docentes e da equipe gestora para efetivação de 

ações comunicativas? 

Acreditando nas possibilidades que comportam o agir comunicativo, o objetivo central 

da nossa pesquisa concentrou-se nas práticas pedagógicas desenvolvidas pela equipe gestora e 

docente em uma escola de Ensino Médio à luz da teoria da Ação Comunicativa, considerando: 

a) o que já havia de produção científica, no tocante à ação comunicativa, na educação e na 

escola – objetivo a ser perseguido pela pesquisa exploratória que se configurou em quatro 

etapas: a) pesquisa bibliográfica, levantamento de estado da arte, no qual encontramos 

pesquisas acerca da Teoria do Agir Comunicativo no espaço escolar, bem como o contato 

inicial com a escola campo de pesquisa; b) análise do  PPP e sua construção enquanto espaço 

de fala, de ação e de participação; c) identificação dos limites e possibilidades do agir 

comunicativo nas ações pedagógicas; d) análise dos atos de fala, como estes acontecem no 

                                                
1 http://www.oasisbr.ibict.br/vufind/  
2 https://www.scholar.google.com.br/    
3 http://www.catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/  
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ambiente escolar, sua frequência, a igualdade do direito à fala, além do processo de 

caracterização das práticas pedagógicas que é parte dos objetivos específicos deste estudo.  

Dada a problemática e os dados do estado da arte, esta pesquisa se diferencia das 

demais por investigar as possibilidades da ação comunicativa na inter-relação da equipe 

gestora e docente da escola participante, observando, entre eles, a ação comunicativa 

consoante Habermas (1999), e, especificamente, para com os docentes, as relações 

intersubjetivas nos processos de ensino e aprendizagem que conformam a ação educativa de 

acordo com Longhi (2005). 

O interesse pela temática nasce da experiência vivenciada enquanto Suporte 

Pedagógico em uma escola da educação básica. Na natureza dessa função as inter-relações 

são constantes, sendo necessário que se perceba que agir comunicativamente, voltados a 

construção de entendimentos, é uma possibilidade de ação educativa que colaboram com um 

ensino mais democrático e participativo no espaço escolar. Academicamente, o desejo em 

pesquisar a TAC na escola, surgiu a partir do contato inicial com a obra de Habermas (1987, 

1999) e seus comentadores, na disciplina Ensino Interdisciplinar em Ciências Humanas e 

Sociais, ofertada no curso de Mestrado em Ensino do Programa de Pós-graduação em Ensino 

(PPGE) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Vincula-se, ainda, à 

linha de pesquisa: Ensino de Ciências Humanas e Sociais do referido programa que tem como 

área de concentração a educação básica. 

 

1.2 DO CAMPO AOS PARTICIPANTES  

 

O lócus da pesquisa, escolhido para a investigação, é composto por uma escola pública 

situada na cidade de Martins-RN (Figura 1), distante 380 km de Natal, capital estadual, e 

2. 007 km de Brasília, capital federal. Ocupa uma área territorial de 169,464 km² e possui um 

total de 8. 228 habitantes. É uma cidade de clima ameno e, por isso turística, contando com 18 

hotéis e pousadas e 21 cavernas catalogadas.8 

                                                
8 Fonte: http://martins.rn.gov.br/ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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Figura 1 – Localização geográfica do município de Martins/RN 

Fonte: Aluízio Júnior, 2019. 

 
A escola tem como público estudantil adolescentes que compreendem uma faixa etária 

entre 15 e 18 anos, incluindo também, adultos que são atendidos no turno noturno, não sendo 

objetos da pesquisa, uma vez que essa se volta, exclusivamente, para o trabalho da ação 

docente e demais gestores da escola. 

Os critérios para a escolha da referida escola são ratificados por algumas 

características quanto aos recursos humanos que podem corroborar para ações do tipo 

comunicativas, já que conta com uma equipe gestora múltipla em suas funções e composta 

por quatro pessoas nas funções de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e apoio 

pedagógico. Outras funções também estão presentes na escola pesquisada, mas que não foram 

relevantes aos objetivos da pesquisa. Essa multiplicidade de cargos e variedade de recursos 

humanos foi levada em consideração para a escolha do campo, haja vista algumas escolas 

estaduais e, sobretudo, municipais possuírem apenas o gestor e um coordenador. 

O público que a escola atende também contribuiu para essa escolha, pois trata-se de 

uma escola de nível médio e, que apesar dos alunos não serem objeto de estudo dessa 

pesquisa – cuja análise destinou-se às práticas pedagógicas dos docentes e da equipe gestora – 

por serem adolescentes, os mesmos possuem os processos mentais já desenvolvidos, ao 

contrário das crianças que frequentam o ensino fundamental, ainda estando em 

desenvolvimento da formação da mente. Dessa forma, o público estudantil dessa etapa da 
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educação básica pode favorecer a aquisição de informações acerca do que estamos 

investigando a saber, as possibilidades de entendimento intersubjetivo pela ação comunicativa 

no contexto da ação educativa. Isso se explica porque na transição da infância para a 

adolescência a capacidade de exercer a própria razão amadurece, sofre uma transformação, 

como defende Vygotsky (1991, p. 37) ao afirmar que: “para as crianças, pensar significa 

lembrar; no entanto, para o adolescente, lembrar significa pensar”.  

O ensino médio se constitui como etapa final da educação básica, sendo frequentado, 

em sua maioria, por adolescentes. Atualmente, estão matriculados na instituição 351 alunos. 

Destes, 146 estão no turno matutino, 92 no turno vespertino e 113 alunos no turno noturno, 

conforme dados do SIGEDUC. Nos turnos matutino e vespertino são oferecidos o ensino 

médio regular, nomenclatura antiga que se dava ao ensino médio e, que recentemente, passou 

a ser chamado de ProMédio semi-integral (matutino e vespertino) e ensino médio (noturno). 

A proposta de educação semi-integral já remonta à reorganizações curriculares cujo objetivo é 

fazer com que o aluno passe mais tempo na escola, cerca de oito a nove horas a mais, 

distribuídas semanalmente e que perfazem 400 horas-aula anuais. 9 

Desta forma, a escola é vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande 

do Norte - SEEC/RN e à 14ª DIREC (Diretoria Regional de Educação e Cultura) com 

proposta de gestão participativa e eleições diretas para diretor e vice-diretor. É composta por 

26 educadores das mais diversas áreas disciplinares, distribuídos em funções de apoio, 

secretaria e docência. Dentre estes, delimitamos o número de sujeitos participantes desse 

estudo que compreendeu um grupo de 07 (sete) pessoas: 02 (dois) membros da gestão direta, 

diretor e vice-diretor; 02 (dois) membros da gestão pedagógica, 01 (um) coordenador e 01 

(um) apoio pedagógico; e 03 (três) professores de áreas diversificadas, escolhidos mediante o 

critério de amostra por área de conhecimento, sendo elas: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Assim, 

para que fique claro, trazemos, na figura 2, a representação dos grupos participantes e o que 

objetivamos investigar: 

                                                
9 Estes dados foram colhidos a partir de informações contidas no site da Secretária da Educação e da Cultura 

(SEEC-RN), do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 2 – Representação dos participantes e ação comunicativa/educativa10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, pesquisa exploratória, 2018. 

 

Os espaços investigados são formados pela sala de gestão e coordenação, salas de 

aula, laboratório, biblioteca, auditório e demais espaços escolares. Nas salas de gestão da 

escola, que compreendem a de direção e coordenação pedagógica, observamos se as ações são 

planejadas e realizadas em conjunto, se o espaço para a fala é aberto a todos os envolvidos, se 

há participação e direito a falar, ouvir e entender-se e se essa participação é expandida à 

comunidade escolar. Por conseguinte, para o desenvolvimento do trabalho com a equipe 

gestora, tentamos perceber em suas práticas e atos de fala a presença do agir comunicativo, 

através de observações participantes que permitiram notar as racionalidades implícitas em seu 

trabalho no ambiente escolar. Para isso, realizamos observações no que tange às práticas 

cotidianas, reuniões pedagógicas e administrativas. 

Com os 03 (três) professores, representados pelas áreas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Geografia, realizamos observações do tipo participante e entrevistas, além de 

anotações em diário de bordo. Com esse grupo de participantes, investigamos, para além da 

inter-relação com a equipe gestora, as ações educativas de suas práticas; se a proposição de 

trabalhos é feita em sua maioria de forma individual ou grupal; como se dá o processo ensino 

e aprendizagem no que diz respeito à forma que conduz a aula, se mais expositiva ou 

dialogada, expandindo ou não o espaço para a fala do aluno. 

                                                
10 Reiteramos que a ação comunicativa se trata de uma situação ideal de fala em que os partícipes da 

comunicação perseguem o entendimento da ação, porém, em virtude das relações assimétricas entre alunos e 

professores, caraterísticas do processo ensino e aprendizagem não são encontradas diretamente nas situações de 

ensino pelo professor para com o aluno, sendo denominada por Longhi (2005) de ação educativa. No tocante à 

interação entre equipe gestora e equipe docente, são passíveis de ocorrer a maneira pensada por Habermas. 

Optamos por esta diferenciação por considerarmos as heterogeneidades que perpassam o espaço escolar e suas 

relações, objeto de nossa investigação. 
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1.3 DO PROCESSO METODOLÓGICO AOS CAPÍTULOS DA PESQUISA  

 

A pesquisa, ora realizada, comporta um estudo de base qualitativa, pois parte do 

entendimento de que as pessoas constroem o mundo a partir da realidade, através de 

interações humanas e sociais no tocante ao que falam e ao que fazem (CHIZZOTTI, 2006). 

Esse tipo de pesquisa está cada vez mais sendo utilizado na área de Ciências humanas, por 

recorrer a fatos do cotidiano das pessoas, nesse caso, investiga ações do cotidiano escolar. 

 Para Chizzotti (2006), no que se refere aos estudos qualitativos, a pesquisa tange à 

relação entre os sujeitos, os significados imbricados em suas práticas, em que muito importa o 

entendimento subjetivo e intersubjetivo dos participantes. E afirma que, hoje, se amplia e 

perpassa a várias disciplinas, “assumindo tradições ou multiparadigmas de análise derivadas 

do Positivismo, da Fenomenologia, da hermenêutica, do Marxismo, da Teoria Crítica e do 

Construtivismo e adotando multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 28).  

A investigação das possibilidades do agir comunicativo insere-se nesse campo da 

pesquisa qualitativa e pertence a área da Filosofia e da Linguagem, por isso a teoria perpassa 

os campos da Fenomenologia, da Dialética, entre outros, pois a comunicação é algo inerente 

ao ser humano em seu convívio em sociedade. Aproxima-se, ainda, por analisarmos as 

práticas pedagógicas e o processo da comunicação no espaço escolar por meio de um olhar 

que busca se desvencilhar da instrumentalização finalista ou coerção, marcas do agir técnico. 

Assim, pensamos que a intenção de pesquisar o objeto, aqui apresentado, formado 

pelas possibilidades do agir comunicativo entre equipe gestora e docente em uma escola 

pública de Ensino Médio, no Município de Martins, remete-nos a uma postura reflexiva que 

prioriza a esfera da interação se ancorando nos processos intersubjetivos, haja vista que 

considera a mediação entre os sujeitos e os aspectos qualitativos pelo estudo revelados. Além 

do mais, a pesquisa qualitativa considera as interações com os sujeitos participantes, o local 

de desenvolvimento e os fatos, para que se torne possível extrair os significados aparentes e 

ocultos que fluem do trabalho em campo (CHIZZOTTI, 2006).  

Considerando a abrangência da pesquisa qualitativa, a mesma utiliza-se de uma 

perspectiva de trabalho etnográfico com viés crítico.11 Desse modo, dentro do espaço da 

                                                
11 A tipologia etnográfica (educacional), que conforma esta pesquisa, nasce da etnografia primitiva que teve 

reconhecimento através do trabalho dos antropólogos. A etnografia surge atrelada à necessidade que os 

antropólogos tinham de adentrar e integrar, de maneira mais fidedigna possível, os grupos pelos quais queriam 

desenvolver suas pesquisas, sendo mais a frente, adaptado por sociólogos, entre outros pesquisadores que 

incluíram várias técnicas de trabalho e que deram novas roupagens à etnografia, entre elas, uma etnografia mais 

urbana e moderna, chamada de etnografia crítica (CHIZZOTTI, 2006). 
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escola participante, dado o caráter intersubjetivo, buscamos com a pesquisa exploratória, 

conhecer o lócus estudado, refletir sobre as categorias indispensáveis ao agir comunicativo e 

encontrar ações voltadas a entendimentos conforme a TAC. Compreendemos que a técnica de 

observação e descrição dos diálogos e práticas torna a pesquisa algo fecundo, a considerar em 

Mattos (2011, p. 51) o uso de suporte do método etnográfico, pois “em etnografia, 

holisticamente, observa-se os modos como esses grupos sociais, ou pessoas, conduzem suas 

vidas com o objetivo de revelar o significado cotidiano, nos quais as pessoas agem. O 

objetivo é documentar, monitorar e encontrar o significado da ação”. 

Mesmo que não tenhamos realizado, à maneira dos antropólogos, uma descrição densa 

do grupo participante, as análises descritivas comportam os contextos do coletivo em tela 

corroborando no estudo de uma comunidade, como no caso de uma comunidade escolar, ou 

até de uma sociedade. “Assim sendo, é uma maneira de estudar pessoas em grupos 

organizados, duradouros, que podem ser chamados de comunidades ou sociedades” 

(ANGROSINO, 2009, p. 16). 

 Devido primar pelos processos linguísticos que corroboram com a ação comunicativa 

e ter sido guiada pelo uso de uma perspectiva de abordagem etnográfica, o processo de 

imersão no grupo aconteceu de forma gradual. De início, explicamos os objetivos da pesquisa 

aos participantes, recolhemos as assinaturas dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), (Apêndice A), submetemos o projeto ao Comitê de Ética na Pesquisa 

(CEP) da UERN e aguardamos o parecer para a realização do trabalho. Após esse período, 

iniciamos a pesquisa exploratória no espaço escolar, de forma que fomos nos comunicando e 

nos relacionando com os educadores participantes da mesma. Consequentemente, fomos 

iniciando as observações nos espaços da gestão e das salas de aula, que aconteceram durante 

os meses de abril, maio, junho e início de julho do ano de 2018. Diariamente, íamos 

construindo diálogos com os participantes, nas salas de aula, pelo contato com os docentes. 

 Contabilizamos um total de mais de dez horas /aulas de cada um dos três docentes 

participantes, nas reuniões pedagógicas, administrativas e com os pais, totalizando quatro 

reuniões em que pude participar, além das observações nas salas da direção e coordenação, 

intervalos de aulas e demais atividades, como por exemplo as alusivas ao dia das mães, 

momento em que, por vezes nos sentimos parte do grupo. 

A pesquisa exploratória na escola, em que se desenvolveu o trabalho investigativo, 

proporcionou um melhor conhecimento sobre os participantes e uma visão geral do ambiente 

escolar, o que favoreceu maior aproximação da pesquisadora com os lócus da pesquisa (GIL, 

2008). O trabalho de observar, a partir de uma organização sistemática, compôs as primeiras 
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etapas da pesquisa. Esta esteve baseada nos objetivos delimitados e estruturada através de 

roteiros fundamentais para o processo de triangulação que se pretende obter. As entrevistas 

semiestruturadas, consoante sugere Padua (2007), com os docentes, também nos possibilitou 

refletir os processos de relacionamento entre a fala e a prática, nos ajudando a tentar 

compreender o contexto escolar local, embora, na maioria das vezes, bastante complexo. 

Como forma de oferecer outras opções para o trabalho de observação conforme a 

necessidade de fazer descrições que se aproximem das mais densas possíveis, o diário de 

bordo permitiu um espaço extra para que fossem anotadas demais características, ações e falas 

que foram percebidas e que puderam ser revisitadas no transcurso da pesquisa, haja vista o 

caráter flexível da pesquisa qualitativa. Esta técnica de cunho etnográfico advém do trabalho 

dos antropólogos, como explana Cardoso de Oliveira (2000), através do uso do caderno de 

campo, sendo muito utilizada na pesquisa qualitativa. Optamos por designá-lo como diário de 

bordo por ser imprescindível ao registro das observações participantes. 

A pesquisa documental ou de arquivos, como é chamada na etnografia, também trouxe 

seus contributos no que se refere ao tratamento analítico de documentos norteadores das 

dimensões do trabalho pedagógico, como é o caso do Projeto Político Pedagógico (PPP) e das 

atas de reuniões pedagógicas e administrativas [triênio 2016-2018]. Isso nos possibilitou 

olhares sobre a racionalidade que orienta a escola e de como vem acontecendo os momentos 

de reelaboração, discussão, participação e ação na construção democrática do saber. A noção 

da importância de lançar um olhar sobre estes documentos ancora-se no entendimento de que 

eles são materializações de ações educativas embasadas pela comunicação entre os membros 

da escola, locais propícios ao desenvolvimento de ações, ora mais instrumentais, ora mais 

comunicativas. 

Fizemos, ainda, uso da pesquisa bibliográfica, pilar indispensável deste trabalho, 

durante todo o pesquisar, que se pauta através do referencial teórico de Jürgen Habermas 

(1987, 1999, 2000, 2002a, 2002b, 2004, 2009). Entretanto, consideramos tecer, a partir de Gil 

(2008), que há uma diferença importante entre a pesquisa bibliográfica e a documental de 

arquivos. Ambas perpassaram o trabalho de pesquisa dando suporte bibliográfico, assim como 

corroboraram com a realização do estudo etnográfico. 

 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 

da pesquisa (GIL, 2008, p. 51). 
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Assim sendo, a pesquisa bibliográfica se construiu em direção ao aporte teórico de 

forma que a documental de arquivos nos serviu como análise através de documentos 

específicos que denotam coletividade, intersubjetividade e democracia, por meio do PPP e das 

atas de reuniões administrativas e pedagógicas. Com ela, elaboramos análises no sentido de 

entender como vem acontecendo a tomada de decisões, a efetiva participação livre de 

coerções e as limitações e possibilidades para o agir comunicativo no espaço escolar 

investigado.  

Aqui, é mister elencar que a teoria habermasiana comporta a importância do outro em 

sua totalidade, como sujeito ativo na produção do conhecimento que é gerado através da 

comunicação, do diálogo e do entendimento. Habermas não propôs a TAC com um objetivo 

específico de pretensão salvadora da sociedade, tampouco da educação. Porém, o agir 

comunicativo, presente na sua teoria, abre uma gama de possibilidades para os docentes e 

demais profissionais da educação que desejam que o pensamento crítico-reflexivo não seja 

soterrado por um mundo guiado, em grande parte, por uma racionalidade instrumental e 

estratégica. Ele se utiliza do conceito de intersubjetividade, também relacionado à construção 

do conhecimento na relação com o outro, porém sendo mediado pela comunicação voltada ao 

entendimento capaz de, pela ação intersubjetiva, gerar acordo, consenso, ou dissenso que 

acontece quando o outro não aceita a validade do ato de fala. 

Para o processo de elucidação e movimento do objeto que está envolto pelas inter-

relações entre equipe gestora e docentes, nos valemos das dimensões comunicação, 

entendimento e intersubjetividade na perspectiva da ação comunicativa de Habermas (1999, 

2004). Estas dimensões consideram o mundo objetivo das coisas, bem como o mundo social 

das normas e o mundo subjetivo das emoções e vivências.  Nesse viés, entendemos que ao 

penetrarmos na sala de aula, um dos espaços de ensino e aprendizagem, é possível dialogar, 

interagir com a multiplicidade, diversidade de ações e saberes nos relacionamentos e nas 

trocas entre os sujeitos para, em conjunto, descobrirmos sobre o como ensinar e o como 

aprender.  

No contexto da gestão pedagógica o agir comunicativo permite mostrar a existência da 

compreensão e construção da coordenação e gerenciamento da relação interpessoal, da ordem 

em sala de aula, dos discursos e entendimentos entre as pessoas que integram sentimentos, 

saberes, motivações e decisões, caracterizando a racionalidade que dá aporte ao processo 

pedagógico. Ao pesquisarmos a equipe gestora, composta por quatro participantes, 

observamos, primeiramente, como acontece o contato comunicativo entre eles, buscando 
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analisar as ações mais instrumentais, estratégicas ou comunicativas na acepção de Habermas, 

os atos de fala e, também, como são conduzidas as reuniões entre eles e a equipe de 

professores. Nesse momento do trabalho, constituído pela observação participante, realizamos 

observações alternadas com a equipe gestora em seus locais de trabalho, sala da gestão e 

demais ambientes da escola, incluindo momentos de reunião com toda equipe. 

Em relação à equipe gestora, compõe-se por uma variedade de formações docentes: 

desde Licenciados em Letras, Matemáticos e Pedagogos, conforme identificamos através de 

diálogos com os mesmos. Iniciamos por observar a presença do agir comunicativo entre eles, 

as inter-relações entre professor/gestão e entre professores, na tentativa de encontrar pontos de 

ações comunicativas e intersubjetivas que, em respeito aos princípios éticos da pesquisa e 

preservação da identidade dos profissionais, foram descritas em diário de bordo e em roteiro 

pré-estabelecido, adotando o sistema alfanumérico representado nessa pesquisa pela letra P, 

diferenciando-se apenas o número para cada participante, estando assim representados: P1, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7. Excepcionalmente, no gráfico 5 que ilustra o tempo institucional de 

cada participante, buscando evitar possíveis reconhecimentos e associações que diminuiriam a 

ética da pesquisa, quando do relato das observações, para representar os participantes 

utilizamos apenas o sistema alfabético de A até G. 

 Nas observações da ação docente, atentamos para como o docente conduz seu 

trabalho, o direito a fala do aluno, o processo de ensino e aprendizagem, a forma como 

organiza sua aula, se mais dialogada ou expositiva, que foram anotadas em diário de bordo, 

isso porque, nos movemos pelo desejo de enxergar as possibilidades para um agir 

comunicativo no contexto da ação educativa.  Após esse trabalho de observação participante, 

realizamos entrevistas semiestruturadas com os professores. Elas abriram espaço para 

aprofundar questões, pois proporcionaram o diálogo com a ação docente nos mais variados 

contextos em que ela acontece. Outro fator a considerar é a leitura de livros, dissertações e 

teses de doutorado, assim como a construção do estado da arte através da plataforma do 

IBICT, no Google Acadêmico e na Capes, que serviram como um norte para nos situarmos, 

pelo menos parcialmente, acerca do que já se tinha discutido e produzido sobre a teoria da 

ação comunicativa no campo educativo. 

A primeira pesquisa foi realizada na plataforma do IBICT, que permite o acesso a 

diversos trabalhos científicos, dentre eles: artigos, trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações e teses. O levantamento nessa plataforma foi movido pelo desejo de investigar o 

que havia sido produzido, enquanto pesquisas voltadas à prática pedagógica relacionada à 

ação comunicativa. Por isso, nossa primeira busca foi realizada partindo da pesquisa por ação 
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comunicativa na escola que resultou no achado de 08 trabalhos, sendo que 01 apresentou erro 

e não foi possível baixarmos. Assim, fizemos o download de 07 trabalhos que equivalem a 

12% de pesquisas com a Teoria da Ação Comunicativa em nossa primeira busca. 

Em uma segunda tentativa, modificamos o descritivo para Agir comunicativo no 

espaço escolar e não obtivemos resultado. Na terceira busca, mais uma vez, modificamos a 

pesquisa e inserimos Agir comunicativo na educação. Esta busca encontrou 09 resultados 

sendo que 01 não foi possível acessar e outro apresentou licença autoral restando, dessa 

busca, 07 trabalhos que também equivalem a 12 % dos trabalhos baixados para esse 

descritivo. Por fim, resolvemos ampliar a pesquisa de estado da arte para Teoria da ação 

comunicativa, pois gostaríamos de saber, mesmo que aproximadamente, apenas nesta 

Plataforma, a quantidade e quais os trabalhos desenvolvidos fundamentados pela teoria 

habermasiana. Dessa busca, resultaram 45 trabalhos, equivalentes a 76 % do total das buscas. 

O gráfico 1 nos dá uma melhor visualização desses dados conforme se depreende a seguir: 

 

Gráfico 1- Percentagem de trabalhos de pesquisa com a TAC no IBICT 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBICT, 2018 

 

Consequentemente, subtendemos, pela pesquisa nesta plataforma, que o trabalho com 

a TAC no Brasil está em crescimento, já que encontramos vários trabalhos que foram 

realizados com base no referencial de Jürgen Habermas. Porém, ainda existe um quantitativo 

relativamente pequeno quando se trata de pesquisas voltados ao Agir Comunicativo nos 

espaços escolares, pois apenas 14 pesquisas foram encontradas correlacionadas à educação e 

apenas 07 direcionadas, mais especificamente, ao trabalho com a TAC no espaço escolar, 
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havendo, ainda, nestas pesquisas, trabalhos que não correspondiam propriamente à educação 

escolar, mas que foram encontrados através dos descritivos utilizados. Em meio a isso, 

pudemos constatar que há poucas pesquisas que fizeram referência ao agir comunicativo 

conforme acepção habermasiana nos espaços escolares.  

Cumprido o objetivo que era de nos situarmos quanto à produção científica na área 

temática, realizamos o download destes 14 trabalhos e fizemos a leitura dos resumos, 

objetivando agrupá-los em ação comunicativa na escola e agir comunicativo na educação, 

descritos nos quadros 1 e 2. Segue, assim um breve levantamento das pesquisas encontradas 

nessas plataformas: primeiramente, os trabalhos encontrados no IBICT foram agrupados 

conforme o descritivo utilizado agir comunicativo na educação e agir comunicativo na escola. 

Em seguida, os encontrados e selecionados de acordo com nosso objeto de estudo no Google 

Acadêmico; e, por fim, os localizados no portal de periódicos Capes e no Catálogo de Teses e 

dissertações também da Capes. 

 

Quadro 1: Agir comunicativo na educação 

AGIR COMUNICATIVO NA EDUCAÇÃO 

TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR (ES) ANO 

Tese 

Projeto sócio educacional: a reflexão 

sobre os fundamentos do seu sucesso a 

partir da ação comunicativa, significado 

e sentido e a metodologia 

Douglas Aparecido de Campos 2005 

Artigo 
Educação e valores no mundo 

contemporâneo 
Pedro Goergen 2005 

Artigo 

O agir comunicativo no contexto das 

práticas de educação em saúde pública: 

um estudo a luz da TAC de J. Habermas 

Raimunda Nonato da Cruz 

Oliveira 
2011 

Tese 

Educação interprofissional em saúde e 

enfermagem no contexto da atenção 

primária 

Jaqueline Alcântara Marcelino da 

Silva 
2014 

Artigo 

Interação entre a escola básica e a pós 

graduação: uma rede de pequenos grupos 

de pesquisa (PGP) 

Lizete Maria Orquiza de Carvalho 2015 

Artigo 

Políticas Curriculares na formação 

médica: aproximações e distanciamentos 

entre Brasil e Portugal  

Antônio da Silva Menezes Júnior; 

Iria Bzrezinski 
2015 

Dissertação 

O sentido da qualidade da educação: uma 

analise a partir do conceito de 

racionalidade em Habermas 

Mauro Celso Zanchin Júnior 2017 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBICT, 2018 

 

Na categoria “agir comunicativo na educação” temos 07 trabalhos (04 artigos, 01 

dissertação e 02 teses) que fizeram algum tipo de relação com a teoria habermasiana e estão 

organizados conforme o ano da publicação, do mais antigo ao mais recente. Foram 
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identificados, quanto ao seu conteúdo, pela leitura dos resumos e, algumas vezes, pela leitura 

das introduções, bem como do trabalho completo, conforme a necessidade que tínhamos em 

compreendê-los, atentando para possíveis aproximações e diferenciações com nossos 

objetivos de pesquisa. Por uma questão de sintetização das pesquisas que se assemelham às 

nossas, os estudos que se relacionam com outras áreas formativas/educacionais, como a área 

de saúde pública, foram listados, mas não explicitados. É necessário ressaltar que os primeiros 

trabalhos datam do ano de 2005 e são uma tese e um artigo que divergem quanto ao enfoque 

dado aos estudos de Habermas, haja vista a amplitude dos temas que compõe a sua obra.  

A tese de autoria de Campos (2005) foi construída mediante o questionamento de uma 

experiência de sucesso de um projeto socioeducativo a nível municipal e que se mantinha 

vivo, apesar das muitas intempéries. Já o artigo de Goergen (2005), tece uma discussão sobre 

“Educação e valores no mundo contemporâneo”. Esse estudo envereda-se nas discussões 

habermasianas pelo tema da ética apoiando-se, especificamente, na bibliografia de Habermas 

em duas de suas obras “consciência moral e agir comunicativo” e “a ética da discussão e a 

questão da verdade”. O trabalho de Carvalho (2015) faz uma discussão acerca de uma 

experiência de interação entre pós-graduação e escola através de pequenos grupos de pesquisa 

que culmina na busca por possibilidades de melhorias na escola básica e na formação dos 

professores. Baseia-se na metodologia em que os problemas de pesquisa surgem de dentro da 

escola, através do que ela denomina de um repensar coletivo. Buscou-se, como um dos 

objetivos, intensificar as atuações críticas dos atores escolares que se apoiavam em 

conversações pelo viés da TAC. Por fim, o trabalho de Zanchin Júnior (2017), orientado por 

Gomes (2007), autor do livro Educação e consenso em Habermas, um dos autores que 

compõem a bibliografia desse trabalho dissertativo. Trata-se de um trabalho de pesquisa com 

base em um vasto referencial teórico de autores que já se reportaram à teoria do agir 

comunicativo no campo educacional e se desenvolve por criticar as ações sistêmicas 

expandidas na educação escolar e nas instituições locais, guiadas, em sua maioria, pela ação 

instrumental e estratégica que objetivam resultados quantitativos que não dão conta de 

representar a realidade escolar. Propõe, ainda, que a TAC seja entendida e utilizada como um 

referencial teórico-pragmático que venha a possibilitar as relações intersubjetivas. 

Passamos, agora, ao segundo grupo de pesquisas encontradas pelo descritivo “Agir 

comunicativo na escola”. 

Quadro 2: Agir Comunicativo na escola 

AGIR COMUNICATIVO NA ESCOLA 
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TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR (ES) ANO 

Artigo 

A TAC de Jurgen Habermas: Conceitos 

básicos e possibilidades de aplicação à 

administração escolar 

José Marcelino de Rezende 

Pinto 
1995 

Dissertação 

Diversidade cultural e educação escolar: 

perspectiva comunicativo dialógica para o 

trabalho pedagógico 

Raquel Moreira 2010 

Dissertação 
Administração discursiva nas bibliotecas 

universitárias brasileiras 
Simone Faury Dib 2013 

Dissertação 

Entre autoritarismo e diálogo: a 

democracia como processo na gestão 

escolar 

Ronaldo Martins Gomes 2013 

Relatório para 

obtenção de 

grau de mestre 

Relatório para obtenção de grau de mestre 

em Educação Pré escolar e ensino do 1º 

ciclo do Ensino básico 

Ana Isabel Araújo Olim 2014 

Dissertação 

Entre imigrantes e nativos digitais: A 

percepção docente sobre as novas 

tecnologias da informação e comunicação 

(NTIC) e o Ensino da Educação Física 

Anderson Bençal Indalécio 2015 

Tese 
Tamu junto – o argumento estudantil e a 

sua gramática em uma arena de conflitos 
Patrícia Guimarães Gil 2016 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBICT 

 

Nessa segunda parte da pesquisa de estado da arte, também encontramos 07 trabalhos 

conforme localizados pelo descritivo supracitado. São eles: 01 artigo, 04 dissertações, 01 TCC 

e 01 tese. O artigo de Pinto (1995) vem tratar de conceitos básicos da TAC a serem utilizados 

em espaços públicos deliberativos como é o caso dos conselhos administrativos com 

participação popular tão recorrentes nas sociedades capitalistas. Sua tessitura se dá pela tese 

Administração e liberdade: um estudo do conselho de escola à luz da teoria da ação 

comunicativa de Jürgen Habermas (PINTO, 1995).  

Moreira (2010) analisa uma sala de aula de 1º ano do ensino fundamental de uma 

escola em que o trabalho se desenvolve por Comunidades de Aprendizagem. A autora busca 

investigar, quais elementos favorecem ou dificultam o trabalho pedagógico que se norteia 

pela/para diversidade; O terceiro estudo desse grupo, que relaciona ação comunicativa e 

escola, foi desenvolvido tendo como lócus o estudo do agir comunicativo nas bibliotecas 

universitárias brasileiras. Dib (2013) propõe, pelo viés discursivo da teoria habermasiana, 

uma administração discursiva das bibliotecas que venha ao encontro das formas de 

administração vigentes. Para isso, recorre aos impactos que a sociedade tecnológica e da 

informação trouxeram para a sociedade, inclusive ao contexto das bibliotecas universitárias. 

No tocante à pesquisa de Gomes (2013), trata-se de uma dissertação que reflete a importância 

da democracia na escola, analisado sob a ótica dos gestores escolares. Destaca a participação 

do gestor como fortalecedor, ou não, dos espaços democráticos dentro das escolas. Tece 
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discussões a partir da TAC e realiza, empiricamente, o trabalho com entrevistas 

semiestruturadas com um grupo de gestores. A pesquisa de Indalécio (2015) discute a 

percepção docente no ensino de educação física a nível básico. Por último, a tese de Gil 

(2016) propõe uma postura baseada no agir comunicativo no tocante aos relacionamentos 

conflituosos no interior da escola caminhando por uma política de conversação capazes de 

gerar entendimento. Compreende, ainda, a perspectiva de fortalecimento da escola enquanto 

comunidade coletiva e comunicativa destacando a importância do entendimento entre os 

estudantes. 

Esta busca, ainda na plataforma IBICT, permitiu o contato com diversos trabalhos que 

comtemplaram a perspectiva comunicativa voltada ao entendimento por entre vários espaços 

da ação pedagógica, tocando ora em aspectos administrativos das esferas escolares da 

interação ou em problemas e desafios vividos diariamente nas salas de aulas brasileiras, de 

maneira a expandir de forma constitutiva o vasto horizonte que a ação comunicativa alcança. 

No sentido de ampliar mais a nossa busca em relação aos trabalhos que foram 

realizados sobre a ação comunicativa na escola, fizemos outro levantamento, desta vez no 

google acadêmico e, posteriormente, na Plataforma Capes, utilizando-se do descritivo: ação 

comunicativa na escola. Por meio da pesquisa no google acadêmico localizamos nesse site de 

pesquisa, aproximadamente, 14.300 (quatorze mil e trezentos trabalhos) para o descritivo 

supracitado. Como forma de filtrar a busca, selecionamos o período específico de tempo que 

gostaríamos de recortar a pesquisa que se delimitou entre os últimos 5 anos, compreendendo o 

período de tempo de publicação dos trabalhos, entre 2013 a 2018, somados ao critério de 

seleção das dez primeiras páginas do site, pelas quais realizamos o download das pesquisas 

através do título dos trabalhos que tinham relação com a temática da ação comunicativa no 

espaço da escola.  

Desse modo, foram baixados 23 (vinte e três) trabalhos e realizadas as leituras dos 

resumos para que fossem incluídos, ou não, no levantamento do estado da arte. Percebemos 

que o filtro temporal dos últimos cinco anos, que foi utilizado no google acadêmico, não se 

referiu ao ano das publicações dos trabalhos em revistas ou anais de eventos científicos, mas 

sim ao ano que foi indexado na plataforma do google acadêmico. Portanto, em virtude dessa 

diferença, citamos primeiro o ano em que a pesquisa foi publicada no seu ambiente original. 

Assim, foram selecionados, apenas, 06 (seis) trabalhos dos 23 (vinte e três) encontrados, pois 

os demais não eram relevantes para a nossa pesquisa, de forma que todos os seis encontrados 

são artigos científicos. Transformados em percentagem, temos a representação de apenas 26% 
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que foram relevantes para o nosso objeto de estudo, enquanto 74% não apresentaram 

relevância sendo classificados como sem interesse, conforme o gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Percentagem de trabalhos com a TAC no Google Acadêmico 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados no Google Acadêmico 

 

O quadro 3, a seguir, apresenta as temáticas, autores e anos dos 26% encontrados no 

google acadêmico. 

Quadro 3: Google Acadêmico 

AÇÃO COMUNICATIVA NA ESCOLA 

TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR (ES) ANO 

Artigo 

Ação comunicativa na escola: usos e 

possibilidades da teoria da ação 

comunicativa de Jürgen Habermas 

Benjamim Perez Maia,  

Jucimara de Barros Bandeira 
2009 

Artigo 

Espaço público, política e ação 

comunicativa a partir da concepção 

habermasiana 

Luiz Ademir de Oliveira,  

Adélia Barroso Fernandes 
2011 

Artigo 

A linguagem como forma de inter-ação: 

uma perspectiva dialógica da 

aprendizagem 

Vanessa Gabassa, Fabiana 

Marini Braga, 

Eglen Sílvia Pipi Rodrigues 

2013 

Artigo 

Comunidades de Aprendizagem e a 

participação educativa de familiares e da 

comunidade: elemento chave para uma 

educação de êxito para todos 

Fabiana Marini Braga,  

Roseli Rodrigues Mello 
2014 

Artigo 

Repercussões das políticas educacionais 

na organização escolar: o fator tempo 

entre a autonomia e a regulação 

Alice Miriam Happ Botler 2015 

Artigo 
Ação pedagógica, ação comunicativa e 

didática 
Alexandre Zaslavsky 2017 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Google Acadêmico 

 

Em relação aos títulos dos trabalhos elencados, demos destaque ao primeiro artigo, 

pois focaliza as possibilidades de ação comunicativa entre professor e aluno, além disso adota 
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um viés reflexivo, uma vez que explicita a importância da teoria no favorecimento da reflexão 

na ação pela ótica do entendimento habermasiano. Os demais artigos tratam de assuntos 

relacionados ao espaço escolar, como é o caso das políticas públicas, da linguagem como 

forma de interação na escola e da importância da participação de todos no ambiente 

educativo. Aspectos estes que são inter-relacionados ao agir comunicativo, mas que não serão 

destaque no delineamento traçado para a nossa pesquisa.  

Já a pesquisa na Capes12, através do campo assunto e por meio dos descritivos:  Ação 

Comunicativa + Habermas + Escola, encontramos 33 (trinta e três) resultados obtidos 

quando refinados pela delimitação dos últimos 05 (cinco) anos e pelo idioma Português. O 

único trabalho encontrado nessa busca, que manteve alguma relação com nosso objeto de 

estudo, foi o artigo de Zaslavsky (2017), Ação pedagógica, ação comunicativa e didática, já 

inserido no levantamento através das buscas no google acadêmico. Os demais trabalhos 

encontrados na Capes discorrem sobre pesquisas na área do direito, saúde ou estudos 

específicos disciplinares que estão relacionados a ação comunicativa e, por não 

corresponderem a área pedagógica, não foram baixados. 

Por fim, realizamos uma pesquisa no catálogo de teses e dissertações da Capes, 

utilizando-se dos descritivos: Agir Comunicativo + Habermas + escola, e foram encontrados 

18.866 (dezoito mil oitocentos e sessenta e seis) resultados obtidos quando os refinamos em 

mestrado (dissertações) e doutorado (teses) e área de conhecimento educacional, excluindo as 

dissertações de mestrados profissionais. Em virtude da grande quantidade de páginas, 

optamos por manter todos os trabalhos encontrados sem selecioná-los por anos excluindo-se, 

apenas, os dos anos de 1999 abaixo. Criamos o critério de analisar, através da leitura dos 

títulos, os trabalhos que se encontravam nas 05 (cinco) primeiras páginas que totalizaram 100 

(cem) pesquisas, em sua maioria antigas, anteriores à criação da Plataforma Sucupira em 2014 

e, por esse motivo, não estão disponíveis para download no referido catálogo, fato que não 

nos impede de buscá-las nos respectivos repositórios. Salientamos que serão mencionadas, 

somente, as que mantiveram relação com nosso objeto de estudo. 

Acerca do quantitativo encontrado na Plataforma Capes, dimensionamos como 

relativamente pequeno já que, em um universo de milhares de trabalhos e no recorte analisado 

através dos títulos de 100 (cem) pesquisas, apenas 16 foram selecionados, de forma que em 

percentagem, 84% das encontradas, foram sem interesse por não manterem relevância com 

nossa pesquisa.  

                                                
12 https://www.periodicos.capes.gov.br/ 
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Entretanto, adiantamos que tais incursões não foram realizadas objetivando mensurar 

quantitativamente os trabalhos que teriam relevância, ou não, para a pesquisa em tela, mas 

sobretudo conhecer, mesmo que de forma inicial, alguns trabalhos correlacionados com a 

teoria da ação comunicativa na educação, algo que se delineou como uma experiência 

substancial para nosso estudo.  

Gráfico 3- Percentagem de trabalhos com a TAC na Capes 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos na Plataforma Capes 

 

Dessa forma, são mencionadas no quadro 4, abaixo, 05 (cinco) teses e 11 (onze) 

dissertações totalizando 16 (dezesseis) pesquisas que mantiveram aproximações quanto ao 

objeto de nosso estudo, que irão aparecer no referencial do trabalho, conforme a necessidade 

de embasamento teórico. 

 

Quadro 4: Plataforma Capes 

CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR (ES) ANO 

Dissertação 
O processo comunicativo na 

prática pedagógica 

Cleide aparecida Carvalho 

Rodrigues 
1999 

 

Tese  

 

Racionalidade comunicativa 

e educação emancipadora 
Eldon Henrique Mühl 1999 

Dissertação 

Racionalidade comunicativa 

e educação: um estudo sobre 

o pensamento de Jürgen 

Habermas enfatizando a 

formação da competência 

interativa como aprendizado 

José Bolzan 2002 
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da razão comunicacional.  

Dissertação 
O agir docente numa escola 

inclusiva 
Vera Lúcia de Brito Barbosa 2002 

Dissertação 

A Competência 

Comunicativa como um 

telos para o agir Pedagógico' 

Adil Antônio Alves de 

Oliveira 
2003 

Dissertação 

Perspectivas da Ação 

Comunicativa na Escola: 

Um projeto de ensino Médio 

Jose Luiz Pastore Mello 2004 

Dissertação 

Contribuições da teoria do 

agir comunicativo de 

habermas para a 

consolidação de uma 

educação crítica e reflexiva 

diante da sociedade da 

comunicação e informação 

Adriano de Sales Coelho 2005 

Tese 

A ação educativa na 

perspectiva da teoria do agir 

comunicativo de Jurgen 

Habermas. 

Armindo José Longhi 2005 

Tese 

Escola pública, ação 

dialógica e ação 

comunicativa: a radicalidade 

democrática em Paulo Freire 

e Jürgen Habermas 

Bianco Zalmora Garcia 2005 

Tese 

O consenso na teoria do agir 

comunicativo de Habermas e 

suas implicações para a 

educação  

Luiz Roberto Gomes 2005 

Dissertação 

Sala de aula e agir 

comunicativo: novas 

perspectivas do ensinar e do 

aprender 

Rejane Gamarra dos Santos 2005 

Dissertação 

Razão intersubjetiva: agir 

educacional mediado 

lingüisticamente 

Sírio Chies 2006 

Dissertação 

 Educação na 

contemporaneidade: 

reflexões a partir de uma 

racionalidade comunicativa 

Odair Neitzel 2009 

Dissertação 

Diversidade cultural e 

educação escolar: 

perspectiva comunicativo-

dialógica para o trabalho 

pedagógico 

Raquel Moreira 2010 

Tese 

A Teoria discursiva de 

Habermas como parâmetro 

da formação prática ética, 

moral e política na escola 

hoje 

Claudia Fenerich de 

Carvalho Posada 
2011 

Dissertação 

Educação, racionalidade e 

emancipação em habermas: 

Implicações e contribuições 

do agir comunicativo na 

cultura organizacional 

escolar 

Océlio Jackson Braga 2012 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Plataforma Capes 
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Nas entrevistas, com perguntas abertas que foram gravadas e transcritas buscamos 

proporcionar, para além dos dados que fundamentam as análises, uma reflexão docente no 

momento das respostas e a posteriori delas e por meio da criticidade que vão ao encontro dos 

porquês que estão por trás de sua prática pedagógica, de como acontecem as reuniões 

pedagógicas, do que entendem por ação comunicativa, das inter-relações e das exigências do 

sistema. Desse modo, a análise dos dados foi realizada mediante as categorias teóricas 

encontradas na teoria habermasiana em consonância com os objetivos da pesquisa. Sob a 

perspectiva de identificar as possibilidades da ação comunicativa, os dados foram analisados 

apoiando-se na análise de conteúdo conforme Bardin (2011), de forma que estão 

esquematizados no quadro 5, a seguir: 

 

Quadro 5 - Descrição sintética da coleta e análise de dados 
ANÁLISE DOS DADOS 

PROCEDIMENTOS MATERIAIS SUJEITOS CATEGORIAS 

Pesquisa documental PPP e atas de reuniões 
 

- 
Participação 

Observação participante 
Roteiros e diário de 

bordo 

Equipe gestora e 

docentes 

Tipos de ação, não coerção, 

entendimento e 

intersubjetividade 

Entrevistas semiestruturadas Análise das falas Docentes  Atos de fala 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Os materiais analisados pela pesquisa em arquivos da escola e pela entrevista 

semiestruturada com docentes, nos forneceram dados que permitiram uma tentativa de elencar 

os agires que predominam no espaço escolar estudado, contribuindo para possíveis reflexões 

acerca das práticas pedagógicas. Para o momento de fundamentação à análise, nos 

sustentamos em Habermas (1987, 1999, 2000) e nas contribuições de estudiosos como 

Bannell (2013), Boufleuer (1998), Carneiro (2009, 2011), Carneiro e Paiva (2017), Paiva e 

Carneiro (2017), Paiva (2018), Casagrande (2009), Gomes (2007), Longhi (2005), Reese-

Schäfer (2012), Muhl (1999, 2011), Prestes (1996), entre outros. 

Os estudos e investigações feitas na pesquisa tem sua relevância para o ensino e para a 

sociedade como um todo, pois se baseia em um referencial teórico que vem contribuir para a 

coletividade de maneira totalizante, sendo formada pelos mundos da vida nas comunidades, 

sobretudo nas escolas, já que, por meio da comunicação, da cultura e da reprodução social 

forma-se o conjunto de relações humanas que permeiam ações mediadas linguisticamente. A 

proposta da ação comunicativa se constrói no sentido da valorização da comunicação com 

vista ao entendimento mútuo entre os vários atores sociais, em especial, neste trabalho, os que 
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atuam no espaço educativo, discutindo uma proposta de ação intersubjetiva que valoriza o 

outro em uma sociedade permeada por desigualdades e visões instrumentalizadas. 

No que se refere ao processo de estruturação dos capítulos do texto dissertativo, 

podemos descrevê-los da seguinte maneira: a parte introdutória constitui o primeiro capítulo 

que versa sobre a justificativa das escolhas que fizemos no trajeto da pesquisa, lócus da 

pesquisa, participantes, estado da arte e aspectos metodológicos. O segundo capítulo, 

intitulado “Modernidade, racionalidade e educação na Teoria da Ação Comunicativa”, refere-

se às concepções teóricas trazidas pelo estudo bibliográfico da teoria da ação comunicativa, 

de forma a oferecer um aporte aos leitores sobre o entendimento a cerca do processo 

comunicativo intersubjetivo e seus conceitos complementares.  

No terceiro capítulo, “Possibilidades do agir comunicativo nas ações pedagógicas 

escolares”, tratamos da descrição das ações pedagógicas e suas práticas repetitivas e criativas. 

Analisamos, através das entrevistas, a fala dos docentes participantes da pesquisa, assim como 

intentamos uma discussão interpretativa sobre o PPP, como um documento que poderá se 

construir em espaço democrático e de fala da comunidade escolar. Apresentamos, ainda, a 

pesquisa documental de atas de reuniões pedagógicas e administrativas que fornecem 

informações sobre a forma de como vem acontecendo as assembleias, assim como da 

participação da comunidade escolar. Além disso, relacionamos a análise dos dados com os 

resultados possíveis de serem alcançados pelo agir comunicativo. 
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2 MODERNIDADE, RACIONALIDADE E EDUCAÇÃO NA TEORIA DA AÇÃO 

COMUNICATIVA  

 

A sociedade vislumbrou na modernidade um pleno desenvolvimento em todas as 

áreas: científicas, sociais, artísticas e econômicas, pois a partir da racionalidade e da 

subjetividade, que incidia a dominar a tudo e a todos, teríamos a constituição de um novo 

ordenamento social, de uma outra racionalidade, centrada no indivíduo e na razão, que passa a 

confiar piamente na razão científica como verdade capaz de permitir a intervenção sobre a 

natureza física e humana (OLIVEIRA, 2016). No entanto, a racionalização técnica se 

expandiu em todos os setores, que acabou minando até as relações sociais e 

consequentemente a educação, pois possui intencionalidades que visam a atender a lógica do 

capital, inviabilizando a formação dos sujeitos enquanto seres sociais, que necessitam da 

relação com o outro, de espaço, de autonomia e de diálogo para se constituírem enquanto 

pessoas.   

Assistimos a uma crescente expansão do mundo do sistema, em detrimento do mundo 

da vida. O agir instrumental e estratégico são marcas deste tempo, do sistema econômico que 

dirige os vários contextos em que se desenvolve a vida, entre eles, também, o educativo. 

Entretanto, percebendo que o problema não está no uso da razão, enquanto ciência, mas sim 

na forma como ela foi perpassando os vários setores da nossa vida, assim como da relação 

entre a forma pela qual fazemos uso do saber, Habermas (1999) redimensiona o conceito de 

racionalidade13, visualizando a possibilidade de mantermos o uso da razão, num contexto 

comunicativo. Assim ele elabora a Teoria da Ação Comunicativa (TAC), pela qual nos 

embasamos nesse trabalho.   

Sobre esse aspecto, este capítulo se inicia situando a crise que vivemos hoje nos vários 

âmbitos da sociedade (moral, científica, escolar) com a crise advinda do projeto de 

Modernidade. Assim, em conformidade com esse entendimento, o primeiro tópico situa o 

leitor acerca da crise da modernidade que se origina e atinge o mundo da vida, tendo em vista 

a dominação exercida pelo mundo do sistema, conceitos que serão discutidos no decorrer do 

capítulo. Para isso, em resposta à racionalidade então vigente, Habermas defende a razão 

comunicativa, em contraponto a razão instrumental, na qual desenvolve seu posicionamento 

reflexivo para elaborar o arcabouço da TAC.

                                                
13A racionalidade em Habermas está vinculada a forma com que os sujeitos fazem uso do conhecimento, mantém 

uma relação estreita com o saber, com o uso racional, porém apostando em uma razão que vá além das amarras 

do saber instrumental, que em muitos casos prioriza apenas a aquisição do conhecimento (HABERMAS, 1999). 
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2.1 A MODERNIDADE EM CRISE  

 

A modernidade se firmou enquanto crença na utopia do progresso em todas as esferas, 

no otimismo do Iluminismo e na unidade da razão, algo que não se concretizou conforme 

propagado, pois a ciência se desenvolveu e o progresso de fato chegou, mas não foi 

acompanhado de igualdade de oportunidades, tampouco de saberes. Não estamos com isso, 

pretendendo colocar a culpa de todas as mazelas sociais na modernidade, ou negando sua 

contribuição para o desenvolvimento das ciências. Estamos tão somente, de forma abreviada, 

circunscrevendo a relação da crise da Modernidade com a crise vivenciada nas várias esferas 

sociais. É o que Prestes (1996, p. 16) nos faz refletir ao abordar o projeto de modernidade e a 

enunciação de verdades:  

 
A modernidade que nasce com o iluminismo, no século XVIII, apoia-se 

justamente na possibilidade da razão de enunciar verdades universais, de 

entender e dominar o mundo, superar os mitos e as forças mágicas, de forma 

a emancipar o homem. Retira- se a tutela de um princípio organizador 

exterior ao próprio homem, surgindo a possibilidade de que ele construa 

racionalmente seu destino, livre de tirania. Caem assim os fundamentos 

teológicos e o mundo é secularizado. Propõe-se uma ordem fundada na 

razão, um ideal de ciência, que permita a liberdade do reino da necessidade.  
 

 

O uso da razão, o século das luzes, como foi conhecido o período de ascensão dos 

ideais iluministas, marcado pelas verdades universais advindas do meio científico, coincide 

com o momento de afirmação da educação, no qual se exigia o desprendimento do 

conhecimento teológico para o racional. Passava-se de uma valorização exterior do 

conhecimento do homem, como era a crença da religião, para uma fundamentação objetivante 

e uma razão fundada em algo próprio ao que as mudanças da sociedade exigiam. 

 

Antes de tudo, Hegel descobre o princípio dos novos tempos: a 

subjetividade. Valendo-se desse princípio explica simultaneamente a 

superioridade do mundo moderno e sua tendência a crise: ele faz a 

experiência de si mesmo como o mundo do progresso e ao mesmo tempo do 

espírito alienado. (HABERMAS, 2000, p. 25) 
 

Essa mudança, que adveio com a crescente valorização da subjetividade a partir dos 

novos tempos, ocorreu em decorrência de a sociedade estar passando por transformações, e 

começava a questionar as ideias medievais, o poder de Deus e da Igreja. A filosofia passou a 

se pautar na vertente aristotélica das indagações sobre o universo, do ser em sua totalidade, 

uma ciência que pretendia responder as questões de sua época através de uma visão geral. 

Mais adiante, com o advento da modernidade, o uso da razão e valorização da 
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experimentação, marcaram a ciência, e consequentemente, os pensamentos filosóficos, 

culminando com a supervalorização do conhecimento científico. É o que Casagrande (2009, 

p. 39) vem nos aclarar:  

 

[...] a esperança era que a razão, sustentada por um método, se tornasse a 

fiadora de um crescimento seguro a partir do desenvolvimento do 

conhecimento e da ciência. Com isso acreditava-se que, com o progresso da 

ciência, ocorreria uma melhoria no campo moral, no âmbito da política e da 

economia, o que ocasionaria um incremento geral da riqueza e da sociedade, 

com consequente igualdade e participação dos indivíduos nessa riqueza.  

  

Notavelmente, o avanço da razão trouxe desenvolvimento para os vários âmbitos da 

sociedade. Entretanto, a moralidade e a política não acompanharam os mesmos avanços e 

melhorias da ciência. A igualdade e distribuição de renda de forma equiparada andaram longe 

de se efetuar enquanto crescimento proporcionado pela razão. 

A ideia da necessidade de comprovação racional, através da objetivação do 

conhecimento como único meio de acesso ao saber em diversos meios consolidou-se pela 

predominância da objetividade a partir do Século das Luzes, cuja ideia central, nessa 

concepção é a universalidade da razão. O uso exacerbado da razão técnica, aliada aos ideais 

burgueses do capitalismo e do lucro, fez surgir a necessidade da mudança do paradigma da 

objetividade para o da subjetividade, que por sua vez, visualiza o sujeito como um ser 

particular e reflexivo. Isto posto, os processos filosóficos passaram a se pautar na valorização 

dessa subjetividade, uma vez que o paradigma Positivista não se adequava às diversas 

ciências que surgiam, se fazendo necessário a busca por vertentes que corroborassem na 

reflexão do homem e das problemáticas sociais inerentes ao seu convívio em sociedade. 

Com o entendimento filosófico de que a racionalidade técnica não pode ser transposta 

da mesma maneira para o campo das humanidades, Habermas (1999) redimensiona a 

“importância da racionalidade ao refletir sobre o conceito de racionalização trazido por 

Weber, como crítica ao processo de mecanização e modernização existente na sociedade 

industrial moderna” (CARNEIRO; PAIVA, 2017, p. 19). Em sua obra, Habermas continua 

acreditando na importância do uso da razão, da ciência, da técnica, na própria modernidade 

em si, mesmo muitos outros pensadores já falando em uma pós-modernidade14, pois 

acreditam que a modernidade já havia cumprido o seu propósito de desenvolvimento. 

Habermas (2000) faz uma leitura das lacunas da modernidade e da sua racionalidade técnica e 

a expande para a razão comunicativa; no campo educativo e, mais precisamente, no ensino, 

                                                
14 A título de exemplo podemos citar como autores considerados pós-modernos: Lyotard, Foucault, Vattimo, 

Derridad, Lypovestsky. (GOMES, 2007, p. 54) 
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compreendemos que relações de exterioridade, objetividade, marcaram, por muito tempo, o 

ensino e a aprendizagem, de forma que, o espaço escolar reflete, através do sistema, as marcas 

de uma racionalidade, fundamentada na cultura da objetividade e, posteriormente, no 

paradigma da subjetividade do “eu enquanto indivíduo”, tido como principal responsável pelo 

sucesso ou fracasso, tanto na vida como na escola. 

Por conseguinte, a educação escolar ajustou-se seguindo a racionalidade instrumental 

e estratégica, por estar atrelada a esse projeto de modernidade, de desenvolvimento, que se 

voltou exacerbadamente para o avanço econômico e tecnológico, esquecendo-se da necessária 

importância que tem o mundo da vida, as inter-relações e os processos comunicativos. Assim, 

o ensino e a educação, desenvolvidos nos espaços escolares, foram refletindo as lacunas do 

projeto da modernidade. 

Essa racionalidade objetivante pode continuar embasando ações desenvolvidas nas 

escolas, que vão desde ás questões burocráticas, hierárquicas e avaliações classificatórias e 

quantitativas, necessárias, mas não satisfatórias, quando pensamos no processo formativo do 

ser humano, que abarca as dimensões sociais, normativas, expressivas e culturais. Entretanto, 

a razão, objetiva ou instrumental, permeia marcadamente o ensino, de forma a ocupar grande 

parte dos espaços para o desenvolvimento do ser em sua razão comunicativa. Compartilhamos 

do pensamento de Prestes (1996, p. 15), ao afirmar que: “enraizada nas aspirações do projeto 

da modernidade, com o enunciado de uma razão esclarecedora, a escola encontra a 

fundamentação de sua ação na racionalidade e no princípio da subjetividade”. 

Com isso, a crise vivenciada na modernidade logo se perpetuou na educação, pois a 

razão instrumental não dá conta da multiplicidade de questões que transpõem o espaço 

escolar, sendo o coletivo social soterrado por uma cultura que reflete mais o desenvolvimento 

individual, mercadológico, do que o desenvolvimento humano. Do exacerbamento da cultura 

do eu na modernidade, a escola foi se dissociando da perspectiva da coletividade, uma vez 

que as relações produtivas capitalistas visam cada vez mais, atender as necessidades 

individuais (do consumo e do lucro), em detrimento das coletivas, indispensáveis à vida em 

sociedade, entre elas a comunicação voltada ao entendimento. 

Por meio da subjetividade, houve uma ampla disseminação da valorização do sujeito 

enquanto ser pensante dos processos reflexivos e da liberdade que essa subjetividade 

descortinava ao ser humano, conforme afirma Habermas (2000, p. 25): “quando Hegel 

caracteriza a fisionomia dos novos tempos (ou do mundo moderno), e1ucida a ‘subjetividade’ 

por meio da ‘liberdade’ e da reflexão”. Porém, a liberdade buscada nos novos tempos 

modernos que se iniciavam, não veio acompanhada da necessária reflexão que o contexto 
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exigia, pois, ainda fundamentada na ótica da razão técnica, as subjetividades ficaram 

subjugadas aos fins determinados pelo desenvolvimento e progresso científico. A 

subjetividade trouxe maior liberdade ao sujeito enquanto ser pensante, Habermas (2000), 

necessitando refletir sobre sua inserção no contexto da modernidade, entretanto, este se vê 

limitado ao individualismo e suas conotações do mundo subjetivo. 

Contudo, devemos ampliar o espectro para uma forma mais abrangente, isto é, geral, e 

não nos limitarmos a afirmar uma crise do sujeito, ou da cultura propriamente dita, mas 

entendendo-a como uma crise do sistema. O que se entende, é que, nem tudo que acontece 

num sistema, pode ser denominado como crise15, ela se institui verdadeiramente a partir do 

momento em que ocorre uma ruptura entre os polos do sistema e do mundo da vida, que 

poderiam formar um todo menos desigual e fragmentado. E acrescenta, assim como 

estudiosos que já discorreram sobre o seu pensamento, que um dos fatores da crise da 

Modernidade é justamente o desequilíbrio entre sistema e mundo da vida (GOMES, 2007). 

Nesse sentido, sistema pode ser entendido por nós, como sistema capitalista, que aprofunda as 

diferenças entre classes sociais, reificando o valor do ser humano a um valor de mercado, 

enquanto que o mundo da vida é representado pelas relações cotidianas, que se estabelecem 

no convívio social entre os pares. Quando acontece esse processo de ruptura, os valores éticos 

e morais são descaracterizados pelo predomínio do mundo do sistema, em detrimento do 

mundo da vida. 

O que Habermas (1996, 1999) advoga é que, o que está em jogo não é a inutilidade ou 

inadequação do projeto de Modernidade, tendo que ser substituído pela Pós Modernidade, 

pois ele continua acreditando no uso da razão, base da modernidade, porém, em uma razão 

que possa se expandir do mundo objetivo e subjetivo para o mundo da vida, guiado pela 

racionalidade comunicativa, partilhado intersubjetivamente com base no consenso16, no qual 

os falantes coordenam seus planos de ação pela ótica do entendimento. 

Refletindo sobre os contextos escolares, o mundo da vida necessita encontrar maiores 

espaços na sociedade moderna, pois a dimensão de crise da modernidade se alarga no mundo 

do sistema e atinge as várias esferas do social, sendo a educação escolar uma delas. É o que 

Gomes (2007, p. 51) nos discorre: 

 

                                                
15 Habermas (2002b) define crise como uma situação dominada por uma força objetiva, que acaba por impor 

menores possibilidades de resolução dos mesmos, dificultando a existência de determinados sistemas. 
16 Atingir o consenso significa estabelecer um acordo intersubjetivo pautado por pretensões de validade 

presentes nos atos de fala, possíveis a partir da argumentação não coercitiva. Já o dissenso se instala quando dá 

superposição de um sistema em dominância do outro, que diminuem os espaços para a argumentação, 

apresentando ainda as contradições do sistema econômico, político, entre outros (GOMES, 2007). 
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O que podemos vislumbrar, a luz da análise proposta por Habermas é a 

evidência cada vez mais forte de um alastramento irracional da dimensão 

cognitivo-instrumental da racionalidade, que se sobrepõe ao mundo da vida. 

Essa dimensão vital que sempre pressupõe um reconhecimento 

intersubjetivo das pretensões de validade das interações linguísticas, que se 

estabelece na forma de um consenso verdadeiro, passa a ser colonizada pelo 

mundo sistêmico, gerando por sua vez um profundo estado de crise.  

 

É preocupado com esta crise, que se expande a partir da sobreposição de objetivos que 

não levam em conta os processos de interação intersubjetiva, que Habermas (1996, 1999) 

redimensiona o conceito de razão. Sua aposta mantém o uso da razão, porém orientada para o 

entendimento, a partir da comunicação guiada por pretensões de verdade, expressa no mundo 

da vida de cada indivíduo, que se harmoniza com os demais, na busca pelo entendimento. 

Nesse sentido, Paiva (2018) explica que a racionalidade comunicativa tem esse caráter 

único, em que o entendimento gerado na intersubjetividade ocupa o lugar da finalidade da 

ação instrumentalizada, de tal forma que o mundo pelo qual algum ator se remete na ação 

comunicativa, é seu, mas também é do outro, pela lógica do pano de fundo do mundo da vida 

que embasa a ação. Assim, Habermas (1987, 1999) entende que é possível reconstruir a razão 

através de um possível equilíbrio entre mundo sistêmico e mundo da vida, sem que um ou 

outro colonize, ou seja colonizado, haja vista, ocorrer esse desequilíbrio que o autor enfatiza 

em sua obra, quando discorre acerca dos conceitos de mundo da vida e mundo do sistema, que 

serão melhor explanados no subtópico seguinte.  

 

2.2 CONCEITOS DE MUNDO NA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA 

 

O conceito de mundo da vida abrange o mundo em que o ser humano nasce em relação 

ao seu meio, algo que já está posto quando adentramos nessa esfera de vida, formado pela 

cultura, pelas normas sociais e pela personalidade. É o lugar por excelência da linguagem 

natural. Ele faz referência ao mundo objetivo, social e subjetivo. Assim, entende-se por 

mundo da vida como sendo o lugar primeiro em que nasce a ação comunicativa, uma vez que 

é através dele que se acumula todo o trabalho de interpretação, realizado por gerações 

passadas, pois por meio da linguagem os agentes podem alcançar entendimento pelas posições 

de afirmação ou de negação, presentes nos atos de fala suscetíveis à crítica (HABERMAS, 

1999). 

Nesse sentido, por meio do diálogo capaz de gerar entendimento, os mundos da vida 

vão se harmonizando. Na TAC, Habermas nos ensina que, “ao agir de forma comunicativa, as 

pessoas se entendem no horizonte de um mundo de vida” (HABERMAS, 1999 p. 104, 

tradução nossa). Dessa forma, não podemos pensar a teoria da ação comunicativa distante dos 
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conceitos de mundo da vida e de mundo do sistema, intrínsecos à ação comunicativa, pois 

“[...] pensar numa outra racionalidade, a comunicativa, significa ter consciência da 

monopolização do mundo da vida pelo mundo do sistema, no sentido de refletir sobre os 

processos que engendram” (CARNEIRO; PAIVA, 2017, p. 26).  

O mundo da vida é melhor comunicado quando partilhado pelas pessoas que fazem 

parte de uma mesma cultura, o que nos permite aceitar ou rejeitar um ato de fala. Boufleuer 

(1998) salienta que a referência aos três mundos, quais sejam: objetivo, social ou subjetivo, 

limita-se somente ao conceito de mundo sem o pressuposto do agir comunicativo. 

Diferentemente do conceito de mundo da vida, em que a situação que a ação comunicativa se 

desenvolve, nesses mundos é compartilhada pelo entendimento. Conforme aponta Habermas 

(1987, p. 175-176, tradução nossa): 

 

 a situação de ação constitui em cada ocasião para os participantes o centro 

do seu mundo da vida; essa situação tem um horizonte móvel, já que se 

refere à complexidade do mundo da vida. De certo modo, o mundo da vida 

ao qual pertencem os participantes da interação está sempre presente. 

 

No primeiro caso, em que encontramos o conceito de mundo objetivo, social e 

subjetivo, o falante faz referência a esses mundos de forma isolada, sem um processo de 

entendimento, argumentação e acordo, característicos da ação comunicativa. Essa referência 

ao conceito de mundo não é a mesma que Habermas se apoia para fundamentar a ação 

comunicativa, uma vez que ele o expande para a esfera da linguística intersubjetiva. 

Corroboramos do pensamento de Casagrande (2009, p. 72) quando ele afirma: 

 

É importante alertar que Habermas parte do conceito de mundo da vida da 

fenomenologia, mas atribui-lhe características que vão além do viés cultural. 

O mundo da vida, enquanto pano de fundo de toda a ação social, além das 

convicções culturais, compreende também normas e experiências subjetivas, 

práticas sociais e habilidades individuais. Engloba, igualmente, o contexto 

linguístico prático, ou seja, aquele contexto a partir do qual ocorrem os 

processos de comunicação que visam ao entendimento e ao consenso. 

 

Habermas (1996, 1999) caracteriza o mundo da vida como sendo pano de fundo da 

ação social, pois está presente, de forma espontânea, nas relações entre todos os sujeitos, de 

tal maneira que não tem como separarmos o mundo da vida, da ação comunicativa, haja vista 

que, a fala está vinculada, prioritariamente, aos meios linguísticos e sociais em que ocorrem 

as interações e com a cultura como um todo. Em relação à importância que a cultura 

desempenha no mundo da vida dos sujeitos sociais, Habermas (1996, p. 139) tece algumas 
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considerações subjacentes aos conceitos de cultura, sociedade e estruturas de personalidade, 

assinalando que: 

 

cultura é aquilo que definimos como reserva de conhecimento à qual os 

participantes na comunicação, ao entender-se uns com os outros, vão buscar 

as suas interpretações. Quanto a sociedade, consiste nas ordens legitimas 

através das quais os participantes na comunicação regulam as suas filiações 

em grupos sociais e salvaguardam a solidariedade. Na categoria de 

estruturas de personalidade incluímos todos os motivos e competências que 

permitem ao indivíduo falar e agir, assegurando dessa forma a sua 

identidade. (Grifos do autor). 
 

O conceito de mundo da vida desempenha fundamental importância para a TAC, 

porque é ele quem possibilita a capacidade de contextualização que o agir comunicativo 

requer com a cultura, através das interpretações geradoras de entendimentos ou consensos 

com a sociedade, enquanto grupo legitimador das normas, e consigo mesmo, através da 

formação da personalidade e identidade de cada indivíduo. Assim, como entender o outro sem 

a visão totalizante, holística, cultural, que o mundo da vida permite captar? 

O mundo da vida não se constitui tão somente em um ambiente limitado por razões 

instrumentais, pelo qual os sujeitos necessitam atingir finalidades objetivas, ou em uma parte 

isolada do mundo em que os sujeitos estão inseridos na busca por finalidades individuais e 

egocêntricas, pois é o todo da capacidade humana, presente em sua cultura que, de fato, 

constitui o mundo da vida. De acordo com Habermas (1996), são componentes do mundo da 

vida paradigmas culturais, ordens legítimas e estruturas pessoais, que, por sua vez, se 

relacionam com os seguintes processos que advém da Ação Comunicativa: entendimento, 

coordenação da ação e socialização. Desse modo, são os processos engendrados na ação 

comunicativa, a partir do pano de fundo do mundo da vida intersubjetivamente partilhado, que 

vão perpetuando o conhecimento que forma a cultura, a sociedade e a personalidade. 

No que tange a importância do mundo da vida para o desenvolvimento da sociedade e 

dos processos educativos que a formam, Casagrande (2009) defende que existe um vínculo 

entre mundo da vida, reprodução simbólica e educação, pois todos eles, formação cultural, 

socialização e formação da personalidade, ocorrem ou deveriam ocorrer impreterivelmente no 

interior do mundo da vida.  

 De posse da percepção do mundo da vida como esse emaranhado formado pela 

cultura, pela sociedade e pelas subjetividades, visualizamos a importância do 

desenvolvimento da intersubjetividade possibilitada pelo agir comunicativo, pois, como nos 

aponta Habermas (1996, p. 139-140): “se concebermos a sociedade, no seu sentido mais 
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amplo, como um mundo da vida simbolicamente estruturado, certamente teremos como 

verdade que a sociedade apenas se desenvolve e reproduz por intermédio da ação 

comunicativa”. Porém, sabemos que não é isto que está a acontecer nas sociedades 

capitalistas, em que a ótica do poder, do consumo guia o desenvolvimento de ações 

estratégicas, na maioria das esferas sociais.  

O mundo da vida dos sujeitos vem sendo colonizado por outro mundo, o qual é oposto 

ao vivido: o mundo do sistema. Por outro lado, “o conceito oposto ao ‘mundo da vida’ é 

sistema” (REESE-SCHÄFER, 2012, p. 55). O mundo do sistema está posto para atender a 

racionalidade técnica, instrumentalizada e estratégica que ainda opera nas relações de poder e 

nas sociedades, sobretudo ocidentais. Assim, o autor, já citado, nos auxilia na compreensão do 

mundo sistêmico, quando nos diz que a sociedade é vista como um sistema, mas que apesar 

disso, ela não é um sistema, pois se assim fosse, estaríamos excluindo o mundo da vida.  

As situações sociais de colonização do mundo da vida pelo mundo do sistema são 

anormais, desestruturam as sociedades e os mundos da vida dos sujeitos, que corroboram num 

processo de enfraquecimento social e consequente crise. É justamente nas situações de crise, 

que os fundamentos do mundo da vida chegam ao ponto de não dar mais conta dos paradoxos 

sociais, que se percebe a atuação de outro mundo que acaba se sobrepondo àquele, o mundo 

do sistema (CASAGRANDE, 2009). 

Os espaços sociais, em sua maioria, são/estão colonizados pelo mundo sistêmico, pois 

a razão técnica ocupa uma parte dos espaços das interações sociais, aplicando a mesma lógica 

instrumentalizada, burocrática, na qual o que interessa é o desenvolvimento científico e 

tecnológico, nem sempre atrelado ao desenvolvimento cultural, social e pessoal. Habermas 

(1996, p. 135) defende a descolonização sobre o mundo da vida, apontando que “os espaços e 

tempos experimentados são duas coordenadas do nosso mundo respectivamente partilhado” 

(grifos do autor). Logo, entendemos que esses espaços sociais e tempos pertencem aos 

sujeitos que os partilham, não devendo ser colonizados por algo que é exterior ao mundo dos 

sujeitos.  

 

Nas suas operações interpretativas, os membros da uma comunidade de 

comunicação delimita o mundo objetivo e o mundo social que compartilham 

intersubjetivamente, de frente para os mundos subjetivos de cada um e em 

frente a outros coletivos. Os conceitos do mundo e as correspondentes 

reivindicações de validade constituem o quadro formal que os agentes 

utilizam em sua ação comunicativa para enfrentar em seu mundo da vida as 

situações que em cada caso tornaram-se problemáticas, isto é, aqueles em 

que é necessário chegar a um acordo (HABERMAS, 1999, p. 104, tradução 

nossa). 
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Depreendemos desta interpretação que é pelo mundo da vida que os agentes, 

envolvidos no processo comunicativo, identificam as situações problemáticas do mundo do 

sistema, que necessitam de contextualização, argumentação e acordo. Assim, faz-se 

necessário uma contrapartida ao mundo do sistema pelo mundo da vida, apontando sinais de 

possibilidades, através da teoria da ação comunicativa de Habermas.  

 O espaço escolar é um desses espaços que podem ser chamados para realizar essa 

tomada de volta ao mundo da vida em contraposição a colonização do sistêmico, através da 

comunicação intersubjetiva entre os sujeitos que perpassam a escola. De forma a gerar em si, 

enquanto professor, e no aluno, enquanto educando, clareza no entendimento da necessidade 

de distinção entre o mundo do sistema e o mundo da vida, pois a criticidade, empregada na 

diferenciação entre esses dois mundos, poderá gerar formas de ação que priorizem o diálogo e 

o entendimento, algo que auxilia na compreensão das anomalias do mundo moderno. Com o 

intuito de retomarmos os espaços perdidos para o mundo sistêmico, vislumbramos pelas 

palavras de Casagrande (2009, p. 78) que, “a esperança está em reconquistar para o mundo 

vivido os espaços perdidos para o sistema, mediante uma contraposição da razão 

comunicativa à razão técnico-instrumental”. 

Sendo a escola um desses espaços que comporta a potencialidade encontrada nos 

sujeitos que formam a sociedade, configura-se como um espaço propício para o avanço do 

mundo da vida, em detrimento do mundo sistêmico, por termos inter-relações na maioria dos 

momentos, senão em todos, a escola, apesar de ter sido pensada e atender a finalidades 

instrumentais e estratégicas do mercado, pode constituir-se na contramão possibilitando o 

avanço de ações comunicativas que façam retroceder ações predominantemente instrumentais 

e estratégicas.  

Sabemos que podem existir limites que estão postos aos avanços dos mundos vividos, 

ao entendimento no lugar do êxito, mas, mesmo assim, é necessário e possível acreditar ainda 

na liberdade do ser humano, enquanto construtor da sua história, por meio da continuidade do 

uso da racionalidade, porém comunicativa e intersubjetiva, nos espaços e tempos do ontem e 

do hoje, sobretudo nos processos educativos. Dessa forma, a proposta da TAC fundamenta-se 

na razão comunicativa, que será apresentada a seguir como alternativa teórica a ser pensada 

no campo educacional. 
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2.3 RACIONALIDADE E EDUCAÇÃO EM HABERMAS 

 

O conceito de racionalidade é percebido por Habermas em estreita ligação com 

alargamento da instrumentalização nas esferas sociais. Partindo da elaboração de Max Weber, 

Habermas (2009) compreende que racionalização significa a ampliação da racionalidade 

técnica ou instrumental em outros setores da vida social, que acabam se regendo 

majoritariamente por critérios de decisão racional.  

A racionalidade é um tema recorrente na obra de Habermas (1996), isto porque está 

ligada ao seu entendimento acerca da modernidade, ao qual se posiciona de maneira crítica e 

reflexiva, em defesa da racionalidade comunicativa. No ponto de vista habermasiano, a 

racionalidade não é encarada da mesma forma que os filósofos iluministas a viam, 

intrinsecamente vinculada à filosofia da consciência e à aquisição do saber racional. Para 

Habermas (1999), não importa somente o conhecimento em si mesmo, mas, sim, a forma 

como os sujeitos, capazes de falar e agir, fazem uso do conhecimento. Explanamos por meio 

de tal pensamento que o que interessa em Habermas é forma pela qual os sujeitos farão uso do 

conhecimento, e não o conhecimento em forma de saber isolado.  

 

Sempre que usamos o termo ‘racional’, assumimos uma estreita relação entre 

racionalidade e conhecimento [...] A racionalidade tem menos a ver com o 

conhecimento ou com a aquisição de conhecimento que com a forma como 

os sujeitos capazes de linguagem e ação, fazem uso do conhecimento. 

(HABERMAS, 1999, p. 24, tradução nossa) 

 

Com o pensamento exposto acima é que o autor se afasta do conceito de racionalidade, 

baseado na razão subjetiva, aproximando-se de um conceito de racionalidade que utiliza a 

linguagem em sua forma comunicativa. O que ele discute é que o conceito de racionalidade 

cognitivo-instrumental, em que o homem se baseia para atingir fins no mundo objetivo das 

coisas, como na relação homem-natureza, necessita ser redimensionado pela racionalidade 

comunicativa quando se trata das interações envolvendo as relações intersubjetivamente 

partilhadas (BOUFLEUER, 1998). 

Por isso, há a necessidade do conhecimento acerca da adequação, pelos sujeitos, das 

duas formas de uso da razão – algo que não é novo para o ser humano, mas que necessita 

passar pelo crivo da reflexão, enquanto saber capaz de legitimar e emancipar o homem. Na 

teoria de Habermas (1987, 1999), não podemos operar a mesma racionalidade do mundo 

sistêmico ao mundo da vida, intersubjetivo, marcado pelo diálogo, pois ele contém 

caracterizações próprias, e nestas o que prevalece, ou deveria prevalecer, são as trocas, as 
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aprendizagens, o diálogo e o entendimento. O autor enfatiza que na racionalidade, que diz 

respeito ao mundo objetivo das coisas, existem meios e fins adequados para a obtenção de tais 

objetivos, assim como na racionalidade intersubjetiva, ou seja, na relação com o outro, 

também existem normas e meios adequados ao processo de interação, que é sempre mediado 

pela comunicação. 

 

A racionalidade de uma pessoa é proporcional ao facto de expressar 

racionalmente, bem como à sua capacidade de justificar suas expressões 

numa perspectiva reflexiva. Uma pessoa expressa-se racionalmente desde 

que seja performativamente orientada para as pretensões de validade: 

dizemos que não só se comporta racionalmente como é também racional se 

puder comprovar a sua orientação para as pretensões de validade. 

(HABERMAS, 1996, p. 186) 

 

As pretensões de validade e os atos de fala são alguns dos critérios que acompanham 

um ato comunicativo, elencados por Habermas (1996) na defesa de outra racionalidade. Isto 

posto, entende-se que não há rejeição ao conceito de racionalidade, em sua essência de razão, 

no entanto, ele a amplia para a dimensão social das interações, mediadas pela comunicação, 

objetivando, portanto, o entendimento entre falante e ouvinte. 

É bem sabido, pelos estudiosos da teoria de Habermas, que ele, enquanto filósofo 

herdeiro da Escola de Frankfurt, não escreveu a Teoria do Agir Comunicativo (TAC) com a 

finalidade de que ela fosse aplicada ao campo educativo diretamente. Nas palavras de Bannell 

(2013, p. 18): “a defesa que Habermas faz da racionalidade, bem como do projeto da 

modernidade, faz parte de sua tentativa de compreender a possibilidade de emancipação 

humana por meio de processos da reprodução social”.  

Habermas parte do trabalho de crítica à racionalidade instrumental, iniciado por seus 

antecessores, como foram Adorno e Horkheimer, conforme nos informa Prestes (1996, p. 28), 

ao dizer que “a crítica da racionalidade pela Escola de Frankfurt tem continuidade com o 

trabalho em conjunto de Adorno e Horkheimer”. Porém, Habermas se distancia deles a partir 

do momento que expande sua teoria para o campo linguístico, isto é, da comunicação, o qual 

abrange as relações sociais, presentes no campo econômico, educacional, do direito, da 

medicina, entre outros. 

Sendo a escola lugar em que o sujeito desenvolve a educação formal e as 

aprendizagens, e sendo ela, também, a esfera reprodutora dos processos engendrados na 

sociedade, a relevância da obra habermasiana para o campo educativo é bastante fecunda, 

tendo em vista a ampliação que realiza para com a percepção do sujeito, enquanto ser 
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subjetivo para intersubjetivo. A escola, reprodutora dos processos sociais e do projeto da 

modernidade pela qual se desenvolveu, se distanciou do ideário de educação libertadora, na 

acepção de Freire (1992, 1996), deve prezar pelo desenvolvimento da coletividade, em 

detrimento da ascensão pessoal. Conforme nosso entendimento, isto ocorre porque “a razão 

orienta-se, então, pelo interesse pessoal, que na era industrial alcança sua supremacia” 

(PRESTES, 1996, p. 26). Essa característica da razão se mantém no espaço escolar, no qual 

grande parte do que é desenvolvido, em termos de ensino e aprendizagem, coloca o educando 

na busca pelo seu desenvolvimento individual, em um sistema avaliativo quantitativo que 

valoriza o trabalho do aluno, que se sobressai ‘por seus méritos próprios’.  

O momento de institucionalização da educação, através das escolas, veio para atender 

a essa racionalidade, advinda do projeto de modernidade, que foi gerado pelas mudanças que 

ocorriam na sociedade, tendo todo um jogo de interesses para atender aos objetivos de 

crescimento e de desenvolvimento por meio do uso da técnica. De acordo com Prestes (1996, 

p. 46), “a criação da escola moderna é resultado de um processo de evolução social, surge 

como mediação necessária do projeto da modernidade e concretiza uma determinada 

racionalidade”.  

Em meio a isso, a racionalidade instrumental e, mais recentemente, subjetiva, ainda 

perdura no meio social e com mais força, de tal forma que fica difícil para a educação se 

desvencilhar deste modelo instrumental, o qual não possui uma reflexão crítica acerca dos 

processos que o legitimaram. Nesse sentido, sem as reflexões necessárias, a escola perpetua, 

através do ensino, esse modelo de razão, ocasionando um ciclo vicioso, que poda a reflexão e 

reafirma a técnica. 

Convém ressaltarmos, nos apoiando nas palavras de Boufleuer (1998, p. 28) que, “[...] 

tantas ações de caráter cognitivo-instrumental, como ações orientadas ao entendimento são 

comuns e indispensáveis no nosso dia-a-dia [...]”, uma vez que não podemos deixar de fazer 

parte do contexto moderno de sociedade. Por isso que Habermas (2009) não rejeita a 

racionalidade técnica, porém, nosso olhar se volta para aquelas situações em que são 

necessárias o uso do entendimento como prioridade para mediação das ações, sobretudo no 

ambiente escolar. Assim, é importante discutirmos também outras formas de ação que 

incluindo a comunicativa, são o agir instrumental e o agir estratégico. 
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2.4. AGIR INSTRUMENTAL, AGIR ESTRATÉGICO E AGIR COMUNICATIVO  

 

Ainda sob a chancela da crise da modernidade em que foi concebido um agir 

estreitamente instrumental, partimos, através das lentes de Habermas (1999), inicialmente, das 

falas de estudiosos que já discorreram sobre o tema, tais como: Bannell (2013), Casagrande 

(2009), Longhi (2005) e Mühl (1999), para conceituarmos o agir caracterizado como 

instrumental, estratégico, até chegarmos ao comunicativo, elaborado por Habermas.  

Frente ao pensamento de Mühl (1999), o agir instrumental se materializa pelo próprio 

processo de passagem da objetividade para a subjetividade. Isso se justifica pelo processo de 

formalização que a subjetividade é submetida, o que impede a elucidação do que é desejável 

ou não, assim como a perca da relação com o mundo social e os princípios que são próprios 

dele. Já o conceito de agir instrumental na teoria habermasiana está ligado a qualquer ação 

que tenha por finalidade o êxito, ou seja, o sucesso de determinada ação, seja no mundo 

objetivo, seja no mundo social. O agir instrumental é guiado, prioritariamente, pelo interesse 

técnico do sujeito sobre a ação por ele conduzida.  

 

A razão instrumental é reducionista, unidimensional, levando o sujeito a 

desenvolver um tipo de procedimento em que o mundo exterior é reduzido a 

um objeto que pode ser manipulado de acordo com seu interesse. Isso 

determina um nível de ação teleológica exclusivamente técnica, interesseira, 

em que predomina a dominação do sujeito sobre o real; ao sujeito cabe 

estabelecer os fins e eleger os meios de toda a ação (MÜHL, 1999, p. 101-

102). 

 

Esse agir possui um caráter instrumentalizado, porque está circunscrito à ideia de 

razão, que guiava o pensamento moderno da época, que teve início com a Revolução 

Industrial, momento em que a prioridade era a relação sujeito-objeto, advinda do Positivismo. 

Dessa forma, Habermas (1999, 2002a, 2009) parte da crítica da racionalidade, que guiava o 

agir caraterizado como instrumental, que apresentava sinais de esgotamento, assim como o 

paradigma da modernidade.  

Em sua TAC, o filósofo oferece outra alternativa para o redimensionamento da 

modernidade vigente, uma razão comunicativa, capaz de fomentar uma nova forma de 

compreender as relações mediadas pela linguagem, e pelas novas realidades que se desenham.  

Para Casagrande (2009), Habermas critica essa visão ocidental de homem em relação com seu 

meio apenas pela instrumentalização, acreditando em uma racionalidade mais ampla, que 

contém a dimensão instrumental pelo uso da razão, mas que ao mesmo tempo se amplia do 

instrumental para o comunicativo. 
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Ainda falando do nosso ponto de ancoragem, do qual partiu a crítica de Habermas, 

sobre essa forma unidimensional de relação com o mundo, isto é, a razão instrumental, faz-se 

necessário dizer que esta também engloba o agir estratégico. Sobre esses dois tipos de ação, 

Banneel (2013) nos diz que as ações instrumentais e estratégicas também são chamadas de 

teleológicas, com finalidades que se aplicam às estruturas econômicas e administrativas das 

sociedades. 

Nesse sentido, Habermas (1996, p. 190) discorre em sua obra que, “a ação apresenta 

uma estrutura teleológica na medida em que todas as ações - intenções têm por finalidade 

alcançar a realização de um objetivo preestabelecido”. Portanto, atendem muito bem ao poder 

de mercado, de persuasão, que encontramos hoje nas sociedades, em que as ações são 

dirigidas por um propósito norteador de toda a ação. Habermas (1999, p. 122), esclarece: 

 

A ação teleológica é estendida e convertida em ação estratégica quando, no 

cálculo que o agente faz do seu sucesso, há expectativa de decisões de pelo 

menos um ou outro agente que intervém. Ele (o agente), também atua com 

vistas à realização de seus próprios propósitos. Este modelo de ação é muitas 

vezes interpretado em termos utilitaristas. (Tradução nossa) 

 

Inferimos, por meio da citação acima, que a ação estratégica não deixa de utilizar a 

comunicação em sua função cotidiana, já que se refere a atores capazes de falar. Entretanto, 

esta se distingue do agir comunicativo, pois parte de uma visão utilitarista, remontando a 

razão instrumental, por isso, a distinção entre as duas. 

A ação estratégica está dirigida, também, no sentido de convencer o outro acerca 

daquilo que se deseja. Longhi (2005), relata que, no agir estratégico, o ator converte o outro 

em meio para atingir sua finalidade. Dessa forma, o agir estratégico influencia às decisões e 

os comportamentos do sujeito da interação, durante o processo de comunicação. Partindo do 

entendimento de que esses modelos de ação, instrumental e estratégica, minam o potencial 

reflexivo, libertário e comunicativo necessário às sociedades, Habermas (1987, 1999) 

desenvolve sua teoria, por meio de ações linguísticas mediadas por um “entendimento 

mútuo”, que ele considera o “telos” do agir comunicativo. 

 

A partir da racionalidade comunicativa serão considerados racionais as 

proposições que atendam aos requisitos da argumentação e da contra-

argumentação e que tenham, como telos, o entendimento mútuo entre os 

participantes do processo comunicativo (CASAGRANDE, 2009, p. 58). 
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O entendimento é premissa basilar em sua TAC, alcançado pela via do diálogo e 

demais critérios que deem ao falante o direito de argumentar; ser criticado; contra argumentar 

e harmonizar seus planos de ação com os dos demais atores. 

Ter o direito à fala, como veremos adiante, é algo indispensável à ação comunicativa, 

pois nessa forma de racionalidade, todas as pessoas aptas a falar, necessitam ter clareza de que 

o entendimento e o possível consenso pode ser algo a ser construído coletivamente de acordo 

com as pretensões de validez, que perpassam os mundos da vida dos atores da ação, numa 

dialética que envolve igualdade comunicativa e aprendizagem intersubjetiva (PAIVA; 

CARNEIRO, 2017). 

Nessa forma de ação, a comunicativa, devem ser estabelecidos critérios para que 

ocorra o processo intersubjetivo, mediado pelos atos de fala. Entre eles, está a premissa de 

que todos os sujeitos, envolvidos na ação, sejam capazes de falar, de expor seus pontos de 

vista, de dialogarem, sem hierarquização finalista, ou alguma coerção. Os atores necessitam 

ter a clareza de que sua fala poderá ser questionada, relativizada pelos demais sujeitos.  Isso 

porque, todo o processo é guiado por um entendimento discursivo intersubjetivo. Conforme 

destaca Carneiro (2011, p. 10): 

 
Dito de outra forma é preciso entender que a coordenação ou consenso 

atingido com o agir comunicativo é algo que se obtém intersubjetivamente, 

por meio de pretensões de validez criticáveis, diferentemente do agir 

estratégico cuja coordenação resulta do poder de influência reciprocamente 

observado dos atos de fala. 

 

De acordo com o entendimento do autor, percebemos outras características 

indispensáveis à racionalidade comunicativa, como é o caso da intersubjetividade, presente no 

processo de coordenação da ação dos atores. Conforme este novo conceito de ação, que 

abrange todos os demais, pela força reflexiva do outro, enquanto sujeito crítico e ativo na 

construção do conhecimento, é que acreditamos no potencial que o agir comunicativo, 

proposto por Habermas, pode se desenvolver nas mais complexas e diversificadas sociedades. 

 

Essa racionalidade comunicativa exprime-se na força unificadora da fala 

orientada ao entendimento mútuo, discurso que assegura aos falantes 

envolvidos um mundo da vida intersubjetivamente partilhado e, ao mesmo 

tempo, o horizonte no interior do qual todos podem se referir a um único e 

mesmo mundo objetivo (HABERMAS, 1996, p. 192). 

 

O processo de partilha, próprio deste novo paradigma que se desenha pela teoria 

habermasiana da ação comunicativa, gerado pela intersubjetividade, tem esse caráter único em 
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que prevalece o entendimento gestado na comunicação livre de coerções ou finalidades pré-

estabelecidas, de modo que o mundo ao qual alguém se refere enquanto conhecimento 

subjetivo é seu, mas, também, é do outro, enquanto ator do processo de entendimento e de 

formulação da ação. 

Nossa aposta para a educação e para a escola se baseia na TAC, pois como argumenta 

Bannell (2013, p. 77) “para Habermas, no entanto, é nas potencialidades de interação mediada 

pela linguagem, que podemos achar a chave para a emancipação”. Desta maneira, por meio da 

reflexão e busca de questionamentos e de possíveis respostas para as contradições e 

desigualdades, desencadeadas pelos avanços científicos e tecnológicos da modernidade, os 

quais reduziram e alienaram o pensamento reflexivo aos ditames da razão técnica, é que 

discutimos o potencial da teoria de Habermas. 

 

2.5 OS ATOS DE FALA E A AÇÃO COMUNICATIVA 

 

Para entendermos as possibilidades de trabalho educativo, a partir do referencial 

teórico habermasiano, é mister adentramos, um pouco mais, nas estruturas linguísticas que 

compõem o processo comunicativo por detrás de uma racionalidade comunicativa. Entre as 

estruturas de coordenação das ações linguisticamente mediadas estão os atos de fala. 

Habermas (1996) utiliza-se da Teoria dos atos de fala, de forma a entendê-la pelo viés da 

racionalidade comunicativa.  

Em defesa da razão comunicativa, o autor se afasta do conceito de racionalidade 

instrumental, aproximando-se de um conceito de racionalidade que prioriza a linguagem em 

sua forma comunicativa. Sendo assim, o conceito de racionalidade cognitivo-instrumental – 

em que o homem se baseia para atingir fins, no mundo objetivo das coisas, como na relação 

homem-natureza – necessita ser redimensionado, quando se trata das interações envolvendo 

as relações intersubjetivamente partilhadas (BOUFLEUER, 1998). 

É relevante ressaltar que o termo “atos de fala” foi analisado por Austin17, como o 

próprio Habermas frisou (1999, p. 377): “também Austin analisa os atos de fala em contextos 

de interação” (tradução nossa). Para o autor, Austin não atentou para o fato de que se um dos 

atores, envolvidos no processo de comunicação, desejar e perseguir que seu ato de fala 

provoque alguma reação (persuasão, convencimento) no interlocutor, que ultrapasse a 

                                                
17 John Austin foi um filósofo que propôs uma classificação aos atos de fala em constatativos e performativos e 

mais adiante os reclassificou em atos locucionários, ilocucionários e perlocucionários, aos quais Habermas 

analisa na constituição da TAC (FREITAS; SAUTTER, 2009). 
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compreensão do que foi falado, do entendimento propriamente dito, não se tem mais um ato 

ilocucionário18. A partir do momento em que, pelo ato de fala, podemos coordenar outras 

ações, que são guiadas pelo plano instrumental ou estratégico, não podemos circunscrevê-lo 

como próprio do agir comunicativo, conforme entendimento habermasiano, fruto do processo 

de interação.  

Para o autor da TAC, as ações comunicativas são aquelas interações em que todos os 

participantes perseguem seus atos de fala em situações comunicacionais, do início ao fim, 

com ações ilocucionárias, ou seja, que visam ao entendimento e apenas terminam com atos de 

fala que se voltam para o entendimento da ação. É dessa forma que o autor entende e expande 

a teoria dos atos de fala para o agir comunicativo, por meio de pretensões de validade, que ele 

classificou em três categorias, conforme nos informa Bannell (2013):  1) constatativos, que 

analisam a verdade de uma proposição; 2) regulativos, que dizem respeito às normas sociais; e 

3) expressivos, que abarcam a sinceridade empregada num ato. Desse modo, entendemos que 

quando um ato de fala não consegue atender às características, mencionadas acima, não 

possui critérios de validade, ou seja, não se enquadra num ato de fala comunicativo, pois não 

foi partilhado por um entendimento mútuo. É um ato de fala, mas não comporta as 

características do agir orientado para o entendimento. 

Gomes (2007) reitera que Habermas (1996) compreende os atos de fala como 

ilocucionários e como adequados ao agir comunicativo, ao contrário dos perlocucionários, que 

permitem que o falante omita o conhecimento do ouvinte, o conteúdo da sua proposição, na 

busca por uma finalidade individual ou estratégica, o que corrobora para a dificuldade de 

formação de um consenso intersubjetivo. De acordo com sua categorização dos atos de fala 

como ilocucionários e quanto às pretensões de validade, que permitem ao outro analisar e 

argumentar o que foi discutido através do diálogo intersubjetivo critico, é que se cria a base 

para o entendimento pela ação comunicativa. 

Habermas (2004) classifica os atos de fala como ilucocionários, pois é por meio deles 

que o falante procura se entender com o ouvinte. A partir da condição de entendimento é que 

vem a aceitabilidade acerca do que está sendo proferido pelo falante. Ao contrário dos 

perlocucionários, que se ligam à racionalidade teleológica, porque visam à obtenção de um 

fim predefinido. Nesse sentido, o autor acredita na força da ação comunicativa e nos atos de 

fala ilocucionários, pois “é apenas em argumentações que as pretensões de validade 

                                                
18 Por ato de fala ilocucionário, compreende-se a intenção de que o falante visa construir entendimento com o 

ouvinte. 
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implicitamente levantadas com um ato de fala podem ser tematizadas como tais e examinadas 

com base em razões” (HABERMAS, 2004, p. 108). 

Para os atos de fala serem examinados, com base na razão comunicativa, o autor 

classifica-os em categorizações, já mencionadas, que dão um norte aos comunicados 

linguísticos, realizados pelos falantes, que buscam o entendimento. O mesmo enfatiza a 

importância desses atos de fala se submeterem a critérios de validade, que passam pelo 

processo de reflexão; argumentação; contra argumentação e discussão compartilhada pela 

intersubjetividade.  

Nesse sentido, Habermas (1996, p. 107, 108) explica: 

 

Distinguimos os atos de fala das simples atividades não linguísticas com 

base em duas características: em primeiro lugar a que estes atos são ações 

auto-interpretativas com uma estrutura reflexiva. Em segundo, que são 

dirigidas para objetivos ilocutórios que não podem ter o estatuto de uma 

finalidade a ser alcançada de uma forma relativa ao mundo interno, que não 

podem ser realizadas sem a livre cooperação e concordância de um 

interlocutor [...]. 
 

Conforme este entendimento, reiteramos as características de um ato de fala aos 

moldes de Habermas, interpretações linguisticamente mediadas pelo processo de reflexão, a 

partir de metas ilocucionárias, isto é, permeadas pelo entendimento, possibilitadas tão 

somente pela participação de forma livre e espontânea de outro sujeito capaz de falar. 

Habermas (2004) aponta para uma situação ideal de fala, gerada pela capacidade de 

entendimento entre os falantes, no tocante ao atendimento de condições para que o diálogo 

comunicativo aconteça. 

Posto isto, Boufleuer (1998) elenca com base em Habermas, os três mundos a que se 

referem os atos de fala: mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo. Podemos 

caracterizar o objetivo como o mundo referente às coisas; o social está atrelado aos atos de 

fala das normas criadas pela sociedade e o subjetivo está centrado nas experiências que 

envolvem a subjetividade do ser, na qual estão presentes as pretensões de veracidade e 

sinceridade do sujeito.  

Gomes (2007) fala de condições em que se apresentam os atos de fala, que ele chama 

de postulados. O autor elenca os atos de fala como sendo quatro condições para que a situação 

ideal de fala ocorra, tais como: igualdade comunicativa, igualdade de fala, veracidade e 

sinceridade e correção normativa. Cada postulado visa garantir que a ação comunicativa 

aconteça sem que haja coações, hierarquias, manipulação, privilegiando a liberdade discursiva 
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dos sujeitos, que será plasmada mediante argumentações equiparadas e que fazem relação 

com os três mundos, a que se referem os atos de fala. 

Destarte, para que a ação comunicativa incida é fundamental a passagem da 

racionalidade instrumental para a racionalidade comunicativa, pois conforme Bannell (2013), 

“a racionalidade comunicativa é necessária para a coordenação da ação para a satisfação dos 

interesses generalizáveis de todos que compõem uma comunidade” (ibidem, p. 72). Assim, 

ela pode partir de uma forma de ‘agir comunicativo fraca’, através dos atos de fala que 

priorizam o entendimento, para uma forma de ‘agir comunicativo forte’, no qual os falantes 

vão além de um entendimento do ato de fala, para alcançarem um patamar de acordo 

intersubjetivo.  

Habermas (2004, p. 118) tece algumas diferenciações entre essas duas formas de agir 

comunicativo, forte e fraca. 

 

No agir comunicativo em sentido fraco, os agentes se orientam apenas pelas 

pretensões de verdade e veracidade. No sentido forte, eles também se 

orientam pelas pretensões de correção intersubjetivamente reconhecidas. 

Neste caso, pressupõe-se não só o livre-arbítrio, mas também autonomia no 

sentido de liberdade de determinar a vontade própria com base em 

discernimentos normativos.    

 

A partir do momento em que a comunicação se expande para além do objetivo 

ilocucionário, que é obter o entendimento fazendo uso dos critérios de verdade e veracidade, 

presentes num ato de fala, para as pretensões normativas em um plano intersubjetivo, tem-se a 

inclusão do outro no processo gerador do entendimento, e, posteriormente, do acordo, não 

mais de forma parcial, mas de forma total, em um mundo da vida partilhado pelos membros 

daquela comunidade de atores sociais. Daí advém a importância de Habermas (1996, 2004) 

ter direcionado seu olhar também para a Teoria dos atos de fala, expandindo-os da forma 

ilocucionária para o agir comunicativo intersubjetivo. 

 Nesta feita, conceitos chaves da TAC foram refletidos em uma abordagem etnográfica 

educacional e, por conseguinte, transformados em categorias de trabalhos passiveis de serem 

analisadas no espaço escolar. Considerando a necessidade do desenvolvimento de uma razão 

comunicativa entre os educadores, e de uma ação educativa intersubjetiva entre estes e os 

educandos, desenvolvemos esta pesquisa, almejando pensar a práxis pedagógica como algo 

que pode ser perpassada pelo entendimento. 
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3 POSSIBILIDADES DO AGIR COMUNICATIVO NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

ESCOLARES 

 

Ao pensarmos as necessidades de comunicação que perpassam o espaço escolar, nos 

deparamos com inter-relações a todo momento. No entanto, sabemos das limitações que 

envolvem a própria constituição da educação institucionalizada, dos seus processos históricos, 

do ensino em si que se caracteriza, em sua intencionalidade, pelos elementos do mundo 

sistêmico representados pelo Estado e pelo Mercado, mas também pelo ofício do professor, 

em mediar os conhecimentos (PERRENOUD, 1995). Em sua maioria, esse conhecimento que 

perpassa o espaço escolar é marcado pela sistematização em áreas, currículos e conteúdos. 

Pensando nisso, nos movemos pela inquietação de identificar possibilidades de ação 

comunicativa no espaço escolar. Sabendo que tais possibilidades estão estritamente 

relacionadas às práticas pedagógicas, realizamos uma descrição das ações na escola em tela, 

nas quais participamos de observações, reuniões, conversas informais e análises documentais. 

Demos voz aos docentes analisando, reflexivamente, as falas na entrevista semiestruturada, 

discorrendo a partir dos dados gerados na observação participante e registrados em diário de 

bordo.  

No segundo momento da análise dos dados realizamos uma leitura interpretativa do 

PPP da escola, tendo em vista ser o documento norteador de ações planejadas, refletindo e 

investigando a presença de visões e racionalidades, buscando relações com as categorias de 

trabalho intersubjetivo e comunicativo, tais como participação, igualdade, não coerção, entre 

outras. Assim, buscamos compreender quais as possibilidades que se apresentam na ação 

comunicativa destacando algumas ações que se inscrevem na efetividade dessa forma de ação, 

desenvolvida pelos educadores nos vários espaços escolares, entre eles, o da gestão 

pedagógica e o espaço da sala de aula. Analisando, ainda, ações que se delineiam frente ao 

desenvolvimento da ação comunicativa, corroborando na materialização de práticas que 

trazem imbricadas aos seus fazeres o agir comunicativo. 
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3.1 UMA DESCRIÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

As ações, para serem executadas, levam em consideração alguns objetivos. Entre eles 

podemos citar a ação que se descortina a partir de alguém que interfere no mundo movido por 

algum desejo de retorno em relação ao objeto acionado em que temos a ação instrumental, ou 

no campo das interações, quando se busca alcançar entendimento com algum ouvinte. Na 

comunicação, a linguagem é ativada reverberando em uma resposta afirmativa ou negativa de 

forma que somente ocorre uma ação de fala ou comunicativa pela presença real ou virtual de 

duas pessoas dispostas a construírem comunicação que gere entendimento, pois na 

perspectiva habermasiana inexiste ação comunicativa somente subjetiva, uma vez que o 

processo de entendimento é conseguido mediante o viés da interação, da intersubjetividade, 

“onde com seu ato de fala, o falante procura se entender a respeito de algo com o ouvinte” 

(HABERMAS, 2004, p. 107). 

A ação educativa, explicitada por Longhi (2005), está relacionada com a ação 

pedagógica analisada nesta pesquisa. Ela é descrita como um tipo específico de agir 

característico do espaço escolar. É intencional e visa a formação do aluno. O que a inscreve 

numa ação pedagógica educativa é a maneira pela qual está orientada, instrumentalmente, 

quando guiada por um planejamento técnico ou comunicativamente, ocorrendo quando a ação 

expande os limites instrumentais e enxerga o ato educativo como facilitador do 

desenvolvimento dos processos linguísticos e argumentativos que envolvem as inter-relações 

na comunidade escolar. 

Foi por meio de ações comunicativas que esta pesquisa se materializou, já que 

investigar o espaço escolar é, sobretudo, algo viabilizado por ações de fala que carregam as 

pretensões de verdade e sinceridade que se encontram e harmonizam-se em nossas inter-

relações com a equipe gestora e com a equipe docente que compõem este estudo. 

A compreensão recíproca e entendimento são basilares na TAC, de forma a gerar 

conhecimentos partilhados e confiança mútua por meio da ação de fala fundamentada pelas 

quatro pretensões de validade (compreensibilidade, verdade, sinceridade e acerto) que 

proporcionam, a ambos ou mais atores, a concordância (HABERMAS, 1996). Desse modo, 

Habermas (2002) caracteriza atividades não linguísticas como sendo determinadas por 

finalidades, pelas quais alguém executa ações dirigidas por meios e fins propositados que 

possibilitem ao ator atingir o objeto traçado e ações caracterizadas pelo agir instrumental ou 

estratégico. Diferentemente, os proferimentos linguísticos acontecem utilizando-se de 

interlocuções que se valem dos atos de fala com a pretensão de alcançar entendimento. 
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No bojo das ações pedagógicas, pautadas ou não pelo viés da interação, que trazem 

consigo racionalidades apreendidas ao longo da experiência de cada um, discorremos acerca 

das práticas construídas no cotidiano da escola, atentando para as racionalidades que as 

guiam, instrumentais, estratégicas ou comunicativas, perfazendo assim, caminhos complexos 

que envolvem os nossos saberes e os de cada indivíduo por entre a reflexão na ação, durante a 

ação e depois da ação, conforme nos indica Schön (1997), para, com isso, emergir na práxis 

pedagógica.  

Por práxis pedagógica compreende-se a capacidade de articulação entre 

conhecimentos teóricos e práticos na elucidação e reflexão da ação docente criativa de cada 

educador em um processo que nega a prática como algo isolado da teoria, que proporciona ao 

educador perceber-se como sujeito do seu trabalho, algo que, se desenvolvido, corrobora para 

o crescimento humano do docente (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013). 

É sobre esse aspecto dos atos de fala presentes nas observações participantes e 

também nas entrevistas com os docentes que as ações pedagógicas foram descritas e 

analisadas, tendo em vista que o universo escolar, enquanto instância social e cultural dos 

sujeitos educativos, se apresenta entrelaçado a muitas estruturas conceituais complexas 

(OLIVEIRA, 2013b). Por isso, consideramos a participação, os tipos de ação, o contexto, a 

intersubjetividade, a não coerção, entre outros pontos convergentes para a ação comunicativa. 

 Na tentativa de entendermos esse emaranhado de significados conceituais e de saberes 

que estão envoltas às ações pedagógicas, realizamos e analisamos as entrevistas com os 

participantes P1, P2 e P3. Visualizamos, na perspectiva com o trabalho etnográfico 

educacional e sua descrição, observação e processos participativos como aportes que 

perpassam tanto o universal, quando diz respeito às práticas em sentido sistêmico, 

ocidentalizado, como singular, quando conseguem abarcar os significados que representam 

para aqueles sujeitos, através de suas subjetividades, personalidades e humanidades 

(OLIVEIRA, 2013b). 

 Fomos a campo investigar as possibilidades que favorecem o agir comunicativo, que 

algumas vezes são negadas através de uma série de limitações. Acerca delas, Habermas 

(1999) explana que o processo intersubjetivo, para ser estabelecido, dando lugar a ação 

comunicativa, necessita atender a algumas condições, entre elas estão a não coerção e a ideia 

de que os envolvidos são competentes linguisticamente, o que implica em igualdade de fala. 

Desse modo, relações verticalizadas, centralizadoras e hierárquicas se coadunam em 

limitações para o agir comunicativo. 
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Porém, reconhecendo que há vários outros elementos que podem favorecer o 

desenvolvimento dessa educação intersubjetiva entre eles, há o entendimento que tais ações 

estão embebidas dos mais diversos saberes que perpassaram a vida profissional e, por que não 

dizer pessoal, dos educadores participantes da pesquisa. Saberes que emergem do nosso 

campo disciplinar de atuação: os pedagógicos, os experienciais, curriculares, entre outros, 

explicitados por Tardif (2008) e que corroboram na constituição da prática pedagógica diária 

do profissional com seus pares e do profissional com seu aluno. 

Iniciamos, através da pesquisa exploratória, a identificação da formação que os 

participantes da equipe gestora e docente, da escola campo de pesquisa, possuem. Para isso, 

perguntamos, informalmente, à equipe sobre suas formações que, como já era esperado, são 

diversificadas em virtude de estarmos falando de uma escola da última etapa da Educação 

Básica, cuja equipe docente leciona nas diferentes áreas disciplinares. Assim, os participantes 

estão representados no gráfico abaixo no que concerne à sua formação/ habilitação. 

Gráfico 4 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por área de formação 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 

Do total de 07 (sete) participantes, 04 (quatro) formam o quadro da gestão direta e 

pedagógica da escola, possuindo, todos, Pós-Graduação Latu Sensu. Estão na escola durante 

um período de tempo que compreende, em sua maioria, mais de cinco anos, com exceção de 

um participante que está na escola há pouco mais de um ano. Dessa forma, temos, na equipe 

gestora, um participante formado em Matemática, outro em Letras com habilitação Português 

– Inglês, um em Letras – Língua Portuguesa e outro graduado em Pedagogia.  

Com relação ao segundo grupo de participantes, constituído por 03 docentes, todos 

especialistas e com formações em suas áreas específicas, temos: 01(um) em Letras- Língua 

Portuguesa, 01 (um) em Matemática e 01 (um) em Geografia. Esses educadores estão na 
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escola há mais de 05 (cinco) anos, alguns chegando a ter até 20 (vinte) anos, ou mais, na 

instituição, conforme podemos verificar no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Tempo de atuação dos participantes na escola objeto de pesquisa - Anos na Escola 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da pesquisa de campo, 2018. 

 

Partindo desses dados, em que a maioria dos participantes, seis de um total de sete, 

estão há mais de 05 anos, entendemos que esse tempo é considerado bom para o 

conhecimento do lócus de trabalho, assim como do estabelecimento de relações entre si e com 

o público escolar. Apesar disso, percebemos que o trabalho em conjunto ainda não está 

fortalecido, algo perceptível através da análise das falas dos docentes quando se remetem aos 

seus pares e as ações da equipe gestora. 

 O processo de descrição das ações pedagógicas será explicitado em seções 

topicalizadas que abarcam os instrumentos por nós utilizados: as entrevistas que dão voz aos 

educadores que participam cotidianamente de tais ações pedagógicas escolares; as 

observações participantes que visam desvelar e refletir o contexto das ações; as pesquisas 

documentais que denotam as visões elencadas em documentos e registros escolares, como  no 

Projeto Político Pedagógico e nas atas, nos proporcionando uma análise de conteúdo, 

(BARDIN, 2011) até chegarmos às efetividades de ações pedagógicas comunicativas no 

espaço escolar. 
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3.1.1 A ação comunicativa na fala dos docentes: o que eles dizem?  

 

Os espaços da escola são, sem dúvidas, lugares por excelência em que se desenvolvem 

inter-relações entre os vários atores escolares. É tanto que, ouvi-los, nesse espaço, é um 

privilégio que se dá pela intersubjetividade do ser educador. No seio dessas inter-relações 

estão as ações pedagógicas dos docentes em direção ao ensino e aprendizagem que se 

interligam às ações da equipe gestora conformando à práxis pedagógica de cada educador. 

 Como forma de instigar e proporcionar aos educadores participantes da pesquisa, 

assim como a nós pesquisadores, uma abertura pela reflexão de suas próprias práticas e das 

práticas da equipe gestora que reverberam diretamente em seu trabalho de mediar os 

conhecimentos, é que entrevistamos os mesmos (Apêndice D).  

As entrevistas foram construídas em conformidade com as categorias de trabalho 

presentes na teoria habermasiana sob a orientação para uma perspectiva de ação que prioriza o 

entendimento, também presente no cotidiano das escolas, que envolvem ação comunicativa. 

Por meio dessa ação, investigamos a participação, a intersubjetividade, os consensos, entre 

outras que se entrelaçam à Ação Comunicativa nos espaços escolares tais como: 

interdisciplinaridade, Projeto Político Pedagógico, reuniões pedagógicas e administrativas que 

também foram contempladas nas entrevistas semiestruturadas. As mesmas foram realizadas 

na escola e nas residências dos professores, para sermos exatos. Das três, duas foram na 

escola e uma foi na casa do participante. 

 Inicialmente, indagamos os docentes sobre o que eles entendiam por ação 

comunicativa, pois imaginávamos que o termo ainda não havia sido debatido e popularizado 

entre eles por ser uma temática mais de cunho filosófico e sociológico. As respostas dos 

docentes, em sua maioria, elencaram termos que são intrínsecos ao agir comunicativo, como a 

noção de que a ação comunicativa envolve a participação dos indivíduos em um contexto 

interativo. 

 

Ação comunicativa...é um termo muito abrangente, mas dentro do contexto 

da sala de aula ou da escola, a ação comunicativa é quando há uma 

interação, uma reciprocidade entre todos os seguimentos da escola, desde 

aluno, professor, professor com os demais funcionários, com a gestão da 

escola e até mesmo com a comunidade escolar. Dentro do contexto escolar 

eu entendo ação comunicativa como isso. (P1, 2018) 

 

Percebemos o agir comunicativo como algo que pode perpassar todo o contexto 

escolar, utilizando-se do entendimento de que a ação comunicativa significa interação e inter-
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relação, pois enfatiza que o processo interativo envolve toda comunidade escolar. De acordo 

com Habermas (2002, p. 95), “através de seus atos de fala, os participantes da interação 

assumem ações de coordenação, ao produzir relações interpessoais”. O docente não cita 

Habermas para explicitar sua fala, contudo, apresenta, na reflexão realizada, a referência a 

algumas categorias presentes na TAC, que apresentam um potencial que pode ser construtivo 

para a educação enquanto prática social, como é o caso da “reciprocidade” nas relações 

interpessoais, o que corrobora, tanto para o crescimento humano de si mesmo, no que diz 

respeito às estruturas da personalidade, como na identificação do sujeito com o mundo 

(PRESTES, 1996). 

Já o participante P3, ao discorrer sobre ação comunicativa, direciona sua fala mais 

voltado ao contexto da sala de aula enfocando, especificamente, a interação professor-aluno, 

não deixando de mencionar a importância da participação ativa dos alunos. Além disso, faz 

referência à potencialidade que essa participação pode ter em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, destacando, ainda, o aspecto instrumental/estratégico pelo qual a participação é 

visualizada na dimensão avaliativa dos sistemas de ensino. O que é aceitável quando 

pensamos, também, no caráter técnico com que a escola é visualizada, de uma forma um 

pouco rígida quanto aos seus aspectos organizacionais e curriculares, no entanto, faz-se 

necessário ter clareza do desenvolvimento interativo entre os alunos como fortalecedor dos 

seus processos formativos, críticos e emancipatórios. 

 

Ao meu ver essa ação comunicativa seria essa relação entre professor e 

aluno, ainda mais assim com relação a participação dos mesmos em sala de 

aula, e [...] a gente pega essa participação do aluno e pode converter em 

uma espécie de avaliação cumulativa ao longo das aulas que pode reforçar 

o processo de ensino e aprendizagem deles. Ao meu ver seria isso, assim de 

forma bem básica. (P3, 2018) 

 

Boufleuer (1998) atenta para as diferenciações entre o agir instrumental e o agir 

comunicativo, pois não cabe a nós (pesquisadores, teóricos ou cientistas sociais), quando 

estamos na postura de observador participante e não de ator da ação, inferir uma ação em 

detrimento da outra, haja vista poderem ser percebidas orientações ao êxito e orientações ao 

entendimento em uma mesma ação, de forma que predomina o mecanismo que a coordena.  

P3 se distancia da orientação ao entendimento, consoante Habermas (1996), quando entende 

que a participação assume uma forma objetiva que se volta ao atendimento do sistema 

avaliativo como meio para se chegar à finalidade pré-determinada no processo de ensino e 
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aprendizagem, dando especial destaque ao fim em detrimento do processo para obtenção da 

aprendizagem. 

 Ao refletirmos a comunicação com os alunos no tocante à forma como conduz a aula, 

dois docentes avaliaram a sua aula como bastante interativa, indicando haver uma relação 

harmônica em que não há coerção à fala, algo que foi percebido também pelas observações 

participantes registradas nos roteiros e no diário de bordo, sendo descritos mais adiante no 

subtópico que trata da racionalidade, das ações pedagógicas e seus contextos e das 

observações realizadas. A fala de P1 vem corroborar com nossa descrição, indo ao encontro 

das práticas docentes observadas em sala de aula. 

 

[...] De um modo geral ela é aberta, ela é interativa, ela dá oportunidade do 

aluno se expressar, de ouvir, também de ser ouvido. Não é uma aula 

impositiva arbitrária, em que apenas eu falo e eles são sujeitos passivos. É 

bem aberta a comunicação com os alunos. Mas ainda falta muito, porque 

muitas vezes essa comunicação fica apenas restrita ao contexto escolar, aos 

componentes que são trabalhados e muitas vezes os aspectos pessoais, 

familiares, fora do contexto escolar, eles não são ouvidos dentro da sala de 

aula, as vezes a gente consegue de apenas alguns alunos, mas a 

comunicação dentro do contexto escolar, eu diria que ela é muito 

participativa (P1, Martins, 2018, grifos nossos). 

 

Subentendemos, pela declaração de P1, a percepção explícita de que muito se avançou 

na maneira como se media as aulas em um contexto comunicativo e isso é perceptível quando 

se destaca que a comunicação com os alunos é interativa, aberta, não é arbitrária, tampouco 

impositiva. Mas, sua reflexão revela a compreensão de que, ainda, temos muito a avançar. É 

como se a comunicação orientada ao entendimento tivesse um espaço delimitado, apenas uma 

hora propícia para ser utilizada, que pode ser “com os componentes que são trabalhados”, 

não avançando para o entendimento gestado pela ação comunicativa. De acordo com 

Habermas (2004), ao alçar atos de fala que atendam a pretensões de verdade e estes serem 

problematizados, gerando controversas e possíveis críticas, ocorre a passagem do agir 

comunicativo para a práxis argumentativa pelo convencimento mútuo por meio do 

aprendizado intersubjetivo. 

A escola e as práticas pedagógicas não se alinham efetivamente ao modelo de ação 

comunicativa que permite essa passagem da ação comunicativa para a práxis argumentativa, 

pelo menos no modelo que ainda existe atualmente. Por isso, reiteramos que se faz necessário 

a expansão dos espaços e das relações que permitam ao aluno, conforme P1, se expressar, 

falar, ouvir e ser ouvido. Quando isso acontece, temos ações de fala que se sobressaem do 

mundo da vida em relação ao mundo sistêmico, algo que nem sempre ocorre, pois, muitas 
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vezes a preocupação com os componentes curriculares, com os conteúdos, acabam diminuído 

e dificultando a contextualização do mundo vivido nas ações de fala dos alunos. 

Visualizamos, ao concordar com Casagrande (2009, p. 77), que: 

 

Dessa forma, os problemas oriundos da colonização do mundo da vida 

(razão comunicativa, cultura, sociedade e personalidade) pelo sistema (razão 

técnica e instrumental) seriam progressivamente superados, visto que se 

processaria um desengate progressivo entre razão do sistema e razão 

comunicativa. 

 

 

A compreensão de que a comunicação voltada ao entendimento pode ser ativada no 

campo educativo apenas em momentos oportunos, justifica-se por ser uma forma de 

racionalidade, porém também permite criticar as ações pedagógicas que trabalham com as 

características de uma interação comunicativamente distorcida ou interrompida. 

(BOUFLEUER, 1998).  

 

A comunicação com meus alunos, a minha aula é bastante interativa, então, 

eu não tenho nenhum problema de comunicação com eles. Tenho uma 

relação muito boa, sou muito amiga dos meus alunos, eles também são 

muito amigos, eles não têm dificuldades em tirar dúvidas, não ficam tímidos 

[...] (P2, 2018). 

 

A voz de P2 exemplifica um pouco a comunicação distorcida, no sentido de fugir da 

perspectiva racionalmente comunicativa proposta por Habermas (1987, 1999) na TAC, por 

sua descrição de como avalia a comunicação em sua aula. P2 acaba resumindo a ação 

comunicativa com ter um bom relacionamento com os alunos, interagir, relacionar-se bem. 

São proposições que devem estar presentes no espaço escolar, nas aulas e nas relações. No 

entanto, destacar a importância da interatividade nas aulas, algo que contempla as inter-

relações, não deve se resumir a “não ter problemas de comunicação com eles” (os alunos). 

Isso porque, a razão comunicativa visa a construção de entendimentos que podem ser 

definidos como alcançáveis a partir do momento que se inicia a compreensão e aceitação dos 

atos de fala. Casagrande (2009) o define como sendo o início de uma concordância que possa 

desembocar em consenso. Já Gonçalves (1999), ressalta que no modelo de ação comunicativa 

ideal, proposto por Habermas, as pessoas interagem por meio da linguagem, organizam-se, 

buscam o entendimento e um possível consenso não coagido. 

Seguindo o diálogo, quando questionamos sobre quais espaços propiciam a 

comunicação entre os atores escolares, os entrevistados destacaram, praticamente, todos os 



68 

 

espaços escolares, o que se traduz como uma boa percepção do potencial intersubjetivo 

contido nas escolas, sendo unânimes ao citar a sala de aula como espaço privilegiado para as 

ações comunicativas.  

 

É, a comunicação aluno-professor, ela é mais na sala de aula, né?! Embora 

tenha outros espaços que possibilita essa comunicação: você no auditório, 

no corredor, você fora da sala da aula, você encontra o aluno, mas dentro... 

a sala de aula, ela, todo dia é um espaço para comunicação, né?! Ela 

sempre é propícia a comunicação (P1, 2018). 

 

Eu acho que qualquer espaço da escola é um ambiente bom, dependendo do 

assunto, dependendo do que você está conversando. Por exemplo, a sala de 

aula tem aquele momento do conteúdo, mas tem muitos momentos dentro da 

sala de aula que você tem certos assuntos que você pode conversar (P2, 

2018). 

 

Primeiramente com relação os alunos, a própria sala de aula, é aquele 

espaço onde será exposto um determinado conteúdo que faz parte do 

processo de aprendizagem, no ensino e aprendizagem de forma geral (P3, 

2018). 

 

As falas elucidam o entendimento do potencial que a escola tem para o 

desenvolvimento de formas de ação comunicativas, justamente por estar situada no mundo da 

vida das pessoas. Por ser esse espaço de encontro, Habermas (1987, p. 178, tradução nossa) 

destaca: “na prática comunicativa diária, não há situações totalmente desconhecidas. Até 

mesmo novas situações emergem de um mundo da vida que é construído a partir de uma 

herança cultural”.  

A escola, como sendo uma das esferas para o desenvolvimento cultural, oferece 

oportunidade para interligação com os processos de aprendizagem. É certo que não há a 

simetria necessária para o agir comunicativo ideal proposto por Habermas nos processos de 

interação tipicamente escolares, especificamente, entre professor e aluno. Contudo, a escola é 

contemplada com um potencial crítico capaz de apresentar, aos educandos, formas 

alternativas de racionalidade que contribuem para o fortalecimento das personalidades e 

consequentes emancipações (LONGHI, 2005). 

Deste modo, os discursos se alinham ao pensamento de Habermas (1987) e Longhi 

(2005) ao reconhecerem a escola como sendo um espaço que permite que os sujeitos se 

utilizem dela para expandir as conexões comunicacionais uns com os outros. Isso propicia o 

desenvolvimento da ética, da moral e da cultura, em um fazer que se renova diariamente, pois 

a escola se configura como essa instância que prescinde de racionalidade comunicativa. 
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Entretanto, em processos interativos simétricos como as inter-relações entre o corpo 

docente, percebe-se, na própria fluidez da fala dos entrevistados, ainda com relação aos 

espaços que favorecem a ação comunicativa que a interação é diminuída entre os pares à 

medida que: 

 

[...] Com relação aos outros profissionais... não são em todos os contextos 

que você tem uma comunicação, porque o professor é muito isolado dentro 

da sua sala de aula, principalmente nessa escola que eu trabalho...porque 

são três turnos totalmente diferentes. Tem professores que eu não vejo, 

então eu não tenho diálogo com o professor de física; por que ele tem aula 

segunda e terça e eu não vejo. Tem professores que são de fora e eu nem se 

quer... nem conheço, como por exemplo, aqui teve um professor de história 

que eu nunca nem vi, [...] (P1,2018). 
 

 

Reiteramos que esse “isolamento” que algumas vezes cerca os educadores é mais uma 

consequência advinda do mundo sistêmico. Muitas vezes, em virtude das baixas 

remunerações, os professores trabalham em mais de uma escola, objetivando melhores 

salários e uma melhor qualidade de vida o que prejudica o bom aproveitamento do tempo na 

escola, podendo se configurar em um limite das ações comunicativas quando analisamos a 

organização burocrática do tempo na escola (BOTLER, 2015). Por outro lado, o 

engavetamento dos saberes, no sentido da separação em áreas e as ausências de formações 

continuadas com qualidade podem corroborar para que o próprio educador se isole 

comunicativamente em sua sala de aula. 

Habermas (2002) afirma que a prática comunicativa diária, que tem o mundo da vida 

como pano de fundo, alimenta-se de um jogo conjunto que envolve as esferas da reprodução 

cultural, da integração social e da socialização. A partir do momento em que seus espaços são 

diminuídos pelo mundo do sistema temos a quebra desse jogo conjunto e consequente 

enfraquecimento das relações que dependem do mundo da vida. 

Nas falas dos participantes notamos que a comunicação se restringe, em sua maior 

parte, às reuniões, uma vez que o tempo no ambiente escolar é quase que totalmente orientado 

para ministrar as aulas, restando pouco para as interações entre os pares. Com abertura para 

discorrer sobre as relações comunicativas e de como acontece esse processo, P1 evidencia em 

duas de suas respostas o fato de que a comunicação, às vezes, só acontece por meio das 

reuniões. 

Então, nem sempre tem essa relação de comunicação para fazer um projeto 

interdisciplinar ou mesmo pra outros tipos de comunicação. Com relação a 

gestão o espaço que encontra pra comunicação, no dia-a-dia já é menos, 

porque nós professores ficamos dentro do contexto da sala de aula. O 
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espaço as vezes fica restrito pra comunicação numa reunião, numa reunião 

de pais, de funcionários, numa confraternização (P1, 2018). 

 

A comunicação entre professores as vezes é restrita a reuniões pedagógicas 

ou então à coordenação ou suporte pedagógico, que é muito, muito restrito 

aqui. São poucas essas reuniões (P1, 2018). 

 

Os docentes participantes relatam sentir uma certa distância comunicacional para com 

a equipe diretiva da escola e para com os demais colegas professores. Enfatizam serem 

poucos os momentos que propiciam a interação, ficando restritas às aberturas dialógicas ao 

agendamento das assembleias.  Por isso, defendemos a ampliação e o fortalecimento dos 

espaços públicos comunicativos e produtivos, em detrimento dos reprodutivos que, se alçados 

por meio do entendimento intersubjetivo, se constituem como orientados pela racionalidade 

comunicativa (CARNEIRO, 2009). 

A fala de P2 também segue a perspectiva de que a comunicação entre os docentes, 

quando direcionada aos processos de aprendizagem dos alunos, acontece mais nas reuniões 

pedagógicas. Os professores interagem também em outros espaços extra reuniões, contudo, 

ambas as falas apontaram que as reuniões possibilitam uma ampliação maior ao espaço 

comunicativo e participativo, indispensável ao processo ensino-aprendizagem.  

 

Em termo de aprendizagem acontece mais nas reuniões pedagógicas. 

Sempre que tem um encontro, uma reunião pedagógica marcada pela 

direção ou pela equipe pedagógica a gente discute mais a questão da 

aprendizagem dos alunos. Mas, em qualquer momento também pode 

acontecer isso, na sala dos professores mesmo que não seja numa reunião, 

num momentozinho do intervalo a gente está discutindo sobre aprendizagem 

de uma turma: por que turma “A” está assim, por que turma “B” está 

assim? Então as vezes não é só numa reunião, mas é mais em reuniões 

principalmente nos planejamentos. Mas em qualquer horário pode ser 

discutido isso, mas é mais nas reuniões pedagógicas (P2, 2018). 
 

Sobre isso, Ruiz (2006) reitera que pelo trabalho com assembleias escolares podemos 

desenvolver a razão comunicativa proposta por Habermas, balizada pelos princípios 

intersubjetivos que buscam o bem coletivo, o entendimento e posterior consenso. No entanto, 

notamos, na fala de P2, que nos momentos de reuniões os docentes discutem, 

prioritariamente, acerca da aprendizagem dos alunos, indicando que outros assuntos, que 

também podem interessar aos docentes e que envolvem a comunidade escolar, possam não 

encontrar fluidez nas reuniões pedagógicas por não serem mencionados. 
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Ainda sobre os espaços encontrados na escola que podem favorecer ou não a 

comunicação no espaço que envolve as relações intersubjetivas entre equipe gestora e 

professores, P1 discorre que: 

 

[...] Apesar de não ser arbitrária, a gestão em relação ao professor é 

horizontal, mas também não é interativa, não tem ainda muito diálogo (P1, 

2018). 

 

A fala pontua que a ação da equipe gestora para com os docentes é conduzida de 

maneira horizontal, sem coerções ou acentuadas hierarquizações. No entanto, não é construída 

comunicação de maneira interativa e dialógica. O participante expõe a carência sentida quanto 

ao pouco diálogo no espaço escolar da equipe gestora para com o corpo docente. A esse 

respeito, Habermas (2002) aponta que o pouco diálogo é ocasionado porque a maioria do que 

é dito nas práticas comunicativas cotidianas não consegue atingir o nível de problematização, 

por se apoiarem em certezas que são construídas preliminarmente e que acabam por conduzir 

a ação em detrimento da coordenação voltada ao entendimento por meio dos critérios de 

validez presentes nos atos de fala. 

O pouco diálogo é mais visualizado nas ações diárias, pois os professores discorrem 

que nas reuniões são levantadas problemáticas que são discutidas e acordadas pelos presentes, 

conforme são pontuadas nas falas abaixo. A presença de algumas relações hierárquicas se 

manifesta quando os participantes relatam como são conduzidas as reuniões, que fogem à 

arbitrariedade, porém exerce sua hierarquia, pois, em sua maioria, as assembleias são 

conduzidas apenas pela equipe gestora que é quem organiza, antecipadamente, a pauta e se 

mantém à frente dos trabalhos a serem discutidos em assembleia. 

 

As nossas reuniões são conduzidas mais pela equipe gestora, ou seja, pela 

parte da direção e pela equipe pedagógica, é conduzida mais por eles. 

Então, eles marcam as reuniões, é aí onde vão vir as situações problemas, 

as problemáticas que são discutidas e entrada num acordo e como vão ser 

resolvidas. Mas é mais a equipe gestora que nos procuram, raramente são 

os professores que procuram a equipe gestora (P2, 2018, grifos nossos). 

 
 

Geralmente as reuniões elas são organizadas, a pauta, as questões pela 

direção, pela gestão, e as vezes pelo coordenador. Então essas pautas são 

criadas por eles, embora permita a participação dos outros professores, mas 

nós não somos consultados muitas vezes se nós queremos inserir outras 

pautas, outras pendências...sei lá, que surjam dentro da escola. Então as 

pautas sempre são organizadas pela equipe da gestão (P1, 2018, grifos 

nossos). 
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Primeiro a gestão levanta um certo problema que precisa ser solucionado e 

por meio do diálogo marca-se uma data, levanta-se uma certa pauta e a 

gente define quais estratégias adotar e qual meta deve ser seguida. Essa é 

mais uma questão burocrática que acaba repercutindo de forma positiva 

(P3, 2018, grifos nossos). 

 

Os relatos evidenciam que, mesmo a escola sendo um espaço profícuo aos aspectos 

democráticos mediado pela linguagem e presente tanto no mundo da vida como no mundo do 

sistema, persiste, ainda, uma espécie de tabu ou hierarquia no tocante à construção e discussão 

dos assuntos importantes para a instituição escolar a serem debatidos nas reuniões. Reese-

Schafer (2009) enfatiza que Habermas propõe uma democracia deliberativa que prevê que as 

decisões sejam tomadas por meio de discussões, as quais necessitam ser analisadas através da 

ação procedimental que conduziu a discussão e não os resultados advindos delas. Pelo 

processo podemos inferir se o entendimento e a formação da vontade são democráticas ou 

autoritárias.  

   Por vezes, os assuntos têm partido somente da visão encontrada de quem está à 

frente das relações de poder escolares por meio de ações verticalizadas que se pautam pela 

racionalidade orientada a fins em detrimento dos processos participativos que possam se 

diversificar e abarcar visões múltiplas dos muitos sujeitos que compõem o universo escolar. 

Depreendemos que possam existir ações coordenadas ao entendimento mútuo, porém elas 

aproximam-se de um “entendimento em sentido fraco” por visarem o sucesso da ação, 

conforme esclarece Habermas (2004, p. 119):  

 

É característico do sentido fraco da coordenação da ação orientada ao 

entendimento mútuo, o caráter limitado do acordo, que não deve ser 

alcançado por meio das próprias intenções e preferências motivantes, mas de 

sua racionalidade orientada a fins. Nesse sentido, o entendimento mútuo 

significa apenas que o ouvinte compreende o conteúdo da declaração de 

intenção ou da solicitação e não duvida de sua seriedade (nem de sua 

exequibilidade).  

 

A hierarquia quando coordena a ação demanda essa relação verticalizada em que 

predominam impedimentos aos acordos, pois no momento em que os espaços comunicativos 

são escassos e não são levantadas pretensões criticáveis referentes às normas (que envolvem 

ações intersubjetivas), o que prevalece são as preferências dos participantes que coordenam a 

ação que não são postas em dúvida pelos demais participantes e perseguem uma finalidade. 

Ao refletirmos a efetividade da escola como espaço democrático, indagamos aos 

entrevistados se para eles há a participação da escola como um todo no processo de tomada de 
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decisões e como se delineia essa participação.  Ao nosso ver, mais uma vez, existe uma linha 

divisória que separa aspectos em que se faz necessária a participação da comunidade escolar, 

de outros tantos momentos que também envolvem aspectos importantes, principalmente, do 

processo ensino e aprendizagem em que a comunidade não se envolve ativamente por meio e 

uso da razão comunicativa. 

 

Em alguns eventos existe a participação de todos quando há um projeto da 

escola. Quando há uma decisão que envolva os alunos diretamente, como a 

questão de horários, fardamento, sempre eles costumam consultar toda a 

comunidade escolar: os alunos, os professores, os pais dos alunos também, 

mas nem sempre há essa inclusão, essa participação de todos. Nem todos 

estão envolvidos dentro desse processo (P1, 2018). 

 

Esta fala descreve aspectos concernentes a uma maior participação da comunidade 

escolar que é mais requerida quando as ações estão interligadas a questões de ordens 

burocráticas (horários, fardamento, etc.) ou que perseguem uma finalidade pré-estabelecida, 

como no caso da execução de algum projeto. Apresenta-se, ainda, como um desafio atrair os 

pais, os alunos e até a escola como um todo para o trabalho participativo. Entretanto, é tarefa 

permanente da escola buscar formas que possam convergir na participação dos atores da 

comunidade na construção do conhecimento e da cultura escolar, já que nem sempre há essa 

inclusão. 

A inclusão da comunidade escolar para a comunicação de aspectos apenas pontuais, 

como foram elencadas pela fala de P1, se afasta da proposta de Habermas para com a 

racionalidade comunicativa. Através dela, a ação pode ser coordenada para interesses 

generalizáveis de todos da comunidade porque quando há a participação da comunidade é 

possível construir relações intersubjetivas, ações comunicativas em sentido forte (em que um 

ato de fala possa primar pelas mesmas razões entre os interlocutores), entendimento primário 

e, por fim, acordo (BANNELL, 2013). 

A apreciação de P3 também indica lacunas quanto aos processos democráticos e 

participativos dentro do espaço escolar. O participante afirma que há momentos em que todos 

os segmentos da escola se inserem no processo de tomada de decisões: professor, gestor, 

alunos, pais e funcionários. Porém, há certas situações que são apenas “repassadas” aos 

docentes, o que repercute negativamente no trabalho do professor, pois a gestão se isola em 

certos aspectos (P3, 2018). 

Por essa ótica, não estamos encontrando um aumento dos espaços públicos 

comunicativos (CARNEIRO, 2009) para ações intersubjetivas entre os segmentos escolares. 
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Na busca por tentar compreender se existe um esforço do corpo docente por desenvolver 

parcerias com a equipe gestora e entre os demais docentes, indagamos a respeito do trabalho 

em conjunto, como também a maneira que os participantes agem quando necessitam da 

resolução de algum problema que envolve a escola e seu fazer pedagógico.  

A esse respeito, os participantes informaram que sempre procuram a escola e são 

correspondidos em relação ao apoio e prontidão da equipe. No entanto, revelaram que não há 

um engajamento dos docentes quando desejam realizar um trabalho em conjunto, 

interdisciplinar e, até mesmo, dentro da própria área de formação. 

 

[...] eu procurei os outros professores, mas infelizmente nenhum deles me 

acompanhou no meu projeto, nenhum quis fazer. Não sei se eles não viram 

graça, se eles não quiseram ou foi falta de interesse. [...] (P2, 2018). 

 

 

Observamos que as dificuldades encontradas para a efetivação da interdisciplinaridade 

na escola passam, em certa medida, pelas razões que movem as ações pedagógicas, pois nem 

sempre estão alinhadas com o desejo de construir conhecimento com os pares, com os alunos, 

no chão da escola. Superadas essas razões, poderíamos, pela intersubjetividade, caminhar para 

a efetivação da interdisciplinaridade no espaço escolar onde os professores possam sair do 

espaço comumente delimitado para a sua ação e passem para um patamar de parceria no 

diálogo e na ação pedagógica. 

Corroboramos com esta ideia a partir de Gonçalves (1999, p. 137): 

 

A direção do processo interativo emerge do próprio grupo e não está sujeita 

a convenções premeditadas, exigindo o esforço de todos no sentido de 

preencher os princípios de realização de uma ação comunicativa com as suas 

pretensões de validade, e de buscar uma comunicação simétrica, cada vez 

mais livre e isenta de coação. Esse esforço tem em seu cerne um princípio 

ético que se concretiza em um processo comunicativo no qual cada elemento 

do grupo é considerado um parceiro do diálogo, cujas falas são oferecidas a 

interpretação dos outros, ao mesmo tempo em que ele abre possibilidades 

para criticar as próprias interpretações. 

  

 

Em conformidade com a fala do P2 e com a leitura que fazemos em relação à 

efetivação da interdisciplinaridade no espaço escolar, destacamos que além da necessidade de 

mudança da racionalidade instrumental e estratégica para a comunicativa, o trabalho em 

parceria se apresenta como um desafio que carece de ser enfrentando. Parcerias nos projetos, 

nos fazeres e nas ações que para se estabelecerem necessitam, ainda, ser firmadas através de 

um processo de entendimento, argumentação e acordo. 
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Os participantes em tela, P1, P2 e P3, por meio da reflexão na ação pedagógica, 

discorreram sobre experiências e ações que primaram em alguns momentos por uma ação 

mais instrumental, estratégica ou comunicativa e, que por envolverem os educandos e os 

demais atores escolares, são partes de contextos interativos. Contudo, Habermas (2002) 

defende que somente o agir comunicativo pautado na linguagem compartilhada 

intersubjetivamente consegue proporcionar, aos atores, o abandono do egocentrismo racional 

que visa o seu próprio sucesso. 

 

3.1.2 As reuniões pedagógicas/administrativas e os espaços para a fala 

 

Quem convive no espaço escolar, seja enquanto docente ou demais profissionais da 

educação e mesmo pais-responsáveis e alunos, vivencia, de forma corriqueira, a participação 

em reuniões. Quer sejam elas somente de pais e mestres, somente entre o corpo discente, ou 

administrativas e pedagógicas. Estas últimas terão maior destaque neste subtópico que visa 

descrever e analisar categorias relacionadas à participação dos sujeitos nessas assembleias, 

formas de agir que tiveram predominância, além das reflexões do que estão por detrás de tais 

ações. Tais descrições foram registradas em diário de bordo durante a pesquisa.  

Além da nossa observação no decurso das assembleias administrativas e pedagógicas 

(cerca de quatro) que se realizaram no auditório e em salas de aula, pudemos refletir e 

mensurar a abertura de espaços propícios ao agir comunicativo. Para além dessas 

observações, os docentes discorrem nas entrevistas sobre como vinham sendo organizadas e 

conduzidas as reuniões pedagógicas e administrativas entre a equipe gestora e os docentes. 

Lançamos este questionamento porque pensamos, conforme Ruiz (2006), que as reuniões ou 

assembleias escolares possam se constituir em momentos que minimizem a hierarquização, a 

não coerção, e aumentam a construção de processos intersubjetivos conforme discute 

Habermas (1987, 1996, 1999, 2004) ao criar a TAC e ao elencar os atos de fala 

ilocucionários19 que partem e findam no entendimento da ação de fala. 

Os entrevistados apontam, em suas falas, que a maioria das reuniões são conduzidas 

pela equipe gestora, com oportunidade de fala aos presentes, mas com algumas limitações 

quanto aos acordos que são construídos. 

 

                                                
19 Habermas (1999) explica que na ação de fala ilocucionária a intenção da comunicação esta manifesta quando o 

ouvinte entende o conteúdo da fala emitida pelo falante, que se esgota através do significado do que é dito pelo 

falante no ato de fala, ao contrário dos perlocucionários que seguem a intenção de finalidade do falante que pode 

ser, conseguir algo ou mesmo influenciá-lo. 
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Sempre é organizada pela gestão, nesse caso o diretor e a coordenação 

pedagógica, e também são conduzidas por eles, todas as perguntas, todas as 

dúvidas. É feita uma pauta, e nessa pauta eles vão dizendo tudo que eles 

querem como os problemas, o que gente tem pra fazer ou não, mas 

totalmente conduzida pelos gestores e pela equipe pedagógica, sempre são 

eles. Mas não deixa de muitas vezes nós professores inserirmos alguma 

coisa fora da pauta e ser solucionado o problema ou não (P2, 2018). 

 

Inferimos que a ação que conduz o agir descrito na fala do P2 orienta-se pelo agir 

estratégico, algo presumível em assembleias escolares que, geralmente, são pensadas para 

suprir alguma finalidade que necessite do conhecimento e envolvimento dos educadores. 

Habermas (1996) indica que no agir estratégico o efeito coordenador da ação mantem-se 

dependente do controle, tanto em relação à finalidade da ação, como também na influência 

que um agente queira exercer sobre o outro ou sobre uma determinada situação. A 

caracterização da ação estratégica nessas assembleias predomina sobre a comunicativa, tendo 

em vista que não são integrativas. 

Porém, no espaço escolar temos a ação educativa que comporta ações que se orientam 

pelo sucesso ou produto e as exigências do mundo sistêmico em contraponto às ações 

orientadas pelo entendimento que primam por gerar, desenvolver e amadurecer processos 

intersubjetivos. Entretanto, pela ação estratégica que coordena a ação encontrada na fala de 

P2, os aspectos democráticos ficam limitados pelo feixe de luz aberto, em sua maioria, por 

esta racionalidade orientada pelo produto, numa ação que reifica a dominação dos elementos 

que regem o sistema, o dinheiro e o poder. No caso específico das assembleias, as ações 

caminham embasadas pelas relações de poder hierárquicas presentes no espaço educacional. 

(LONGI, 2005). 

 A condução hierarquizada das assembleias também é percebida na fala de P3 ao 

pontuar que: 

 

Conforme já falamos aqui, em questões anteriores, as reuniões geralmente 

são levantadas pela própria gestão, os professores aproveitam o momento e 

quando lhe é viável levantam alguns questionamentos, mas com relação ao 

tema, a organização das reuniões e a condução das mesmas, sempre são 

elaboradas pela gestão, principalmente diretor e vice-diretor (P3, 2018). 

 

 

No relato, P3 explana como geralmente acontecem as reuniões e como se dá a 

participação dos envolvidos. Enfatiza que existe participação, apesar de revelar que os 

professores apenas levantam questionamentos quando é viável. Conforme mencionado pelas 

falas de P1 e P3, as reuniões são conduzidas pela equipe gestora, como é comum na maioria 
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das escolas, porém com espaço facultado para que sejam colocadas as opiniões e 

reivindicações dos presentes, caracterizando-se assim, pela não arbitrariedade da posse da fala 

nas assembleias. 

 

Via de regra as reuniões são conduzidas pela equipe gestora ou pela 

coordenação pedagógica, geralmente via de regra é a equipe gestora. Eles 

trazem nas reuniões algumas pautas deles já escritas, e partir disso, as 

outras pessoas que estão presentes seja professor, seja funcionários, porque 

tem reuniões que são administrativas ou pedagógicas, e a partir disso as 

pessoas vão participando. Mas, a condução geralmente é deles, e a partir 

daí as pessoas que estão presentes colocam suas insatisfações, suas 

reivindicações, contestações e assim é que são as reuniões aqui [...] (P1, 

2018). 

 

Conforme Habermas (1996), o princípio do entendimento é construído mediante a 

participação dos sujeitos envolvidos na ação, cujos fins não são construídos antecipadamente 

de maneira unilateral, como geralmente acontece na elaboração do que seja discutido nas 

reuniões, e sim no processo interativo em que se desenvolve o agir. 

A forma de se chegar ao entendimento em Habermas, como discute Bannell (2013), é 

pela coordenação da ação racional ilocucionária, isto é, voltada ao entendimento mútuo que 

crie uma sequência interativa. Quando direcionamos a pergunta ao modo como é construído o 

entendimento em tais assembleias, os participantes discorrem que, algumas vezes não 

conseguem alcançar entendimento ou consensos. As respostas que se seguem apontam 

algumas fragilidades no que diz respeito a esse aspecto: 

 

[...] O sentimento que eu tenho dessas reuniões é que esses acordos muitas 

vezes eles não são concretizados, porque voltam muito atrás. Então as 

decisões são flexíveis a voltarem atrás nesses acordos. Muitas vezes 

desrespeitam essa opinião ou o que foi acordado pela maioria em 

detrimento de outros interesses que eu não sei quais são (P1, 2018). 

 

 

Depreendemos, nas entrelinhas da fala do P1, que quando as reuniões resultam em 

algum entendimento e posterior acordo, estes não são respeitados, não são exercidos da 

maneira que foram acordados. Provavelmente, o acordo não teve como base a 

intersubjetividade como coordenadora da ação, ao passo que foi construído um acordo em que 

nem todos os presentes aceitaram como válido, diferentemente do consenso que pode ser 

mediatizado pela ação comunicativa.  
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Outro docente relata que os acordos, algumas vezes, não acontecem utilizando 

somente a base da fala comunicativa e, que quando isso ocorre, não é possível chegar a um 

acordo. O grupo decide através da votação e permanece a opinião da maioria. 

 

Dependendo do tema muitas vezes é preciso haver até uma votação, se for 

um tema polêmico, uma decisão que há muita controvérsia tipo: uma 

decisão se vai ter desfile, se quer um desfile de 7 de setembro ou não da 

escola, uma coisa assim onde uma boa parte as vezes quer e outra não quer, 

então muitas vezes vai para votação e vence na base da votação. Mas as 

vezes não é preciso, as vezes todo mundo entra em acordo, mas as vezes é 

preciso entrar na votação para poder decidir alguma coisa. (P1, 2018). 

 

A fala evidencia que a coordenação da ação segue as metas individuais em detrimento 

das coletivas, uma vez que alguns docentes querem optar por uma decisão, outros por outra, e 

os planos não se harmonizam no sentido de gerar entendimento, sendo necessário o processo 

de votação que, mesmo sendo democrático, impede que a criticidade dos participantes se 

desenvolva para um nível mais elevado, que seria o do consenso. 

Apesar das respostas de dois participantes apontarem para algumas limitações quanto 

à construção de consensos, entendido aqui “como critério de validação do pensar e do agir” 

(GOMES, 2007, p. 116) no espaço escolar perpassado pelas assembleias, cabe destacar que 

elas não representam o todo, apenas uma amostra, de forma que P3 relata que as equipes 

entram em consenso através da participação de todos os envolvidos. 

 

Durante as reuniões a gente debate alguns assuntos pertinentes a realidade 

escolar. A respeito dos acordos, entramos em consenso para dizer qual seria 

a melhor forma de conduzir certas decisões ouvindo a opinião de todos, 

assim como numa democracia, absorvendo a ideia da maioria, porém não 

deixando de considerar uma ideia pertinente levantada por uma minoria. 

Tentamos sempre trabalhar com o que é mais viável para o ensino 

aprendizagem dos alunos, eu acho que é a meta da escola e principal 

objetivo desta instituição (P3, Martins, 2018). 

 

A participação dos educadores e de todos os demais presentes nas assembleias é 

imprescindível para que, de fato, a fala não seja coagida. É primordial tecer atos de fala em 

um limiar que garanta a horizontalidade e, dessa forma ser ouvido. Entretanto, a ideia que 

visualizamos prevalecer aparenta ser a de democracia que faz a separação entre minoria e 

maioria, pautada pela influência do outro para que se consiga atingir um ‘falso’ entendimento 

ou acordo. Em decorrência dessa possibilidade de omissão ou rejeição, em relação aos atos de 

fala, Bannell (2013) entende que se aceitamos um ato de fala de qualquer forma, ou seja, sem 
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uma base reflexiva, caberá a nós, enquanto participantes da ação, a responsabilização pelas 

consequências advindas do mesmo, haja vista ter havido uma ação não coerciva em que se 

constituiu um espaço público potencial que não foi explorado por relações simétricas 

intersubjetivas.  

Quando nos reportamos, através das análises, aos registros das reuniões a partir do 

roteiro de observação das ações pedagógicas, constatamos que apenas alguns dos membros da 

equipe gestora falam, na maioria, um em detrimento do outro, ocasionando até a não 

participação, de forma conjunta, nas reuniões, posto que, em alguns momentos, ora se tem a 

presença de um profissional, ora do outro. 

No tocante à condução de algumas dessas reuniões pedagógicas ou administrativas em 

que realizamos a observação, não tínhamos a participação conjunta e sistematizada do grupo, 

havendo ausência física e participativa de alguns membros em momentos de diálogo com os 

pais e até na resolução de problemas que perpassam o cotidiano da escola. Isso porque, a 

presença de alguns se alternavam. Quando um estava, o outro não estava, o que limita a 

prática intersubjetiva, participativa e comunicativa entre o grupo, pois “para o aprazível 

sucesso da ação comunicativa, faz-se necessário um processo de interpretação em que os 

agentes participativos cheguem, numa referência aos três mundos (objetivo, social e 

subjetivo), a uma definição comum da situação” (HABERMAS, 1999, tradução nossa). 

Evidentemente que a definição comum da situação comunicativa, para que seja 

exequível, necessita contar com a participação coletiva dos que estão nela envolvidos. 

Contudo, não estamos dizendo que alternar expedientes de trabalho seja algo inviável. 

Estamos nos referindo aos momentos de tomadas de decisões e resoluções de problemas 

escolares em que é preponderante as inter-relações, o entendimento e consenso entre os atores 

da ação. 

 

[...] Se, para Kant a razão tem sua sede no sujeito epistêmico, que conhece o 

objeto para agir sobre ele, para Habermas, a sede da razão está na 

organização intersubjetiva da fala entre os sujeitos sociais, capazes de 

comunicação. Isso faz com que a relação entre sujeito e objeto deixe de ser 

monológica e passe a ser dialógica e intersubjetiva [...] (RUIZ, 2009, p. 03, 

grifos nossos) 

 

É sobre essa “organização intersubjetiva” que estamos falando. Ela foi prejudicada no 

tocante as assembleias pedagógicas ou administrativas, pois a escassez de participação limita 

perspectivas de diálogos e consensos. Nessas mesmas reuniões pedagógicas e administrativas 

também observamos a presença e participação dos alunos, representados por líderes de sala, 



80 

 

escolhidos durante o ano de 2018, algo que não estava acontecendo em anos anteriores 

conforme relatado por informantes durante a pesquisa. Esse fato nos revela que a ausência da 

participação dos educandos nas reuniões era um limite para um agir comunicativo dentro da 

escola em detrimento do espaço à fala do educando, pois a ausência atual de grêmios 

constitui-se uma lacuna.  

Quanto ao direito a participação do alunado nas assembleias, é algo que pode vir a se 

consolidar como uma reestruturação de um trabalho administrativo-pedagógico que mantém 

relações com o fortalecimento da democratização do acesso à fala apontando indícios do agir 

comunicativo de Habermas, inconscientemente.  

Por ser algo novo para eles, a quantidade de líderes presentes nessas reuniões está 

bastante aquém do esperado, pois de um total de 11 (onze) líderes que foram escolhidos nas 

turmas, apenas uma média de 02 (dois) alunos estavam participando dos encontros que não 

são agendados com bastante antecedência, o que dificulta também a participação. É, de fato o 

início de um caminho longo a ser percorrido na democratização da fala desses alunos, pois 

estes raramente falam, às vezes, apenas quando são arguidos.  

Em relação ao espaço para a fala da equipe gestora com os docentes, pudemos 

observar que a maioria dos docentes falam algo que favorece o diálogo e possíveis 

entendimentos entre gestão e professores. Entretanto, as pautas das reuniões são construídas 

centradas no planejamento da equipe gestora e pedagógica, excluindo a participação dos 

docentes em sua construção. Os discentes participam algumas vezes das reuniões pedagógicas 

e administrativas, mas raramente falam. Assim, convém destacar que, segundo Habermas 

(2004) é apenas através de atos de fala argumentativos e fragilizados quando da voz dos 

discentes que as pretensões de validez podem ser levantadas e questionadas como tais, pelo 

uso da razão comunicativa. 

No que diz respeito à participação dos pais e do conselho escolar nas reuniões 

pedagógicas e administrativas, não há representação, sendo restrita a participação desses 

segmentos apenas em reuniões específicas de pais ou do conselho escolar. Na equipe 

pedagógica observamos um maior diálogo quanto ao planejamento de ações conjuntas, uma 

vez que a comunicação encontrava maior espaço entre esse grupo da equipe gestora. Elas 

aconteciam regularmente, semanalmente ou mediante a necessidade de comunicação. A 

equipe pedagógica mantinha um bom diálogo, tanto entre si como com os docentes. Já com os 

discentes, esse planejamento de ações conjuntas só acontecia algumas vezes, em momentos 

específicos, como no trabalho com projetos. Por meio das ações de fala desenvolvidas pela 

equipe, percebemos uma não hierarquização entre os mesmos, sendo que ambos (apoio 
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pedagógico e coordenador pedagógico) possuem o mesmo espaço de fala. Quando 

conduziram as reuniões observadas, a maioria dos presentes participaram enquanto falantes e 

ouvintes, mantendo-se uma menor participação, apenas, no tocante a fala dos discentes. 

Assim, na descrição de uma reunião pedagógica e administrativa observamos que é 

iniciada enfatizando a importância da participação dos alunos nas reuniões pedagógicas, ali 

representados por líderes de turmas que, inclusive, reivindicaram anteriormente o desejo de 

participar das reuniões. No entanto, salientamos que nessa reunião apenas dois líderes de 

turmas estavam presentes, ambos do turno matutino. Algo que foi justificado pela gestão foi a 

inviabilidade de comunicação com os demais, devido o curto espaço de tempo para a 

realização da reunião, o que nos aponta para problemas com planejamento e ausência de um 

calendário feito com antecedência para que, de fato, pudesse contar com um número maior de 

discentes, algo imprescindível para o incentivo e aumento da participação ativa dos alunos 

nos processos e decisões que envolvem o ensino e a aprendizagem.  

Com isso, ressaltamos a importância da participação e do uso linguístico pelos 

educandos nas assembleias, compreendendo que “a linguagem deve ser entendida não apenas 

como um recurso de representação, mas como um recurso pragmático da interação dos seres 

humanos” (MUHL, 2011, p. 1038). Ao fortalecê-la, a escola contribui para a construção de 

personalidades ativas na construção de uma razão dialógica e intersubjetiva.  

Durante este dia de pesquisa na escola, participamos da reunião com a equipe gestora 

e pedagógica. Retomamos a descrição, pois a pauta da reunião encaminhava a discussão para 

as ações estratégicas expressas no Programa Jovem de Futuro, um programa do Instituto 

Unibanco em parceria com as secretárias estaduais de educação que estabelece metas com 

cada estado parceiro que são repassadas para as regionais – conhecidas no estado do RN como 

DIRECS – e, posteriormente, para as escolas. Nessa feita, a escola participante é parceira da 

implementação do Programa através de sua respectiva diretoria, a 14ª DIREC.  

Percebemos aqui o que nem sempre é colocado para as escolas e seus gestores, apesar 

dos pontos positivos e que podem desdobrar-se em práticas pedagógicas que tragam sucesso 

na elevação qualitativa e quantitativa dos indicadores escolares. Há uma invasão da lógica 

tecnicista do sistema capitalista que chega até às escolas, muitas vezes, com investimento 

financeiro das secretarias para com esses bancos e institutos e vice-versa, em uma negociação 

que se diz qualitativa da educação (tendo seus pontos positivos), mas que delimita aos 

educadores, principais conhecedores dos problemas e necessidades locais, apenas partes do 

planejamento, podando a reflexão e implementação de planos de ações que surjam da reflexão 

na ação. Destarte, enfatizamos, em consonância com Habermas (1996), que nas suas formas 
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“fracas”, o agir comunicativo surge unido a uma racionalidade propositada pelos agentes 

“externos”, corroborando para ações orientadas ao sucesso. 

Dessa forma, as propostas podem até contar com a participação dos sujeitos 

educativos, pelo menos de maneira parcial, já que acreditamos que toda a comunidade escolar 

(representada por segmentos) não seja ouvida para elaboração do plano de ações, pois as 

metas partem de uma escala maior até chegar nas unidades escolares. São metas específicas 

de aprendizagem com cada estado parceiro que são, inicialmente, direcionadas para as 

regionais e, posteriormente, para as unidades escolares. Por essa explicação caracterizamos 

parte das ações do programa como estratégicas, todavia não foram construídas através das 

inter-relações, por conseguinte, despidas da necessária reflexão e contribuição dos educadores 

que estão na prática, fato que direciona para ações distantes de entendimento intersubjetivo. 

Por mais que o plano de ações seja elaborado pelas escolas, esse processo de elaboração 

necessita respeitar a não coerção à fala e a participação, a diminuição da hierarquização e os 

aspectos democráticos que garantam a participação dos envolvidos na escola como um todo, 

para que seja possível visualizá-lo como uma ação guiada pela racionalidade comunicativa ao 

invés de estratégica, já que o mesmo prevê em seu escopo a orientação pela busca de 

resultados. 

Consoante à reunião pedagógica transcorria, não percebemos a participação dos 

docentes na elaboração de tais ações, que são os “aulões” aos sábados para as turmas dos 

primeiros anos. Os professores têm liberdade para opinar sobre a proposta. Porém, nessa 

reunião, ela vem construída pela equipe gestora e pedagógica que indaga se os docentes a 

aceitam. Nesse momento da assembleia os alunos que participavam se mantiveram calados, 

indicando que, apesar de estarem presentes, não se sentiram integrados e instigados a 

participarem expondo suas opiniões. Isso remonta a possíveis hierarquizações por eles 

percebidas, da mesma forma que nós, enquanto pesquisadores, não obtivemos esse espaço 

participativo para a fala, pois não nos foi facultada e nem houve momentos oportunos para 

sua emissão, por mais que tivéssemos algo a colocar. Contudo, próximo ao encerramento, os 

alunos líderes de turmas são requisitados a opinarem acerca das avaliações escolares, ao passo 

que realizam ações de fala que são aceitas pelos presentes. 

Entretanto, entre a equipe gestora e docente não foram notadas coerções quanto á fala, 

exceto um notável distanciamento de um dos participantes da pesquisa, além da ausência de 

coordenação das ações entre si. Os docentes são incentivados a exporem seus pontos de vista 

e o direito à fala para este grupo é ampliado. 
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Por conseguinte, o conhecimento de algo está sempre atrelado a um contexto 

de experiência linguístico-comunicativa: em situações normais, nas quais as 

ações e os conhecimentos não são problematizados, esse contexto representa 

o mundo da vida comum; em situações problemáticas ou em conflitos 

epistemológicos, esse cenário é o do discurso, ao qual recorrem os diversos 

sujeitos para justificar suas posições acerca de algo no mundo, de modo que 

se convençam mutuamente e também aprendam uns com os outros 

(CASAGRANDE; BOUFLEUER, 2018, p. 138). 

 

O trecho discorre sobre as ações que se desenvolvem em situação em que os sujeitos 

não avançam do mundo da vida comum em direção ao discurso, em que se faz necessário 

problematizar a ação para que haja comunicação orientada ao entendimento, caso contrário os 

agires se movem em torno do instrumental ou estratégico, impelindo os processos 

intersubjetivos. 

Por meio do registro dessa observação de reunião, podemos compreender que 

existiram momentos em que as ações se conduziram de forma comunicativa, apesar de que, 

em sua maioria, estavam sendo guiadas por ações estratégicas. Não obstante, destacamos uma 

forte influência do mundo sistêmico sobre o mundo da vida da escola em sua ação cotidiana, 

com um incremento de transferência de responsabilidades que são inerentes aos poderes 

estaduais que estão sendo delegados a órgãos exteriores à educação escolar, exteriores ao 

chão das escolas, conforme evidenciamos na ação de fala registrada na observação de um 

participante ao afirmar que o Instituto Unibanco requereu informações acerca das maiores 

dificuldades da escola, sendo informado que era a falta de professores. Alguns elementos, 

como a questão burocrática e o fator tempo, se somam na colaboração para o gerenciamento 

das problemáticas encontradas no cotidiano das escolas ficando a cargo do mundo do sistema. 

(BOTLER, 2015) 

Em relação à pesquisa documental nas atas de reuniões administrativas e pedagógicas, 

realizamos leitura de dezenove atas correspondentes ao triênio 2016-2018, contidas em livro 

destinado ao registro do andamento dos programas em curso, nos quais a escola estava 

vinculada a saber, Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino Médio (PROMEDIO). Entretanto, salientamos a inobservância 

do registro de atas de reuniões dessa natureza durante o ano de 2016 e não há registro 

explicativo para ausência das reuniões durante esse ano. Desse modo, percebemos somente 

um corte na escrita das atas no ano de 2015 para o de 2017, que podem ter sido registradas em 

outro livro de atas da escola. 

Por meio da leitura analítica, percebemos que as primeiras atas possuem a 

característica de registros sucintos, porém frequentes, alternados entre semanalmente e 
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quinzenalmente. Relatam a adesão ao Programa Promédio, assim como o preenchimento dos 

projetos referentes ao programa, com a observância de ações instrumentais e estratégicas que 

se dirigiam pela operacionalização de trabalhos burocráticos que se restringiam à participação 

de professores e funcionários e que se evidenciam por demandas sistêmicas que exigem 

agilidade e cumprimento de prazos. Muhl (2011) nos alerta a respeito dessa tendência quando 

destaca a forte influência da ideologia tecnocrática, caracterizada pela exigência dos avanços 

das razões instrumentais e estratégicas na vida da escola numa expansão cada vez maior do 

mundo sistêmico de forma tal que, até a cultura da escola passa a sofrer intervenções. 

As atas analisadas apresentam também a indicação de que o início das reuniões e 

posse da fala são conduzidas, majoritariamente, pelo gestor(a), com exceção de, 

aproximadamente, quatro assembleias que não foram conduzidas apenas pela primeira pessoa 

da gestão escolar. Essa percepção se descortina como estando relacionada aos processos 

hierárquicos ainda existentes nos espaços escolares. Esses mesmos processos hierárquicos não 

inibem, mas limitam as ações de fala dos docentes que foram evidenciados quando, em três 

registros de reuniões, notamos a ação de fala de apenas um docente e a ausência da 

participação do conselho escolar, justificado em ata como ausentes por esquecimento, 

tornando-se extensivo também a ausência dos alunos, dos pais, enfim, da comunidade escolar.  

Para além de tais limitações, ainda são percebidas, pela leitura minuciosa das atas, 

uma enxurrada de projetos que chegam à escola despidos de racionalidade comunicativa e 

crítica. São elencados como projetos que chegam à escola para somar, na voz da equipe 

gestora, que relata a falta de interesse por parte dos docentes. No entanto, compreendemos 

que os docentes não devem ser culpabilizados pela ausência de interesses por algo que 

continua sendo arquitetado por supostos ‘produtores do conhecimento’ para ser ‘executado’ 

pelos professores que se encontram na ponta do processo. Que racionalidade é essa que guia o 

ensino, as políticas e o processo de ensino e aprendizagem quando da condução e 

implementação de programas e projetos? 

 Botler (2015, p. 109) nos auxilia na reflexão das racionalidades que estão por trás dos 

sistemas organizacionais ao escrever que: 

 

Os atores são como vários mundos, com lógicas próprias, com conceitos 

diferentes. Essas racionalidades atravessam qualquer mundo, inclusive a 

escola, trazendo, por exemplo, a exigência da negociação. Quando a 

negociação não existe, pode significar que uma das lógicas pode estar sendo 

predominante, bem como que outras estejam sendo tolerantes (Grifos da 

autora).  

 



85 

 

 Ao discorrer sobre a exigência da negociação, a compreendemos como um 

entendimento advindo da razão comunicativa, já que a negociação envolve consensos entre os 

agentes ativos na comunicação. Quando estes inexistem, geram desequilíbrios no mundo da 

vida, numa relação polarizada entre ações que predominam e, por isso, se mantém por meio 

de uma prática repetitiva e, às vezes inconsciente de aceitação do que lhes é outorgado por 

meio de uma razão que supostamente justifica os meios em detrimento dos fins. 

As escritas das atas também indicam outros fatores que diminuem os espaços para 

ações comunicativas, pois as reuniões tomam grande parte do tempo com informes. Tempo 

esse que poderia ser destinado ao diálogo e construção de entendimentos e consensos, em 

detrimento do vasto tempo destinado a cobranças técnicas e prestações de contas. Essas e 

outras ações de fala nos fazem refletir a respeito das racionalidades que ainda predominam na 

educação brasileira, tendo em vista que a racionalidade comunicativa perpassa os vários 

contextos em que se desenvolve a linguagem e que exigem que os participantes tomem 

posições a respeito das pretensões de validade criticáveis (HABERMAS, 1996). 

As decisões conjuntas são raras e esporádicas mesmo quando percebemos indícios de 

preocupações que envolvem a construção coletiva. Não há evidências na escrita de processos 

intersubjetivos quanto às metas e ações, pelo menos em se tratando desse material ora 

analisado. 

Notamos um avanço cada vez maior do mundo do sistema e das ações características 

desse mundo no espaço escolar, quando do relato de metas a serem atingidas enquanto Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) por meio da avaliação dos sistemas de 

ensino, priorizando a execução de demandas por órgãos financiadores da educação, como o 

Banco Mundial. Entretanto, percebe-se que as instituições escolares, algumas vezes, afastam 

de si a racionalidade crítica e criativa, pois, mesmo sabendo da necessária reformulação e 

importância que permeia o PPP das escolas, delegam atribuições individuais quando deveriam 

ser coletivas a sujeitos específicos do espaço escolar. 

Com características que priorizam as deliberações em detrimento dos processos, 

encontramos falas que foram apenas ecoadas, mas não partilhadas nem validadas no seu lugar 

de voz quando encontramos registros das vozes dos alunos ditas através dos docentes no que 

tange as suas reinvindicações. 

Contudo, felizmente os questionamentos começaram a aparecer através das falas da 

equipe da diretoria regional que coordena o PIP (Programa de Inovação Pedagógica), quando 

salienta a importância do trabalho coletivo e do conhecimento dos alunos e pais em relação ao 

Programa. A esse respeito, Casagrande e Boufleuer (2018, p. 136) indicam que: 
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À instituição escolar, em suas funções básicas, pode ser atribuído o papel de 

ser instância de aprendizagem cultural, de integração social e de 

socialização. Nesse cenário, a escola também consiste num espaço e num 

tempo privilegiado de interação, o que denota a existência de um vínculo 

estreito entre a educação, a integração social e a reprodução da 

solidariedade. (2018, p. 136) 

 

Cabe aos professores a reflexividade para a função social da escola que extrapola a de 

inserir indivíduos ativos no mercado de trabalho, como apregoa o mundo sistêmico, 

corroborando para o enfrentamento do mesmo pela visão crítica que reforça a escola como um 

ambiente de integração, emancipação e desenvolvimento social. 

Com essa percepção é que a escola, participante da pesquisa, começa a incentivar, 

mesmo que timidamente, a participação dos alunos nas assembleias administrativas e 

pedagógicas a partir do ano de 2018. Ano em que ocorreu a eleição de líderes e representantes 

de turma.  Inicia-se ou retoma-se o despertar dos alunos e da escola para a importância nas 

discussões e tomadas de decisões.  

Por outro lado, mesmo visualizando como avanço o espaço que ora se abre aos alunos, 

Ruiz (2006) apresenta e discute formas de conduções de assembleias escolares numa 

perspectiva habermasiana que incluem o entendimento conjunto das finalidades de tais 

assembleias em um processo inicial de mobilização escolar, em que são elencadas e discutidas 

temáticas referentes ao convívio escolar e relações interpessoais. 

Pautas compartilhadas também são adotadas na proposta de Ruiz (2006) em que é 

fixado um cartaz em lugar acessível dividido com felicitações e críticas a serem discutidas em 

plenária, abrindo espaço para manifestação, ou não, de fala do autor da ideia posta no cartaz. 

Outros critérios também são considerados, como a periodicidade das reuniões e a rotatividade 

dos participantes que, nessa proposta, não deve ser fixa, especialmente com relação às 

assembleias de sala de aula, dando oportunidade a todos que queiram participar (RUIZ, 2006). 

Em uma ata do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito) há o registro de 

coordenação da assembleia pela equipe pedagógica que almejou um maior envolvimento com 

o trabalho coletivo de planejar, realizando alguns debates em plenária que buscavam o 

consenso. Na escrita da ata percebemos que algumas decisões, na referida instituição, não são 

tomadas considerando a comunidade escolar e que existe a necessidade de consultá-la.  

Ocorrem também muitos dissensos sobre problemas envolvendo a 

interdisciplinaridade. Projetos que acabam por retirar os alunos das aulas regulares em horário 

de aulas, conforme foi relatado por informantes durante a observação em campo, além de 
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vários indícios da necessidade de construir entendimentos e consensos aparecem enfática e 

explicitamente nas atas. Dessa maneira, julgamos que a obra de Habermas contém potencial 

para desenvolver o debate e a reflexão necessária ao campo educacional no que concerne a 

ampliação da participação democrática por meio do entendimento. (CASAGRANDE; 

BOUFLEUER, 2018). 

Destarte, percebemos na escrita das atas mais recentes que se começam a resgatar os 

processos e os espaços para a ação comunicativa mais dinâmicos, coletivos e intersubjetivos, 

por meio da discussão avaliativa das ações, pontos fortes e fracos, registrados nas atas e 

observados nas reuniões pedagógicas. Quisera possam desengessar, pelo menos um pouco, as 

racionalidades tão arraigadas ao mundo do sistema que se mantém por meio das hierarquias e 

dificultam os consensos, conforme percebemos nas entrevistas com os docentes, diminuindo, 

com isso o espaço que poderia ser melhor gerenciado para ação comunicativa com vistas ao 

entendimento intersubjetivo. 

 

3.2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: ENTRE RACIONALIDADES E 

PARTICIPAÇÕES 

 

Entendendo o PPP como um documento coletivo, flexível, e como materialização das 

ações que se desenvolvem nos espaços escolares, é que destacamos sua importância como 

ferramenta capaz de promover a fala da comunidade escolar, os processos democráticos e, 

consequentemente, o entendimento livre de coerções. Compartilhamos do entendimento de 

Veiga (1998) quando afirma que, por meio do Projeto Político Pedagógico, as coerções 

podem ser minimizadas e a autonomia pode ser expandida, havendo, nesse sentido, 

possibilidade de a escola se constituir como um espaço público, de diálogo e de debate. 

Ruiz (2009) nos informa que hoje, mais do que nunca, podemos avançar 

democraticamente na colaboração, enquanto escola, para a formação de sujeitos críticos, 

através de um processo de formação e participação, que pode ocorrer a partir de uma ação 

comunicativa e participativa de todos os envolvidos que compõem a comunidade escolar. 

Dessa maneira, é que sentimos o desejo de lançar um olhar analítico e interpretativo acerca do 

PPP da escola campo de pesquisa, que teve sua última atualização no ano de 2015. 

De antemão, já chama a nossa atenção a formação do grupo de sistematização para 

elaboração do documento que aparece na contracapa do projeto. Neste grupo, não há 

informação sobre o nome do representante do órgão consultivo e deliberativo da escola, a 

saber, o presidente do Conselho Escolar. Se há participação deste representante, está 
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implícita, ao contrário dos demais representantes do Conselho que tem seus nomes elencados: 

representante dos professores, funcionários e pais; assim como também não constam os 

nomes de alunos como representantes da classe estudantil, que poderiam ser líderes de sala, 

representantes de grêmio estudantil, ou os próprios membros do Conselho Escolar da 

categoria dos discentes, formado por alunos que, geralmente, são interessados pelas ações 

concernentes à escola e ao processo de ensino e de aprendizagem. 

No entanto, mesmo percebendo essa lacuna informativa, salientamos a participação da 

equipe gestora, representada por seus 04 (quatro) membros, a saber: diretor, vice-diretor, 

apoio pedagógico e coordenador pedagógico. No que se refere às observações realizadas 

nessa pesquisa, é oportuno mencionarmos também que o referido projeto já se encontra em 

fase de atualização no corrente ano, algo de suma importância, conforme informações 

coletadas nas pesquisas exploratórias e de campo, fornecidas por informantes “chaves”. No 

entanto no período em que estávamos em campo, não participamos de mobilizações da 

comunidade escolar, no sentido de sua reestruturação, o que nos remete a questionamentos 

sobre como são realizadas as construções e atualizações dos PPPs nas escolas. Há realmente 

participação democrática e construção no sentido coletivo? 

Faz-se necessário enfatizarmos que, através da leitura analítica que fizemos do PPP da 

escola pesquisada, apesar da falta dos membros citados no processo de sistematização do 

referido projeto, é perceptível, na escrita do texto, o entendimento que a escola tem de que o 

PPP é um instrumento que confere maior autonomia e que está para além de ser apenas um 

conjunto de metas, objetivos e estratégias, se constituindo, pois, como um documento que 

exige mudanças de mentalidades e maior participação, de forma a fortalecer a gestão 

democrática. (EEJI, 2015)  

À vista disso, é que Ruiz (2009) enfatiza o quão complexo e necessário é discutirmos 

sobre a gestão democrática nas escolas, uma vez que estamos incluídos em um mundo do 

sistema que privilegia o individualismo, e que a gestão democrática, nas escolas, vem sendo 

destituída da sua função pelos processos de burocratização, sendo entendida erroneamente até 

como uma forma de desresponsabilizar o Estado da parte que lhe cabe, em fornecer os 

subsídios necessários para que a educação aconteça, entre eles a formação e a capacitação dos 

profissionais. 

Entendemos a urgência de direcionarmos o nosso olhar para a necessidade de que o 

processo de comunicação, gerador de entendimento e de consenso, seja percebido como uma 

possível mola mestra dos processos democráticos nas escolas, sendo o PPP um viabilizador 

do lugar de fala e de ação que cada um tem no espaço escolar. O documento se configura 
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como um dos instrumentos que melhor pode ser usado na efetivação de uma escola 

comunicativa e democrática. Acreditamos que ampliando o direito a fala pela ação 

comunicativa, teremos melhores condições de ir de encontro ao sistema instrumental e 

estratégico, o qual, muitas vezes, prevalece a vontade de uma minoria escolar, em detrimento 

de ações partilhadas pelo entendimento intersubjetivo. 

Através da leitura do PPP da escola participante, encontramos elementos que se 

reportam à importância do mundo da vida dos alunos. “Posturas necessitam serem revistas, no 

sentido de equalizar a distância sempre crescente entre teorias aprendidas no ambiente escolar 

e na vida do aprendiz” (EEJI, 2015, p. 06). No entanto, não faz menção às formas pelas quais 

essas posturas podem ser revisitadas, não aponta um viés teórico que traga respaldo para tal 

entendimento, sendo a ação comunicativa uma possibilidade, por nós elencada, de 

encurtamento da distância entre conteúdos exigidos pelo mundo do sistema e sua relação com 

o mundo da vida dos educandos.  

Habermas (1987) explica o diferencial que o conceito de mundo da vida, defendido em 

sua teoria, tem em relação ao conceito de mundo da vida encontrado na Filosofia da 

Consciência, em que os sujeitos partilham apenas de momentos, de alguns fragmentos de 

mundo da vida que podem ser compartilhados, em que não há abertura para problematização, 

isso porque as ações dos sujeitos estão coordenadas para atingir finalidades pré-determinadas. 

Nestes casos de agir, temos a predominância do agir instrumental ou estratégico com 

sérias limitações, quando comparados ao agir comunicativo, o que dificulta o processo de 

partilha possível, através do mundo da vida. 

 

O mundo da vida é, por assim dizer, o lugar transcendental em que o falante 

e o ouvinte se encontram; em que a afirmação de que suas emissões estão de 

acordo com o mundo (com o mundo objetivo, subjetivo, com o mundo 

social) pode ser considerada reciprocamente; e na medida em que podem 

criticar e expor os fundamentos dessas reivindicações de validade, resolver 

sua divergência e escolher um acordo (HABERMAS, 1987, p. 179, 

Tradução nossa). 

 

A importância da ação comunicativa para a ação educativa se constitui no 

desenvolvimento do pensamento crítico, já que, o que é dito por quem quer que seja não deve 

constituir-se em verdade absoluta. Destarte, através do encontro em um horizonte 

compartilhado de ideias, podem ser gerados, de maneira recíproca, acordos intersubjetivos, 

fazendo-se necessário na prática comunicativa, realizada cotidianamente, atingirmos o nível 

de problematização (HABERMAS, 2002). 
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Também nos chama a atenção na leitura que realizamos do PPP, a importância dada a 

um bom relacionamento entre professor e aluno, no sentido de tornar a aprendizagem mais 

significativa e, por conseguinte, dialogada, algo imprescindível no desenvolvimento de uma 

ação comunicativa. Sob esse prisma, citamos Freire (1996) que em sua obra Pedagogia da 

Autonomia discorre sobre a relevância que a prática pedagógica tem na vida dos educandos, 

na medida em que o educador (a) desenvolve a sensibilidade ética de que o trabalho 

pedagógico é aquele que, antes de qualquer coisa, está envolto de gente, em um processo 

inacabado e de contínua busca, tanto pelo docente, quanto pelo discente. 

A aprendizagem está quase sempre envolta de gente e de busca de sentido, tanto pelo 

aluno como pelo professor. Nesse sentido, ela se torna mais dinâmica, na medida que o 

professor não deseja atingir apenas uma meta, uma finalidade, uma estratégia, no sentido 

instrumentalizado das ações. Assim sendo, a práxis pedagógica cumpre sua função no 

momento em que os atores educacionais são vistos como gente comunicativa que estão ali 

para falar; ouvir; construir e descontruir conhecimentos, por meio da racionalidade que guia 

as suas ações. 

Como podemos ver o outro como falante se não estivermos dispostos a ouvi-lo? Para 

que se construa diálogo é necessário que alguém esteja disposto a falar e que outro alguém 

esteja disposto a ouvir, ou vice-versa. No sentido da coordenação da ação que vise chegar a 

um entendimento a respeito de algo, afirmamos que para que assim possamos nos referir a 

este mundo da vida, quase sempre compartilhado, mas pouco comunicado, necessitamos 

desenvolver a competência comunicativa, pois, acima de qualquer coisa, estamos falando de 

gente, não somente o aluno, mas também o pai, o colega, o professor, o funcionário, entre 

outros. 

Na ação comunicativa, a premissa para se estabelecer a comunicação e, 

posteriormente, o entendimento ou o consenso, é que haja a presença de dois atores dispostos 

a estabelecer a comunicação, algo que, no espaço escolar, não se restringe somente ao 

processo de ensino e de aprendizagem e à relação professor/aluno, uma vez que a ação 

comunicativa necessita ser vivida por todos os sujeitos que fazem a escola, sendo por nós 

compreendida como uma proposta teórico-metodológica relevante para possíveis novos 

direcionamentos à comunidade escolar na construção dos seus projetos. Portanto, apesar de 

possuírem seus respectivos lugares nas discussões pedagógicas, percebemos, ainda, de modo 

marcante, formas de ações, explicitadas no PPP da escola, que se direcionam para 

instrumentalizações e ações estratégicas, em detrimento do agir comunicativo, como por 

exemplo, a preocupação com a elevação do IDEB e demais avaliações. 
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Na justificativa apresentada no documento, notamos veementemente a preocupação 

com a melhoria da qualidade de ensino ofertada na instituição, algo primordial para o 

desenvolvimento de todos os envolvidos com a escola e que ocupa, a nossa ver, o primeiro 

plano no campo do projetar-se pedagogicamente. Mas, por outro lado, entendemos que o 

sentido da qualidade está ainda atrelado à elevação dos índices educacionais. Em seu PPP, 

encontramos a seguinte afirmação: “Desta maneira, a escola buscará todos os meios possíveis 

para viabilizar suas propostas, visando acima de tudo melhorar a qualidade do ensino nesta 

Instituição e, consequentemente, elevar o IDEB” (EEJI, 2015, p. 07). No entanto, essa 

preocupação é passível de entendimento porque o mundo sistêmico, do qual a escola é parte 

integrante guia-se por esses aspectos de desenvolvimento ranqueado, uma vez que se encontra 

localizado “no espaço de intersecção entre mundo sistêmico, representado pelo subsistema 

político e econômico e o mundo da vida” (LONGHI, 2005, p. 12, grifos do autor) 

Desse modo, sendo a escola um lugar que se divide entre mundo do sistema e mundo 

da vida, se faz necessário que essa visão esteja mais explícita nos dias de hoje. É crescente a 

expansão do mundo do sistema sobre a instituição escolar, para que não venha a perder sua 

característica educativa, de produtora de saberes e não somente reprodutora, como o mundo 

do sistema almeja que ela seja. 

A compreensão de que a elevação dos índices ocupa um lugar específico na projeção 

da qualidade que a escola almeja alcançar veio também com a percepção da enfática vontade 

que a escola explicita em seu projeto de desenvolver-se, buscando atingir metas contidas no 

Plano de Ação, e no PDE. Esperamos que estas metas, possam ser cada vez mais construídas, 

através da comunicação, do alargamento da participação de toda comunidade escolar e do 

direito à fala, em espaços de gestão democrática. 

As racionalidades, que se encaminham para a gestão democrática, são explicitadas no 

texto do PPP, incluindo o entendimento, que envolve a complexidade trazida pelos novos 

tempos, que despertam e conduzem a escola para que ela esteja atenta à reestruturação social 

e consequente socialização do saber (EEJI, 2015). Entretanto, mesmo elencando essas 

racionalidades, o PPP é enfático ao revelar entraves, tais como: como carga horária excessiva, 

falta de professores para algumas disciplinas (EEJI, 2015), os quais fazem parte das diversas 

realidades brasileiras, que acabam dificultando o desenvolvimento e aprimoramento da práxis 

pedagógica, já que a formação continuada não se efetiva conforme a necessidade dos 

professores o que não podemos considerar como aspectos positivos na construção de uma 

identidade própria escolar. 
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A identidade escolar para ser construída necessita contar com uma racionalidade que a 

guie, no sentido da participação, da democratização e do entendimento entre os pares, 

aspectos que coadunam com a racionalidade comunicativa, defendida por Habermas (1999), e 

que, no entanto, ainda precisam ser amadurecidos na escola participante. Durante esse tempo 

em que estivemos em campo não presenciamos, mesmo na esfera da observação participante, 

que diz respeito à equipe gestora e pedagógica, ações conjuntas de mobilização da equipe na 

construção e atualização do PPP da escola. 

Outros fatores que reforçam o não fortalecimento das identidades escolares dizem 

respeito a constantes mudanças em programas que afetam os currículos das escolas. Estas 

mudanças refletem a inconstância de tais programas, sendo instituídos algumas vezes por 

portarias. Um exemplo foi com o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), “[...] instituído 

pela portaria nº 971, de 09/10/2009, que foi criado para fomentar propostas curriculares nas 

escolas de Ensino Médio [...]” (EEJI, 2015, p. 20), e a recente Reforma do Ensino Médio, que 

são aligeiradas pelo poder público, guiadas por razões estratégicas, (PAIVA; CARNEIRO, 

2018). 

Reiteramos que, possivelmente, os entraves quanto ao aumento da qualidade do 

ensino, ofertado nessa etapa da educação básica (ensino médio), se deem mediante ações que 

não ouvem os educadores e os alunos, tampouco a comunidade escolar em sua totalidade, pois 

são guiadas por razões instrumentais e estratégicas.  

Não cabe a escola, enquanto instituição de produção do conhecimento, esperar por 

essa mudança de racionalidade política dos seus governantes, uma vez que as modificações na 

sociedade começam pelas mudanças nas personalidades dos indivíduos que as formam, 

fazendo-se necessário um resgate das dimensões político/pedagógicas na escola em tela, pois 

essas mudanças “[...] pressupõe uma construção participativa que envolve ativamente os 

diversos segmentos escolares” (EEJI, 2015, p. 23). Tal resgate é indispensável para a melhoria 

da qualidade de ensino, ofertada na instituição, indo ao encontro dos objetivos, às metas e 

ações traçadas ainda no ano de 2015, que mesmo antigas, pelo desgaste do tempo, continuam 

atuais na busca por ações mais participativas, comunicativas e dialógicas, pois envolvem o 

fortalecimento da gestão democrática, a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, o 

fortalecimento da participação dos pais e a ampliação do exercício da cidadania (EEJI, 2015). 

No que diz respeito à sistematização das participações e ao modo como os docentes 

veem a construção e reelaboração do PPP na escola, P2 enfatiza na entrevista que já 

participou, mas não cita se está participando atualmente. No desenvolver da sua fala, notamos 

uma indefinição quanto a forma que o PPP é construído. O participante não detalhou como 
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acontece a construção do referido documento, criticou e pontuou que muita coisa é inserida no 

projeto, mas que fica apenas no papel, não sendo colocada em prática (P2, 2018). Porém, 

outro docente discorreu que, este ano, já se reuniram para realizar a leitura de partes do PPP 

que precisavam ser “remodeladas”, pois o PPP estava já bastante ultrapassado.  No entanto, 

não inferimos a continuidade da ação de atualização do referido documento, na observação 

participante, pois há contradição ao discorrerem que geralmente as escolas delegam a função 

de construção do PPP a uma ou duas pessoas da equipe gestora (P1, 2018). 

Ainda sobre o aspecto da construção e participação no PPP, indagamos se o docente 

participou de momentos para essa construção, que acabam revelando como é percebida e 

realizada a construção do PPP na escola pesquisada.  

 

[...] sim, porque ele precisava ser remodelado, e queria participação da 

gente, porque geralmente as escolas delegam uma pessoa pra ficar, 

geralmente é o coordenador, suporte. Esse ano foram dois dias, a gente 

ficou de manhã e tarde lendo as partes que precisavam serem remodeladas e 

estavam muito ultrapassados os dados, de duas ou três gestões atrás. Então, 

eu não sei como está hoje o PPP, mas eu já participei sim da construção, 

dois ou três anos atrás (P1, Martins, 2018.) 

 

Na contramão da prática de enxergar o PPP como instrumento apenas burocrático, que 

pode ser construindo individualmente ou por um grupo específico de educadores, Veiga 

(1998) ensina que o processo de construção do PPP é dinâmico, exigindo um esforço coletivo 

de todos os atores escolares, na busca pela efetividade e respaldo participativo, para que as 

instituições possam desenvolver-se legitimamente em seus processos democráticos. 

Sobre a importância do PPP e sua função no espaço escolar, P3 o vê como norteador 

das principais atividades, mas relata que nunca participou da construção do documento e que 

o entende como sendo um trabalho burocrático, de responsabilidade da equipe gestora e 

pedagógica (P3, 2018). O posicionamento do P3 evidencia uma contradição, pois afirma que o 

compreende como sendo um documento que serve como referência para o trabalho das 

escolas, contudo, deve estar a cargo somente da equipe gestora e pedagógica. A percepção 

desse participante não se coaduna com o nosso entendimento, posto que compreendemos que 

o PPP presume um trabalho intersubjetivo e que, por isso, necessita estar pautado pela razão 

comunicativa, de tal modo que permita e incentive a participação real da comunidade escolar. 

A LDB 9394/96 reitera, no Artigo 14, inciso I, a necessidade da participação dos 

profissionais da educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico de cada instituição 

escolar, para que, assim, possam se manifestar os princípios da gestão democrática. Além do 
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mais, Vasconcelos (2002) define o PPP como sendo o plano totalizador da escola, que parte 

de uma sistematização não definitiva de ideais a serem perseguidos, perpassado também por 

referenciais teóricos e metodológicos que se coadunam com a prática pedagógica e que deve 

definir o ideal educativo que a escola almeja alcançar. 

Concordamos com o pensamento de Vasconcelos (2002) quando ele diz que para que 

o PPP possua base e reflita a racionalidade de uma escola, este necessita ter como norte um 

referencial que guie as ações a serem trilhadas em conjunto no espaço escolar. Nessa 

perspectiva, visualizamos o PPP como instrumento que pode ser ponte para a ampliação da 

participação da comunidade escolar. Casagrande (2009) discorre que não estejamos 

enganados na perspectiva de que pela ação comunicativa teremos, a todo o momento, ações 

possíveis de serem perpassadas pelo entendimento contido nos atos de fala. Isso seria utópico 

da nossa parte, já que acreditamos que a razão comunicativa se descortina como possibilidade 

de descolonizar o mundo da vida, de forma que o PPP se apresenta como uma alternativa para 

a materialização da ação comunicativa. 

 No entanto, para que ocorra a ampliação e o fortalecimento dos espaços para a ação 

comunicativa, se faz necessário pensarmos sobre as racionalidades que desencadeiam as 

ações, pois de acordo com o contexto das ações, quanto mais as ações forem voltadas para o 

entendimento, maior será o potencial qualitativo de racionalidade comunicativa daquela 

instituição (LONGHI, 2005). 

 

3.3 AS RACIONALIDADES, AÇÕES PEDAGÓGICAS E SEUS CONTEXTOS 

 

As racionalidades que limitam a ação comunicativa, em qualquer espaço em que ela 

queira se desenvolver, são a razão instrumental e a razão estratégica. Desse modo, há, nas 

racionalidades mencionadas, uma desigualdade de desenvolvimento em relação à 

racionalidade que perpassa o mundo da vida, ou seja, a comunicativa, num processo que 

prioriza a instrumental em detrimento da ético-social. Para Casagrande (2009), essa 

desigualdade desencadeia-se através de modos que exercem uma tipologia de dominação das 

ações, comuns no cotidiano das pessoas, mas que são melhores ativadas quando o mundo 

sistêmico começa a se sobrepor ao mundo da vida, exercendo uma espécie de colonização. 

Na busca pela investigação de práticas pedagógicas intersubjetivas, por meio do 

roteiro de observações direcionado à ação docente, constatamos, com relação às ações 

repetitivas, que aconteceram nas aulas, que nem sempre os docentes incentivam a fala dos 

alunos e isso tem uma relação intrínseca com os objetivos a serem perseguidos e com a 
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metodologia utilizada na aula. Entretanto, muitas vezes, ações horizontais foram ser 

percebidas e registradas em diário de bordo nas práticas pedagógicas dos três docentes 

participantes, principalmente, quando a metodologia favorecia a ação participativa do aluno, 

como sujeito ativo na construção do conhecimento, através dos seminários, de debates, de 

trabalhos grupais, entre outros. Desse modo, em uma aula expositiva e não dialogada apenas 

um ou dois alunos interagiram, com vistas a construir entendimento, algo que se aproxima de 

monólogos, o que muda de figura, quando a aula é dialogada, apresenta problemas a serem 

solucionados e pesquisas a serem realizadas, principalmente em sentido coletivo. Assim, a 

intersubjetividade construída na relação comunicativa com o outro, aparece como crucial no 

favorecimento do ensino-aprendizagem, entre os alunos e os educadores.  

Ao iniciarmos a pesquisa de campo, adentramos os espaços da gestão e da 

coordenação pedagógica, salas demarcadas para o desenvolvimento desse trabalho específico 

da escola, gerir, coordenar e apoiar professores e gestão, nas mais variadas tarefas escolares 

diárias. Nessa empreitada, a observação das práticas possibilitou o conhecimento de alguns 

contextos que relaciona-se aos saberes que constituem a formação dos participantes da 

pesquisa. O primeiro deles é o contexto pedagógico e experiencial de cada participante, 

marcado pela sua ação prática cotidiana, de desenvolvimento do seu trabalho e das 

inquietações que envolvem o processo de ensinar e aprender, algo que também permeia o 

nosso contexto, enquanto pesquisadores, na constituição do problema de pesquisa em relação 

a importância da comunicação que prime pelo entendimento no espaço da escola.  

As ações pedagógicas que envolvem a função do apoio pedagógico na escola não são 

por nós desconhecidas, por esse motivo tivemos certa facilidade em conseguir dialogar com a 

equipe gestora e também com os docentes. Nesse sentido, compartilhamos uma experiência 

com o trabalho pedagógico em outra escola pública, que acontece  há 06 (seis) anos, de forma 

que, não nos esquecendo que a familiaridade com o objeto de estudo é possível por sermos 

sujeitos sociais complexos e não nos despimos de nossas subjetividades como presumia a 

pesquisa positivista, embora seja necessário relatar que o desafio inicia-se por tentar realizar 

uma leitura das ações pedagógicas investigativa e reflexiva, buscando adotar um certo 

“estranhamento” característico e necessário na pesquisa etnográfica, em relação aquilo que 

muitas vezes nos parece óbvio.  

São nas práticas pedagógicas que os educadores sistematizam os saberes, criando uma 

espécie de teoria pedagógica, formada pelos seus saberes teóricos e práticos, confrontados 

cotidianamente com aprendizagens e experiências que coadunam numa ação pedagógica 

reflexiva de construção da práxis pedagógica (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013). Durante a 
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pesquisa presenciamos momentos de construção da práxis pedagógica, tanto nossa, enquanto 

sujeitos que afetam e que são afetados pelas ações, como também dos participantes da 

pesquisa, tendo em mente que a práxis pedagógica impõe uma certa clareza sobre o que 

orienta o agir (CASAGRANDE, 2009). 

O registro em diário de bordo nos trouxe uma reflexão sobre a importância da clareza 

que orienta o fazer pedagógico. Na observação participante de duas aulas do P3, que estavam 

agendadas para a apresentação de vários grupos de trabalho com seminários, o docente, 

mesmo em meio a uma quebra de normas por parte dos alunos, que não chegaram na hora 

estabelecida para a apresentação, não pensou simplesmente em punir os alunos deixando-os 

sem realizar a atividade, antes pensou no que estava a orientar a sua ação e pelo acordo deu 

aos educandos a possibilidade de construírem a aprendizagem. 

No trabalho pedagógico, o diálogo necessita ser uma marca constante nas teias do 

ensino, tanto entre os pares, como entre os educandos. Assim, conforme o pensamento de 

Freire (1989), o educador sabe que a palavra é algo estritamente vinculado ao mundo vivido 

das pessoas, sendo esse conhecimento do mundo composto por ações comunicativas e 

intersubjetivas, que envolvem o outro em um pano de fundo, encontrado no mundo da vida. 

Dessa forma, a relação comunicativa necessita se fazer presente na ação docente de forma 

corriqueira. Para Habermas (1996, p. 117), “seria pura e simplesmente impossível alguém 

saber o que é compreender o significado de uma expressão linguística se não soubesse como 

utilizá-la de forma a entender-se com outrem acerca de algo”. 

Portanto, a linguagem desempenha sua função no mundo da vida, a priori, como 

bússola para o entendimento. A princípio, não refletíamos sobre o porquê das interlocuções 

mais frequentes com os participantes da gestão pedagógica, por isso, encarávamos com 

normalidade as conversas informais nas observações participantes. Mas, pelo estranhamento e 

reflexão, percebemos que tal abertura estava permeada pelo contexto pedagógico e 

experiencial, partilhado pelo mundo da vida dos participantes, formado pelo apanhado dos 

vários saberes, disciplinares, curriculares, experienciais e da tradição pedagógica, dos quais 

compartilhamos, enquanto portadores de saberes e práticas, do campo da pedagogia,20 

enquanto ciência, e do campo do trabalho na função de apoio pedagógico de uma outra escola, 

no mesmo município do desenvolvimento da pesquisa, no estado do RN  . 

Fora desse espaço pedagógico (da gestão pedagógica), nas salas da direção e 

coordenação os diálogos entre nós e os pares existiam, mas sem a mesma abertura 

                                                
20 Casagrande (2009), assim como Gomes (2007) conferem a pedagogia como sendo, enquanto ciência, uma 

espécie de sistematizadora de saberes educativos. 
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proporcionada pelo saber pedagógico, advindo das disciplinas, da experiência da pedagogia, 

que por sinal era a mesma formação de um participante da pesquisa, com quem dialogávamos 

frequentemente. Durante esse tempo em campo, aproximadamente três meses, os diálogos 

ocorriam como se fossemos fidedignamente membros daquela equipe pedagógica. Essa 

abertura, percebida no campo da gestão e coordenação pedagógica, não era a mesma em 

relação ao grupo de participantes em sua totalidade, tampouco em relação aos demais 

membros da equipe escolar. O contexto do saber pedagógico era outro, acompanhado de 

outras formações disciplinares e de suas respectivas “funções” vigentes na escola no período 

de desenvolvimento da pesquisa, que culminavam para lacunas comunicativas existentes nas 

esferas que abarcam a gestão, o pedagógico e o corpo docente. 

Não estamos, com isso, indicando superioridade de um saber em relação ao outro, ou 

de uma prática em relação à outra. Sabemos que além do contexto, formado pelos saberes 

docentes (TARDIF, 2008), existem os contextos sociais, familiares, experienciais, que 

emergem no cotidiano e refletem na prática pedagógica de cada profissional. 

Entendemos que as práticas pedagógicas são formadas por alguns tipos de ações, entre 

eles destacamos as práticas mecânicas e repetitivas, inerentes à função da escola, no trabalho 

com a perpetuação dos saberes historicamente construídos. As demais ações elencadas como 

ações práticas criativas remetem à construção do saber experiencial, que envolve os desafios 

diários do ensino-aprendizagem (CALDEIRA; ZAIDAN, 2013). 

Para o registro das práticas pedagógicas, os roteiros utilizados nas observações 

participantes, com a equipe gestora e pedagógica, foram compostos por onze questões 

observadas nas ações da equipe gestora e por sete questões considerados no roteiro da equipe 

docente. Os questionamentos se diferenciavam conforme o foco da observação (observações 

na gestão e observações docentes). Contemplavam aspectos sobre ações em conjunto que 

dizem respeito à fala e sua frequência no âmbito das reuniões, autoritarismos, democracia e 

participação (Apêndice C). 

No roteiro das observações docentes, os pontos que foram investigados tratam da 

presença do agir comunicativo, a saber: incentivo e direito a fala do aluno, proposição de 

atividades de construção coletiva para os alunos, como acontece a resolução dos problemas no 

espaço da sala de aula, além do contato comunicativo entre o professor, equipe gestora e os 

seus pares, como estes se desenvolvem, se realizam trabalhos em conjunto e são democráticos 

quanto a fala e participação no lócus da ação pedagógica. Essas questões remetem-se ao 

processo de ensino e de aprendizagem, atentam para categorias similares de análise e para o 

roteiro da equipe gestora. Porém, diferem quando observamos as práticas pedagógicas, a 
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presença do agir comunicativo em relação ao incentivo a fala do aluno, a proposição das 

atividades, o direcionamento dado à aula e consequente postura do professor, além das 

questões que perpassam aspectos democráticos da gestão em sala de aula (Apêndice B).  

Para isso, explanamos os contextos em que se desenvolveram tais práticas, as 

influências de fatores externos e internos, ligados à formação, à experiência, ao currículo, que 

contribuem inevitavelmente para o desenvolvimento de ações práticas instrumentais, 

estratégicas, repetitivas e criativas, conforme a práxis pedagógica de cada educador. 

O contexto da ação e dos atos de fala, registrados no diário de bordo através das notas 

descritivas e analíticas por nós construídas, e com base em Gil (2008), evidenciaram que no 

trabalho interdisciplinar acontece mais a interação entre disciplinas do que a interação entre 

sujeitos, muito embora a comunicação entre alunos e professores tenham acontecido sem 

coerções nas aulas observadas. O fato nos faz pensar que a intersubjetividade entre educandos 

e educadores caminha de maneira horizontal, ao passo que a intersubjetividade do corpo 

docente se apresenta um pouco fragmentada, pela ausência de diálogos frequentes e trabalhos 

em conjunto pela via interdisciplinar.  

Essa percepção que denota certa obscuridade quanto ao que seja o trabalho 

interdisciplinar, no sentido de estabelecer parcerias, também visualizamos nas atas analisadas 

e no relato de alguns informantes da pesquisa. Para eles, o trabalho com projetos 

interdisciplinares é visto como algo que tem prejudicado o andamento das aulas regulares, 

pois alguns dos alunos se ausentam da sala de aula no horário escolar regular por causa da 

realização do projeto. Raynaut (2014) elenca alguns pré-requisitos a serem respeitados quanto 

ao trabalho interdisciplinar, entre eles, destacamos o desejo de colaboração partindo dos 

sujeitos e o respeito mútuo, que, no nosso modo de compreender, deve guiar uma ação que 

almeja ser interdisciplinar, requisitos também presentes em ações embasadas pela 

racionalidade comunicativa. 

Regularmente, os docentes propõem atividades de construção coletiva para os alunos. 

Desse modo, participamos e presenciamos muitas atividades grupais que exigiam uma relação 

cooperativa, além de manterem uma relação cooperativa na resolução de problemas com a 

equipe gestora e pedagógica, principalmente, quando o espaço para hierarquizações é 

diminuído. Procuram resolver problemas pontuais utilizando-se dos saberes experienciais que 

dispõem e acionando também suas práticas criativas, mediante as realidades dos alunos. 

Desse modo, são democráticas consoantes as suas ações, porém raramente trabalham em 

conjunto com outros docentes. 
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Durante uma observação participante, realizada na sala de aula do P3, a gestão veio até 

as salas, com o objetivo de tecer alguns informes aos alunos, entre eles mencionaram o 

Concurso Parlamento Jovem21. Notadamente, os alunos não interagiram com o interlocutor, 

não demonstrando interesse pelos atos de fala lançados pela gestão. Após o término dos 

informes, iniciaram outra comunicação referente ao aspecto normativo das ações. Em seguida, 

a gestão percebeu que um aluno estava com a vestimenta que contraria as regras estabelecidas 

pela instituição, na ocasião, ele usava uma bermuda. Assim, ao ser questionado, por não estar 

vestido adequadamente, o aluno afirma que sua calça estava suja, no entanto, a sua pretensão 

de validez de fala não é aceita, de forma que o aluno é convidado a se retirar da sala de aula. 

No momento seguinte, a gestão percebe que outro aluno apresenta também vestimenta 

inadequada e o convida a sair. 

Ao analisarmos a descrição, notamos que, inicialmente, é lançado um diálogo para 

com o discente, incluindo pretensões de validez, porém estas não foram aceitas, pois não era a 

primeira vez que o aluno desrespeitava as regras escolares quanto ao fardamento, hipótese que 

ouvimos, através dos relatos dos alunos, e anotamos em diário de bordo. O relato dos alunos 

alcançou validade e veracidade, pois em alguns minutos o aluno retornou para sala de aula, já 

com a calça. Dessa forma, compreendemos como aceitável a recusa da gestão em não aceitar 

o ato de fala, pois era uma afirmação que vinha sendo usada repetidamente, como uma 

desculpa, sem uma explicação convincente, em que os critérios de veracidade e sinceridade 

não foram verificados pela equipe gestora. 

No registro contido em nossas notas analíticas do diário de bordo, entendemos que 

esta ação foi guiada inicialmente por uma razão comunicativa, pois foi lançada uma pretensão 

de verdade pela equipe gestora, porém ela evolui para uma ação instrumental em que houve 

coerção, não houve a participação dos demais atores escolares, inclusive do próprio professor 

presente na sala.  

A ação instrumentalizada e coerciva é visualizada à medida que pode até ter causado 

certo constrangimento aos presentes, pois destacamos que não houve espaço para o diálogo 

em outro momento, por exemplo, nas salas da direção ou da coordenação. Todo esse agir 

aconteceu dentro da sala de aula. Sua ação se inscreveu como repetitiva, ficando apenas no 

campo da finalidade, não avançado no que diz respeito a acordos intersubjetivos. Soma-se a 

esse agir instrumentalizado a maneira como é dirigido o ato de fala ao (a) docente ali presente. 

                                                
21 É um concurso que se realiza anualmente com o objetivo de oferecer uma experiência parlamente a jovens 

brasileiros do ensino médio de escolas públicas e particulares. Fonte: https://www2.camara.leg.br/a-

camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem  
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De maneira arbitraria a autoritária orienta o (a) mesmo (a) a colocar falta no aluno, e colocar 

nota zero em seu trabalho avaliativo, caso fosse atribuído valor a este. 

Isso é perceptível, pois a escola, de forma abrangente sofre veementemente os efeitos 

da colonização do mundo do sistema sobre o mundo da vida. Em meio a essa crise, a escola é 

afetada interna e externamente, através de práticas pedagógicas ultrapassadas que se 

concretizam em ações guiadas por posturas inflexíveis, incrustadas em diversos vetores, que 

se intercruzam pela ausência de uma formação contínua qualificada, assim como pela 

burocracia que cerca a escola, oculta nos programas e no sistema avaliativo classificatório que 

ainda persiste em diversas escolas brasileiras (BOLZAN, 2002). 

Ao agirmos orientados pela busca de acordos e consensos em um caminho 

comunicativo, temos condições de diminuirmos a instrumentalidade que cerca algumas 

práticas pedagógicas administrativas, como nos sugere Casagrande (2009, p. 174):  

 
Nesse sentido é premente que a ação educativa, enquanto ação social 

intencionada, encontre modos de desenvolver práticas pedagógicas que 

visem a formação para o diálogo e para o consenso na resolução dos 

conflitos, em detrimento do uso da violência ou de estratégias de 

manipulação.  

 

Contudo, reiteramos que práticas pedagógicas que primem pelo diálogo devem ser 

perseguidas independentemente de encontrarmos nas escolas ações instrumentais ou 

estratégicas e comunicativas. Suas variações ocorrem e são necessárias ao bom 

funcionamento das ações escolares, haja vista que a escola não se coloca à parte do mundo 

sistêmico. Pelo contrário, a escola busca, por meio de sua estrutura e de suas funções 

específicas, se inserir cada vez mais e dar conta das necessidades que são manifestas na 

sociedade, de maneira a corroborar para a manutenção da ordem social (LONGHI, 2005). 

No tocante às ações práticas repetitivas, concernentes a equipe gestora e pedagógica, 

foi possível percebermos, através dos nossos roteiros de observações, que houve 

diferenciações entre as observações registradas no roteiro da equipe gestora e as registradas 

no da equipe pedagógica. Ressaltamos que os dois roteiros mantiveram os mesmos pontos a 

serem investigados, nesse caso, adaptamos somente a alternância da nomenclatura, 

direcionada a observação do trabalho da equipe.  

Na equipe gestora, o planejamento de ações em conjunto dentro da própria equipe não 

é desenvolvido com regularidade, desse modo, registramos que as ações conjuntas, dentro da 

própria equipe, ocorrem raramente, já o planejamento e o diálogo de ações da gestão com os 

docentes ocorrem algumas vezes. No que se refere à frequência de ações planejadas em 
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conjunto com os discentes, não visualizamos nenhuma vez, durante nosso período em campo, 

sendo interpretadas como raras. Também não registramos diálogos em relação às ações que 

pudessem demonstrar que ambos os membros da gestão possuem o mesmo direito à fala, uma 

vez que o diálogo entre eles era escasso, sendo algumas decisões tomadas autoritariamente, 

não considerando a perspectiva e o ponto de vista do outro. 

Diferentemente da postura que os docentes participantes da pesquisa adotam no 

tocante à prática pedagógica, que foge a educação bancária22, pois em várias aulas assumem 

uma postura dialógica em que os discentes têm total liberdade para tirar dúvidas, falar, formar 

seus próprios grupos de trabalho, entre outras ações que favorecem a ação comunicativa. 

Apesar disso, percebemos, quanto aos trabalhos em grupos, que os alunos ainda desperdiçam 

tempo com conversas paralelas e que falta também um acompanhamento por parte dos 

docentes em relação a esses grupos, que em alguns momentos apresentaram dificuldades, 

necessitando, por isso, de uma atenção maior do professor.  

Há também na escola avaliações contínuas e sistemáticas que envolvem o trabalho do 

aluno em sala de aula, essas avaliações ocorrem mediante a realização de exercícios e 

atividades, nesse contexto, os alunos recebem o ‘visto’ no caderno, e pontuam na 

‘participação’ e ‘obrigação’ escolar.  Dessa maneira, o P2 nos indicou, em diálogo, que 

percebe que os alunos, muitas vezes, estão preocupados apenas em ter esse visto, sem se 

preocupar com a aprendizagem, não tiram suas dúvidas, com exceção de um ou dois que 

assim o fazem. Ao adotarem essa postura, os alunos exprimem uma preocupação apenas com 

o sistema escolar, ou seja, em somar pontos para progredir bimestralmente e anualmente. 

Notamos, por meio das observações participantes, que quando são trabalhadas 

temáticas mais próximas ao mundo da vida dos alunos, principalmente, através de trabalhos 

grupais voltados às discussões da atualidade, eles interagem muito mais. Dessa forma, se 

amplia a participação quando as temáticas são organizadas em seminários, pois os discentes 

se sentem mais à vontade para participar e expor suas opiniões, numa ação comunicativa 

fraca, prejudicada pela falta de organização das falas, no espaço escolar, e pouca frequência 

com que ocorrem ações incentivadoras à fala do aluno.  

Outro fator a ser levado em consideração é a fragilidade que os conselhos escolares 

enfrentam dentro das instituições. Não há participação efetiva do Conselho Escolar nas 

reuniões, algumas vezes não estão presentes nem metade dos seus membros, algo que 

                                                
22 Termo utilizado pelo educador Paulo Freire, quando criticava o modelo de educação utilizado nas escolas 

tradicionais, pelo qual, o aluno era compreendido como sujeito despido de conhecimentos prévios, chegando à 

escola para “receber” os conhecimentos, como se seu intelecto funcionasse como depósito de saberes. 
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necessita ser revisto, pois os pais, os alunos, os funcionários, estão representados ali através 

do conselho. Atentamos para necessidade de a escola contar com a participação de todos os 

membros, pois percebemos o Conselho Escolar como órgão fundamental no processo de 

consolidação da gestão democrática nas escolas, uma vez que, na voz de Gomes (2013, p. 74), 

“a gestão democrática está associada à possibilidade de diálogo, de expressão, de opinião, de 

participação”. 

Destacamos, também, a relevância da não coerção à fala do aluno, e a importância da 

sua voz, seja no espaço da sala de aula, seja nos outros espaços escolares. Nessas 

circunstâncias, os alunos podem ser pontes fecundas para diálogos e ações interdisciplinares, 

uma vez que eles sentem a necessidade do trabalho conjunto entre os docentes, conforme 

presenciamos relatos de trabalhos relacionados, no que refere ao conteúdo, porém em 

disciplinas distintas, por meio do pedido de educandos.  

Assim, ressaltamos também o valor da não coerção entre a equipe pedagógica e os 

docentes, algo que pode favorecer o diálogo entre ambos, mas que se vê descaracterizado por 

exigências burocráticas que acarretam numa demanda contínua, que, por conseguinte, exigem 

o empreendimento de grande parte dos seus tempos, ocasionando até a desestruturação do 

foco do trabalho pedagógico, culminando em lacunas nos processos de ensino-aprendizagem. 

Percebemos, também, alguns limites quanto à construção das pautas das reuniões, que, 

em sua maioria, são centradas em uma pessoa da gestão, que pode ser o diretor, coordenador, 

apoio pedagógico ou vice-diretor. Não são construídas no coletivo, o que dificulta para o 

professor, funcionário ou aluno a utilização do diálogo, ou que seja inserido determinado 

assunto na assembleia de maneira prévia como forma de garantir a discussão. Isso se mostra 

como sendo um entrave para as ações comunicativas que possam avançar no âmbito do 

entendimento ou consenso, pois ainda perdura uma espécie de controle centralizador do que 

seja discutido ou acordado nesses encontros. Apesar de ser aberto e oportunizado o direito a 

fala a qualquer presente, no momento das assembleias, se constitui em algo que pode ser 

ampliado por meio da abertura para uma pauta de reuniões compartilhadas dentro do espaço 

escolar. 

Fala-se em gestão democrática nas escolas, mas o que observamos é uma democracia 

que apresenta lacunas no tocante à participação dos atores escolares, uma vez que as esferas 

das relações de poder dentro das escolas, se encontram ainda bastante fechadas e 

hierarquizadas. A esse respeito Ruiz (2009) explica o conceito de democracia na sociedade 

atual, pelo qual se faz necessário emitir e coordenar esforços em direção à construções de 
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entendimentos, incluindo sempre os valores de determinada sociedade, que não se divorciam 

dos valores que perpassam o espaço escolar. 

Vejamos o quão complexo é o significado da democracia, pois para que ela aconteça 

se faz necessário um grande esforço de inclusão coletiva de toda a comunidade escolar. Assim 

sendo, não basta falar em participação, é imprescindível buscar maneiras de promoção do 

diálogo na comunidade escolar, para que haja entendimento e, consequentemente, 

participação democrática de todos. Assim sendo, se faz necessário enfatizarmos que através 

do entendimento da democracia, e, no caso dos conselhos escolares, da democracia 

deliberativa, as pessoas, uma vez livres das coerções e de posse da emancipação, podem 

decidir, guiados pela razão comunicativa, sobre questões que envolvem a vida objetiva e, ao 

mesmo tempo, a vida social delas. A ação comunicativa provoca a emancipação desses 

sujeitos, que podem harmonizar novamente seus planos de ação quando desejarem, assim 

como se comunicarem e se entenderem uma vez mais (GOMES, 2013). 

Logo, entendemos a escola como sendo um desses espaços da democracia deliberativa 

em que possa prevalecer o consenso livre de coerções, e não processos democráticos 

fragmentados e setorizados, que acabam por impor limites a processos intersubjetivos que 

podem garantir a emancipação aos atores escolares. Dada a importância de se reconhecer o 

outro enquanto sujeito para que aconteça uma ação comunicativa, Gonçalves (2015) explica 

que tal reconhecimento significa não aceitar a dominação e a prevalência de um ator sobre o 

outro, mas sobretudo, empregar um esforço conjunto na construção de algo novo. 

Destarte, no que diz respeito às aulas expositivas, mesmo que os conteúdos sejam 

organizados de forma engessada pelo currículo, também inferimos que existe uma 

preocupação com o aluno, bem como para que este não aprenda os conteúdos de maneira 

apenas instrumental, mas de maneira que leve em conta o uso e o entendimento, também, em 

seu mundo da vida, já que são apresentados por meio de vídeo aula, temáticas presentes no 

dia a dia dos alunos, tais como o preconceito. É mantida, assim, a preocupação com a 

exigência do mundo da vida, para que o aluno aprenda o saber cultural, válido socialmente, 

através da aprendizagem de conteúdos que possam ser úteis à sua inserção nas outras esferas 

sociais, como, por exemplo, no mercado de trabalho. Entretanto, realizando uma 

ressignificação do assunto abordado em sala de aula para questões indispensáveis à formação 

da personalidade e à formação do caráter dos educandos.  

Contudo, o caminho a ser percorrido da ação comunicativa para o consenso no espaço 

escolar exige mais do que a participação, a fala e a não coerção. Pela voz de Gonçalves 

(2015), para que aflore um verdadeiro consenso, a criticidade é pilar indispensável para o 
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embasamento das ações dialógicas, tanto em relação às próprias emissões argumentativas, 

quanto em relação às emissões do outro, tendo em mente que os processos linguísticos e 

comunicativos não se separaram das relações de poder, necessitando, por isso, serem 

desnudadas.   

O consenso é algo alcançado pela ação comunicativa, que passa primeiramente pelo 

crivo do entendimento para finalmente atingir o consenso discursivo, possível pela criticidade 

e pela capacidade de o sujeito se posicionar, respeitando os saberes intersubjetivos do grupo 

de que faz parte. Convém ressaltar que, segundo Gomes (2007), o consenso é algo que pode 

ser conseguido, ou não, mediante o reconhecimento das pretensões de validez, da 

argumentação, entre outras condições que favorecem a interação. 

Como aspecto favorecedor ao entendimento que possa gerar consensos, destacamos 

que o corpo docente participante, da escola campo, possui um amplo domínio na gestão da 

matéria e na gestão da sala de aula, elementos que podem ser somados na colaboração de um 

espaço propício para o desenvolvimento da ação comunicativa (GAUTHIER et al, 1998). 

Entretanto, alguns docentes ainda desenvolvem a maioria das aulas de maneira expositiva, 

havendo uma variação quanto aos materiais e métodos utilizados. Na maior parte do tempo há 

a exposição do conteúdo assumindo o diálogo, o qual é caracterizado por indagações dirigidas 

que não assumem a forma do agir comunicativo voltado ao entendimento, salvo algumas 

ocasiões de debates acerca de temáticas que perpassam os contextos sociais e culturais do país 

e da realidade dos alunos. 

 

3.4 POR UMA ESCOLA COMUNICATIVA E SUAS POSSIBILIDADES 

 

Somos parte, enquanto seres humanos e enquanto escola, de uma sociedade cada vez 

mais plural e diversa. Por ser diversificada ela é ao mesmo tempo excludente, tendo em vista 

a necessidade de acompanharmos as evoluções tecnológicas no mundo e nos sistemas, sejam 

eles macros: a nível mundial, ou em menor escala: a nível escolar. Pensando a escola como 

um sistema organizado para facilitar a aquisição dos conhecimentos sistematicamente 

organizados, exatamente por terem sido materializados no transcurso da história, é que esses 

mesmos conhecimentos fizeram e continuam a fazer parte do mundo da vida das pessoas, que 

construíram o que denominamos cultura. 

A cultura é algo que se move no interior do mundo da vida das pessoas. Nesse sentido, 

sabendo que a escola está repleta dela é que entendemos que essa instituição necessita buscar 

ser sempre mais comunicativa. Assim, concordamos com Habermas (2002, p. 102) quando 



105 

 

afirma que “processos de formação e de socialização são processos de aprendizagem que 

dependem de pessoas”. Essa compreensão de que as aprendizagens devem ocorrer por meio 

de processos de socialização, construção, comunicação, diálogos, se mostra cada vez mais 

urgente no cenário educacional que vislumbramos. Muitos acreditam que a função do 

educador passou a ser obsoleta na emergência das novas tecnologias digitais e dos novos 

espaços-tempo que se construíram nas últimas décadas. 

Temos clareza sobre isso, pois compreendemos a escola como sendo também uma 

instância pertencente ao mundo da vida das pessoas, e não somente enquanto sistema 

burocraticamente e hierarquicamente organizado, posto que corrobora, de maneira formativa, 

na construção da personalidade dos sujeitos, através da educação enquanto emancipação do 

ser humano. Dessa forma, é que Prestes (1996, p. 89) argumenta que “o resgate da função da 

educação como formador do sujeito (personalidade) requer uma ação pedagógica 

coordenada pela razão comunicativa”. 

A ação comunicativa, ao privilegiar os atos de fala, a igualdade participativa, o mundo 

da vida das pessoas e a intersubjetividade no lugar da subjetividade, mostra-se como 

potencializadora do resgate da educação dialogada e crítica, em detrimento da 

instrumentalização e estratégia de atingir metas quantitativas em rankings mundializados.  

Longhi (2005) discorre que se faz necessário que a escola percorra um caminho formativo e 

comunicativo, por meio do qual ela possa se sobressair do agir instrumental e estratégico, para 

que, assim, os sujeitos da interação possam se mover pela base linguística e comunicativa, de 

forma permanente. Assim, a ação comunicativa na escola necessita se desvencilhar das 

amarras instrumentais e estratégicas do mundo do sistema, no caminho da emancipação pela 

formação dos sujeitos que a fazem continuamente, nos espaços administrativos, pedagógicos e 

de aprendizagens múltiplas. 

Por meio da interação, de forma contínua, com o grupo participante, empreendemos 

esforços na análise dos resultados das observações, baseadas nos roteiros pré-estabelecidos, 

para encontramos elementos que viabilizassem ações comunicativas que pudessem 

proporcionar entendimento e consenso, destacando práticas que tiveram em seu bojo ações 

comunicativas, em detrimento das ações puramente estratégicas. Circunscrevemos, no campo 

das possibilidades, a não hierarquização entre a equipe pedagógica, de forma que todos têm o 

mesmo direito à fala, livre de coerção, regularmente em suas ações, também no que concerne 

a participação nas reuniões por eles conduzidas, em que ambos detêm o direito à fala (apoio e 

coordenação), assim como a maioria presente também realiza ações de fala, emitindo opiniões 

e juízos de valor, algo observado pela participação nas assembleias.  
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Nas observações, conforme o registro do roteiro utilizado, percebemos, em relação à 

equipe pedagógica da escola, que o agir comunicativo encontra terreno no planejamento de 

ações em conjunto de forma regular. Algo que consideramos positivo, no sentido de haver 

diálogo constantemente entre a equipe pedagógica, formada pela coordenação e pelo apoio 

pedagógico, tanto entre si, como com os docentes, em momentos de reuniões pedagógicas, de 

planejamento de ações e na resolução de conflitos que se descortinam na prática diária de 

qualquer escola. Com os discentes há uma carência maior em relação ao planejamento de 

ações e ao diálogo, mesmo no espaço escolar, por não haver uma prática de atendimento e de 

orientação pedagógica aos educandos, sendo possíveis apenas quando acontecem alguns 

problemas, que necessitam da coordenação da ação da fala, em direção a resolvê-los em 

conjunto com os alunos. 

Saindo do registro feito, por meio do roteiro de observações da equipe gestora e da 

equipe pedagógica, reportando-nos nesta feita às anotações do diário de bordo, como forma de 

exemplificar ações práticas cotidianas, embasadas por processos intersubjetivos que 

envolveram o saber pedagógico, relatamos o caso de diálogo entre P1 e P7 quando 

conversavam acerca do trabalho com conteúdo em sala de aula, numa ação de fala 

comunicativa, aproximativa, intersubjetiva. Nesse sentido, constatamos que ocorreu 

entendimento entre ambos, algo que somente foi visualizado em se tratando do trabalho 

curricular com conteúdo, essa única vez, e que envolvia o trabalho pedagógico. 

Apesar de o diálogo se iniciar por uma ação dirigida a um fim instrumental e 

estratégico, marcado pela intencionalidade do trabalho previsto no Plano de Ação – PA 

solicitado pela DIREC, o P1 afirmou que estava trabalhando o previsto no plano. Ambos 

relataram que o conteúdo foi trabalhado a pedido dos alunos que estavam sentindo a 

necessidade, já que o docente de outra disciplina tinha solicitado um trabalho que mantinha 

familiaridade com o conteúdo da sua disciplina. O P7 explicou que há pouco diálogo em 

relação às atividades. Ele discorreu que os docentes, algumas vezes, realizam projetos 

envolvendo as várias disciplinas, mas não dialogavam entre si para o desenvolvimento do 

trabalho, algo que atrapalha até no desenvolvimento das aulas dos colegas, conforme 

registramos, nessa pesquisa, por meio de outros instrumentos, tais como: as atas das reuniões. 

Além do mais, afirmaram que estava acontecendo uma demanda de plano de ações e trabalhos 

burocráticos excessivos, que estava sufocando a atenção que deveria ser dada ao pedagógico. 

Mühl (2011, p. 1042) discorre acerca da burocratização, advinda do mundo sistêmico, 

enfatizando que “sob a orientação dos princípios sistêmicos, a socialização escolar 

transforma-se em um mosaico de atos administrativos e burocráticos que, geralmente, acabam 
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se tornando inconsequentes e ineficazes”. Dessa forma, a visualização de uma razão 

comunicativa que vá de encontro ao questionamento de ações sistêmicas, necessita ser 

compartilhado no espaço da escola. 

Avanços são sentidos quando percebemos que a ação descrita de diálogo entre o P1 e 

o P7 extrapola o sentido estrito. Sua finalidade burocrática não foi priorizada. A ação saiu do 

campo da instrumentalidade para o campo da comunicação intersubjetiva. Ou seja, deixou de 

ser constatativa, em relação à execução conteudista, por parte da equipe gestora e pedagógica, 

em direção ao trabalho pedagógico do docente, que foi possível de ser observado, graças aos 

atos de fala observados na ação.  A reflexão se encaminha por visualizarmos que se a ação da 

equipe pedagógica não fosse dialógica e se limitasse ao agir instrumental de supervisionar o 

planejamento docente, em relação à inclusão do conteúdo no plano anual ou no plano de aula, 

como foi concebido, por muito tempo, os trabalhos do coordenador ou do supervisor escolar, 

não teríamos, pela via do observador participante, chegado ao entendimento da ação. 

Acerca da importância da participação na ação pelos atos de fala e da assunção da 

postura de participante da ação, para que se entenda a intenção embebida no ato de fala, 

comungamos do pensamento de Habermas (2002, p. 66), ao afirmar que, “para nos 

certificarmos da intenção, teríamos que ser capazes de assumir a perspectiva do participante”. 

Algo inviável na perspectiva não linguística, pois, guiada pela finalidade, acaba por não 

revelar o objetivo, tampouco a forma pela qual tal ação foi planejada, porém possível pelo 

agir comunicativo que para lograr entendimento necessita que os falantes e os ouvintes 

assumam a postura de participantes. 

Em uma das assembleias que participamos no mês de julho do ano de 2018, a equipe 

pedagógica estava realizando uma avaliação oral conjunta a respeito de uma ação 

desenvolvida na escola que teve a participação dos alunos, enquanto protagonistas do 

conhecimento. Tratava-se de uma feira de iniciação científica. Foi pedido aos docentes que 

emitissem opiniões sobre o evento, mostrando-se abertos ao diálogo e à interação linguística e 

conjunta. Nessa perspectiva, Habermas (2002, p. 71) explica que: 

 

Os tipos de interação distinguem-se, em primeiro lugar, de acordo com o 

mecanismo de coordenação da ação; é preciso saber, antes de mais nada, se a 

linguagem natural é utilizada apenas como meio para a transmissão de 

informações ou também como fonte de integração social. No primeiro caso 

trata-se, no meu entender, de agir estratégico; no segundo, de agir 

comunicativo. 
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 Por compreendermos como um momento de socialização e integração da equipe, a 

avaliação das ações e práticas em conjunto se constitui, para nós, como um agir comunicativo 

por parte dos coordenadores. O retrospecto refletindo pontos positivos e negativos se 

configurou como uma forma de integração em pé de igualdade entre todos os educadores.  

 Apesar da organização dos currículos apresentarem aulas em blocos, disciplinas 

fragmentadas, que dificultam as inter-relações, inferimos, pelo relato de um informante, a 

possibilidade de comunicação, que obteve acordo e consenso, pela evolução de um agir 

estratégico para um comunicativo. O que ocorreu foi que um dos docentes, participante da 

pesquisa, queria trocar um “aulão”, previsto para o final da semana, nesse intento, entrou em 

contato com a gestão e a coordenação que não conseguiram realizar a troca, julgando inviável 

contatar outro professor no tempo que dispunham. Em meio a isso, o docente procurou, de 

forma voluntária, e lançou a um de seus colegas professores uma pretensão de validade, que, 

uma vez aceita, resultou num acordo cooperativo, havendo o entendimento e consenso. 

Quando deixamos o espaço da gestão pedagógica e lançamos nosso olhar para a 

prática docente em sala de aula, em relação ao agir comunicativo do professor para com o 

aluno, encontramos possibilidades do agir comunicativo na postura que o docente manteve na 

mediação da aula, no contexto da gestão da sala de aula. Assim, por meio de atitudes 

metodológicas de aulas expositivas, mas dialogadas, por meio de trabalhos em grupos, 

realizados com frequência e por meio de incentivo e de espaço dado à fala do aluno, temos 

chances de ver brotar formas de agir, que buscam o entendimento comunicativo, que excede a 

estratégia de transmitir conteúdos. 

Por conseguinte, ao observamos, de maneira participante, as aulas dos professores, 

percebemos ações que se configuraram em possibilidades de agir comunicativo no espaço da 

sala de aula, pela ocorrência de trabalhos em grupos, que corroboravam para maiores 

entrosamentos entre os alunos, alargamento da autonomia desses alunos, em seminários 

temáticos relacionados a temas inseridos no mundo da vida dos sujeitos, tais como: como 

economia, política, educação, entre outros. Notamos por meio da observação uma menor 

preocupação com a mediação conteudista e maior espaço para o debate, como foi com o 

trabalho realizado em uma disciplina do currículo do Ensino Médio semi-integral, 

denominada mundo do trabalho. Apesar de o docente ter relatado que não houve preparo 

formativo, por parte dos órgãos competentes, para a ministração dessa disciplina, para nossa 

surpresa, após a fala do docente, a aula ocorreu de forma mais horizontal do que verticalizada 

na figura do professor, havendo maiores debates, entre a turma e entre o professor e os alunos. 
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Trata-se ainda de um debate bastante incipiente, esse ocorrido em sala de aula, pois a 

participação quantitativa de alunos que falaram foi relativamente pequena, mas o espaço para 

a fala foi iniciado e aumentado, possivelmente, através de temas que faziam pontes com 

assuntos da vida cotidiana, algo comum a professores e alunos. Contudo, Prestes (1996, p. 90) 

clarifica que:  

 

A reabilitação das estruturas de comunicação embutidas na ação pedagógica 

implica apanhar a realidade através de uma razão que dialoga. A educação 

efetiva esse diálogo quando traduz para a sala de aula o sentido da política, 

da ética, do saber cultural, da ciência e sua criticidade, recuperando a 

unidade diante dos diferentes modos descontínuos com que chegam à escola 

os resultados da ciência, da política e das ações éticas. 

 

 Uma ação pedagógica agrega sentido para o aluno à medida que aproxima os mundos 

do sistema e os mundos da vida, numa ação que contextualiza, a partir da cultura, o 

conhecimento que, por sofrer a racionalização técnica, chega até à escola dissociado das 

estruturas que envolvem os assuntos da vida diária. Nesse sentido, a autonomia conferida ao 

aluno, mais uma vez, é percebida por nós como possibilidade de ação comunicativa, pois essa 

autonomia aliada à capacidade de inovação, por parte do docente em relação à dinamização de 

suas aulas, é perceptível na forma de mediar um conteúdo em sala de aula.  

 Ainda na descrição das observações docentes, também na modalidade de Ensino semi-

integral em uma disciplina chamada de acompanhamento pedagógico, um participante 

desenvolveu um trabalho de revisão de conteúdos matemáticos através da confecção de jogos 

relacionados aos conteúdos didáticos bimestrais, confeccionado e idealizado pelos próprios 

alunos divididos em pequenos grupos. Estes, além de criarem as propostas, explicaram o 

conteúdo para a turma, em forma de seminário. Tal proposta foi incluída no plano de ação da 

escola, e está prevista para se repetir durante o transcurso do ano bimestralmente. 

A título de ilustração da diversidade de possibilidades encontradas em um trabalho 

interativo, como foi esse que conferiu criatividade e autonomia aos alunos, temos a sequência 

de atividades grupais que foram realizadas pelos alunos. Primeiramente, os alunos, em grupo, 

escolheram um assunto do livro didático de matemática para ser explicado, em forma de 

seminário, para o restante da turma. Em um segundo momento, os alunos foram desafiados a 

transformar o conteúdo em um jogo didático, confeccionado por eles mesmos, para ser 

apresentado aos demais colegas e ao professor, como podemos observar nas figuras 3, 4, 5 e 

6, a seguir: 
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Figura 3 - Confecção de jogo 

 

Figura 4- Apresentação Jogo 

 

Fonte: Arquivo pessoal de docente participante da pesquisa. 

 

Figura 5- Jogo Matemático Figura 6– Interação no jogo Matemático 

Fonte: Arquivo pessoal de docente participante da pesquisa. 

 

Pensamos nos dissensos e consensos realizados nos grupos, desde a idealização até a 

confecção do trabalho (figura 3 e 4), o crescimento pessoal e formativo que gera na 

personalidade o trabalhar com normas e regras dentro de um jogo (figura 5 e 6), que acabam 

contribuindo para o fortalecimento da personalidade dos educandos e para o desenvolvimento 

destes enquanto cidadãos. Por conseguinte, atentando para a “gestão da matéria”, inferimos 

que, aqui o professor lança mão de uma gestão da matéria comunicativa, de forma extrínseca 

e intrínseca, na primeira, quando incentiva a participação pela recompensa de algo, a nota, por 

exemplo; na segunda, por um processo mesmo de interiorização, motivado por prazer, 

curiosidade e interesse pelo trabalho escolar (GAUTHIER et al, 1998). 

No livro Por uma teoria da pedagogia, Gauthier et al (1998) elenca alguns meios de 

estimulação, pertinentes de serem considerados, quando se almeja alcançar uma prática mais 

comunicativa, de modo que, citaremos alguns deles, correspondentes às possibilidades de agir 

comunicativo no que tange à relação de ensino e de aprendizagem. São eles: adaptar os 

conteúdos e a proposta metodológica aos interesses dos alunos, se utilizando de uma ação 
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prática criativa é requisito fundamental para o bom andamento da aprendizagem, e mais ainda 

quando a metodologia utilizada favorece que o aluno fale, interaja e argumente acerca do 

conhecimento (GAUTHIER et al 1998, p. 204).  

Visualizamos, por meio dessa proposta, a possibilidade de trabalhar o conteúdo 

matemático como sendo de cunho comunicativo, uma inovação no processo de ensino e de 

aprendizagem, posto que possibilita a fala em grupos pequenos (de trabalho) e grandes (a sala 

de aula), e, principalmente, porque viabiliza maior interação, dando ao aluno a oportunidade 

de se deslocar do plano subjetivo do conhecimento para o intersubjetivo da aprendizagem. O 

deslocar-se dos atores, que compartilham mundos da vida (professores, gestores, 

coordenadores e alunos), do plano individual para o intersubjetivo, corrobora, sobretudo, para 

o desenvolvimento da ação comunicativa, em um processo nunca definitivo, mas sempre 

capaz de gerar, desenvolver e amadurecer os participantes da ação educativa, que coordenam 

seus planos de ação voltados ao entendimento alcançado pela via linguística (LONGHI, 

2005). Por isso, destacamos a importância dos atos de fala no espaço escolar, mediados pela 

interação e intersubjetividade, entre os atores do processo educativo, como algo que vem a 

corroborar para que as racionalidades, que guiem majoritariamente as instituições de ensino, 

sejam racionalidades comunicativas. 

Reiteramos que é fundamental que os debates ganhem maior espaço no cotidiano das 

escolas, pois, por meio deles, podemos aperfeiçoar tanto a gestão da matéria, como a gestão 

da sala de aula, em um possível trabalho coordenado pela razão comunicativa que venha ao 

encontro das necessidades de emancipação, requeridas pela sociedade complexa. Dessa 

forma, nos alinhamos ao pensamento de Gomes (2007, p. 117) ao afirmar que:  

 

Ao admitirmos o consenso como critério de validação do pensar e do agir, 

estaremos reunindo, hipoteticamente, as condições de possibilidade da 

emancipação na contemporaneidade. Para tanto, é necessário pensar, a partir 

dos argumentos de Habermas, a educação como um agir orientado pelo 

entendimento, de modo a estabelecer formas coletivas de aprendizagem de 

um processo de formação que assegure a competência comunicativa dos 

sujeitos em interação, a fim de que estes se tornem, inclusive, responsáveis 

pelos seus atos. 

Se realmente as escolas pleiteiam realizar um trabalho cada vez mais alinhado ao 

desenvolvimento do ser humano, de maneira integral, é imprescindível que tal trabalho esteja 

pautado em ações comunicativas voltadas ao entendimento, conseguido mediante a 

argumentação, para que, assim, estejamos proporcionando aos educandos possibilidades de 

emancipação, através da intersubjetividade e da cultura da alteridade, desenvolvendo, 



112 

 

sobretudo, no trabalho educativo, formas coletivas de aprendizagem, e não somente entre os 

alunos. A própria racionalidade que orienta os processos e as ações carece de outro olhar, um 

olhar próprio, que considere o outro como ser inteiro, capaz de, em conjunto, construir um 

mundo menos monopolizado pela cultura do dinheiro e do poder, a partir de sua 

personalidade, mas também do saber socialmente construído.  

Cabe a nós, enquanto escola, ir ao encontro de outras formas de razão. A comunicativa 

é uma alternativa para quem compartilha da crítica de que a razão técnica não pode continuar 

a ser tão somente transposta aos contextos que demandam processos interativos. Essa razão 

instrumentalista que operou desde o início dos tempos modernos deixou lacunas que se 

refletiram na formação ético-moral dos indivíduos. Uma vez mais enfatizamos que não é 

possível agir comunicativamente indo de encontro ao mundo do sistema, que opera com fins 

necessários ao desenvolvimento do sistema de objetos nas mais diversas áreas do saber. Essa 

não é a pretensão de Habermas, haja vista que operar com esse entendimento seria 

transformar a linguagem em algo puramente técnico e objetivo. Tal ação descaracteriza os 

condicionantes da ação comunicativa, que são: o mundo da vida e as inter-relações que 

perpassam as práticas e a cultura como um todo.  

Destacamos, ainda, que, para a tessitura de uma proposta que incida sob a razão 

instrumental no campo educacional, em que ainda perdura uma hierarquia que cerceia a 

participação da comunidade escolar, avaliações quantitativas, em detrimento das qualitativas, 

isolamentos pedagógicos, o conhecimento teórico é indispensável. Ajustados a esses 

conhecimentos, podemos pensar em alternativas que viabilizem práticas criativas e 

interativas, que primem pela horizontalidade da fala, pelo entendimento, por dissensos e 

consensos nos espaços formativos e culturais da escola e do mundo vivido. 

 

4 ALGUNS ENTENDIMENTOS FINAIS 

  

 Nessa pesquisa buscamos refletir identificando possibilidades efetivas de um trabalho 

educativo de cunho comunicativo no espaço escolar por meio da investigação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pela equipe gestora e docente em uma escola pública de Ensino 

Médio. Essa necessidade surge, pois a esfera educativa foi concebida e ainda se encontra 

imersa no mundo do sistema pautado por uma racionalidade técnica surgida no âmago da alta 

valorização do conhecimento científico como verdade universalizante, idealizado como se 

pudesse ser operado a todas as esferas racionais. 
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Por meio dessa percepção, de que vivemos em uma sociedade mergulhada no 

individualismo, com algumas, senão muitas, desigualdades sociais, consequência do projeto 

de racionalidade advindo da modernidade, a hipótese, por nós delineada, se conduziu por 

acreditar que esse estudo nos revelaria a predominância de ações instrumentais e estratégicas 

nas práticas docentes, assim como possíveis caminhos para um ensino partilhado por diálogos 

com vistas ao entendimento. 

Devido à escola se manter para além de sua função institucional sistêmica que auxilia 

na sistematização dos saberes, em um mundo também da vida permeado por inter-relações, 

visualizamos a fecundidade da TAC e seus muitos conceitos que nela se entrecruzam como 

aporte teórico reflexivo que pode ser pensado na diminuição da polarização dos mundos do 

sistema e vividos, em um processo que exige a demanda por uma racionalidade comunicativa 

no espaço escolar, já que, consoante aos vários instrumentos utilizados no transcurso da 

pesquisa, percebemos, ainda existir, uma predominância das racionalidades instrumentais e 

estratégicas nas práticas pedagógicas da escola campo da pesquisa, sobretudo nas ações 

diretivas da equipe gestora, em contraponto à ações criativas e comunicativas da equipe 

docente que desvelam formas de ação pautadas pela racionalidade comunicativa no espaço 

escolar, muito embora esses educadores não tenham essa noção clarificada em suas práticas 

pedagógicas conforme o viés teórico delineado por Habermas. 

Nesta feita, as pesquisas de revisão bibliográficas nos possibilitaram entender e 

elencar categorias de trabalho habermasianas que propiciaram a identificação de viabilidades 

de desenvolvimento do agir orientado ao entendimento que, confrontadas com a pesquisa 

exploratória, revelaram-se pertinentes de ser encontradas, ou não, por entre as práticas 

pedagógicas da equipe gestora e dos docentes participantes. Esse primeiro objetivo, o qual 

envolveu o levantamento do estado da arte e, consequentemente, o conhecimento de algumas 

pesquisas realizadas em observância a TAC, também foi fundamental para que nos 

colocássemos empiricamente no que consistia o diferencial da nossa pesquisa, que por sua 

vez, se conduziu pela análise das relações intersubjetivas entre os educadores em uma ação 

comunicativa e entre os professores participantes na ação educativa. 

Para o desenvolvimento dessa investigação, a observação participante auxiliou na 

compreensão de que a intersubjetividade, guiada pelo entendimento na ação comunicativa, é 

uma possibilidade de trabalho que carece de fortalecimento na escola pesquisada. As parcerias 

entre os participantes não se efetivavam como poderiam, mesmo sendo, razoavelmente, bom o 

tempo de trabalho que os participantes possuem na escola. Essa carência também é percebida 

por entre as falas dos docentes que relataram que a comunicação acontece mais em sala de 
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aula ou apenas nas reuniões pedagógicas e administrativas ocasionando, algumas vezes, até 

um isolamento pedagógico. 

As investigações e o contato com os participantes foram cruciais para a percepção de 

que as ações dos educadores mantém relações com os inúmeros contextos e saberes que 

movimentam-se na cotidianidade dos seus fazeres em um processo que alterna-se em ações 

práticas repetitivas (ação instrumental e estratégica) que se realizam para atender, 

prioritariamente, o mundo sistêmico; e, ações práticas criativas (comunicativas e 

intersubjetivas) que são conduzidas na ação educativa com vistas ao desenvolvimento de 

processos emancipatórios. 

Observamos, ainda, que a TAC pode orientar o trabalho de (re)construção do PPP nas 

escolas numa ação coordenada pelos atos de fala, participações e não coerções, de forma a 

refletir na elaboração como materialização do entendimento da comunidade escolar. Algo que 

vem sendo negado, pois os segmentos indispensáveis no processo constitutivo não vêm 

exercendo sua participação, uma vez que não encontramos no documento indícios da 

participação dos alunos e dos pais e, ainda, o entendimento por parte de alguns dos docentes 

participantes de que a construção ou reelaboração do PPP é algo que deva ficar a cargo da 

equipe gestora, fato que tem se apresentado como limite à ação comunicativa. 

São possibilidades de agir comunicativo as ações e esforços que visam incluir os 

alunos nas reuniões pedagógicas e administrativas, mesmo que estejam apenas representados 

por um aluno de cada turma. Por meio dessa ação, abrem-se brechas para que possam falar e 

serem ouvidos nos rumos da educação que lhes é ofertada, como também são caminhos que 

podem conduzir ao agir comunicativo, os trabalhos de pesquisa em grupos que fornecem aos 

alunos interações em direção à construção do conhecimento, por meio de ações criativas 

docentes. 

Posturas hierárquicas são percebidas como limitantes ao espaço necessário à ação 

comunicativa. As pautas descentralizadas e horizontalidades nas ações podem corroborar no 

fortalecimento da racionalidade comunicativa e no alcance de um ensino mais humanizado e 

qualitativo. Além disso, através desta pesquisa, também foi possível perceber que o trabalho 

do filósofo Jürgen Habermas, ainda é desconhecido no ambiente escolar, pois diante da 

entrevista, quando questionados acerca do que entendem por ação comunicativa, os docentes 

não se referiram a TAC. Se reportaram, em suas falas, à perspectivas de trabalho basilares ao 

agir comunicativo como interação e entendimento, porém falta racionalidade na direção da 

intersubjetividade, assim como oportunidade de aperfeiçoamento qualitativo no transcurso 

formativo que constitui a práxis pedagógica. 
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Contudo, relações simétricas entre os docentes e coordenadores pedagógicos, 

trabalhos coletivos e intersubjetivos entre os alunos e a reflexividade encontrada nos atos de 

falas dos participantes, ensejam possibilidades de ação não mais direcionadas, apenas, pelo 

produto, mas sim pelo entendimento e possíveis consensos nos espaços escolares. Assim, por 

observar a comunicação que objetiva o entendimento em detrimento das finalidades 

individuais que se sobrepõem aos interesses coletivos, a leitura dos atos de fala no contexto 

escolar reverbera, consoante a amplitude que encontram, a frequência com que se 

desenvolvem e a igualdade que os guiam. Nesse sentido, a caracterização das práticas 

pedagógicas no espaço escolar analisado não pode se deter em instrumentais ou 

comunicativas, haja vista poder ocorrer a predominância de uma ou outra conforme o 

contexto das ações, pois no decorrer da pesquisa percebemos que não ocorrem de forma pura 

no espaço escolar. Tal entendimento é viabilizado, tendo em vista que a racionalidade que nos 

guia finca-se no processo e não no produto destas. 

Por fim, cabe aqui refletirmos que o mundo do sistema nos impõe práticas repetitivas, 

por isso técnicas cotidianamente, o que nos serve como mobilização para encontrarmos, no 

mundo da vida, questionamentos dirigidos ao sistema, que nos auxiliem na construção de 

práticas criativas e argumentativas, que extrapolem a razão objetiva em um processo 

intersubjetivo pautado na razão comunicativa. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia - CAMEAM 

Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGE 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino - CMAE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ Possibilidades do Agir 

Comunicativo no espaço escolar ”, coordenada pelo (a) Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao(s) seguinte(s) procedimento(s): 

1) Observação participante nas salas de gestão e de aulas; 2) Entrevistas 3)Pesquisas em 

documentos da escola, PPP e atas de reuniões , cuja responsabilidade é de Amanda Santos 

de Queiroz Oliveira Paiva, pesquisadora responsável, graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, Campus Avançado Prof.º Joáo Ismar 

de Moura – CAP/UERN.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral:   

Investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas pela equipe gestora, pedagógica 

e docente em uma escola pública de nível médio à luz da teoria da ação comunicativa;  e 

como objetivos específicos: I) Investigar o que havia sido produzido cientificamente, no 

tocante a ação comunicativa na educação e na escola; II)Analisar o Projeto Político 

Pedagógico enquanto espaço de fala e de participação; III) Identificar elementos e 

possibilidades do agir comunicativo nas ações pedagógicas; IV) Analisar os atos de fala, 

como acontecem no ambiente escolar, sua frequência, a igualdade do direito a fala; V) 

Caracterizar as práticas pedagógicas na escola campo da pesquisa; 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de contribuir para as pesquisas e os 

estudos na área da educação e do ensino, mais especificamente aqueles voltados para a 

educação numa perspectiva comunicativa, que vá de encontro aos ditames do mundo do 
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sistema, a partir da geração dos resultados e conhecimentos que poderão ser uteis por 

pesquisadores da área ou ate mesmo pela população em geral. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de eventuais 

constrangimentos e alternância de comportamentos em virtude da presença do pesquisador no 

espaço da escola e da sala de aula. Esses riscos serão minimizados mediante: garantia do 

anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do 

mesmo; a manutenção do sigilo e do respeito para com o participante da pesquisa; sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique o participante; garantia que o participante se sinta a vontade para responder as 

entrevistas; anuência das instituições de ensino para a realização da pesquisa. 

Para isso, apenas o discente Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva realizará as 

entrevistas, coletará os dados observados e somente o discente Amanda Santos de Queiroz 

Oliveira Paiva e o orientador poderão manusear e guardar os documentos. Os dados 

coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa arquivo, guardada 

por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável na Sala do 

Grupo de Estudo e Pesquisas sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas – GEPEECH – 

UERN/CAMEAM e também na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ensino – 

PPGE/UERN/CAMEAM, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança 

das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 

os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Amanda Santos de Queiroz Oliveira 

Paiva sob o endereço - Rua: João da Costa Melo, 08, Bairro: Loteamento Bela Serra, CEP: 59800-

000 Cidade: Martins–RN. Tel.(84) 99660 3935 e/ou e-mail: amandasantos.pedagogico@gmail.com. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48 Rua: Prof. 

Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação nesse estudo, 

é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II. 7) – cobertura material para reparar dano – e/ou 

ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de despesas do participante 

e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a responsabilidade 

da pesquisadora: Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados 

farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em 



126 

 

revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer 

esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas 

informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

 

Concordo em participar desta pesquisa “Possibilidades do Agir Comunicativo no 

espaço escolar” declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos que serei submetido (a) e dos possíveis riscos que 

possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo. Autorizo assim, a publicação dos dados 

da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. 

 

Martins, RN ______/_______/_______. 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

Aluna: Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva (Pesquisadora Responsável) - Aluna do Curso 

de Mestrado em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 

Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia/CAMEAM, no endereço BR 405, KM 3, Bairro: 

Arizona, CEP: 59900-000 – Pau dos Ferros/RN. Tel.(84) 3351 2560. 

Professor: Dr. Rosalvo Nobre Carneiro (Orientador da Pesquisa) - Curso de Geografia, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia/CAMEAM, no endereço BR 405, KM 3, Bairro: Arizona, CEP: 59900-000 – Pau 

dos Ferros/RN. Tel.(84) 3351 2560. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) Campus Universitário Central - Centro de Convivência. 

BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032 e-mail: 

cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO “PROFA. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA”- 

CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

Mestranda: Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

Projeto de Pesquisa: Possibilidades do Agir comunicativo no espaço escolar 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO – DOCENTES 

___________________ 

1. Observar nas práticas pedagógicas a presença do agir comunicativo através:  

 

Há incentivo pelo professor a fala do aluno? 

(   ) sempre  (   ) regularmente (    ) ás vezes (   ) raramente 

 

Do direito a fala do aluno durante a aula: 

(    ) a maioria fala   (   ) apenas alguns falam (    ) apenas um ou dois alunos falam 

 

Do processo Ensino- aprendizagem: 

Aula dialogada, resolução de problemas e pesquisas: 

 (   ) sempre  (  ) regularmente    (    ) ás vezes (    ) raramente 

 

2. Observar se o professor propõe atividades de construção coletiva para os alunos; 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

3. Quando acontece algum problema em sala de aula, quem é chamado a resolver? 
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 (    ) Apenas o docente  (     ) alunos, professor e gestão   (    ) apenas a gestão  

 (    ) docente e aluno 

 

4. Como acontece o contato comunicativo entre o professor, equipe gestora e os seus pares?  

  (    )  Resolvem problemas de modo cooperativo 

  (    ) O gestor resolve os problemas sozinho 

  (     ) há agressões  

  (     ) impõe seus pontos de vista pessoais 

Outros:_________________________  

 

5. O professor é autoritário? 

 (    ) sempre    (   ) regularmente (    ) ás vezes  (     ) raramente 

 

6. O professor é democrático? 

(    ) sempre    (   ) regularmente (    ) ás vezes  (     ) raramente 

 

7. Os professores desenvolvem trabalhos em conjunto? Projetos, aulas, etc? 

(    ) sempre    (   ) regularmente (    ) ás vezes  (     ) raramen 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO “PROFA. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA”- 

CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

Mestranda: Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

Projeto de Pesquisa: Possibilidades do Agir comunicativo no espaço escolar 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO – EQUIPE GESTORA 

______________________________  

 

01. Na prática do dia a dia, a equipe gestora, planeja e dialoga ações em conjunto: 

Entre si 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

Com os docentes 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

Com discentes  

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

02. Todos têm direito a falar?  

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente  

 

03. O gestor age autoritariamente? 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

04.  O gestor age democraticamente? 
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(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

05. Em relação as reuniões: 

Como são realizadas em relação a fala e participação? 

Equipe gestora: 

(    ) a maioria fala   (   ) apenas alguns falam  (    ) mais de três falam  

Professores:  

(    ) a maioria fala   (   ) apenas alguns falam  (    ) mais de três falam  

 

06. Os alunos participam das reuniões? 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

07. Falam? 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

08. Os pais participam? 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

09. Falam? 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 

 

10. As pautas das reuniões são construídas coletivamente ou centradas na gestão? 

 

11. Há Participação efetiva do conselho escolar? 

(    ) sempre  (    ) regularmente (    ) ás vezes (     ) raramente 
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APÊNDICE D- ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS APLICADAS 

COM DOCENTES 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO “PROFA. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA”- 

CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

Mestranda: Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva 

Orientador: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

Projeto de Pesquisa: Possibilidades do Agir comunicativo no espaço escolar 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

EQUIPE DOCENTE: 

 

1- O que você entende por ação comunicativa? 

2- Como você avalia sua aula em relação a comunicação com os alunos? 

3-  Que espaços na escola ou na sala de aula você acredita propiciarem a comunicação entre 

professores, professores e alunos e professores e gestão? 

4 -Como acontece o processo de comunicação entre os professores na busca pela 

aprendizagem?  

5- Como são conduzidas as reuniões entre vocês e a equipe gestora? 

6-  Na sua opinião, existe participação da escola como um todo no processo de tomada de 

decisões no espaço escolar? Como?  

7- Você procura a equipe gestora ou pedagógica quando acontece algum problema ou deseja 

desenvolver algum trabalho? 

8- Desenvolve trabalhos em conjunto com outros professores? Quais? 

9- Em relação ao PPP, como você o vê? Participa ou já participou da construção do mesmo? 

10- Como são organizadas (quem propõe os temas) e como são conduzidas as reuniões entre a 

gestão e os professores?  
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ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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