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RACIONALIDADE COMUNICATIVA E INTERAÇÃO PEDAGÓGICA:  

EM BUSCA DE MEDIAÇÃO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O filósofo frankfurtiano Jürgen Habermas é considerado um dos mais prolíficos 

pensadores da atualidade, agregando vasta erudição com atuação engajada no campo 

político, sobretudo referente à democratização da sociedade. Publicou, desde a década 

de 1960, muitas obras já clássicas; no entanto, a partir da década de 1980, o lançamento 

do tratado Teoria da Ação Comunicativa (1981) demarcou fase considerada de 

maturidade do autor, havendo então disseminação dos estudos habermasianos 

principalmente nas ciências humanas. 

 Os pesquisadores da área de Educação também procuraram apropriar-se da 

teoria habermasiana, apesar do quase não pronunciamento do filósofo quanto a este 

campo, gerando expressiva produção. 

 De início, alguns enfoques habermasianos, já elaborados, à Educação serão 

apresentados e discutidos, para, num segundo momento, propor outras categorias 

possíveis, visando à ampliação das abordagens nas investigações e, sobretudo, práticas 

pedagógicas calcadas em Habermas. Os primeiros enfoques serão considerados 

enquanto atrelados à pragmática universal; já os segundos partem principalmente da 

pragmática empírica. Argumenta-se pela necessidade do segundo tipo de enfoque, sem, 

com isso, incorrer-se em empirismo ou tecnicismo. O objetivo é chamar a atenção para 

aspectos do referencial teórico ora em questão aparentemente ainda não abordados, que 

tornam-se relevantes no movimento de concretização efetiva das teorizações a priori em 

situação de aula. Trata-se, portanto, de categorias-ponte, possíveis auxiliares no tecer o 

nexo entre teoria filosófica e prática pedagógica. Ao fim, reconhece-se a afinidade da 

discussão com a temática referente à ética docente, apontando para a faceta de ética da 

responsabilidade intrínseca à ética do Discurso habermasiana. 

Esta reflexão está situada no campo da Filosofia da Educação, pois aborda, além 

da fundamentação racional do conceito de Educação, os referenciais normativos à 
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prática educativa enquanto ação pedagógica concreta, a partir de uma teoria filosófica 

que, segundo seu propositor, compartilha tarefas com as Ciências Sociais. 

 

 

1. PRAGMÁTICA UNIVERSAL E EDUCAÇÃO 

 

 A escola contemporânea, como é do conhecimento dos sujeitos dela partícipes, 

passa por uma crise sem precedentes, sobretudo manifesta na ausência de sentido. Há 

uma aparente incompatibilidade de planos entre os atores – governo, mantenedora (no 

caso das instituições particulares), direção, funcionários, professores, alunos e pais –, 

cada qual definindo diferente a situação escolar, de modo não expresso, provocando o 

quadro de inadaptação ou incongruência mútua, ao qual Habermas apontaria a ausência 

de entendimento. Agravante é o já citado caráter não expresso desse profundo conflito, 

redundando na manutenção oficial dos tradicionais planos de ação (não confundir com 

planejamentos de ensino, embora estes estejam incluídos naqueles) por parte dos 

dirigentes da escola (direção e professores), num esforço derradeiro, porém sempre 

renovado, de revitalização da tradição.  

 O pensamento de Jürgen Habermas mostra-se, prima facie, promissor em 

relação ao quadro pessimista. O filósofo tem procurado propor, em resposta à 

instrumentalização própria à racionalidade moderna, uma racionalidade comunicativa. 

A base de validação, nesse caso, não seria mais o sujeito transcendental kantiano, 

considerado agora monológico, isolado e solipsista, e sim os processos de entendimento 

intersubjetivo. Trata-se, portanto, de uma razão dos atos de fala, pressupondo, portanto, 

sempre as figuras do ego, do alter e do pano-de-fundo simbólico (mundo da vida), os 

mínimos estruturais da interação. Habermas apresenta dois enfoques da sociedade 

moderna: o mundo da vida e o sistema. O mundo da vida são os referenciais sempre já 

pressupostos em qualquer interação lingüística: a cultura, a sociedade e a personalidade. 

Ele dá as coordenadas pragmáticas, situando os interlocutores quanto ao sentido de sua 

interação; fornece o conteúdo tácito, de partida pressuposto, possibilitando a consecução 

da ação recíproca. Realiza a reprodução simbólica da sociedade ou ainda a integração 

social. Já o sistema refere-se à administração de recursos necessária à reprodução 

material da sociedade. São aspectos do sistema: o direito positivo, as hierarquias (poder) 

e os intercâmbios (dinheiro). É conhecido o diagnóstico habermasiano da colonização 

do mundo da vida pelo sistema, assumindo o primeiro as normatizações próprias do 
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segundo, havendo a dissolução das interações voltadas ao entendimento ou 

comunicativas. Assim, as ações estratégicas e instrumentais, dentro da lógica clássica da 

articulação de meios tendo em vista algum êxito, lingüístico ou não, passam a 

predominar. 

A disciplina na qual Habermas insere seus estudos denomina-se pragmática 

formal ou universal. Herrero (1999) explica que esta área refere-se, para além da sintaxe 

e da semântica, à relação da linguagem com os sujeitos, ou seja, com seu uso natural. 

Habermas (1994a: 299) define a tarefa da pragmática universal como “ indentificar y 

reconstruir las condiciones universales del entendimiento posible” . O método desta 

disciplina é a reconstrução racional dos pressupostos inevitáveis ao uso comunicativo da 

linguagem. São exemplos os já mencionados falante, ouvinte e mundo da vida, além das 

pretensões de validade em jogo nas interações, cuja validação dependerá do 

assentimento livre de coerção por parte dos interlocutores. O Discurso também já está 

pressuposto na ação comunicativa, pois, embora operando em consenso, os 

interlocutores devem sempre poder resgatar suas pretensões de validade, pois visam a 

concordância do outro. Assim, a teoria da ação comunicativa inscreve-se na pragmática 

universal, o mesmo acontecendo com as análises educacionais sob a ótica da 

racionalidade comunicativa, em sua maioria, conforme será argumentado mais adiante. 

 Diversos autores têm produzido reflexão educacional apoiando-se na complexa 

trama conceitual da teoria habermasiana, precisando diagnósticos à realidade 

educacional dentro da análise social do autor. É de comum acordo o diagnóstico 

considerando a Educação no reducionismo próprio da racionalidade instrumental, 

privilegiando no conhecimento e nas práticas a relação sujeito-objeto da epistemologia 

(e da racionalidade em geral) moderna (Prestes, 1996; Boufleuer, 1997; Mühl, 1997; 

Polenz, 1997; Gonçalves, 1999; Bolzan, 2002; Moraes, 2002). O resultado, como não 

poderia deixar de ser, é a instrumentalização ou desumanização, em que a escola é 

palco, mau grado seu, de imperativos sistêmicos através de uma lógica funcionalista, em 

que trata-se de trabalhar pela satisfação de critérios burocráticos e até tecnocráticos, 

como se manifestassem o essencial da Educação. No entanto, apenas a dimensão 

objetiva do mundo da vida (a tradição cultural) é contemplada, esquecendo-se das 

normatizações sociais e da expressão da personalidade, e ainda sob a ótica objetivante 

do sistema. Em linhas gerais, tudo que faz referência à participação, estabelecendo o 

espaço público no sentido clássico, é esquecido, o que esclarece novamente o teor 

instrumental da racionalidade vigente. 
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 Com a crise de fundamentos em geral, estendida à Educação conforme 

brevemente expresso acima, tem-se procurado outras bases para a formação humana, 

sendo a racionalidade comunicativa uma das alternativas promissoras. Para além das 

negatividades diagnosticadas, tem sido um desafio a diversos intelectuais pensarem a 

escola possível a partir desta proposta de racionalidade. 

 Nas propostas feitas pelos estudiosos da Educação a partir do pensamento 

habermasiano, referentes à nova concepção tendo como base a racionalidade 

comunicativa, destacam-se alguns pontos centrais: 

 

1. A interação tem papel chave, pois nela está a base da racionalidade 

comunicativa – os interlocutores entendendo-se sobre o mundo. (Prestes, 1996) 

2. Compreensão da Educação enquanto parte do mundo da vida, valorizando seus 

constituintes – tradição cultural, normas sociais e competências da personalidade 

– e a conseqüente formação das identidades. (Prestes, 1996) 

3. Fomento à discursividade, seja envolvendo os alunos, seja o restante da 

comunidade escolar, através de argumentos racionais. (Cullen, 1999) 

4. “Atitude fundamental voltada ao entendimento” , definindo a Pedagogia da Ação 

Comunicativa. (Boufleuer, 1998: 83) 

5. Incentivo à participação em um clima democrático. (Cullen, 1999) 

6. Transparência/veracidade instituicional ou “ la coherencia entre loque se dice y 

lo que se hace”  (Cullen, 2000: 81). 

7. Crítica aos aspectos sistêmicos indevidamente presentes, como o uso estratégico 

do poder. (Martini, 2000) 

8. “Educação de natureza dialógico-problematizadora, avessa tanto à cristalização 

do saber docente quanto à passividade discente.”  (Oliveira, 2000: 138) 

 

As propostas acima evidenciam conexões da teoria habermasiana com a 

problemática educacional, construídas a custo, diante da intrincada realidade 

contemporânea e da também intrincada produção de Habermas. Entretanto, é preciso 

considerar o estatuto das mesmas e, logo, seu limite. À medida em que procuram 

descrever os pressupostos inevitáveis de uma Educação com bases na racionalidade 

comunicativa, inscrevem-se metodologicamente na pragmática universal, cuja tarefa, 

como se sabe, é elucidar a competência comunicativa ou as condições necessárias para 

se obter o entendimento intersubjetivo. Nesse caso, trata-se da competência necessária 
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para a busca do entendimento, enquanto meio e fim educacional, compondo o horizonte 

das possibilidades lógicas, conceitualmente viáveis, pois pensáveis. A pragmática 

universal, nesse caso, faz a reconstrução racional dos pressupostos formais da ação 

educativa referentes às condições para o entendimento. Mas o que dizer das 

possibilidades reais, trazidas à prática sob a ótica do participante? 

 A pragmática universal, mesmo descrevendo as bases da racionalidade 

comunicativa, não garante a efetiva consecução da mesma na interlocução cotidiana. 

Sendo esta racionalidade um a priori pragmático da linguagem, como se poderia torná-

la efetiva nas práticas comunicativas reais na Educação? Este é o problema com o qual 

procura-se lidar aqui: os aportes conceituais para ampliar as teorizações contrafáticas 

(formais) através das interações pedagógicas fáticas (empíricas). Este aporte, conforme 

será exposto, parte da pragmática empírica. 

 

 

2. PRAGMÁTICA EMPÍRICA E INTERAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Com o entendimento dos limites metodológicos da Pragmática Formal ou 

Universal nos estudos referentes a mudanças educacionais, a questão pendente, a dar 

prosseguimento ao tema, é um “Como?”, no sentido de “Como pôr isto tudo em 

prática?” . Porém, é certo, não é um “como” tecnicista, simplesmente visando aplicar 

uma teoria científica aos moldes das ciências naturais; nesse caso, a racionalidade ainda 

seria instrumental. Também não é um “como” empirista, fazendo tabula rasa da teoria e 

esperando ser esclarecido somente pela prática. Justamente, procura-se oferecer 

conceituação que favoreça a difícil interpelação reflexiva à Educação enquanto prática, 

de complexidade inegável e inexaurível própria do mundo da vida (interpolado e 

colonizado pelo sistema, acumulando vulnerabilidades intrínsecas à linguagem e 

decorrentes da exclusão social), porém nem por isso hermética. Parte-se da 

possibilidade discursiva da construção de sentidos sobre os mundos objetivo, 

intersubjetivo e objetivo, cuja legitimação imprescinde de um alter. Portanto, tem-se um 

“como” dialético-hermenêutico (reconstrutivo), procurando, diante da prática cotidiana, 

pôr, através da reflexividade  crítica processual, em relevo as categorias teóricas 

necessárias para a finalidade emancipatória que se almeja, como é o caso da 

racionalidade comunicativa na Educação. Este estudo exige atenção, portanto, às 

interações pedagógicas. 
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2.1. Sinalizações teóricas à interação pedagógica 

 Interação pedagógica significa aqui a ação educativa dentro do âmbito específico 

de sala de aula, sobretudo as interações entre professor e alunos. Ação educativa refere-

se a todos os aspectos articulados no sistema educacional para a formação humana, 

desde a modernidade concebida enquanto desenvolvimento da racionalidade, em amplo 

sentido. Aqui a formação é compreendida, evidentemente, a partir da racionalidade 

comunicativa, para além, portanto, da concepção moderna, monológica (Martini, 2000). 

 A necessidade de compreensão, embora sempre limitada, dos referenciais 

contextuais reais, para a consecução processual da racionalidade comunicativa em 

situação de aula, já tem sido o enfoque de alguns autores. 

 Os autores partem das ponderações feitas pelo próprio Habermas (1989) quanto 

ao papel da Filosofia contemporânea, apontado como parte de uma tarefa compartilhada 

com as Ciências Sociais, ou seja, bem mais atenuado, em comparação à modernidade. 

Nesse sentido, Habermas se vale, não raro, de teorias empíricas para desenvolver temas 

filosóficos, como é o caso da teoria do desenvolvimento moral, de Lawrence Kohlberg. 

A racionalidade comunicativa traz a necessidade de tematizar reflexiva e 

criticamente as situações reais de aula, já dentro das condições pragmáticas formais 

presentes em qualquer interação, porém com pressuposições específicas e singulares, 

próprias ao(s) mundo(s)-da-vida estabilizadores da cena cotidiana. Nesse sentido, 

convém seguir as orientações de Habermas quanto à necessidade de complementação 

empírica à pragmática universal. Segundo ele, o conhecimento social resulta de uma 

desmontagem controlada das idealizações em função da “desconcertante complejidad de 

las escenas cotidianas”  (1988a: 424). Essa “desmontagem”  seguramente dista muito do 

empirismo; ela designa o proceder da espiral reconstrutiva, atuando em círcularidade 

aberta da observação à interpretação (Habermas, 1994a: 308) e, desta, a novas 

observações e assim por diante. 

Em outro âmbito (1991), Habermas afirma que o discurso mesmo não pode 

garantir as condições institucionais, materiais, sociais e pessoais (disposições e 

capacidades), necessárias à participação correta em discursos. Em síntese, o discurso 

não garante os processos de legitimação social da discursividade, cuja outra face é a 

formação discursiva da vontade. Já deixa, portanto, pendente o problema de mediação 

que esse artigo se propõe a tematizar. 
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 Segundo Banell (2000: 98), a teoria da ação comunicativa “aceita a “ impureza”  

da razão ao mesmo tempo que detém seu intento crítico” . “Impureza”  significa a 

necessidade de contextos reais que permitam a atualização do que é pressuposto 

pragmático. A racionalidade, enquanto potencial da linguagem, “é uma função de 

determinada prática social”  (Ibid: 97), não estando em relação interna com a prática 

comunicativa cotidiana. No entanto, sempre há a possibilidade de buscar esclarecer as 

distorções ou entraves à discursividade presentes nas tradições do mundo da vida, de 

modo a problematizá-los e, talvez, mediar aprendizagem social através deles, 

aproximando um pouco mais argumentação e fala cotidiana. 

Boufleuer (1996: 93) afirma que há uma “atitude fundamental voltada ao 

entendimento” , o que já indica, pela expressão ‘ fundamental’ , o possível distanciamento 

entre teoria e prática, ou seja, a possível dificuldade na experiência efetiva de 

discursividade. Porém quais os desdobramentos disto? Como compreender este 

distanciamento com maior clareza?  

Dallera (2000: 45) propõe que “se puede partir de problemas concretos (...) que 

permitan abrir el debate y la posterior fundamentación acerca del por qué se actuaría, 

em ese caso, de tal o cual forma”, apontando o aproveitamento das oportunidades 

fáticas para o estímulo à discursividade, sempre visando respeitar, em última análise, o 

direito de participação simétrica nas interações, chamando atenção crítica aos 

desmandos meramente estratégicos. Porém deixa a deseja abordagem mais sistemática à 

questão. 

Hermann (1999: 126) aponta o problema da “viabilidade de uma moral 

universalista” , diante “de segmentos muito amplos da sociedade, que não apresentam 

condições de propor suas demandas argumentativamente” . Segundo a autora, isto se 

aplica ao projeto pedagógico com base no agir comunicativo. Seria esta situação 

insuperável? 

As contribuições acima indicadas sinalizam, conforme intitula este sub-item, à 

necessidade de estabelecer mediações pedagógicas à racionalidade comunicativa, em 

consonância às legitimidades contextuais, pressupostas na situação real de aula. 

 

2.2. Categorias pragmático-empíricas da interação pedagógica 

 Dada a argumentação até agora elaborada, serão apresentadas as propostas de 

categorias mediadoras pragmático-empíricas, no âmbito da interação pedagógica, tendo 

em vista a ativação processual dos potenciais de racionalidade comunicativa em 
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situação real de fala, no caso, situação de aula. Parte-se da refratariedade, 

freqüentemente encontrada nas salas de aula, quanto à racionalidade comunicativa, 

sobretudo na figura mais explícita da discursividade, seja teórica, prática ou estético-

expressiva. A discursividade seria o locus da racionalidade comunicativa strictu sensu.  

 Neste âmbito a dissertação de Polenz (1997), apresenta pesquisa-ação junto à 

determinada escola municipal do município de São Leopoldo/RS. Foi feito um trabalho 

com o corpo docente visando “uma ação interdisciplinar com base na teoria da ação 

comunicativa de Habermas” (Ibid: 68).  Também Carlos (1996) expõe seu trabalho com 

um grupo de professores estaduais, fazendo mediações visando a razão comunicativa. 

As seguintes categorias assemelham-se no traço de aproximarem teoria 

filosófica e prática empírica, sem privilegiarem nenhuma das duas, e sim buscando 

articulá-las numa melhor compreensão da racionalidade em situação, pelo já 

mencionado método reconstrutivo, de Habermas. 

 

a) Simetria / assimetria 

Há certa produção (Hermann, 1999; Cullen, 2000) discutindo a interação 

pedagógica tendo em vista sua definição enquanto ação comunicativa ou não. Trata-se 

da difícil compatibilização entre os dois tipos de ação (pedagógica e comunicativa), 

dado que a comunicativa exige simetria entre os concernidos e já a pedagógica 

pressupõe assimetria entre professor e alunos. O duplo caráter da interação pedagógica 

dá um diferencial em relação aos outros tipos de interação ou ação social, quanto à 

dificuldade de concepção. Esta é uma típica aporia, pois enquanto o simétrico é 

condição para a interação argumentativa, a assimetria o é para a interação pedagógica, e 

uma condição aparentemente exclui a outra. Na interação pedagógica mediadora de 

racionalidade comunicativa, o professor precisará legitimar a assimetria através do 

assentimento tácito, enquanto interlocutor simétrico, das figuras do mundo da vida, 

constituinte implícito da situação, que consegue compreender, seja dos alunos, seja da 

turma. O professor, admitindo os condicionantes reais na situação de aula presentes, 

alheios aos seus planos de atuação, já estará montando o setting discursivo, destarte o 

grau de competência discursiva factualmente disponível. O professor põe-se simétrico 

renunciando ao pano-de-fundo sistêmico-instrumental e trazendo à lume o que há de 

latente na turma, direta ou indiretamente, quanto ao ensino-aprendizagem. Eis a ação 

estratégica mediando a comunicativa. 
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b) Crítica terapêutica 

Nas interações pedagógicas, a ação estratégica deve mediar a ação comunicativa, 

em um processo de aproximação gradual (reconstrução), até a efetiva participação em 

discursos, inclusive e principalmente os práticos, circunstância que parece sugerir a 

formação mais definida de uma competência ético-discursiva. Habermas (1988) 

denomina este tipo de interação híbrida de ‘crítico-terapêutica’ . Ela é uma possibilidade, 

dentre outras, “de proseguir la acción comunicativa con medios reflexivos”  (Ibid: 26). 

Segundo Habermas, neste tipo de argumentação os papéis estão distribuídos 

assimetricamente, pois o cumprimento dos pressupostos do discurso depende do êxito 

da “terapia” . Alguns autores (Apel, 1985; Masschlein apud Hermann, 1999; Oelkers 

apud Hermann, 1999; Martini, 2000) sugerem uma transposição desse modelo 

(combinação entre estratégia e comunicação) à interação entre professor e alunos, diante 

da impossibilidade, em princípio, da realização de discursos em situação escolar. Assim, 

a crítica terapêutica parece suprir a condição de assimetria em favor da simetria, ou 

estratégia em favor da comunicação, própria da interação pedagógica, pois o docente, 

enquanto crítico-terapeuta, está facultado a buscar interpretar os possíveis fatores 

contextuais antagônicos à discursividade, através da pragmática empírica. 

 

c) Situação de aula 

Esta categoria designa a situação de fala específica à aula. Compõe-se 

estruturalmente dos referenciais tácitos partilhados pelos concernidos. A situação de 

aula é condicionante, pois nela está a definição dos concernidos sobre que lugar é esse, 

para que serve, por que estão ali, etc. A abertura à alteridade é elemento de central 

importância aqui, presente na interpretação da situação feita pelo docente. Por exemplo, 

quais parâmetros crítico-terapêuticos, para a interação pedagógica, são indicados em 

uma comunidade sob a chamada “ lei do silêncio”? Nesse caso, como problematizar o 

humano da interação comunicativa, se há o imperativo tácito contextual, reproduzido 

socialmente, proibindo a discursividade, ou seja, a problematização argumentativa? No 

entanto, compreender tal condicionante situacional, reconstruído racionalmente através 

da pragmática empírica, não seria relevante tendo em vista a racionalidade comunicativa 

na interação pedagógica? Compreender os bloqueios, nesse caso, já é o começo para a 

tarefa de reconstrução comunicativa da Educação. Não seria o caso do professor, em 

silêncio, indicar à classe que está ciente dos limites a ela impostos, a partir dos temas 

que trará para análise, por exemplo, o problema de tal ou qual comunidade, em outro 
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país, que vive sob ditadura? O docente pode, instrumentalmente compor uma situação 

de aula monológica ou solipsista, ou comunicativamente construir com a turma a 

situação de aula, resultante das diferentes pretensões de validade quanto à aula em jogo, 

ainda que não formuladas explicitamente.  

 

d) Pseudocomunicação 

 Habermas (1988) fala da possibilidade de existirem autoenganos sistemáticos 

nas ações sociais, como o sujeito que se considera partícipe de ação comunicativa, 

porém o é de ação estratégica encoberta, da qual não tem consciência, pois já está 

situado em um contexto de comunicação sistematicamente distorcida. Este tipo de 

situação refere-se ao mundo da vida que, em algum sentido, coloca parâmetros de 

interação vedando a discursividade. De fato, isto caracteriza a invasão de elementos 

sistêmicos no mundo da vida (colonização), seja direta, ao modo da lógica do mercado 

dentro do exercício profissional, seja indiretamente, como a reação de defesa da 

população excluída diante das omissões do Estado. Há muitos contextos em que o 

aparente antagonismo à discursividade deve ser compreendido a partir do parâmetro da 

colonização, possibilitando, com esta interpretação, reflexos nas interações (ao menos 

da aula) fomentando maior simetria, o que significa a “deslegitimação” dos elementos 

sistêmicos, por exemplo, poder e dinheiro, enquanto reguladores das práticas cotidianas. 

O simétrico é o fator humano, seja em situação de aula ou não, indicando não haver 

necessidade de instrumentalização mútua, a “ luta de todos contra todos”  hobbesiana. A 

compreensão das restrições situacionais à discursividade, caracterizando em princípio 

pseudocomunicação não significa a impossibilidade da ação comunicativa, mas a 

necessidade de mediações na interação pedagógica que a favoreçam.  

 

e) Perspectiva do participante 

Perspectiva do participante ou atitude performativa trata da relação do sujeito 

com o elemento ilocucionário1 de seus proferimentos, que estabelece a forma com que o 

receptor deverá entender o conteúdo proposicional e que compromissos deverá assumir 

em resposta a ele. Perspectiva do observador ou atitude objetivante refere-se ao sujeito 

                                                
1 Austin e Searle distinguem os atos de fala em três categorias: locucionário é o conteúdo das orações; 
ilocucionário fixa o modo com que se emprega uma oração; perlocucionário é o efeito que o falante 
deseja causar no ouvinte com sua oração. (Habermas, 1988) 
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em relação ao conteúdo proposicional de seus proferimentos2, apontando ao mundo 

objetivo, tal qual um observador. Estes construtos teóricos correlacionam-se ao giro 

pragmático na Filosofia que ele procura proceder, em prosseguimento ao giro 

lingüístico. Assim, pode-se dizer que a virada pragmática docente é a transição da 

atitude objetivante à performativa, atendendo não só ao conteúdo locucionário de seus 

proferimentos, mas à forma ilocucionária, sobretudo no que diz respeito à expectativa 

de que o aluno pense ou não, em resposta. O professor pode atuar monologicamente ou 

dialogicamente, a depender do modo com que fixa o seu próprio papel, o dos alunos e 

da aula em si, além de outros, na situação de aula. De fato, isto se define não pelo 

conteúdo da fala docente, mas de acordo com possibilidades interativas ou 

compromissos sugeridos ao interlocutor veiculados performativamente em sua fala. O 

fato de, pela assimetria, o docente geralmente dar o tom da aula, obviamente não 

significa, nesse contexto, conduzi-la instrumentalmente. 

 

f) Vulnerabilidade 

 Procurando responder às alegações de que a ética do Discurso omite-se quanto à 

clássica questão da vida boa, tema central das éticas aristotélicas, Habermas (1991) o 

faz pela via da negatividade. Afirma ele que se, por um lado, uma ética formal não deve 

posicionar-se diretamente quanto a este ponto, pode fazê-lo, “en términos de negación, a 

la vida vulnerada y quebrantada”  (Ibid: 117). Considera que a identidade está submetida 

a uma vulnerabilidade crônica, à medida que se socializa pelas interações, sendo o papel 

de todo princípio moral compensar esta vulnerabilidade. Daí se pode depreender outra 

categoria empírico-pragmática, em termos do sentido da vulnerabilidade dos sujeitos 

envolvidos na situação de aula. Se os seres capazes de linguagem e ação são, por isso, 

intrinsecamente (pela pragmática universal) vulneráveis, haveria ainda outras 

vulnerabilidades adicionais (empíricas), como que catalisando o que já é inevitável? E 

qual seria a conseqüência de tais vulnerabilidades na situação de aula, dada a intenção 

de criar condições para a participação simétrica? Seria possível ignorar este antagonista 

quase-natural à discursividade em interações pedagógicas à base de racionalidade 

comunicativa? 

 

3. PARA UMA ÉTICA DOCENTE 

                                                
2 Habermas considera ‘proferimento’  à unidade pragmática da linguagem, a partir da Teoria dos Atos de 
Fala, de Austin e Searle. 
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 Habermas, ao tratar da ética do Discurso, fala também de responsabilidade 

histórica e política, ou seja, da aplicação desta ética em contextos específicos, em que 

ainda não existe disponível a competência comunicativa necessária. O filósofo 

considera que a ética do Discurso, portanto, apresenta uma faceta de ética da 

responsabilidade, cuja tarefa seria elaborar critérios racionais para a mediação histórica 

tendo em vista a concretização da discursividade prática nos contextos reais de fala. 

(...) o princípio da ética do Discurso só pode tornar-se eficaz recorrendo a 

uma faculdade que vem ligá-lo aos pactos locais da situação hermenêutica 

inicial e trazê-lo de volta ao provincianismo de um determinado horizonte 

histórico. (Habermas, 1989: 127) 

 As reflexões até aqui realizadas, quanto à importância de se atender às condições 

reais para o entendimento em situação de aula, apontam para o problema de uma ética 

docente, o qual não é o objeto deste artigo, porém convém ao menos enunciá-lo. 

 A ética, enquanto voltada aos princípios para a escolha de normas justas, 

inevitavelmente está presente na interação pedagógica, à medida que ela envolve 

participantes que pressupõem normatividades para interagirem. Entretanto, sendo ela 

assimétrica, pode não ser possível de início envolver os concernidos na discursividade 

que lhes compete por direito, advindo daí, sobretudo para o professor, o dilema de como 

agir com correção, dialogicamente, respeitando as perspectivas dos participantes, 

estando impedida a efetiva participação de todos. Este dilema introduz a problemática 

da ética docente, dentre deste contexto teórico. 

 Pela ética da responsabilidade, por hipótese, o participante em assimetria deve 

antecipar a maturidade comunicativa de seus interlocutores, interpretando e 

problematizando, da situação real de fala, os potenciais de racionalidade comunicativa 

disponíveis. Habermas (Ibid) descreve esta complexa habilidade como o “discernimento 

reflexivo do hermeneuta” . De certo modo, o sujeito em questão deverá diagnosticar a 

competência comunicativa disponível, tanto enquanto capacidade subjetiva de seus 

interlocutores, quanto da normatividade para ele aparente no pano-de-fundo. Repete-se 

aqui a condução pela crítica terapêutica, com a pragmática empírica, à discursividade. 

Segundo Habermas (1989: 128),  

uma vinculação com as formas menos rigorosas de argumentação [como a 

crítica terapêutica] vem gravar também a pretensão mais rigorosa do 

Discurso prático (...) com uma hipoteca que provém do situamento 

histórico-social da razão.  
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A ética da responsabilidade, portanto, parece estar intrinsecamente inserida na 

interação pedagógica, sendo ela, possivelmente, caminho para propor uma ética docente 

pelo paradigma da comunicação. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo propôs-se a enfrentar o problema da concretização das propostas 

educacionais elaboradas a partir do referencial teórico habermasiano. Para tanto, 

enfocou especificamente a interação pedagógica, enquanto ponto de encontro entre 

teoria e prática, muitas vezes estrangulador das intenções reformadoras da Educação. 

Chamou-se atenção para a importância das categorias pragmático-empiricas, em 

complementação às pragmático-universais, procurando cumprir, dentro das 

possibilidades, a agenda por estas estabelecida. Martini (2000: 178), quanto a isto, 

afirma a importância de “articular reconstrução racional filosófica e investigação 

participativa reflexiva”  tendo em vista a transformação comunicativa da formação 

humana. Axel Honneth (1999), considerado o principal sucessor de Habermas, lamenta 

a ausência de pesquisas empíricas a partir da teoria habermasiana, em texto referente à 

comemoração dos 70 anos do filósofo. 

 Considerou-se ponto-chave o aparente paradoxo simetria-assimetria na interação 

pedagógica com intenção discursiva, consistindo na necessidade de lidar com os 

bloqueios situacionais porventura existentes à discursividade, problematizando os 

mesmos e, com isso, portanto, abrindo espaço à discursividade. A predisposição docente 

a incluir nos planos os condicionantes da situação de aula já caracteriza racionalidade 

comunicativa em ação, mesmo na precariedade, estabelecendo acordo tácito com a 

turma, tecendo assim, em certo nível, pano-de-fundo solidário e predisponente à busca 

explícita pelo entendimento.  

 Com as considerações realizadas, espera-se poder contribuir para a aproximação 

menos difícil entre condições formais e empíricas ao entendimento na sala de aula, 

favorecendo a formação humana, em última análise. 
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