
Giuliana Cavalcanti Vasconcelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILIDADE HABERMASIANA DE 
AÇÃO EMANCIPATÓRIA ENTRE 

PESQUISADOR-PESQUISA(N)DO EM EDUCAÇÃO POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
Área de concentração: Educação Popular, Comunicação e Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 

João Pessoa 
2010 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILIDADE HABERMASIANA DE 
AÇÃO EMANCIPATÓRIA ENTRE 

PESQUISADOR-PESQUISA(N)DO EM EDUCAÇÃO POPULAR 
  



1 
 

Giuliana Cavalcanti Vasconcelos 

 

 

 

 

POSSIBILIDADE HABERMASIANA DE 
AÇÃO EMANCIPATÓRIA ENTRE 

PESQUISADOR-PESQUISA(N)DO EM EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação, do Centro de 
Educação, da Universidade Federal da 
Paraíba, em cumprimento às 
exigências legais para a defesa de 
pesquisa, em nível de doutorado. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
Área de concentração: Educação Popular, Comunicação e Cultura 

 

 

 

Orientador: Charliton José dos Santos Machado 

 

 

 

João Pessoa 
2010



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradução do resumo para o abstract: 
Profª Mestra Maria do P. Socorro Casado M. dos Santos

V331p  Vasconcelos, Giuliana Cavalcanti. 
Possibilidade habermasiana de ação 

emancipatória entre pesquisador-pesquisa(n)do em 
educação popular/ 
Giuliana Cavalcanti Vasconcelos. – João Pessoa,  
2010. 

 
 

129p.: il. – 
Orientador: Charliton José dos Santos Machado. 

 
Tese (doutorado) – UFPB/ CE. 
 
1. Educação Popular  2. Jürgen Habermas  3. 

Pesquisa   4. Emancipação.  I. Título 
 
UFPB/ BC       CDU 374.7:001.8 



1 
 

Giuliana Cavalcanti Vasconcelos 
 

POSSIBILIDADE HABERMASIANA DE 
AÇÃO EMANCIPATÓRIA ENTRE 

PESQUISADOR-PESQUISA(N)DO EM EDUCAÇÃO POPULAR 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de 
Educação, da Universidade Federal da Paraíba, em cumprimento às exigências 

legais para a defesa de pesquisa, em nível de doutorado. 
Área de concentração: Educação Popular, Comunicação e Cultura 

 
______________________________________________________________ 

Prof. Charliton José dos Santos Machado 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 

(coordenador) 
 

Resultado: APROVADA. 
 

João Pessoa/PB, 16 de agosto de 2010. 

Sessão iniciada às 09h, no auditório do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
do Centro de Educação, da Universidade Federal da Paraíba. 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 

______________________________________________________________ 
Prof. Charliton José dos Santos Machado 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 
(orientador) 

 
______________________________________________________________ 

Prof. José Francisco de Melo Neto 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 

(membro-interno) 
 

______________________________________________________________ 
Profª Mirian de Albuquerque Aquino 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 
(membro-interno) 

 
______________________________________________________________ 

Prof. Ed Porto Bezerra 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 

(membro-externo) 
 

______________________________________________________________ 
Prof. Iraquitan de Oliveira Caminha 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 
(membro-externo)



1 
 

Agradecimentos 

 

A meu Deus, pela minha fé. 
 
A minha amada filha Gabriela Vasconcelos Barbosa pelo quanto lidou com 
minhas tantas ausências. 
 
A toda a minha família, pelos lares, doces lares. 
 
Ao admirável professor e querido orientador Charliton José dos Santos 
Machado, pela excelência de sua amizade. 
 
Aos notáveis professores e estimados amigos: Edilma de Lucena 
Catanduba, Ed Porto Bezerra, José Francisco de Melo Neto, Iraquitan de 
Oliveira Caminha, Liana Miranda Chaves, Maria do P. Socorro Casado M. 
dos Santos e Mirian de Albuquerque Aquino, por contribuírem para este 
momento de um sonho possível. 
 
E, ao PPGE-UFPB, por esta oportunidade. 

 



1 
 

VASCONCELOS, Giuliana Cavalcanti. Possibilidade habermasiana de 
ação emancipatória entre pesquisador-pesquisa(n)do em 
educação popular. João Pessoa, 2010. Tese (Doutorado em Educação) – 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Educação, 
Universidade Federal da Paraíba. 
 
Resumo: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) documentou em 1999, que o que distingue pobres de 
ricos é a realidade em que colocamos sujeitos-populares à margem da 
criação e dos benefícios científicos. Para Jürgen Habermas, sob o princípio 
da subjetividade, práticas de pesquisas fortaleceram essa dualidade e 
intensificaram a marginalização científica. Pesquisadores, aprisionados a 
uma consciência colonizadora, produziram ciência e modernidade. Eles 
expeliram imagens de mundo e renunciaram interpretações sobre a 
história. Entrelaçamentos científicos às classes populares foram 
descartados. Práticas de integração social, por via da interação no medium 
da linguagem, foram perdidas. Isso impediu a fusão de subjetividades no 
horizonte de uma emancipação compartilhada. Pesquisa(n)dos foram 
limitados à condição de serem instrumentos de coleta de dados, de 
observações de ocorrências, de imparcialidades científicas ou de 
parcialidades denunciativas. Nos dias atuais, pesquisadores ainda usam 
metodologias que tratam sujeitos-populares como objetos de um 
conhecimento científico. Isso levou-nos a questionar se há alguma 
possibilidade de efetivar ações emancipatórias compartilhadas, em 
pesquisas, em educação popular. Para refletirmos sobre esse problema, 
fizemos um recorte em torno da produção de artigos divulgados pelo grupo 
de trabalho sobre educação popular da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Destacamos as últimas 
reuniões anuais, realizadas em 2008 e 2009. As categorias de 
interpretação delimitadas foram ação instrumental e ação comunicativa, na 
perspectiva habermasiana. O fundamento metodológico-interpretativo que 
utilizamos foi o de uma hermenêutica habermasiana. No decorrer do 
estudo, vimos que um agir instrumental deixa pesquisadores desprovidos 
de forças idealizadoras e ilocucionárias. Esse agir não assegura acesso a 
saberes não-temáticos e nem a saberes relativamente destacados de um 
mundo vivido, que se manifestam através de atos de fala. Sem vínculos 
interativos com pesquisa(n)dos, não há como atingir o campo de visão de 
um mundo vivido. A adoção do princípio da intersubjetividade oferece 
possibilidade de repensar uma ação emancipatória, sob a propositura de 
uma ação comunicativa em pesquisas. A reciprocidade faz surgir formas de 
legitimação de uma autoria colaborativa de pesquisa(n)dos, na criação e 
no usufruto de benefícios científicos. Vontades instrumentais podem ser 
substituídas por uma integração social, resultante de uma emancipação 
compartilhada. Concluímos que o agir comunicativo é uma possibilidade 
habermasiana de fomentar ações emancipatórias entre pesquisador-
pesquisa(n)do em educação popular. 
 
Palavras-Chaves: Educação Popular; Habermas; Pesquisa; Emancipação. 
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VASCONCELOS, Giuliana Cavalcanti. Habermasian possibility of 
emancipatory action between researcher and subject of research 
in popular education. João Pessoa, 2010. Tese (Doutorado em 
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de 
Educação, Universidade Federal da Paraíba. 
 
Abstract: in 1999 United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) documented that what distinguishes the poor 
from the rich is the reality in which we put popular subjects on the margin 
of creation and scientific benefits. According to Jürgen Habermas, on the 
principle of subjectivity, research practices has strengthened this duality 
and intensified scientific marginalization. Researchers, enclosed in a 
colonialist conscience, have been producing science and modernity. They 
expelled images of world and renounced interpretation about history. 
Scientific interaction witch popular classes were discarded. Social 
integration practices by means of interaction through language medium 
were lost. All this prevented a fusion of subjectivities in the horizon of a 
shared emancipation. The subjects of research were limited to the 
condition of being instruments of data collect, observation of occurrences, 
scientific impartialities or denouncing partialities. Nowadays, researchers 
do still use methodologies that treat popular subjects as objects of 
scientific knowledge. This lead us to question about the possibility that 
shared emancipatory actions could be put into effect in popular 
educational research. In order to reflect on the problem, a research on the 
published production about popular education by Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) was carried out and the 
ultimate annual meetings in 2008 and 2009 were also highlighted. The 
delimited interpretative categories were instrumental actions and 
communicative actions from habermasian perspective. The interpretative 
methodological foundation used was that of hermeneutics also from a 
habermasian perspective. In the course of study we came to understand 
that an instrumental acting leave researchers deprived of creative and 
illocutionary strength. This kind of acting does not assure access to non-
thematic knowledge and knowledge of a living world that express 
themselves by means of acts of speech. With no interactive links with 
subject of research, there is not a way to reach the field of vision as far as 
an experienced world is concerned. The adoption of the principle of inter-
subjectivity offers possibilities for rethinking an emancipatory action under 
a proposition of a communicative action in researches. Reciprocity brings 
about forms of legitimizing collaborative authorship of subjects of research 
in creation and use of scientific benefits. Instrumental will can be 
substituted for a social integration as a result of a shared emancipation. 
We came to conclude that the communicative acting is an habermasian 
possibility of fomenting emancipatory actions between researcher and 
subject of research in popular education. 
 
Key-Words: Popular Education; Habermas; Research; Emancipation. 
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Introdução 

 

Ao longo de nossa formação na UFPB, testemunhamos 

manifestações sobre pesquisas em EP. Em salas e corredores, professores 

e graduandos, apaixonados pelo que relatavam, divulgavam suas 

conquistas científicas. Na condição de estudante, questionávamos como 

essas descobertas ocorriam. Perguntávamos sobre como eles conseguiam 

superar dificuldades, que afetam classes populares, e assegurarem-se de 

desvelar conhecimentos científicos em EP. Percebíamos que esse tipo de 

pesquisa era caracterizado como propício a emancipações. Suas 

metodologias eram alternativas de resgate a serviço da inclusão social de 

sujeitos-populares. 

Ao passo em que obtivemos nossa formação de mestrado, mais 

indagações tornaram-se sensíveis. As longas aulas, em que debatemos 

sobre a pesquisa em EP, incentivaram-nos a questionar se essa 

emancipação era uma realidade perceptível às classes populares. A busca 

por uma compreensão instituiu-se e inquietações teóricas a serem 

resolvidas tomaram parte de nossa formação. Essa exigência levou-nos a 

contemplarmos diferentes experiências. A busca por pressupostos tornou-

se motivo de formação a ser mantido pelo PPGE da UFPB. 

Em um dever teórico, ocupamo-nos em refletir sobre como essa 

prática científica asseguraria a emancipação de sujeitos-populares. Mas, 

em contribuição paralela, a UNESCO e o ICSU, através de conferência 

internacional, ofereceu-nos a evidência da certeza de que a espécie 

humana tende a conviver com a miséria social. Eles constataram que o 

que distingue pobres de ricos é a realidade em que colocamos sujeitos-

populares à margem da criação e dos benefícios científicos. Sua 

constatação levou-nos a indagar se a pesquisa em EP mantém essa 

relação. Sentimo-nos desafiados a estudar uma possibilidade de 



11 
 

emancipação compartilhada. 

Na perspectiva habermasiana, o despertar de uma modernidade 

instrumental foi o que motivou essa dualidade social e, por isso, a 

emancipação não pode ser uma realidade ao alcance de todos. Tudo 

ocorreu através de um projeto de consolidação de uma emancipação 

divorciada da consciência histórica. Negou-se a intersubjetividade e, desse 

modo, pesquisas marginalizadoras aconteceram. No campo da pesquisa 

em EP, há muitos limites sobre isso que podem ser trazidos à discussão. 

Para melhor compreendermos esse assunto, escrevemos esta tese e 

distribuímos nosso estudo em quatro capítulos. 

Como primeiro passo, problematizamos a respeito de uma 

possibilidade de efetivar ações emancipatórias compartilhadas, em 

pesquisas em EP. Identificamos o GT - EP da ANPED como um 

representante característico de um grupo maior, capaz de documentar 

influências que nos ajudaram a responder a essa questão. Nesse mesmo 

capítulo, traçamos nossa metodologia de estudo, sob o objetivo de 

compreender uma possibilidade habermasiana de ação emancipatória na 

interação pesquisador-pesquisa(n)do em EP, contemplando limites do 

respectivo GT da ANPED. 

No capítulo seguinte, após uma leitura sobre a obra habermasiana, 

expomos uma descrição da teoria da ação comunicativa. Em um passeio 

pela idéia de modernidade, passamos do princípio da subjetividade ao da 

intersubjetividade. Dissertamos sobre o conceito de agir instrumental e de 

agir comunicativo. Também apresentamos que a consciência histórica no 

medium da linguagem é condição necessária à promoção de uma 

interatividade. Nesse capítulo, vimos que a perspectiva habermasiana de 

uma ação emancipatória baseia-se em reciprocidades, provenientes de 

uma fusão de atos de fala. Percebemos que o diálogo é o que favorece 

uma emancipação compartilhada. 

No terceiro capítulo, apresentamos uma leitura acerca de limites 

emancipatórios na interação pesquisador-pesquisa(n)do no GT - EP da 

ANPED. A partir da teoria da ação comunicativa, interpretamos uma 
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amostra de vinte dois artigos e percebemos que um agir instrumental 

deixa pesquisadores desprovidos de forças idealizadoras e ilocucionárias. 

Vimos que muitas fragilidades dessas pesquisas são resultantes de ações 

instrumentais. Percebemos que esse agir não assegura acesso a SNTs e 

nem a SRDs de um mundo vivido, que se manifestam através de atos de 

fala de sujeitos-populares. Constamos que, sem vínculos interativos, não 

há como um pesquisador atingir o campo de visão de um mundo vivido 

por pesquisa(n)dos. 

Por conseguinte, manifestamos novas reflexões sobre uma 

possibilidade de efetivar ações emancipatórias em pesquisas em EP. 

Enfatizamos que a adoção do princípio da intersubjetividade, sob a 

propositura de uma ação comunicativa, oferece condição de repensar uma 

emancipação. Identificamos que a reciprocidade faz surgir formas de 

legitimação de uma autoria colaborativa de sujeitos-populares, na criação 

e no usufruto de benefícios científicos. Vimos que, assim, vontades 

instrumentais podem ser substituídas por uma integração social, 

resultante de uma emancipação compartilhada. Portanto, em conclusão, 

revimos que um agir comunicativo é uma possibilidade habermasiana, 

capaz de fomentar ações emancipatórias entre pesquisador-pesquisa(n)do 

em EP. 
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Capítulo 1 

Percurso Metodológico 

 

1. 1 Problematização 

 

Na Conferência Mundial sobre Ciência para o Século XXI: um Novo 

Compromisso, ocorrida em Budapeste, na Hungria, de 26 de junho a 1º 

de julho de 1999, sob a égide da UNESCO e do ICSU, foi divulgado um 

documento de abrangência mundial, denominado de Declaração sobre a 

Ciência e o Uso do Conhecimento. Tal documento foi reconhecido como 

um marco de crítica, cuja adoção de referenciais prometeu identificar e 

programar iniciativas de acompanhamento, bem como mobilização de 

uma cooperação internacional entre ciências. Tal documento registrou em 

seu preâmbulo que “o conhecimento científico levou a inovações notáveis 

que, em muito, beneficiaram a humanidade” (UNESCO, 2003, p. 26). 

Essa declaração também assinalou que 

 

grande parte dos benefícios da ciência são distribuídos de 
forma desigual, como resultado das assimetrias estruturais 
entre países, regiões e grupos sociais, como também entre 
os sexos. À medida que o conhecimento científico se tornou 
um fator de importância crucial na produção da riqueza, sua 
distribuição tornou-se também mais desigual. O que 
distingue os pobres (pessoas ou países) dos ricos não é 
meramente o fato de eles possuírem menos bens, mas 
também de eles serem, em boa parte, excluídos da criação e 
dos benefícios do conhecimento científico. (UNESCO, 2003, 
p. 27 e 28) 

 

Em outro documento, extraído da mesma conferência – intitulado de 

Ciência para o Século XXI: uma Nova Visão e Estrutura Operacional –, 

vimos a obrigação assumida de superar um desafio complexo, que é o de 
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pôr em prática um novo contrato social: “é necessário um esforço 

conjunto entre aqueles que detêm as maiores capacidades em C&T e 

aqueles que enfrentam pobreza e exclusão social” (UNESCO, 2003, p. 12). 

Sobre isso, a declaração supracitada ainda acrescentou que “o objetivo 

deve ser um avanço em direção a estratégias de desenvolvimento 

sustentável, através da integração das dimensões econômica, social, 

cultural e ambiental” (UNESCO, 2003, p. 33 e 34). 

Porém, como poderemos ver adiante, não é isso o que o testemunho 

de Jaime Alves, índio brasileiro, membro da liderança Kaingang, no Estado 

do Rio Grande do Sul, revela-nos. Ele, como representante de seu povo, 

defende a valorização das tradições, da cultura de cada povo e a validação 

da competente participação de sujeitos, sendo populares ou não, na 

criação do conhecimento científico. Diz ele: 

 

apesar de nós estarmos na cidade, nós sempre vivemos o 
modo de ser índio, nós nunca mudemos, nunca procuramos 
não ser índio. Isso é importante pra nossa nova construção 
no século vinte e um porque eu acho que quinhentos e 
poucos anos que esse povo vem dizendo pra sociedade que 
nós estamos aí e queremos cada dia valorizar a nossa 
cultura, as nossas tradições, o nosso costume, a nossa 
organização social pra mostrar que nós somos índios de 
verdade. O índio que era dono desse território e hoje, apesar 
da invasão de nosso território e muitas vezes nós 
mendigando por um pequeno espaço pra sobreviver essa 
comunidade e eu vejo cada comunidade diferente de 
organização. Não somos todos iguais, somos indígenas sim, 
mas cada comunidade, ela difere de uma maneira. 
(BERGAMASCHI, 2008, p. 2) 

 

A supramencionada conferência serviu para oficializar a confirmação 

de que há uma distribuição desigual de benefícios do avanço científico. 

Mas, quando se busca a solução para numeroso problema através de um 

novo contrato social, a ênfase recai em aspectos econômicos de aumento 

da competitividade, não oferecendo reconhecimento de uma ciência que 

valorize o mérito da participação de sujeitos-populares na criação e nos 
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benefícios do conhecimento científico. A propositura de um contrato, 

apesar de revelar tendências à negociação, revisão e atualização de 

premissas que direcionam pesquisas, não faz referência à diversidade 

sócio-cultural da espécie humana. 

Uma recusa permaneceu sendo empreendida, a de não evidenciar o 

mundo vivido do sujeito como parte da integração de todo entendimento 

sobre um conhecimento. Tal ausência guardou o risco de condenar a 

superação dos desafios ao fracasso e à perpetuação de exclusões sociais 

já naturalizadas, como testemunhamos no Brasil. A ciência, hoje 

institucionalizada em universidades, fundações e centros de excelência, 

poderia saber que não buscamos uma única decisão a problemas de 

desenvolvimento dos povos. Percebemos que a cultura e a história de 

cada povo são referenciais sobre os quais a ciência arrisca-se e apodera-

se. Falta consenso no entendimento de que, para conhecermos, 

precisamos interagir uns com os outros. 

A Declaração sobre a Ciência e o Uso do Conhecimento estabeleceu 

que 

 

são também necessários esforços especiais, no sentido de 
assegurar a plena participação dos grupos em situação de 
desvantagem na ciência e na tecnologia, entre eles: remover 
as barreiras existentes no sistema educacional; remover as 
barreiras existentes no sistema de pesquisa; despertar 
nesses grupos a consciência quanto à sua contribuição à 
ciência e à tecnologia de forma a eliminar os estereótipos 
existentes; realizar pesquisas apoiadas por coleta de dados, 
a fim de documentar as restrições existentes; monitorar a 
implementação e a documentação de boas práticas; 
assegurar sua representação em órgãos e fóruns de 
formulação de políticas. (UNESCO, 2003, p. 69 e 70) 

 

Entretanto, apesar de tal estabelecimento, as mudanças requererem 

modificações que atinjam fundamentos do agir científico, proporcionando 

interlocução entre culturas, as quais, em um diálogo histórico, possam 

comungar ínfimos saberes presentes na consciência histórica de povos e 
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nações. Vemos que ainda se faz ausente um debate que viabilize a validez 

de uma ciência valorizadora do mérito da participação de sujeitos-

populares em pesquisas. 

Percebemos que, para “remover as barreiras do sistema de 

pesquisa” e “despertar a consciência dos grupos populares da contribuição 

que oferecem à ciência e à tecnologia de forma a eliminar os estereótipos 

existentes” (UNESCO, 2003, p. 69 e 70), é preciso que aconteça uma 

tomada de consciência das classes populares. Mas que, também ocorra 

uma consciência crítica do sujeito-pesquisador de saber-viver uma 

investigação, sem valer-se de um demérito para com sujeitos-populares. 

Vemos que a participação popular, viabilizada por essa declaração, tende 

a acentuar-se em uma meritocracia de intelectos bem dotados ou 

dedicados (dominadores ou submissos) – ou melhor, na capacidade de um 

sujeito de fazer-valer o que sabe, fundamentado na subjetividade. 

Entretanto, percebemos que essa meritocracia revela um postulado 

negativo porque rejeita privilégios, mas, valoriza o sujeito de forma 

independente da biografia social que o origina. O foco é o direito de ser e 

lutar contra a discriminação social. De tal norma, percebemos que essa 

desatenção favorece a igualdade de oportunidades, mas não a igualdade 

de acesso ao conhecimento, isto é, concede a igualdade de direitos, mas 

não a equidade social. Trata-se de uma meritocracia que tende a 

condenar biografias pobres ao fracasso. 

Por outro lado, o conceito de meritocracia denota uma dimensão 

afirmativa, quando o critério é o desempenho individual, pois levanta 

muitas questões sobre o que seja talento, esforço e competência. É 

afirmativa porque tais conceitos dão margem a interpretações que variam 

de cultura para cultura. Mas, nas duas dimensões, o fundamento é a 

subjetividade, de onde se postula que posições individuais devem ser 

resultantes do merecimento de cada indivíduo. Assim, quando esse mérito 

fundamenta-se na equidade social e na garantia de uma formação 

humana rica de oportunidades de desenvolvimento da consciência crítica 

em detrimento das tentativas de demérito dos outros, a meritocracia 
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torna-se válida na condição de pressuposto de pesquisas com sujeitos-

populares. 

Disso tudo, podemos erguer muitas questões, a exemplo, 

perguntamos como podemos descortinar um conhecimento na solidão. 

Também questionamos como sujeitos, não habilitados no domínio de 

aparatos tecnológicos, podem emancipar-se no uso da criação científica. 

Perguntamos quais são os esforços especiais aludidos pela declaração 

supracitada a serem tomados para resolver isso. Questionamos se, na 

busca por qualquer conhecimento, é possível ausentarmo-nos do mundo 

vivido por sujeitos-populares. 

Desejamos saber qual é o espaço integrador de entendimentos 

sobre conhecimentos científicos. Como compreender uma consciência 

histórica presentificada em um processo científico? Indagamos ainda se 

devemos utilizar o termo ausência ou lacuna para justificar o fracasso ao 

qual essa declaração destina-se. Isso levou-nos a problematizar se há 

alguma chance de realizar ações emancipatórias compartilhadas em 

pesquisas, em educação popular. 

Percebemos que quando a ciência vai à EP produz uma ciência em 

EP, mas não com ela, e sim nela, demarcando-a e estigmatizando-a. O 

pesquisador, quando vai às classes populares, tem buscado, 

restritamente, atingir seu objetivo instrumental. Ele distancia-se de 

legitimações de uma compreensão compartilhada do conhecimento e 

rompe com a participação de classes populares no patenteamento do 

conhecimento científico. Vimos inúmeras ocorrências que podem ser 

citadas sobre isso. 

A ANPED (2008) – “uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada 

em 1976, graças ao esforço de alguns programas de pós-graduação da 

área da educação” – reúne inúmeros exemplos dessa exclusão através de 

trabalhos, artigos e relatórios de pesquisa que podem ser consultados em 

seu portal na internet. 
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A ANPED (2008), segundo a própria associação: 

 

em 1979, [...] consolidou-se como sociedade civil e 
independente, admitindo sócios institucionais (os programas 
de pós-graduação em educação) e sócios individuais 
(professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação 
em educação). A finalidade [...] é a busca do 
desenvolvimento e da consolidação do ensino de pós-
graduação e da pesquisa em área da educação no Brasil. Ao 
longo dos anos, tem se projetado no país e fora dele, como 
um importante fórum de debates das questões científicas e 
políticas da área, tendo se tornado referência para 
acompanhamento da produção brasileira no campo 
educacional. As atividades da ANPED estruturam-se em dois 
campos. Os programas de pós-graduação em educação, 
stricto sensu, são representados no fórum de coordenadores 
dos programas de pós-graduação em educação 
(EDUFORUM). Os Grupos de Trabalho (GTs) congregam 
pesquisadores interessados em áreas de conhecimento 
especializado da educação. Para serem constituídos, os GTs 
precisam ter funcionado durante dois anos no formato de 
grupos de estudo, com aprovação prévia da assembléia 
geral. 

 

A ANPED, além de reunir nos GTs pesquisas sobre: História da 

Educação, Movimentos Sociais e Educação, Didática, Estado e Política 

Educacional, Educação de Criança de Zero a Seis anos, Formação de 

Professores, Trabalho e Educação, Alfabetização, Leitura e Escrita, Política 

de Educação Superior, Currículo, Educação Fundamental, Sociologia da 

Educação, Educação Especial, Educação e Comunicação, Filosofia da 

Educação, Educação de Jovens e Adultos, Educação Matemática, Psicologia 

da Educação, Educação e Relações Étnicos Raciais, Educação Ambiental, 

Gênero, Sexualidade e Educação e Educação e Arte, reúne um grupo de 

apresentação de pesquisas sobre Educação Popular. 

A cada ano, esses GTs reúnem-se em Caxambu, no Estado de Minas 

Gerais, para apresentarem e discutirem trabalhos resultantes de 

pesquisas em nível de mestrado e doutorado, bem como pesquisas de 

iniciação científica e de projetos de extensão universitária, entre outros 
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que são elaborados no âmbito de instituições de ensino superior. O GT - 

EP, em especial, estabelece encontros entre pesquisadores de Estados das 

diferentes regiões brasileiras. Essa peculiaridade permite uma melhor 

aproximação de pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito de classes 

populares. Esse GT, apesar de herdar uma rica história sobre a questão, 

ainda convive com práticas de pesquisa que não correspondem à 

emancipação de sujeitos-populares. 

Sabemos o quanto o brasileiro Paulo Freire, por motivo de seu 

engajamento em movimentos de EP, na década de sessenta, é 

considerado um clássico da EP. Sua prática com a alfabetização 

emancipatória de jovens e adultos em Angicos é considerada um marco de 

referência para a história da EP (VASCONCELOS, 2003). Mesmo sob o 

exílio provocado pelo Golpe Militar do Brasil, ele ofereceu pertinentes 

contribuições teóricas à educação das classes populares. Suas reflexões 

distribuem-se por entre os que fazem pesquisa em EP, e o GT - EP da 

ANPED não se exclui dessa influência. 

No entanto, como podemos perceber, uma preocupação como essa 

de Paulo Freire, a qual tem sido motivadora de pesquisas em EP, nos dias 

atuais, confronta-se com uma lacuna nos fundamentos de grande parte de 

pesquisadores. Metodologias utilizadas por eles, apesar de estarem sob 

pressupostos de um compromisso com a emancipação de pesquisa(n)dos, 

tratam estes últimos de maneira instrumental. Essa condição, que limita 

sujeitos-populares ao papel de objetos de conhecimento, tornou outras 

questões evidentes. 

Perguntamos se essa instrumentalização de um pesquisa(n)do seria 

um limite à integração pesquisador-pesquisa(n)do em EP. Indagamos 

também se seria esse um problema da ciência em EP. Se a resolução para 

esse problema seria a adoção de uma ação comunicativa, como prática 

viabilizadora de uma ação emancipatória compartilhada com 

pesquisa(n)dos em EP. Qual é o limite? Mais uma vez, questionamos se há 

alguma possibilidade de efetivar ações emancipatórias compartilhadas em 

pesquisas em EP. Contudo, foi sobre esta última questão que escrevemos 
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esta tese. 

No campo da pesquisa em EP, vemos que o GT - EP da ANPED é um 

representante típico de um conjunto mais amplo que tornou explícitas 

influências que nos ajudaram a melhor compreender a complexidade 

dessa questão. Esse GT tem sido um espaço de debate onde essa lacuna 

fez-se presente, com demarcações e possíveis caminhos de abertura a 

outras perspectivas de ação emancipatória. Dessa maneira, por 

consideramos que é pertinente valorizar ações comunicativas – e não 

descartar ninguém de possibilidades de uma integração social que 

descortina novos saberes – a adoção da ação comunicativa – enquanto 

teoria da interação – pode ser levada ao mesmo GT, a fim de ampliar 

nossa capacidade de pensar a pesquisa em EP. 

Percebemos que a ciência realiza-se através de interações e, por 

isso, precisa estar aberta a conexões múltiplas. Essa condição permite que 

uma pesquisa em EP constitua-se sob a pretensão de validez de outras 

contribuições teóricas à ação emancipatória de pesquisa(n)dos. Apesar de 

a ciência instituir-se com formatações cognitivas, ela não tem como 

instituir-se em único sentido. A perspectiva habermasiana contribui à 

percepção do quanto competências cognitivas de sujeitos, participantes de 

pesquisas em EP, podem ser valorizadas em uma relação comunicativa 

vigorante. 

Sob a perspectiva habermasiana, a ação emancipatória deve ser 

aquela que rompe com imposições e prioriza possibilidades de 

compenetração mútua. Quando pesquisador e pesquisa(n)do participam 

de um diálogo, têm a chance de presumir se há condições de interação 

válidas, para fazerem valer o que pensam, através de seus atos de fala. 

Dessa forma, a ação emancipatória resulta da compreensão que serve ao 

início de um novo processo de integração social. O estado de ser 

emancipado corrompe a colonização científica e constitui-se na linguagem 

sob a qual pesquisador e pesquisa(n)do superam alienações, isto é, 

procede de “relações recíprocas de reconhecimento de um contexto de 

vida constituído intersubjetivamente” (HABERMAS, 2000, p. 43).  
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1. 2 Objetivo geral 

 

Em um percurso hermenêutico, buscamos: 

 

• compreender uma possibilidade habermasiana de ação 

emancipatória na interação pesquisador-pesquisa(n)do em EP, 

contemplando limites do respectivo GT da ANPED. 

 

Nossas interpretações partiram da noção de que, como pano de 

fundo de todas as relações sociais, sujeitos não interagem em simples 

reuniões de subjetividades. Eles interagem em encontros de consciências 

históricas do mundo no qual vivem. Para nós, a intersubjetividade é um 

vínculo capaz de permitir que a validez de interlocuções, entre 

pesquisadores e pesquisa(n)dos, ultrapasse a colonização científica e 

fortaleça uma ação emancipatória comum aos mesmos (VASCONCELOS, 

2010). 

 

1. 3 Objetivos específicos 

 

Pudemos evidenciar que esse estudo subsidiou-nos no entendimento 

acerca: 

a) de uma ação emancipatória na perspectiva habermasiana; 

b) do estado da arte sobre limites emancipatórios na interação 

pesquisador-pesquisa(n)do no GT - EP da ANPED; 

c) também de uma possibilidade habermasiana de ação 

emancipatória em pesquisas em EP. 

Subsídios esses que, eventualmente, podem ser estendidos a 

estudos futuros sobre demais situações, levando em conta outras 

condições prevalecentes em pesquisas em EP. 
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1. 4 Recorte e categorias de interpretação 

 

Fizemos um recorte que abrangeu vinte e dois artigos publicados 

nas duas últimas reuniões anuais da ANPED. Uma delas foi realizada de 

19-22 de outubro de 2008 e a outra de 04-07 de outubro de 2009. As 

duas categorias de interpretação sobre essa amostra foram delimitadas 

sob constatação da existência de ações emancipatórias, entre 

pesquisadores e pesquisa(n)dos. Para melhor atender e compreender os 

postulados habermasianos que – como estão apresentados no segundo 

capítulo – nos interessam, tais categorias foram identificadas como ação 

instrumental e ação comunicativa. 

Assim, conforme divulgação no portal da associação na internet, os 

documentos analisados foram – como constam no terceiro capítulo – 

apresentados sob o formato de quadros-sínteses, seguidos das 

respectivas interpretações. Esses quadros foram compostos com base na 

identificação de título, autores e suas instituições, objetivo, metodologia, 

conclusão e financiamento das pesquisas, respectivas aos artigos. Após 

uma leitura sobre cada um desses trabalhos, um quadro-síntese foi 

preenchido, sob o cuidado de manter o texto original usado por seus 

pesquisadores. 

 

1. 5 Fundamento interpretativo 

 

Sob a perspectiva habermasiana, nossa opção é pela hermenêutica, 

porque a vemos como uma dimensão, da qual as ciências sociais não 

devem abrir mão. Entendemos que, somente ao preço da distorção, a 

compreensão necessária a uma pesquisa pode ser reprimida. A 

hermenêutica pode favorecer uma interpretação pertinente porque, em 

vez de constituir-se da observação de uma ocorrência, ocupa-se da 

objetivação inteligível de um significado. Habermas (1989, p. 39) entende 

que: “toda expressão dotada de sentido – um proferimento (verbal ou não 

verbal), um artefacto, um utensílio, uma instituição ou um documento – 
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pode ser identificada, em uma perspectiva bifocal, tanto como uma 

ocorrência observável, quanto como a objetivação inteligível de um 

significado”. 

A observação de uma ocorrência remete à predição de um 

comportamento linguístico futuro: é um modo de uso da linguagem que 

não depende de uma comunicação efetiva, realmente efetuada ou 

imaginada, pois não é preciso enunciar ou realizar nenhum ato de fala. 

Nós podemos dizer a nós mesmos, pensar ou simplesmente pensar que 

pensamos. Trata-se do uso de uma linguagem cognitiva – de um uso 

instrumental –, no qual só a relação cognitiva está implicada, sob a 

ocorrência restrita da relação cognoscente do pesquisador sobre o objeto. 

Já a observação inteligível de um significado remete à participação 

do pesquisador em um diálogo com os textos, no qual o uso linguístico 

está, conceitualmente, ligado às condições de comunicação entre os 

mesmos e ao estabelecimento de uma relação interpessoal. Isso deve 

ocorrer porque uma observação inteligível exige uma compreensão do 

significado “exige a participação no agir comunicativo. Tem que haver 

uma situação de fala (ou, pelo menos uma situação imaginada) na qual 

um falante, ao comunicar-se com um ouvinte sobre algo, dá expressão 

àquilo que ele tem em mente” (HABERMAS, 1989, p. 40). 

Escolhemos realizar uma interpretação imbuída da observação 

inteligível de um significado. Passamos a ver os textos como o outro que 

participa do conhecer e que leva outras falas e a ação mútua de uma 

edificação conceitual. Vimos que, para ultrapassarmos obstáculos 

interpretativos, tivemos que experimentar nossa limitação a partir da 

réplica dos textos com que interagimos. Por conseguinte, uma vez que 

nossa tarefa deve ser tanto confronto quanto defesa dos textos, no quarto 

capítulo, consta o resultado dessa reflexão. Vimos que foi preciso colocar-

nos no lugar dos textos e, em contínuo questionamento, buscarmos 

melhor compreender a teoria que, na condição de fundamento, ajudou-

nos na realização desta tese. 

 



24 
 

Capítulo 2 

Ação Emancipatória na Perspectiva Habermasiana 

 

2. 1 Papel de uma modernidade 

 

Para trazer a noção de ação emancipatória ao nosso entendimento, 

Habermas (2000) iniciou a exposição de sua compreensão a partir das 

noções de consciência de tempo e de autocertificação da modernidade. 

Segundo ele, como forma de inibir a vontade religiosa sobre as relações 

econômicas, sociais e culturais, essas noções – por meio da concepção do 

que seja profano – foram introduzidas no coletivo humano com a 

impressão da imagem do ideal de uma ação que estaria comprometida 

com a emancipação social. 

Esse ideal foi apresentando-se como vontade laica de organização 

cultural e social do mundo em um novo tempo. Essa racionalidade 

também principiava uma ciência moderna e a pronunciava sob esferas 

culturais de valor, condutoras de apreensões teóricas, respectivas à 

legalidade interna de funcionamento do fazer-científico. Só que nada disso 

tratava apenas de uma simples enunciação de uma ciência que surgia em 

uma nova época. O que acontecia era uma sequência de sobreposição de 

poderes, valores e delimitação cultural que impunha seu projeto de 

modernidade. 

O teor dessa enunciação abrangia a definição de condutas e 

perspectivas de entendimentos sobre o desenvolvimento de sociedades, 

bem como sobre o fazer-científico. Mas, essa forma automatizada de 

impor um modelo novo de conduta social e científica só alcançaria sua 

autocertificação, se reservasse lugar para uma força subjetiva de 

existência da modernidade. Nas palavras de Habermas (1989, p. 32): “os 

filhos e as filhas da modernidade aprendiam a dissociar e a desenvolver a 
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tradição cultural, sob cada um dos aspectos da racionalidade”. 

Esses aspectos – por nós interpretados como consciência de tempo 

e autocertificação, laicização e fazer-científico – passavam a imprimir um 

projeto já definido sobre o que a modernidade deveria ser. Mas, uma 

episteme da subjetividade desses filhos também passava a fazer parte da 

visão do mundo novo que estava sendo difundida. A subjetividade surgia 

como princípio definidor de pesquisas científicas promissoras. 

A modernidade não só autocertificava-se, além disso, tecnificava-se. 

Ela iniciava-se em torno do favorecimento da empresa privada e do 

Estado burocrático, como forma de empreender, até mesmo, um novo 

mundo do trabalho. A consciência de época exigida diluía formas de vida 

tradicionais, através de um mundo racionalizado por normas universais de 

socialização e construção de novas identidades. A esse modo, a 

modernidade impunha uma ação emancipatória distorcida pela 

instrumentação da vontade de poder, que ocorreria sobre formas 

históricas de vida tradicionais. A consciência de época exigia um 

rompimento com o passado, e a modernidade via nisso o caminho de 

autocertificação do seu projeto de formatação de um mundo novo. 

Contudo, como em uma cilada contra si mesma, a operacionalização 

de seu projeto, ao afetar o mundo vivido dos sujeitos, atores do cenário 

de seu surgimento, obteve uma reação. Por motivo da perda da 

naturalidade das tradições, um relacionamento cultural e reflexivo passou 

a solicitar a possibilidade de realização de outra racionalidade para a 

modernidade. Surgiam os primeiros indícios do desejo de uma ação 

comunicativa, promissora da abertura de um leque amplo de opções e 

abstrações da realidade a ser construída. Passava-se a almejar, através 

de uma solícita utopia, uma modernidade social acoplada a uma 

modernidade cultural. Vontade essa que foi sendo difundida através das 

artes e da literatura. 

Entretanto, segundo Habermas (2000, p. 5), com a projeção de 

outro mundo novo, nas décadas de 1950 e 1960, a modernidade limitou-

se à tecnificação de um novo mundo do trabalho, passando a abranger um 
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necessário 

 

conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo: à 
formação de capital e mobilização de recursos; ao 
desenvolvimento de forças produtivas e ao aumento da 
produtividade do trabalho; ao estabelecimento do poder 
político centralizado e à formação de identidades nacionais; 
à expansão dos direitos de participação políticas, das formas 
urbanas de vida e da formação escolar formal; à 
secularização de valores e normas etc. 

 

Nessa perspectiva que se concretizava, a modernidade isolava-se de 

suas origens históricas, passando a ocupar-se da transmissão de um 

padrão geral de neutralização da consciência histórica de desenvolvimento 

das sociedades. E isso foi levado para as pesquisas científicas, através da 

autocertificação de que a modernidade – enquanto parte de um processo 

de evolução humana – seria uma etapa inevitável. 

Como bem coloca Habermas (1989, p. 32), “isso fica claro em 

processos de eliminação muito interessantes. As ciências expelem pouco a 

pouco os elementos pertencentes a imagens do mundo e renunciam a 

uma interpretação da natureza e da história como um todo”. Situação esta 

que acoplou a modernidade apenas às possibilidades de uma ação 

instrumental, definindo a abertura de um novo estágio de 

desenvolvimento a ser percorrido. A modernidade não poderia mais 

restringir-se a um projeto inacabado da evolução humana. Ela perderia de 

vista as possibilidades de uma ação emancipatória conduzida pela ação 

comunicativa. Ela estaria limitada apenas ao cumprimento de uma etapa 

social e autômata, com vistas ao alcance da pós-modernidade. Enquanto 

projeto, a modernidade deveria ser cumprida, para que um esquema 

posterior pudesse ser operacionalizado. 

Mesmo com o rigor dessa ação instrumental, a cultura moderna não 

deixou de em essência realizar-se. Artes e literatura mostravam sonhos 

de uma modernidade que pudesse conduzir sujeitos à emancipação 

coletiva. Por isso, para que a modernidade instrumental triunfasse caberia 
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somente à economia e ao Estado, à técnica e à ciência, a fundação de um 

sistema veloz e irresistível de formatação social. A racionalidade 

continuava a ser o objeto da modernidade, mas não se tratava mais de 

permitir que qualquer razão prevalecesse. A modernidade instrumental 

seria a única que poderia prevalecer (VASCONCELOS, 2006). 

Sob essa normatividade, no caso da pesquisa científica, caberia a 

qualquer pesquisador atender ao respectivo conjunto de rigores. A noção 

de fazer-científico foi, portanto, sendo apresentada como expressão de 

uma vontade instrumental, a qual não descartaria sua definição rigorosa 

sobre o princípio da subjetividade na produção do conhecimento científico. 

Para que uma ação comunicativa pudesse ser alcançada, ao pesquisador 

caberia seguir outros caminhos. Ele precisaria entender o que se passava 

e, uma vez que percebesse que a ação instrumental estava acoplada aos 

processos de modernização no âmbito da ciência, desmascará-la. 

O desaprisionamento cognitivo do sujeito pela ação instrumental 

seria o ideal que permitiria a transgressão dessa normatividade 

impositora. A tarefa de um e de todos deveria ser a de revelar a 

“subjetividade subjugadora e, ao mesmo tempo, subjugada, como 

vontade de dominação instrumental” dessa modernidade sobre o sujeito 

(HABERMAS, 2000, p. 7). Entretanto, antes de transgredir, ao pesquisador 

caberia desencobrir a normatividade que foi imposta como vontade de 

poder, que se ocupava de dominar a tendência de uma ação comunicativa 

da modernidade. 

Para Habermas (2000), esse desmascaramento da ação 

instrumental na ciência moderna constitui um problema filosófico de 

compreensão do “processo pelo qual a modernidade se desliga das 

sugestões normativas do passado que lhe são estranhas”. Para ele, a 

modernidade tem seu emprego em contextos históricos como base, com 

termos próprios de uma determinada época – eis a consciência de época. 

Com a descoberta do novo mundo, abriu-se uma época 

enfaticamente nova, sem modelos de estabilização e com base em 

divergências culturais e divisões sociais por ela mesma produzidas. Por 
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um lado, no entendimento daqueles que exploravam a expansão territorial 

na busca pela dominação do novo mundo, o futuro iniciava-se com a 

convicção de que os tempos modernos já haviam começado e de que suas 

portas estavam abertas ao novo. Por outro lado, no entendimento 

daqueles que recebiam os exploradores, previa-se a chegada de novos 

tempos. 

A consciência histórica, prevalecente no projeto de modernidade que 

chegou ao ocidente, seria apenas “a presentificação reflexiva do lugar que 

nos é próprio a partir do horizonte da história em sua totalidade” 

(HABERMAS, 2000, p. 10). Com essa perspectiva, o passado latino-

americano não mais existiria, pois passaria a ser constituído por 

qualidades laicas e universais de uma história totalizadora da evolução 

humana, de forma tal que diagnosticaria a necessidade de uma transição 

urgente para o futuro. O passado seria visto somente como um processo 

homogêneo, escasso à resolução de problemas que surgem na experiência 

de seu próprio tempo. 

Essa modernidade – de ação instrumental – exigiu que o sujeito 

desse novo tempo rompesse com a sua história e passasse a dedicar-se a 

uma transformação de si mesmo. Com isso, qualquer incerteza que ele 

pudesse ter de seu futuro deveria ser substituída pela certeza do novo que 

a ele se apresentava. O futuro seria sempre o resultado da leitura de cada 

momento histórico que deveria refletir somente o instante presente, 

gerando o novo, que seria sua consciência de tempo. A crítica que o novo 

sujeito deveria alcançar seria apenas aquela que surgisse a partir de si 

mesmo, isto é, da própria subjetividade. 

Consciência de tempo, autocertificação, laicização e fazer-científico 

seriam aspectos que poderiam contribuir para consolidar a delimitação do 

que foi sendo endurecido, pelo fazer de uma ação instrumental vitoriosa. 

A pesquisa científica não fugiu à regra dessa instrumentalização. Uma 

modernidade triunfou através da cisão entre o que, pela consciência de 

tempo alcançada pelo sujeito, tornou-se laico e rompeu com o passado. A 

história passou a ser aquela capaz de tornar-se legítima, somente quando 
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pode ser vista sob a lente subjetiva do investigador mais atento. 

 

2. 2 Princípio da subjetividade 

 

Como pudemos ver, Habermas (2000, p. 25) conduziu-nos à 

percepção da subjetividade enquanto princípio norteador dos novos 

tempos, de uma modernidade triunfante. Para ele, a partir da 

subjetividade, pode-se explicar “a superioridade do mundo moderno e sua 

tendência à crise: a subjetividade faz a experiência de si mesmo com o 

mundo do progresso e ao mesmo tempo do espírito alienado”. Para ele, a 

subjetividade é o princípio que se realiza na liberdade da totalidade do 

sujeito, que deve desenvolver-se consigo mesmo para alcançar o seu 

direito ou mérito perante todos os iguais. 

Habermas (2000, p. 25 e 26) apresenta um quadro de conotações 

expressivas sobre o princípio da subjetividade: 

 

a) individualismo: no mundo moderno, a singularidade 
infinitamente particular pode fazer-valer suas pretensões; b) 
direito de crítica: o princípio do mundo moderno exige que 
aquilo que deve ser reconhecido por todos se mostre a cada 
um como algo legítimo; c) autonomia da ação: é próprio dos 
tempos modernos que queiramos responder pelo que 
fazemos; d) por fim, a filosofia idealista: [...] considera 
como obra dos tempos modernos que a filosofia apreenda a 
idéia que sabe de si mesma. 

 

Na perspectiva habermasiana, a subjetividade determinou os 

caminhos de uma modernidade cultural, com sua prerrogativa para a 

definição de uma ciência moderna, a qual, a partir de si mesma, pode ver-

se laica – libertada dos céus. Passou-se a conferir ao sujeito a qualidade 

de cognoscente, cuja liberdade de desvelar conhecimentos seria obtida 

somente a partir do próprio discernimento. A subjetividade deveria agir a 

partir da consciência laica, mas sua autonomia deveria submeter-se a 

outras leis universais, trazidas pelo novo tempo. 
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Em vista disso, essa subjetividade só poderia efetivar sua liberdade 

em si mesma, quando tomasse a consciência dessas leis a partir de si 

mesma. A liberdade, portanto, seria de teor subjetivo. Ela deveria ser 

vista sob duas condições: 

a) a do direito de discernir a validez do dever; 

b) a da exigência de buscar os fins do bem-estar privado, em 

consonância com os de todos os outros sujeitos. 

Na ação instrumental da modernidade triunfante, a ciência 

transformou-se em personificações do princípio da subjetividade. Sua 

estrutura foi apreendida na figura da subjetividade abstrata de um 

“penso, logo existo” e na figura de uma consciência de si absoluta. Na 

primeira figura, encontrou-se uma definição de consciência como 

autoconsciência, “a relação do sujeito cognoscente consigo mesmo” 

(HABERMAS, 1990, p. 41). A satisfação do ideal da certeza deveria ser o 

parâmetro da medida do conhecimento para a ciência moderna. A 

consciência do pesquisador deveria encontrar um caminho certo de acesso 

ao conhecimento e mostrar que esse caminho poderia ser refeito sempre. 

Na segunda figura, na qual a consciência de si é absoluta, o sujeito, 

enquanto consciência transcendental, “situava-se perante o mundo e a 

totalidade dos objetos perceptíveis; ao mesmo tempo, ele se punha no 

mundo como consciência empírica, como uma entidade ao lado de outras” 

(HABERMAS, 1990, p. 50). O sujeito deveria encontrar a sua capacidade 

de provar a existência de um conhecimento, somente através da própria 

consciência. Mesmo estando ao lado de outras subjetividades, a 

genialidade da descoberta não partiria de um consenso, mas sim da força 

cognoscente que emanasse de um só sujeito, o pesquisador. 

Nas duas figuras, o pesquisador singulariza-se e realiza a si mesmo 

sobre si mesmo. Ele dobra-se sobre si para compreender sua imagem a 

partir da especulação que faria em si mesmo. Essa deveria ser uma forma 

como o pesquisador, sob o princípio da subjetividade, encontra com a 



31 
 

razão e faz dela o seu tribunal superior, sob o intuito de justificar o 

conhecimento para o qual reivindica validez. Como norma dessa ciência 

moderna, a racionalidade deveria ser vista como necessário movimento de 

encontro com a razão, mesmo que esta fosse instrumental. 

Dessa maneira, a ciência moderna controlava a tarefa de criticar o 

mau uso da razão sobre o conhecimento. E, perante toda a cultura, essa 

crítica deveria encontrar na subjetividade a transparência da razão. Com 

base na capacidade do pesquisador de – com discernimento, objetividade, 

avaliação e valores – encontrar-se com a razão, o conhecimento científico 

poderia ser examinado e tornado público. 

O acesso a esse conhecimento dependeria somente da competência 

interior do pesquisador de distinguir seus próprios limites e superá-los. 

Com isso, o princípio da subjetividade permitia que a ciência moderna 

fundasse suas possibilidades. Sob a perspectiva habermasiana, podemos 

perceber que a subjetividade científica – isolada da fé e dos céus, dos 

elementos do Estado e do convívio cotidiano – transcendeu e focou uma 

ação subjetiva. A ciência moderna, como espelho de interpretação 

decisiva de uma modernidade, passou a refletir os traços essenciais dessa 

nova época.  

Percebemos que, na busca de sorver de si mesma a suficiência de 

toda sua racionalidade, essa modernidade rompeu com o passado que a 

precedeu. Segundo Habermas (2000, p. 30): 

 

coloca-se então a questão de saber se o princípio da 
subjetividade e a estrutura da consciência de si que lhe é 
imanente são suficientes como fonte de orientações 
normativas, se bastam para “fundar” não apenas a ciência, a 
moral e a arte, de um modo geral, mais ainda estabilizar 
uma formação histórica que se desligou de todos os 
compromissos históricos. 

 

Ele questiona se a subjetividade pode alcançar os critérios de 

orientação normativa próprios de uma modernidade emancipadora. Além 

disso, questiona se esses critérios são habilitados para assegurar a crítica 
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a uma modernidade instrumental que, ao negar o passado, não poderá 

residir na história sem que esteja em contradição consigo mesma. Ele 

considera quão grande é preciso indagar se é possível assegurar um 

mundo moderno, em um ideal desprovido da historicidade que lhe é 

própria. 

Para Habermas (2000), o princípio da subjetividade é unilateral de 

tal modo que possui uma força inédita na formação de uma liberdade 

subjetiva e reflexiva. Mas, essa força não foi capaz de superar a 

dissociação entre fé e saber, a qual foi gerada pela vontade de 

rompimento da modernidade com a religião – a laicização. Para ele, essa 

força também concebe uma dilaceração do mundo vivido, impulsionada 

pela auto-alienação. A confiança depositada na subjetividade resultou em 

uma alienação que o pesquisador passou a fazer de si mesmo. 

Diante disso – tomando por base a proposta de uma ação 

comunicativa que permita confrontar essa ação instrumental –, o 

pesquisador passaria a ter como desafio a superação da alienação de seu 

si e a superação do momento, no qual a sua consciência desmembrou-se 

da sua história. Como escreve Habermas (2000, p. 31): “a razão deve 

certamente superar o estado de cisão em que o princípio da subjetividade 

arremessara não só a própria razão, mas também o sistema inteiro das 

relações vitais”. 

Para entender uma ciência instrumental, é preciso estar em busca 

do reconhecimento de que uma ação comunicativa – enquanto poder 

reconciliador contra as dilacerações validadas pela ciência moderna – pode 

ser convocada (HABERMAS, 2000). O que Habermas (2000) requer é a 

superação da subjetividade que foi estreitada nos limites do próprio 

sujeito. Qualquer inflamação que a crítica habermasiana – sobre o 

princípio da subjetividade – possa causar precisa transformar-se em busca 

pelo desmascaramento da repreensão dos sujeitos que não compreendem 

o curso de sua história. 

A ação defendida por Habermas (2000) não se traduz em uma 

racionalidade idolatrada, que se funda na imaginação, no coração e na 
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sensibilidade, como forma de integrar as necessidades do sujeito a uma 

suposta vontade coletiva. Essa situação de idolatria reserva ao sujeito o 

veredito de reduzir-se a algo manipulável e faz com que o poder da ação 

instrumental ganhe mais força. Uma razão baseada na idolatria não só 

fragmenta a subjetividade, espedaçando-a em um sistema de relações 

manipuláveis. Além disso, submete os indivíduos a uma vontade superior, 

que é a do tribunal de uma ação imposta. 

A crítica habermasiana ao princípio da subjetividade defende que, ao 

mesmo, só resta-lhe a reflexão em busca da própria superação. Para 

Habermas (1989), zonas da soberania científica devem acabar com a 

convicção de que a incondicionalidade do sujeito seja uma regra 

necessária à convivência humana. O que ele deseja é que haja a 

superação de qualquer sistema de adoração destinado ao uso da razão, 

principalmente, quando a respectiva defesa é depositada nos rigores 

instrumentais da ciência moderna. 

Habermas (2000) propõe a ação comunicativa como necessária ao 

enfrentamento da racionalidade pautada no princípio da subjetividade. 

Não resta dúvida de que, para ele, a vontade de poder fortalecida pela 

ação instrumental invalida qualquer integração emancipatória. A forma de 

estruturação social, baseada no tratamento do outro como objeto social, 

acentua o sujeito cognoscente – o pesquisador – no papel de cumprir um 

lado autoritário da consciência de si. 

Porém, para Habermas (1989, p. 32), através dessa consciência, 

também é possível que “a subjetividade libere-se [...] das convenções da 

percepção quotidiana e da atividade finalizada, dos imperativos do 

trabalho e da utilidade”, principalmente, quando essas convenções são 

impostas por uma vontade superior, de forma tal que passem a interferir 

em uma integração social. Se o que se quer é a superação da idolatria da 

razão moderna no uso da subjetividade, o desmascaramento desta última 

em princípio de dominação, deve passar a ser a tarefa crucial de uma 

ação emancipatória. 
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De acordo com Habermas (2000), sob a ótica do disfarce unificador, 

o uso do princípio da subjetividade caracteriza a miséria dos tempos 

modernos, nos quais um sujeito torna-se objeto do outro, oprimindo-se ou 

tornando o outro objeto de opressão. Como segue Habermas (2000, p. 

42), “esse caráter repressivo da razão está fundado em geral na estrutura 

da auto-relação, isto é, na relação de um sujeito que se torna objeto de si 

mesmo”. Isso quer dizer que um sujeito-pesquisador também é 

instrumento de uma ciência moderna. 

Para eliminar tal caráter, é preciso “elucidar o modo como essa 

razão se faz sensível aos sujeitos enquanto poder de unificação” 

(HABERMAS, 2000, p. 42). É preciso atingir um estado de integração 

social, no qual sujeitos sejam reconhecidos a partir de suas necessidades, 

sem oprimirem a vida alheia. Precisamos que cada um cesse com a 

alienação de si mesmo, sentindo-se como necessidade histórica, na 

tomada de consciência de seu contexto de vida comum. 

Habermas (2000, p. 43) não deduz a necessidade de integração 

social a partir do princípio da subjetividade. Para ele, o pressuposto de 

uma vontade autônoma não garante uma ação emancipatória. É 

necessário que ocorra a coordenação de interesses entre todos os 

participantes do processo de produção do conhecimento. Essa 

coordenação depende de “relações recíprocas de reconhecimento de um 

contexto de vida constituído intersubjetivamente”. Do contrário, o 

isolamento desse contexto repercute até mesmo na constituição da 

alienação, produzindo uma relação sujeito-objeto como válida para a 

ciência moderna. 

Conforme Habermas (2000), o caráter repressivo da razão da 

ciência moderna não resulta apenas em isolamento do contexto de vida 

comum e na submissão de um sujeito que se tornou objeto. Esse caráter 

resulta na perturbação de qualquer equilíbrio intersubjetivo em processos 

de pesquisa. O enfrentamento do pesquisador, junto a uma situação de 

desequilíbrio como essa, exige uma reforma de pensamento. Precisamos 

libertar-nos da consciência de tempo e da autocertificação da 
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modernidade, em prol da tomada de consciência histórica.  

Na visão habermasiana, devemos rememorar nosso pretérito, 

principalmente, pelo respectivo caráter exemplar, que nos conduz na 

elucidação das relações de vida comum. No passado, coagulam 

pressupostos dos quais a consciência de si depende para viver uma ação 

emancipatória. Vemos que Habermas (2000, p. 45) está convencido de 

que “os tempos modernos haviam conquistado a consciência de si por 

meio de uma reflexão que impedia o recurso sistemático a [...] passados 

exemplares”. No entanto, para ele, não devemos descartar a economia 

política de relações capitalistas que geraram a sociedade moderna, a 

então denominada sociedade civil. Na visão habermasiana, há uma 

realidade nova e incomparável às formas clássicas de integração social. 

A vontade de emancipação, que motivou uma modernidade, 

transformou-se em privação de liberdade. Sua eficácia adquiriu força na 

subjugação do outro. Sua unificação edificou-se na violação das 

subjetividades e na validação de falsas identidades. E a regra imposta ao 

sujeito valeu igualmente para o conhecimento. O que passou a ser 

concebido como emancipação foi constituindo-se independente de sua 

condição originária – histórica. A modernidade impediu a integração 

social, uma vez que, em uma incompletude, descartou a retrospectiva que 

antecede a própria concepção. 

Percebemos que Habermas (2000) reivindica a superação de uma 

razão centrada no sujeito. Para ele, a desconstrução da subjetividade 

enquanto princípio emancipatório é necessária. Isso porque, de um lado, a 

busca pela autocertificação da modernidade foi altiva e não superou a 

limitação de sua esfera, visivelmente saliente à própria precedência 

histórica. De outro lado, a superioridade difundida pela modernidade 

conservou-se como modelo imaculado e tornou-se uma ação instrumental 

ultrapassada, com tendência à destituição, em uma crítica sobre o tempo 

presente. Assim, a avaliação habermasiana levou-nos à percepção de que 

uma modernidade instrumental não viabiliza ações emancipatórias 

compartilhadas.  
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2. 3 Intersubjetividade como princípio 

 

Para Habermas (1989), a modernidade sustentada sobre o princípio 

da subjetividade não carece apenas de uma nova fundação e justificação, 

carece de mediação, as quais se colocam também no interior da ciência. 

Ele propõe outra percepção sobre a construção do conhecimento para a 

ciência moderna. Habermas (2000, p. 58) propõe a “intersubjetividade de 

grau superior da formação não forçada da vontade”. Trata-se de uma 

passagem da prioridade dada à consciência de tempo, singularizada em si 

mesmo, enquanto subjetividade, para a linguagem, enquanto 

intersubjetividade (HABERMAS, 1990). 

Na linguagem, mediações de coordenação de interesses 

representam um processo de interatividades relevante para o 

pesquisador. A mediação é um processo inerente à coordenação de 

interesses daqueles que participam do que ele chama de integração social. 

No princípio da intersubjetividade, o sujeito não é mais visto como um ser 

solitário, nem tampouco lhe cabe o dever de viver imbricado ou paralelo 

aos outros. 

Para Habermas (1990, p. 71), o sujeito está ligado à linguagem e 

entrelaçado aos outros: “a “ligação” significa aqui, inicialmente, apenas a 

redução do campo de jogo de possibilidades de escolha contingentes e 

conflitantes, tomando uma medida, a qual torna possível um 

entrelaçamento radial de temas e ações em espaços sociais e épocas 

históricas”. Ligação é um nó, cuja possibilidade permite ao sujeito abrir-se 

a um mundo de múltiplos saberes. Uma ligação permite que o sujeito não 

seja apenas um ser subjetivo. Ele passa a ser visto como um ser 

intersubjetivo. Seu enlace ao outro é visto como condição de sua vivência 

no mundo. 

Segundo Habermas (1990, p. 52), esse enlear faz parte da 

linguagem, a qual passa a se fazer-valer, “como sendo algo objetivo e 

processual, como a estrutura que molda as condições possibilitadoras”, de 

integração social. Ligação é o ponto de fusão de subjetividades. É nela 
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que atividades subjetivas encontram-se, formando uma aliança inevitável. 

A intersubjetividade é uma adesão ao outro, cujo vínculo conduz-nos a um 

movimento de anuência de circularidades inseparáveis. Por conta da 

inadiável condição do sujeito de ser intersubjetivo, a subjetividade não 

será mais por ele identificada como único caminho. O entendimento com o 

outro passa a ser motivo de sua vivência no mundo. 

Contudo, Habermas (1990, p. 35) não coloca a subjetividade 

totalmente em escanteio, porque, segundo ele: 

 

tudo o que merece o nome de “subjetividade”, mesmo que 
se trate de uma tênue e preliminar familiaridade-consigo-
mesmo, é fruto da coerção individuadora inflexível dos 
processos de formação que se dão no meio linguístico – os 
quais não cessam enquanto o ser humano continuar a agir 
de modo comunicativo. 

 

Para Habermas (2001b), a individuação tem que existir previamente 

enquanto resultado da comunicação com os outros. Um indivíduo só 

alcança a “si mesmo” através da elaboração de processos sociais, que 

ocorrem por meio de uma comunicação significante. Processos de 

formação dependem da relação entre o eu e o outro, construindo, assim, 

desde a infância, um controle interno de comportamento. E esse controle 

é a necessidade de subjetividade que existe enquanto resultante de 

processos sociais de construção de uma predisposição à 

intersubjetividade. 

Pela via da internalização dos fenômenos sociais, forma-se uma 

estrutura individual, cada vez mais integrada a um mundo subjetivo de 

vivências, onde o próprio sujeito tem acesso privilegiado. Como coloca 

Habermas (2001b), o processo de individuação é uma associação ao 

outro, à coerção formativa e inflexível da linguagem, quer dizer, existe 

enquanto par de um processo de socialização. Para que a formação de 

sociedades encarne a linguagem nas novas gerações, é preciso que um 

processo de socialização seja posto em prática, através da formação do 

indivíduo. Essa formação ocorre através da aprendizagem da linguagem 
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que se distribui por objetos e símbolos previamente construídos ao longo 

da evolução humana. 

Segundo Habermas (1990), a subjetividade carece de interação, de 

um agir social ou de uma necessidade de contato resultante do interesse 

de cada sujeito. A interação é a solução para os problemas de 

coordenação de interesses entre as pessoas. Somente com uma interação, 

a intersubjetividade acontece e, somente com a força consensual de uma 

coordenação de interesses, podemos vislumbrar o alcance de uma 

integração social. E uma interação, a linguagem exerce o papel 

fundamental de impor-se como estatuto de socialização, do qual “as 

condições de socialidade convergem com as condições da 

intersubjetividade criada comunicativamente” (HABERMAS, 2001b, p. 

134). 

 

2. 3. 1 Linguagem, mundo da vida e interação 

 

Como estatuto, a linguagem constitui-se de um conjunto de 

elementos que condicionam uma formação. Esses elementos são idéias, 

pensamentos e criações que pretendem atingir uma finalidade, que é a 

relação contínua do sujeito com o mundo (VASCONCELOS, 2010). Relação 

esta que se refaz em interações com determinações que não estão 

dominadas por uma regra rígida, com uma posição pré-fixada, mas que se 

mostram em uma relação linguística. A linguagem desponta ao passo em 

que o sujeito interage e escolhe caminhos de interação. Ela também reúne 

o sujeito ao mundo, influenciando-o em uma tomada de consciência que 

estrutura sua subjetividade. 

Para Habermas (1989), a linguagem, quando conectada ao mundo 

da vida ou quando é posta contra o pano de fundo das suposições e 

práticas instrumentais, preenche três funções: (a) socialização da 

interpretação cultural das necessidades; (b) coordenação de interesses na 

integração social; (c) e presentificação das tradições. O mundo da vida é 

um lugar onde o indivíduo encontra tranquilidade e recupera-se do estado 
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de fadiga, provocado por tensões resultantes de normatividades, a ele 

impostas por uma ação instrumental. É nesse lugar que o indivíduo 

deposita confiança naqueles com os quais participa dos processos de 

integração social (VASCONCELOS, 2002). 

Em um mundo da vida, o pesquisador pousa, repousa e vivencia 

emoções compartilhadas. Nele, o indivíduo encontra tradições, motivações 

e saberes que justificam suas ações. É desse mundo que brotam forças 

idealizadoras da subjetividade. Através dele, a linguagem tanto coage 

quanto é desdobrada sob novas experiências de interação que se 

estabelecem. E, por isso, ela constitui-se como uma realidade a ser 

desmascarada em processos de integração social. 

 

2. 3. 1. 1 Função sócio-cultural da linguagem 

 

Sobre as três funções da linguagem, Habermas (2001b) remete-se à 

socialização da interpretação cultural das necessidades, por considerá-la 

uma função na qual a linguagem ocupa o centro da constituição do 

processo de individuação. O eu de um indivíduo só adquire identidade 

social no decurso da realização de um senso de nós: da relação que se 

tem com o outro ou com a sociedade. Um sujeito alcança sua completude 

e torna-se uma pessoa apenas em relações sociais. Dito isso, supomos 

que a socialização é uma necessidade contínua, pertencente à pessoa 

plenamente individuada. 

A partir dessa função, vemos que necessidades são interpretações 

culturais, coagidas e presentes no medium da linguagem – lugar onde o 

sujeito comunica-se imediatamente com si mesmo e com o outro 

(VASCONCELOS, 2010). Habermas (2001b) argumenta que um sujeito 

passa por três importantes etapas de interação presentes no decorrer de 

sua formação. 
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A primeira é a etapa da interação mediada por gestos: 

 

a interação constrói-se de modo que os elementos iniciais do 
movimento de um organismo representam gestos que 
servem de estímulo a uma reação comportamental de outro 
organismo, enquanto que os elementos iniciais do 
movimento deste último representam, por sua vez, um 
gesto que provoca por parte do primeiro uma reação de 
adaptação. (HABERMAS, 2001b, p. 15) 

 

Nessa coordenação intersubjetiva de comportamentos, é inevitável o 

estabelecimento de uma linguagem de gestos conectada ao contexto 

cultural, no qual os sujeitos participem. A consequência de um processo 

desses é a constituição de gestos significantes, necessários ao processo 

comunicativo que se estabelece e que se faz presente em demais 

coordenações de individuação do sujeito. Os gestos significantes são os 

que não só representam intenções de fala de um emissor. Eles são 

significantes porque o receptor os reconhece como válidos a sua 

interpretação, inclusive, no que se refere à repetição de sua utilização. 

A segunda etapa de uma ração é a da conversão dos gestos a uma 

nova estrutura de entendimento possibilitada por símbolos. A socialização 

passa a resultar de uma re-estruturação conceitual de relações entre 

participantes de uma interação: “estes se relacionam agora, nos papéis 

comunicativos de falante e ouvinte, como objetos sociais e aprendem a 

distinguir atos de entendimento de ações orientadas em vista das 

consequências” (HABERMAS, 2001b, p. 39). Do trânsito de uma interação 

mediada por gestos, surge uma interação mediada por símbolos, como 

base do processo de comunicação. Também surgem convenções 

simbólicas ou semânticas, intersubjetivamente válidas. 

A terceira etapa de uma interação caracteriza-se pela formação de 

identidades e pela institucionalização de uma vontade social fixada. Essa é 

uma etapa dirigida por normas. É nela que ocorre uma formação social do 

indivíduo. Criam-se orientações subjetivas, sistemas supra-subjetivos de 

orientação e indivíduos socializados. A linguagem passa a atuar como 
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medium do entendimento e da transmissão do saber cultural, como 

também, da socialização e da integração social. O entendimento 

sedimenta-se em estruturas simbólicas de individuação, do eu, da 

sociedade, de competências e de padrões de interação. 

Seguindo a perspectiva habermasiana, sobre as etapas da interação 

no processo de individuação, é pertinente sabermos que 

 

uma pessoa é uma personalidade por pertencer a uma 
comunidade, porque incorpora as instituições dessa 
comunidade em sua própria conduta. Adota a linguagem 
dessa comunidade como medium com a qual desenvolve sua 
personalidade e depois, através de um processo de adoção 
de diferentes papéis que lhe proporcionam todos os outros 
membros, acaba adotando a atitude dos membros da 
comunidade. Tal é certo sentido da estrutura da 
personalidade de um homem. Existem certas respostas 
comuns que cada indivíduo tem para certas coisas comuns, 
e na medida em que no indivíduo são despertadas certas 
respostas comuns quando influem sobre outras pessoas, 
nessa medida está desenvolvendo seu próprio si mesmo 
(self). A estrutura, pois, sobre a que está construído o si 
mesmo é esta resposta comum a todos, pois primeiro tem 
que ser membro de uma comunidade para ser si mesmo. 
(MEAD apud HABERMAS, 2001b, p. 39) 

 

Conforme Habermas (2001b) – partindo da função da linguagem da 

socialização da interpretação cultural das necessidades –, vemos que, 

somente com a proveniência de espaços de reciprocidade, validados pela 

consciência coletiva, é que a subjetividade alcança sua completude. 

Nesses espaços, o sujeito necessita ter assegurada a oportunidade social 

da sua auto-apresentação espontânea que, não obstante, não deixa de 

exigir uma empatia recíproca ao alcance de uma interação atrativa com o 

outro. 

Assim, o ideal da comunicação deverá estar a serviço da construção 

de uma intersubjetividade que possibilite um entendimento não-coagido 

dos indivíduos entre si. A função da linguagem também está na 

consolidação desse ideal, que pode ocorrer por meio de estruturas de 
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interação, oriundas de relações como as de interpretação cultural das 

necessidades, mantidas por sujeitos, em processos de socialização. 

 

2. 3. 1. 2 Função comunicativa da linguagem 

 

A segunda função da linguagem parte do horizonte no qual 

Habermas (1989) propõe sua teoria do agir comunicativo. Sob o encargo 

de pôr a ação comunicativa em prática, a função da linguagem deve 

atender à ação empregada pelo sujeito somente com o objetivo de chegar 

à compreensão conjunta de um modo de ver colaborativo. A linguagem é 

um medium de comunicação que serve ao entendimento, enquanto cada 

sujeito, ao entender-se com os outros para coordenar ações entre si, 

persegue determinadas metas (HABERMAS, 2001a). Cada sujeito tem 

capacidade de propor planos de ação e poder-querer conectar-se ao outro, 

perseguindo condições de legitimidade, auto-apresentação e de um acordo 

alcançado. 

Em um processo como esse, conflitos e cooperações variam em 

função de interesses que estiverem em jogo. Para Habermas (1990), a 

interação pode ser entendida como sendo a solução para um problema de 

coordenação. Uma interação pode ser a solução para a perturbação da 

coordenação dos planos de ação de vários sujeitos, na qual a necessidade 

de contato resulta do interesse de perseguir esses planos. Percebemos 

que, ao efetuar um plano de ação, cada sujeito domina uma situação que 

forma uma parte do mundo, por ele interpretado. Essa parte é definida 

como recorte de contato, o qual se constitui sob possibilidades de ação 

que o sujeito considera relevantes. 

Como diz Habermas (1990, p. 71), “o problema da coordenação 

coloca-se a partir do momento em que o indivíduo só pode executar o seu 

plano de ação de modo interativo, isto é, com o auxílio (ou mediante a 

omissão de auxílio) de pelo menos outro indivíduo”. A interação é o agir 

entre participantes de uma coordenação. O modo interativo corresponde à 

ação adotada entre eles nesse processo. A ação empregada por cada um é 
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que define determinações daquilo que entre eles ocorre. A interação 

ocorre em um agir que, com ou sem auxílio do outro partícipe, determina 

a aceitação conjunta do que a eles é imposto. A linguagem é assim por 

eles vivenciada, com a função de coordenar interesses entre si. 

Habermas (2001a; 1990) emprega o termo interação como um 

conceito complexo, que pode ser analisado com o auxílio dos conceitos 

elementares agir e falar. Uma ação só é comunicativa se encarnar 

significado. Ele chama de ações as manifestações simbólicas em que um 

sujeito entra em relação com o mundo de modo reflexivo, onde um 

movimento corporal é apenas um elemento da ação. Para ele, o falar é 

relevante sob o ponto de vista de uma prática da linguagem, sob a qual, 

palavras, orações e enunciados são encaminhados ao entendimento, 

contraindo relações reflexivas. Falantes integram-se em um marco de 

interpretação. Cada um relativiza sua manifestação, contando com a 

possibilidade de que sua validez seja discutida por outros partícipes. 

De acordo com Habermas (2001a), a validez do que é dito é a 

pretensão na qual o sujeito encontra seu caminho. Para que haja uma 

ação comunicativa, é preciso que a validez de um plano de ação seja vista 

como sentido de orientação adotada por cada um. O mecanismo 

coordenador de planos de ações é a busca latente pelo entendimento. 

“Entendimento significa a obtenção de um acordo entre os participantes 

na comunicação acerca da validez de uma emissão” (HABERMAS, 2001b, 

p. 171). 

Para que o entendimento funcione como mecanismo coordenador de 

uma ação, é preciso que participantes coloquem-se em acordo acerca da 

validez que pretendem para suas manifestações. Isso quer dizer que eles 

precisam reconhecer, intersubjetivamente, as pretensões de validez com 

que se apresentam uns aos outros. Dessa forma, pressupõe-se que os 

participantes da interação devam mobilizar seu potencial de racionalidade 

com o propósito de, sob laços de cooperação, alcançarem o entendimento 

entre si. 
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São três as pretensões de validez sob as quais o plano de ação de 

cada um deve ser aplicado: 

 

a) de que o que o enunciado apresenta é verdadeiro (ou de 
que em efeito cumprem-se as condições de existência do 
conteúdo proposicional quando este não se afirma, por fado 
somente menciona-se); b) de que o ato de fala é correto em 
relação ao contexto normativo vigente (ou de que o próprio 
contexto normativo em cumprimento do qual esse ato 
executa-se, é legítimo); c) e de que a intenção expressada 
pelo falante coincide com o que ele pensa. (HABERMAS, 
2001a, p. 144) 

 

Interações realizadas distinguem-se conforme mecanismos de 

coordenação da ação entre participantes. Se a linguagem é usada como 

fonte de integração social, trata-se de um agir comunicativo. Mas, se, ao 

contrário, a linguagem for usada apenas como meio de informação, neste 

caso, trata-se de um agir estratégico (HABERMAS, 1990). No caso de uma 

pesquisa em EP, o uso da linguagem como meio de informação tende a 

conduzir pesquisa(n)dos a serem objetos da ação do conhecer de 

pesquisadores. 

 

2. 3. 1. 2. 1 Ação comunicativa e atos de fala1

 

 

Para Habermas (2001a, p. 143) 

 

o conceito de ação comunicativa pressupõe a linguagem 
como um medium dentro do qual tem lugar um tipo de 
processo de entendimento em cujo transcurso, os 
participantes, ao relacionar-se com um mundo, apresentam-
se uns frente aos outros com pretensões de validez que 
podem ser reconhecidas e colocadas em questão. 

 

Nessa perspectiva, um acordo só pode ser obtido em um agir 

comunicativo. Vemos que não é possível alcançarmos uma integração 

                                                      
1 Ver John Rogers Searle. 
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social, ao mesmo tempo no qual queremos produzir algo causal no outro. 

Isso ocorre porque a influenciação e o entendimento motivador de uma 

convicção excluem-se reciprocamente. Para Habermas (1990, p. 71 e 72), 

“na perspectiva de falantes e ouvintes, um acordo não pode ser imposto a 

partir de fora e nem ser forçado por uma das partes – seja através da 

intervenção direta na situação, seja indiretamente, através de uma 

influência calculada sobre os enfoques proposicionais de um oponente”. 

Habermas (2001a) vê a ação comunicativa como aquela que 

encarna significado, a qual se dá quando a integração entre os sujeitos 

ocorre a partir de um processo de entendimento, sempre com o propósito 

de chegar a um acordo. Oposta a uma ação comunicativa, em uma ação 

estratégica, a coordenação de ações entre os sujeitos depende da 

influência de uns sobre os outros e do momento em que todos se 

encontram. 

Mas, se, ao contrário, a força consensual de ligação da linguagem 

usada torna-se verdadeira para a coordenação de ações entre os sujeitos, 

nesse caso, constatamos a realização de um agir comunicativo. Diz 

Habermas (1990, p. 72): “aquilo que se obtém visivelmente através de 

gratificação ou ameaça, sugestão ou engano, não pode valer 

intersubjetivamente como acordo; tal intervenção fere as condições sob 

as quais as forças ilocucionárias despertam convicções e geram 

“contatos””. 

Segundo Habermas (HABERMAS, 2001b), nas raízes da teoria da 

ação comunicativa, distinguimos três componentes estruturais de um ato 

de fala: 

a) ilocucionário: caracterizado pelo estabelecimento explícito de uma 

proposta de pretensão de verdade, de imparcialidade normativa ou 

de verdade subjetiva, realizado sob qualquer aspecto que o sujeito 

produz nas próprias oportunidades de fala; 

b) proposicional: caracterizado por enunciados assertórios de 

assimetria consistente que reproduzem um conteúdo semântico da 
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fala, conservando o significado proposto; é formado por orações 

declarativas, de teor afirmativo ou negativo que podem ser 

modificadas em sua estrutura descritiva, quando usadas pelo 

enunciador, mas que mantém o sentido proposto da fala; não 

podemos denominar de assertórios os enunciados que passam por 

modificações estruturais sem conservar o seu significado; 

c) expressivo: caracterizado pela assimilação de convicções e 

sentimentos de dever da estrutura de vivências emocionais, 

guardando uma conexão interna com normas socialmente válidas. 

Esses três componentes fazem parte de vínculos de interação que 

um ato de fala pode oferecer entre participantes de uma ação 

comunicativa. Mas, Habermas (2001a, p. 379) observa a possibilidade de 

uma integração diferenciada quando o sujeito faz uso ímpar de sua força 

ilocucionária, pois para ele, “[...] todos os participantes perseguem sem 

reservas fins ilocucionários com o propósito de chegar a um acordo que 

sirva de base a uma coordenação ajustada dos planos de ação 

individuais”. Um ato ilocucionário pode ser usado com o propósito da 

influenciação, apresentando, assim, uma força estratégica. 

Mas, um ato ilocucionário de uma ação comunicativa será aquele em 

que o ouvinte aceite a oferta de um ato de fala. Porém, isso é possível 

somente quando a suscetibilidade de criticar o que é dito é assegurada 

entre os participantes, permitindo a continuidade da interação. 

 

Um êxito ilocucionário é relevante para a ação porque com 
ele funda-se uma relação interpessoal entre o falante e 
ouvinte que tem efeitos coordenadores, ordenando os 
espaços de ação e as sequências da interação e que, através 
das alternativas gerais de ação com que o ouvinte conta, 
abre a este distintas possibilidades de seguir com a 
interação. (HABERMAS, 2001a, p. 380) 
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A aceitação do ouvinte depende do cumprimento de condições 

necessárias de um ato de fala que lhe permita tomar uma postura frente 

ao conteúdo que lhe é oferecido. Essas condições não são unilaterais, nem 

para ouvinte, nem para falante. Elas constituem-se no reconhecimento 

não só de uma pretensão linguística, mas também intersubjetiva, das 

obrigações relevantes para a continuidade de uma interação. Por isso, elas 

justificam-se somente com um acordo. Entendemos como ação 

comunicativa todas as interações em que sujeitos coordenam, sem 

reservas, seus planos de ação, sobre a base de um consenso. 

Porém, só podem ser considerados pertinentes atos de fala em que 

o falante vincula suas pretensões de validez à crítica do ouvinte. Segundo 

Habermas (2001b, p. 172), “um consenso não pode produzir-se quando, 

por exemplo, um ouvinte aceita a verdade de uma afirmação, porém, 

coloca simultaneamente em dúvida a verdade do falante ou a adequação 

normativa de sua emissão”. É preciso que os participantes de uma 

interação, ao passo em que busquem um entendimento, tenham uma 

definição comum sobre a situação da ação. 

Interação significa encontro que ocorre entre subjetividades. Mas, 

nela, a intersubjetividade pode estabelecer-se e a linguagem também 

pode constituir-se. Uma interação pode ser considerada como solução a 

um problema ou ausência de coordenação que possa haver entre 

interesses, pois ninguém diz algo sem que haja um interesse de 

influenciação, entendimento ou obtenção de um acordo acerca de algo. O 

oposto disso é definido como interação do tipo estratégica (HABERMAS, 

2001a). 

Para Habermas (2001a, p. 144), há um incessante processo de 

definições e redefinições que implicam em uma atribuição de conteúdos à 

situação em que se vive a comunicação. Ele refere-se a conteúdos que se 

reportam a mundos distintos: 

 

a) a do mundo objetivo: definido como o conjunto de todas 
as entidades sobre as quais são possíveis enunciados 
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verdadeiros; b) a do mundo social: definido como o conjunto 
de todas as relações interpessoais legitimamente reguladas; 
c) e a do mundo subjetivo: definido como a totalidade de 
vivências do sujeito, às quais ele tem um acesso singular. 

 

Nesse processo contínuo de redefinições, as questões postas 

dependem do sistema de referência dos participantes da comunicação. 

Supõe-se que as definições de uma situação constituem o pano de fundo 

de uma enunciação regida intersubjetivamente. Cada qual conduzirá essas 

redefinições, com base em formalidades originadas: de seu mundo 

objetivo enquanto componente, cuja interpretação coincide entre os 

mesmos; de seu mundo social como parte normativa intersubjetivamente 

reconhecida entre eles; e de seu mundo subjetivo, componente privado e 

de acesso pessoal de cada um. (HABERMAS, 2001b) 

Quando agimos de maneira comunicativa, referimo-nos a intenções 

de nossa própria ação, ao mundo objetivo que determina nossas ações, às 

relações interpessoais que mantemos e às vivências subjetivas às quais 

temos acesso privilegiado e que manifestamos a um público. Uma ação 

sujeito-mundo aparece em diferentes ações orientadas ao entendimento. 

Em um agir comunicativo, baseamo-nos em processos cooperativos de 

interpretação, em que todos se referem, simultaneamente, em relação 

aos três mundos, ou sobressaem de ao menos um desses mundos. 

“Falantes e ouvintes empregam um sistema de referência que se constitui 

dos três mundos como marco de interpretação, dentro do qual elaboram 

as definições comuns de sua situação de ação” (HABERMAS, 2001b, p. 

171). 

Essas situações possuem sempre um horizonte de onde se desloca o 

conteúdo. São fragmentos de temas, propósitos e projetos de ação que 

destacam e articulam redes de constituição do mundo da vida. Essas 

redes estão dispostas em um mesmo centro de conexão, tornando-se, 

cada vez mais, anônimas e dispersas. Podemos dizer que participantes 

abarcam tais redes em seus atos de fala, deslocando-se em um horizonte 

e alterando o lugar onde cada um situa-se. Eles colocam-se em 
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movimento em um desenho que não é estático. Eles caminham em uma 

paisagem que pode tanto dilatar-se quanto contrair-se. 

Assim, em cada oportunidade de interação, a situação da ação vai 

constituindo-se para os participantes no centro de seu mundo da vida. 

“Essa situação tem um horizonte móvel, já que remete à complexidade do 

mundo da vida. Em certo modo, o mundo da vida, ao qual os participantes 

da interação pertencem, está sempre presente, mas somente na forma de 

pano de fundo de uma cena atual” (HABERMAS, 2001b, p. 176). Assim, 

percebemos que o mundo da vida vai sendo caracterizado pelo mundo 

objetivo (verdades legitimadas), pelo mundo social (relações 

interpessoais) e pelo mundo subjetivo (vida pessoal e singular). 

O mundo da vida constitui um conceito complementar ao de ação 

comunicativa (HABERMAS, 2001b). Esse mundo é oposto às idealizações 

científicas, objetivadoras de suposições de causalidade, medição, 

matematização e tecnificação de pesquisas sociais. Habermas (1990, p. 

88) parte da perspectiva que “conclama o mundo da vida como a esfera 

imediatamente presente de realizações originárias”, cujos pressupostos 

idealizadores servem de solo sobre o qual a prática comunicativa cotidiana 

descansa. É no mundo da vida onde se encontra a força idealizadora dos 

pressupostos dos atos de fala e da força ilocucionária do entendimento. 

Para Habermas (1990), nas antecipações que a prática da 

argumentação desenvolve, manifestam-se forças idealizadoras de 

conteúdos, as quais são caracterizadas como Saberes Não-Temáticos que 

caminham juntamente com o Saber Relativamente Destacado de um ato 

de fala, manifestando uma força de resistência astuta, a qual atua contra 

deturpações cognitivo-instrumentais do mundo da vida. Esses saberes são 

elementos constituintes de ideais contidos em atos de fala. Cada fala é 

sempre permeada de múltiplos saberes, os quais também são sempre 

permeados pelas condições psicológicas e históricas de sua produção 

intersubjetiva. 
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O SRD é composto por: 

a) um saber acerca de um horizonte: constituído por suposições 

espaços-temporais apreendidas em componentes triviais da situação 

de fala, que são o lugar e o momento sobre o qual se fala. É um 

saber que, à medida que aumenta a distância entre pronúncia e fato 

vivido, torna-se difuso, atualizando-se apenas de forma implícita, 

junto ao que é dito; 

b) um saber acerca de um contexto dependente de temas: 

constituído pelo ambiente comum sobre o qual participantes 

enunciam atos de fala; abrange vivências comuns e sua 

aceitabilidade é estabelecida pela validez dessa vivência, tornando-

se um saber trivial ou surpreendente, informativo ou inacreditável. 

Conforme a necessidade de validez, esse tipo de saber caminha com 

um tipo de SNT e pode ser conduzido à problematização e à crítica. 

O SNT, oriundo do pano de fundo do mundo da vida é caracterizado 

por uma camada profunda, “na qual lançam raízes o saber destacado 

acerca de um horizonte e o saber de um contexto” (HABERMAS, 1990, p. 

91). O SNT, por ser isento da pressão problematizadora de experiências 

eventuais, possui uma firmeza maior. Esse saber não está à disposição do 

livre arbítrio do sujeito porque só pode ser acessado através de um 

esforço metódico, pedaço por pedaço. É um saber que “está presente de 

modo implícito e pré-reflexivo” (HABERMAS, 1990, p. 92). 

As características do SNT são: 

a) imediatez: caracterizada pelo seu caráter paradoxal, de uma 

forma intensificada de contradições e deficiências desse saber; com 

certezas imediatas e inabaláveis que só entram em contato com as 

pretensões de validez, no instante da pronúncia; 

b) força totalizadora: caracterizada por um ponto central de 

conexões intersubjetivas, entrecruzamentos e entrelaçamentos, de 



51 
 

limites indeterminados, porosos e instransponíveis de percepção e 

significado, os quais vão recuando e abrindo-se em tempos 

históricos e espaços vividos, sendo sempre coordenados e 

interpretados como uma comunidade local, gerações épocas, eras, 

biografias etc.; 

c) holismo: caracterizado como encontro liquefeito entre a imediatez 

e a força totalizadora, de onde eles desdobram-se através de 

experiências problematizadoras, saltando aos olhos do sujeito e 

levando-o a convicções, quando esse mesmo indivíduo entrega-se 

àquilo que profere; também caracterizado como uma forma de pré-

reflexão, esse saber holístico constitui o que se bifurca em atos de 

fala de uma relação ilocucionária. 

Como diz o próprio Habermas (1990, p. 93): 

 

as três características da imediatez, da força totalizadora e 
da constituição holística desse saber pressuposto de modo 
não-temático consigam talvez explicar a função paradoxal do 
mundo da vida, a ‘função de terreno’ [...]. A partir de 
garantias que só podemos extrair da experiência, o mundo 
da vida levanta um muro contra surpresas que provêm da 
experiência. 

 

A experiência é vista como pressuposto de uma ação instrumental, a 

qual exige que cada passo de um indivíduo leve-o sempre ao mesmo 

destino. A experiência é uma ação influenciadora capaz de 

instrumentalizar a razão norteadora das relações entre nós. Mas, ao 

contrário disso, a função do mundo da vida é a de – em processos de 

interação, através da linguagem – permitir a emersão de SNTs, 

constituintes de atos ilocucionários enunciados. 

Para acessar o SNT, precisamos atingir nosso próprio campo da 

visão, colocando-nos às costas de nosso agir comunicativo, do produto 

das tradições nas quais estamos submersos, onde a visão, que temos de 

nós mesmos é a da própria atuação em um processo de interações. 



52 
 

Através desse passo objetivador, a força de uma experiência crítica 

introduz o problema da coordenação de interesses e, somente com o 

alcance dessa visão do próprio agir, reconhecemo-nos no meio da rede de 

ações comunicativas, nas quais o mundo da vida reproduz-se. Articulam-

se, então, conteúdos da situação na qual ocorre a comunicação de 

entidades, relações interpessoais e totalidade de vivências subjetivas. 

(HABERMAS, 1990) 

Ao conseguir atingir o campo da visão do mundo da vida, o sujeito 

pode vivenciar a experiência problematizadora da coordenação de 

interesses do agir comunicativo. Desde então, entrelaçam-se os conteúdos 

dos mundos objetivo, social e subjetivo dos participantes da interação. A 

linguagem constituirá a articulação da experiência transcendental que 

reflete a arquitetura do mundo da vida, pois se encontrará com a 

constituição tricotômica dos atos de fala – ilocução, proposição e 

expressão –, ligada a esse entrelaçamento de conteúdos dos três mundos. 

Há um mundo pré-formado que não deixa de fazer-se presente. 

Para Habermas (1990), essa vontade de reconhecer-se como 

partícipe de um mundo da vida é uma opção de enfoque metódico ou de 

direcionamento. Opção esta adotada a partir da perspectiva de um sujeito 

que deseja entender-se com outro. O conceito de ação comunicativa 

 

pressupõe a linguagem como um medium de entendimento 
sem abreviaturas a mais, em que falantes e ouvintes se 
referem, desde o horizonte pré-interpretado que seu mundo 
da vida representa, simultaneamente a algo no mundo 
objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo, para 
negociar definições da situação que podem ser 
compartilhadas por todos. (HABERMAS, 2001a, p. 137 e 
138) 

 

O mundo da vida é um lugar onde se permite a vivência de 

qualificações análogas, onde falantes e ouvintes podem referir-se ao 

conhecimento como algo intersubjetivo. Nele, podemos fazer uso de um 

sistema de referências sobre o qual o entendimento é possível, sobre o 
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qual, participantes perseguem, em acordo e em uma base de definição 

comum da situação, seus planos de ação. “Falante e ouvinte entendem-se 

desde, e a partir de, o mundo da vida que lhes é comum, sobre algo no 

mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo” (HABERMAS, 

2001b, p. 179). 

Para Habermas (2001a), a perspectiva comunicativa da ação que 

parte de uma hermenêutica filosófica tem dado conta de todas as funções 

da linguagem. Para ele, como se vê nos traços da hermenêutica filosófica, 

as operações interpretativas dos participantes da interação são descritas 

como uma atuação que se assemelha ao falar, na qual a interação 

assemelha-se à conversação. 

 

2. 3. 1. 3 Função histórica da linguagem 

 

Sob a perspectiva habermasiana, quando a linguagem é conectada 

ao mundo da vida – além de assumir as funções de socialização da 

interpretação cultural das necessidades e da coordenação de interesses 

em uma integração social –, ela cumpre a função apreciada pela 

hermenêutica filosófica, que é a da presentificação das tradições. Com 

essa terceira função, há o entendimento de que não há nenhuma história 

humana concluída. Há uma história efeitual que segue um curso contínuo. 

Essa história é uma história presente, relativamente destacada e 

interconectada aos SNTs que constituem o pano de fundo de um mundo 

da vida. 

Segundo Habermas (1987), essa terceira função da linguagem 

traduz necessidades permanentes de pôr em ação a consciência histórica 

da humanidade. Podemos perceber que, para haver uma ação 

comunicativa, é preciso que haja exercício da consciência de que toda a 

história que se passa entre nós decorre de conceitos prévios, construídos 

em uma vivência de inúmeras oportunidades de interação. Para Habermas 

(1987), o contexto da tradição é o lugar onde a linguagem é 

experienciada. Por esse prisma, percebemos que é entre paredes da 
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tradição que a intersubjetividade acontece e a linguagem manifesta-se em 

uma mediação entre passado e instante presente. 

Habermas (1987) critica essa abordagem da hermenêutica filosófica. 

Ele afirma que, na dimensão da tradição, há elementos linguísticos que se 

encontram prontamente mediados e, dentre novos processos de 

integração social a serem vivenciados, há algo que não se media porque 

mediado já está. Habermas (1987) está referindo-se a elementos 

linguísticos transcendentais. Ele refere-se a estruturas linguísticas que, 

sob condições empíricas, se transformam. Essas estruturas transitam de 

determinadas situações a outras sob a força de uma historicidade que foi 

construída por condições empíricas carregadas de solidez. Essa empiria é 

a interação, o momento no qual cada sujeito vai pondo seu plano de ação 

em prática (VASCONCELOS, 2007). 

Essa é uma forma típica de como a linguagem permite que a 

tradição infiltre-se na imediatez do instante dos atos de fala, exigindo que 

– para que a alienação não prevaleça – o sujeito tome consciência de sua 

pertença à história. Trata-se de uma função da linguagem que nos leva a 

ter o cuidado de perceber que a história é sempre um determinante prévio 

de toda vivência. Devemos ter o cuidado com o que se encontra pré-

determinado, isto é, com aquilo que, na enunciação de atos de fala, já se 

encontra mediado pela tradição e distribui-se no medium da linguagem 

neles presente. Vemos que, a partir da história, o indivíduo vive a sua 

realidade e estabelece unidades de sentido que o conduzem em 

interações. 

Sob o prisma de uma hermenêutica filosófica, a tradição é uma 

condição progressiva da existência humana porque ela não é algo que se 

domine. Ela é linguagem transmitida, algo que está presente em 

artefatos, gestos, símbolos, narrativas, contos, preceitos, lições de vida, 

comportamentos, formas de aprendizagem etc. Segundo Habermas 

(1987), em um processo de formação, toda tradição é transposta para 

processos individuais de aprendizagem. Atos de fala são comunicações 

linguísticas que estão entre o presente e a tradição. Por isso, eles 
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constituem o acontecer entre sujeitos. As conversas ou os diálogos são 

eventos linguísticos que se manifestam sempre entre o presente e a 

tradição. O desafio de uma ação comunicativa é o de não permitir que 

nenhuma tradição absolutize-se sobre nenhum ato de fala. 

Habermas (1987) deixa claro que, na tradição, há elementos 

constitutivos de sentido que são apresentados ao sujeito como algo 

previamente mediatizado pela linguagem vigente. Habermas (1987) 

preocupa-se com a abrangência da tradição. Para ele, os sistemas 

linguísticos de referência – que tomamos em atos de fala de um agir 

comunicativo – precisam de indicações fora da tradição. Precisamos 

encontrar condições de comunicação que – fora do conteúdo imposto que 

já fora mediado pela tradição – permitam o alcance da integração social. 

Como diz Habermas (1987, p. 23 e 24): 

 

um tal sistema de referência não poderia mais deixar, de 
maneira indeterminada, a tradição como abrangente, mas 
deveria tornar compreensível a tradição como tal e em suas 
relações para com os outros momentos do contexto da vida 
social, para podermos indicar condições fora da tradição, sob 
as quais se alteram empiricamente regras transcendentais 
da concepção do mundo e do agir. 

 

Habermas (1990) preocupa-se com a liberdade dos atos de fala e 

com as possibilidades de integração que podem ser propiciadas no 

consenso obtido através de um diálogo. Ele preocupa-se em esclarecer 

que a tradição apresenta-se sob forças idealizadoras de conteúdo, as 

quais impulsionam um entendimento. Ele mostra-se atento ao consenso 

que se estabelece na reflexividade acerca de SNTs e SRDs que, pela 

tradição, fazem-se presentes no contexto de um diálogo. 

Para Habermas (1987), conceitos prévios são condições de um 

conhecimento possível, sobre o qual chegamos a um entendimento. Mas, 

isso acontece apenas quando há um movimento comunicativo de reflexão 

que eleva à consciência aquilo que esteve, historicamente, inculcado pela 

tradição. Para Habermas (1987, p. 18), a força dessa reflexão pode 



56 
 

rejeitar a pretensão da tradição, pois “a substancialidade se esvai na 

reflexão, porque esta não apenas ratifica, mas também rompe ou derruba 

poderes dogmáticos”. Isso porque uma reflexão não trabalha sem deixar 

vestígios. Mesmo chegando após a tradição e sob sua retroação, a 

reflexão age. A tradição reage e, em contrapartida, a reflexão age. 

Na perspectiva habermasiana, a tradição faz uso do mundo da vida. 

Nele, ela encontra uma atmosfera suscetível à consolidação de seu 

conteúdo histórico. Seus sistemas de referência são articulados a 

vivências linguísticas, argumentações, acordos e coordenações de planos 

de ação comuns. Com a intersubjetividade de um mundo vivido, a 

tradição progride, mas, sem dominar esse mesmo mundo plenamente. 

Assim, entendemos que a prática de uma ação comunicativa viabiliza a 

tradição, mas só quando propiciada com reflexividade e consenso 

(VASCONCELOS, 2010). 

Para superar o princípio da subjetividade, vemos que a 

intersubjetividade sustenta-se na noção da linguagem como condição 

inerente às relações interpessoais. Porém, essa inerência é própria de 

uma racionalidade que não sustenta apenas a emancipação de um sujeito. 

A inerência da linguagem é o sustentáculo de relações emancipatórias, 

comuns a todos os que têm a oportunidade de participar de uma interação 

comunicativa. 

A perspectiva habermasiana percebe que nessas interações há 

elementos de uma linguagem vigente que já se encontra encarnada nos 

sujeitos. Mas, apesar de neles já estar incorporada, a linguagem é 

reencarnada como resultado da interação que se vive. Quer dizer, ela é 

reelaborada sob as condições comunicativas, que se evidenciam em 

encontros ilocucionários que se fazem presentes na imediatez dos atos de 

fala de uma interação. 

A perspectiva habermasiana mostra-nos que uma ação 

emancipatória só pode ser alcançada pelas vias de uma ação 

comunicativa. Percebemos que as três funções da linguagem – (a) 

socialização da interpretação cultural das necessidades; (b) coordenação 
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de interesses na integração social; (c) presentificação das tradições – são 

constituintes de planos de ação de sujeitos que perseguem, sem reservas, 

uma integração social. 

Percebemos que é pela linguagem que vivenciamos a experiência 

cognoscente e que, mesmo que atos de fala alcancem uma validez, nem 

tudo o que constitui relações do indivíduo com o outro é mostrado em 

enunciados. Não é mostrado porque a linguagem não é instrumento. 

Linguagem é vínculo e constitui-se de sentimentos, expectativas e 

conteúdos inalcançáveis ao que é dito, mas que servem ao entendimento, 

atuando como mantenedores do enlace de um sujeito ao outro. 
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Capítulo 3 

Limites Emancipatórios em Pesquisas em EP da ANPED 

 

Sabemos que o despertar da modernidade prometeu o exercício 

automático de uma vontade do novo, quer dizer, de uma nova 

organização cultural e social. Esse despertar definiu uma primeira idéia de 

emancipação na justificação do devir de uma modernidade divorciada da 

história que a antecedera. Almejava-se que uma nova racionalidade 

deveria ser posta em prática e que os filhos da modernidade deveriam 

exercitar aquilo que herdavam: o fazer científico legalizado na episteme 

da autocertificação da modernidade e na laicização permanente do 

conhecimento. A esses filhos incumbiu-se uma prática de racionalidade, 

capaz de creditar o alcance da emancipação, de todo o mundo moderno, 

na subjetividade. 

Porém, vimos que essa vontade de ser moderno padeceu na ruptura 

com o passado. As sociedades perderam a consciência histórica e a 

modernidade tecnificou-se em aliança com a mobilização capitalista. Foi 

essa privação que levou o fazer científico, como podemos ver em 

Habermas (1989), a expelir as imagens do mundo e a renunciar as 

interpretações da natureza e da história. Tamanho prejuízo atingiu a 

ciência com toda sua força. Semelhante à dualidade social rico-pobre que 

se consolidava, a hierarquização do saber solidificou alicerces de exclusão 

das classes populares do fazer científico. 

Isso ocorreu de tal maneira que, até os dias atuais, a prática da 

pesquisa, apesar de constituir-se com inovações notáveis, corroborou para 

a dualidade social e intensificou a exclusão econômica. Assim, como 

coloca a UNESCO (2003), o que distingue pobres de ricos é a realidade, 

na qual sujeitos-populares são legitimamente excluídos da criação e das 

graças do conhecimento científico. A ciência quis fazer-se assim, seguiu 
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seu rumo e neutralizou as classes populares. Com ela, a modernidade 

despontou sob a validez do dualismo social e o conhecimento científico 

passou a privilegiar a subjetividade, estranhando a superação inacabada 

dos desafios da evolução humana. 

A legitimidade dessa modernidade ocupou-se da dominação social e 

a vontade de poder, que imposta, não poupou esforços. O pesquisador do 

novo tempo, ao romper com a história, produziu uma ciência. Ele fez isso 

aprisionado às amarras de uma consciência de um tempo presente. Com 

isso, essa modernidade instrumental negou a intersubjetividade, 

recusando a legalidade do entrelaçamento dos sujeitos uns aos outros. Em 

outras palavras, denegou-se o entrelaçamento do cientista com as classes 

populares na criação do conhecimento. De tal sorte, perderam-se de vista 

as possíveis práticas de integração social por via interação no medium da 

linguagem. Essa perda impediu a fusão de subjetividades no horizonte do 

entendimento de uma ação emancipatória. 

Sendo assim, o pesquisador seguiu apenas seu rumo. Esse ceticismo 

interferiu na história que estava por vir e a ciência humana, 

especificamente, a pesquisa que, nos dias atuais, tem ido à educação 

popular leva consigo essa privação. O problema da ciência em EP está 

correlacionado à prática do cientista, ao modo como ele participa e 

empreende esforços para racionalizar o conhecimento que pretende 

descortinar. Pode-se dizer que é comum que a prática desse pesquisador 

limite-se a instrumentalizações de pesquisa(n)dos através de coleta de 

dados, observações, imparcialidades científicas ou parcialidades 

denunciativas. 

Na expectativa de debatermos essa questão, o recorte – em torno 

da produção de artigos que vêm sendo divulgados no GT sobre EP da 

ANPED (2008) – abrangeu as duas últimas reuniões anuais dessa 

associação, realizadas em 2008 e 2009. As duas categorias de 

interpretação sobre esses artigos – ação instrumental e ação comunicativa 

– foram delineadas sob a constatação da existência de ações 

emancipatórias entre pesquisadores e pesquisa(n)dos. Dessa forma e de 



60 
 

acordo com a listagem dos recentes vinte e dois artigos publicados no 

portal da associação na internet, apresentamos o primeiro quadro-síntese, 

seguido da concernente interpretação. 

 

Quadro-síntese da pesquisa A 

Título: 
(Sobre) vivências: sendo crianças e adolescentes em situação 
de rua junto a educadores sociais. 

Autora: 
PAIVA, Jacyara Silva de (Universidade Federal do Espírito 
Santo). 

Objetivo: 
descrever a experiência com a rua e o seu significado, e com 
isso desvelar os sentidos que conduziram as crianças e os 
adolescentes a esse lugar/ espaço público. 

Metodologia: 

inspiração fenomenológica existencial com relatos/narrativas da 
pesquisadora e das crianças e dos adolescentes em situação de 
rua; presta-se justamente aos detalhes descritos e às 
sensibilidades (subjetivas dentro da objetividade da vida 
vivida). 

Conclusão: 

prestou possibilidades de construírem-se políticas públicas 
educacionais e sociais mais favoráveis a crianças e adolescentes 
em situações de riscos psicossociais; e destacou a importância 
de se trabalhar isso psicopedagogicamente. 

Financiamento: não. 
Fonte: Paiva (2008). 
 

A pesquisa A concentrou-se na feitura de um retrato. Para fazê-lo, a 

investigadora citou sua inspiração na fenomenologia-existencial, onde 

encontrou o fundamento de que precisava para fazer uso de narrativas de 

crianças e adolescentes em situação de rua. Para Paiva (2008), tal 

inspiração permitiu-lhe observar a rua e os sentidos contidos na exclusão 

social lá vivida. Tratou-se de uma observação instrumental do fato, pois 

ela colocou-se de perto, somente para escutar o que era dito e feito com 

aqueles que ali viviam a exclusão. A autora demonstrou que em um olhar 

especulativo, colheu as informações que lhe interessava. Ela mostrou que 

conversou com as crianças e os adolescentes, mas que não recorreu à 

intersubjetividade de atos de fala. 

Ao final, seu relatório denunciou o que se passava na situação de 

rua, dando ênfase à necessidade de criação de novas políticas públicas 
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inclusivas e de uma assistência social, de caráter psicopedagógico. Seu 

estudo limitou-se ao que podemos denominar de uma parcialidade 

denunciativa da pesquisa em EP. Vemos que a ciência assumiu um caráter 

de delação do que ocorre na rotina silente de ruas comerciais de cidades 

brasileiras (salvo algum município que ampare cidadãos em situação de 

risco). A autora, apoiando-se na ênfase que dá a esse tipo de problema, 

descreveu a indignidade contida nas cenas que registrou. 

A crítica a tal trabalho faz-se no sentido de que não se oportunizou a 

construção do conhecimento sob o princípio da intersubjetividade. O 

resultado de sua pesquisa restringiu-se ao que ela experimentou na rua. O 

conhecimento resultante não incluiu a autoria das crianças e dos 

adolescentes na criação do conhecimento. De tal perícia, a pesquisadora 

relatou o que examinou e concluiu como fruto da própria subjetividade. 

Apesar da indispensável denúncia que se dispôs a fazer, seu trabalho 

seguiu os rumos de uma ciência em educação, proveniente de posturas 

instrumentais de uma racionalidade científica. Ela apenas procurou 

retratar uma realidade para causar comoção. E, isso fez com que seu 

trabalho tivesse a devida validez social, necessária ao trato com a 

dignidade humana. 

Mas, a ação emancipatória que defendemos não segue os rumores 

de uma ciência em que o pesquisador define-se apenas na busca da 

própria razão, independente dos outros, com quem interage em um 

processo de conhecer. O controle do pesquisador sobre a ação de 

pesquisa(n)dos faz parte de nosso foco de contestação. Ao defendermos o 

entendimento recíproco, encontramo-nos sob a necessidade de que uma 

tomada de consciência sobre a participação de sujeitos-populares seja 

alcançada. Para nós, somente através da promoção da articulação da 

linguagem – enquanto cooperação comunicativa necessária –, a 

racionalização subjetiva do pesquisador pode ser superada. 

A ação emancipatória que aqui se discorre requer que, na solicitude 

cultural daquele sujeito que é fonte de conhecimento para o pesquisador, 

este último reconheça a possibilidade de colocar uma coordenação de 
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interesses em prática. Referimo-nos a uma coordenação que leve “à 

compreensão conjunta de uma coisa ou a uma maneira de ver comum” 

(HABERMAS, 1989, p. 41). Em uma ação comunicativa, um investigador 

não define o limite de suas ações na resistência de indivíduos que são 

suas fontes de saber. Um pesquisador busca definir seus planos de ação 

em torno das possibilidades de entendimento recíproco. Ele procura 

possibilidades de integração social. Os sujeitos-populares não são vistos 

como fontes de dados porque a razão centra-se na compreensão comum 

da ligação entre os pesquisadores com tais sujeitos, isto é, nas interações 

entre ambos. 

O problema da ciência em EP passa por esse tipo de amarração, a 

qual faz com que o cientista fique aprisionado a uma grade de 

conveniências de um pressuposto que já fora institucionalizado por rigores 

acadêmicos (VASCONCELOS, 2010). A pesquisa em EP retrata a 

incapacidade histórica da ciência moderna de lidar com a realidade social 

de classes populares. Sabemos que, apesar das inovações que descortina, 

a ciência não tem mostrado avanços na coordenação da crescente 

complexidade econômica e social nem da diversidade cultural, própria da 

espécie humana. É derradeira a coordenação cultural que consolida 

desigualdades sociais. Por isso, prosseguindo na perspectiva de 

contestação de um agir instrumental da pesquisa em EP, as críticas feitas 

ao artigo, resumido no quadro-síntese a seguir, reforça nossos 

argumentos. 
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Quadro-síntese da pesquisa B 

Título: 
Educação escolar nas aldeias Kaingang e Guarani: indianizando 
a escola? 

Autora: 
BERGAMASCHI, Maria Aparecida (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul). 

Objetivo: 
discutir algumas estratégias que são usadas para constituir, na 
prática, o que os professores indígenas chamam de proposta 
pedagógica diferenciada. 

Metodologia: 

perspectiva etnográfica; aporta na discussão das sociedades 
contemporâneas uma contribuição singular, a tentativa de 
entender outros modos de vida através da subjetividade do 
investigador e sua confrontação com o diferente. 

Conclusão: 

os professores indígenas evocam os saberes ancestrais e a 
tradição, fortalecendo a identidade étnica, para construir uma 
escola diferenciada, que ainda não sabem como será; sendo a 
aldeia o lugar em que, diariamente, a fronteira com a sociedade 
não indígena tem que ser demarcada, a afirmação étnica é 
requisitada a todo o momento, através de uma atitude política 
que busca na ancestralidade, nos fios da tradição que tecem o 
presente, a inspiração para constituir também uma escola 
diferenciada. 

Financiamento: 
sim, pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 

Fonte: Bergamaschi (2008). 
 

A crítica sobre a pesquisa B também atinge a relevância que é dada 

à subjetividade da pesquisadora na perspectiva etnográfica que foi 

adotada. Para a autora, o sujeito-popular foi apenas seu objeto de 

conhecimento. Neste último, a pesquisadora encontrou o diferente que lhe 

permitiu descortinar o objeto almejado. O impacto desse encontro é o que 

a conduziu à produção do conhecimento. Isso quer dizer que ela inseriu-se 

na realidade cultural do outro e passou pelo choque com aquilo que lhe é 

estranho, mas apenas para que pudesse realizar seu trabalho científico. É 

perceptível que ela limitou-se a discutir em seu trabalho, sob a própria 

subjetividade, as estratégias usadas pelos professores indígenas na 

prática escolar. 

A conclusão pretendida por Bergamaschi (2008) foi de caráter 

descritivo, uma vez que expôs características da referida cultura, dos 

princípios da tradição e respectiva relação com aspectos educacionais que 
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esses professores indígenas reivindicam na organização de sua escola. 

Quando a autora mostrou que discutiu estratégias usadas pelos 

professores indígenas, ela não descreveu se com eles produziu 

conhecimento. Ela relatou o que pensam, usam ou fazem na escola. 

Vemos que a perspectiva adotada foi instrumental, uma vez que a 

pesquisadora apenas os observou e deles extraiu o que lhe era suficiente 

à realização de seu artigo científico. 

Nessa extração, ela exerceu o rigor exigido pela prática científica de 

uma ação instrumental. Seu engajamento buscou no outro o 

conhecimento descritivo, ao qual a etnografia empregada fazia jus. O 

conhecimento resultante foi produzido nos limites da subjetividade 

investigativa e na capacidade da cientista de dar conta de descrever o 

retrato do pensamento daqueles professores. A incumbência exigida foi de 

tamanha demasia porque depositou, nessa empreitada, o que Habermas 

(2000) chama de individualismo. Isso significa singularidade infinita e 

particular de um investigador de fazer-valer suas pretensões, sempre a 

partir da própria vontade de poder. 

Tal qualidade cognoscente da pesquisadora, que lhe permitiu 

acessar o conhecimento a partir do próprio discernimento, caracteriza-se 

pela sua submissão às exigências de uma universalidade científica 

marginalizadora. Esse modo de ser só efetiva sua liberdade de produzir o 

conhecimento em si mesmo, de maneira individual, no âmago da 

subjetividade. Somente o pesquisador encontra-se com a liberdade e 

celebra esse encontro. A liberdade do pesquisa(n)do fica em falta na 

produção pretendida. O conhecimento não é fruto do reconhecimento de 

uma criação compartilhada. Mesmo que essa colaboração tenha ocorrido, 

a participação do sujeito-popular é abnegada da autoria do respectivo 

artigo científico. 

Um pesquisa(n)do serve apenas como fonte para a extração de 

dados necessários à criação, que é considerada legítima e única do 

pesquisador. Um sujeito-popular é objeto de conhecimento, é coisa ou 

substância necessária à experiência pretendida pelo cientista. O 
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pesquisa(n)do é posto no experimento científico, mas não é reconhecido 

na autoria do conhecimento. Vemos que a subjetividade investigativa é o 

que determina o experimento. Melhor dizendo, o pesquisador determina o 

uso do sujeito-popular na experiência científica. Falta grave é a de não 

requerer esforços, para substituir a subjetividade investigativa por uma 

preocupação liberadora, que liberte ambos da missão uma ação 

instrumental. 

Através de possibilidades de ação comunicativa presentes em uma 

interação, é preciso que o pesquisador deixe o pesquisa(n)do fortalecer-se 

contra a ação instrumental da ciência moderna. Habermas (1990) propõe 

a passagem da consciência singularizada em si mesmo, enquanto 

subjetividade, para a linguagem, enquanto intersubjetividade. Trata-se de 

substituir a vontade de poder pela intersubjetividade. Na adoção desse 

princípio, o investigador não atua na solidão da própria subjetividade, 

tampouco se coloca em paralelo ou acima de um sujeito-popular. O 

pesquisador passa a reconhecer que está enlaçado no outro. E que, nesse 

movimento de influência que se realiza entre eles, os atos subjetivos 

encontram-se formando uma união cultural. Na produção de um 

conhecimento, cada um das duas realidades passa a reconhecer a si 

mesma no contexto de um mundo compartilhado entre ambas. 

A adoção dessa perspectiva permite que haja entendimento 

recíproco. A linguagem não é mais vista como instrumento. Pode-se dizer 

que ela é religare (do latim), significa “ligar com”. A linguagem é vista 

como aquela que ocorre na vivência de reciprocidades, de produção de 

conhecimentos que ligam sujeitos, uns aos outros. Ela abrange idéias, 

pensamentos e criações resultantes de interações contínuas que se 

manifestam no transcurso de oportunidades de entendimento. Para 

Habermas (2001b), a linguagem tem o devir de estabelecer-se como 

princípio de socialização. Em uma vivência linguística, é onde encontramos 

o caminho para o reconhecimento do outro, nas produções de 

conhecimentos. 

Não obstante, a realização da intersubjetividade é a solução para o 



66 
 

problema da ciência em EP. Na aliança de subjetividades, é que a ciência 

poderá permitir às classes populares participarem da criação científica. 

Mas, Habermas (1990) não descarta totalmente o princípio da 

subjetividade. Ele evidencia a existência de uma individuação inflexível e 

coatora de processos de formação presentes na linguagem. Habermas 

(2001b) percebe que essa coação resulta de processos comunicativos, que 

ocorrem desde a infância, através da internalização de fenômenos sociais. 

Essa subjetividade é válida porque traduz associação ao outro, fazendo 

parte da sociabilidade e da força da linguagem, da história e das 

tradições. 

Contudo, quando o princípio da subjetividade não atende a essa 

individuação e não integra o sujeito ao mundo de vivências, onde somente 

ele tem acesso singular, ocorre um erro social drástico. Abrem-se portas 

de possibilidades de uso do outro como objeto de satisfação da vontade 

de poder. Estudos sobre EP tendem a caminhar nessa direção, de fazer 

aparecer, desvelar ou denunciar o que há de negativo em processos 

públicos de formação de classes populares. Tendem a apontar a vontade 

de poder que é instrumentalizada pelo Estado no transcurso das novas 

gerações e de como a escola é instituída, enquanto espaço legítimo de 

validação da dualidade social. 

Ao assumir-se diante de um processo de pesquisa em EP, o 

pesquisador propende-se para a perspectiva de uma ação instrumental e 

acaba assumindo, muitas vezes, uma postura parcial frente ao conflito da 

formação educacional oferecida às classes populares. O pesquisador 

coloca-se prontamente à disposição da denúncia, como mostrou a 

pesquisa A e a pesquisa B, correndo o risco de enjaular-se nas grades de 

uma ciência colonizadora e reproduzir um discurso instituído pela 

academia científica. Discurso esse que, no decurso de sua produção, 

testemunha sofrimento e reclamações de um sujeito que, mesmo sob a 

condição de instrumento, é participante da criação do conhecimento 

resultante da pesquisa. 

Assim, conforme a sequência das pesquisas antes citadas, seguimos 
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com a descrita no quadro-síntese abaixo, onde sua relevância foi a de 

examinar as referências aos propósitos freireanos, feitas por 

pesquisadores que publicaram seus estudos sobre EP em anais da ANPED. 

Pavan (2008) preocupou-se em mostrar que, embora a propositura 

freireana tenha subsidiado diversas práticas da EP, as investigações que 

têm sido feitas não dão conta de desenvolver estudos aprofundados sobre 

tais propósitos. A pesquisa C mostra que a maioria dessas referências não 

ultrapassa a superficialidade, pois lhes falta solidez teórica e 

metodológica. 

 

Quadro-síntese da pesquisa C 

Título: 
A contribuição de Paulo Freire para a EP: uma análise do grupo 
de trabalho de EP da ANPED. 

Autora: PAVAN, Ruth (Universidade Católica Dom Bosco). 

Objetivo: 
analisar a importância que Paulo Freire tem ocupado no grupo 
GT - EP no período de 2003 a 2007, nas reuniões anuais da 
ANPED. 

Metodologia: 
leitura e classificação dos trabalhos entre os que citam e não 
citam Paulo Freire. 

Conclusão: 
embora a maioria dos trabalhos cite Paulo Freire, que são 39 de 
62, poucos são os trabalhos em que Freire aparece como tema 
central, que são apenas sete de 39. 

Financiamento: sim, pela Universidade Católica Dom Bosco. 
Fonte: Pavan (2008). 
 

A pesquisa C registrou constatações obtidas em uma apuração do 

andamento do GT - EP da ANPED. A autora realizou uma coleta de dados 

do tipo exploratória que não exigiu relações intersubjetivas. Pode-se 

afirmar que se tratou de um trabalho de uma ciência instrumental, pois 

apenas dados foram entrecruzados com vistas à obtenção de um 

resultado. A autora relatou a necessidade de uma opção teórica, mas não 

argumentou sua proposta, o que se assemelhou ao que a própria pesquisa 

verificou nos trabalhos, aos quais fez advertência. 

Essa pesquisa definiu-se, unicamente, na constatação e apuração 

quantitativa do uso de um determinado referencial, que tem sido levado 

ao debate no âmbito das reuniões anuais do respectivo GT. Pudemos 
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perceber que lhe faltou solidez teórica, uma vez que demonstrou somente 

a suposta neutralidade informativa, ou imparcialidade científica, de que 

sua pesquisadora desfrutou, na apresentação de seu relatório. 

Na pesquisa D, que é apresentada no quadro-síntese a seguir, a 

autora também usufruiu do privilégio de poder (tornar-se autora de um 

trabalho científico) para apresentar sua proposta. Vimos o que a graça 

peculiar de um pesquisador, a partir da própria subjetividade, oferece ao 

sujeito-popular, que é seu objeto de conhecimento. Percebemos que 

Sampaio (2008) pretendeu modificar os conceitos que cada 

pesquisa(n)dos tem de si mesmo e estabeleceu uma nova sociabilidade no 

respectivo contexto educacional. No entanto, em sua conclusão, ela 

mostrou que há um impedimento de sua vontade de poder. 

 

Quadro-síntese da pesquisa D 
Título: Caminhos feitos ao caminhar. 
Autora: SAMPAIO, Marisa Narcizo (SESC). 

Objetivo: 

contribuir para a compreensão da constituição das professoras 
como sujeitos de sua prática, e dos diálogos possíveis neste 
caminho e que visa o estabelecimento de novas relações na 
escola e a aprendizagem significativa dos alunos e alunas. 

Metodologia: 

leitura de 53 relatórios feitos de 1998 a 2005, por 12 
professoras-alfabetizadoras de jovens e adultos do projeto 
SESC-LER, que foi desenvolvido pelo Departamento Nacional do 
Serviço Social do Comércio nos estados de Alagoas, Amapá e 
Ceará. 

Conclusão: 

a tese começou com o pensamento em forma de título de 
pesquisa “como se faz o caminho ao caminhar?”; o propósito 
era de que, destrinchando e conhecendo como se faz esse 
caminho no cotidiano do projeto SESC-LER, esse conhecimento 
pudesse levar à transformação das práticas pedagógicas; a 
pesquisa modificou-se porque descobriu que o caminho é tênue, 
que se navega em incertezas; reforça-se então mais a crença 
nos sujeitos, pois são eles que constroem os caminhos. 

Financiamento: não. 
Fonte: Sampaio (2008). 
 

Percebemos que a vantagem científica, da qual Sampaio (2008) fez 

uso, foi delimitada à medida que a resistência dos sujeitos-populares, 
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contra a instrumentação da pesquisadora, não foi superada por ela. 

Notamos que uma prática abusiva da vontade de poder científica foi 

manifestada e somente o pesquisa(n)do que apresenta resistência tem 

sua liberdade resguardada. A pesquisa D figura a hierarquia constituinte 

da relação pesquisador e pesquisado, mostrando a posição subalterna na 

qual este último é colocado. A subjetividade investigativa teve sua 

sedução reprimida, logo sua ambição cognoscente mortificada. Vemos que 

o subjetivismo exemplificado buscou, de forma escassa, desenvolver o 

extremo do próprio mérito pessoal, sob o propósito do próprio resguardo. 

Em contraposição a esse triunfo que fora almejado por uma ciência 

moderna, pautada na ação instrumental, Habermas (1989) enfatiza que é 

preciso interagir e priorizar a integração social. É preciso que se alcance o 

interior da comunicação, desmascarando esse tipo de modernidade e 

permitindo uma coesão que tenha o princípio da intersubjetividade como 

fundamento. Esse princípio valida a apreensão da ação emancipatória 

entre participantes de uma pesquisa. Uma ciência pautada nas 

possibilidades de entendimento recíproco não se funda na imaginação, no 

coração, nem na sensibilidade, como forma de integrar o outro a uma 

suposta vontade coletiva. Ao contrário, pauta-se na superação da 

subjetividade a partir dela mesma, em situação de confronto, onde a 

aparência falsa, da qual a prática da dominação faz uso, é descortinada 

pela comunicação. 

A tarefa crucial do pesquisador é a de, ao encontrar-se com 

pesquisa(n)dos, elucidar o caráter repressivo da racionalidade científica. O 

alcance da integração social dependerá, de “relações recíprocas de 

reconhecimento de um contexto de vida constituído intersubjetivamente” 

(HABERMAS, 2000, p. 43). É urgente alcançar um estado de interação no 

qual, cada um, pesquisador e pesquisa(n)do, reconheça a si mesmo como 

sujeito interdependente do outro, a partir das suas necessidades, sem 

macular seu parceiro. A ação científica para uma ação emancipatória é 

aquela que permite que cada um vivencie oportunidades de cessar com a 

alienação de si mesmo. Ela permite porque se reconhece como 
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necessidade histórica, na tomada de consciência do contexto de vida 

comum que há entre pesquisador e pesquisa(n)dos. 

Já na pesquisa E, que foi posta no quadro-síntese abaixo, as 

descrições da autora levaram-nos à visualização de uma prática 

propiciadora de integração social. Mas, também vimos que, nesse 

processo, resultante de uma fusão entre pesquisadora e pesquisados, não 

houve uma patente científica compartilhada. Paula (2008) descreveu uma 

sociabilidade integradora, vivenciada no cotidiano de determinados 

sujeitos. Vimos o relato da implantação de um espaço integrador, mas 

não de uma produção científica integradora. A atuação da pesquisadora 

limitou-se à de testemunho. Ela designou uma observação parcial, bem 

como limites subjetivos de seu vislumbre sobre a maneira como 

pesquisa(n)dos interagem, uns com os outros. 

 

Quadro-síntese da pesquisa E 

Título: 
EP em uma brinquedoteca hospitalar: humanizando relações e 
construindo cidadania. 

Autora: 
PAULA, Ercília Maria Angeli Teixeira de (Universidade Estadual 
de Ponta Grossa). 

Objetivo: 

descrever e analisar as influências de um projeto de extensão e 
pesquisa de implantação de uma brinquedoteca hospitalar, na 
formação humana e profissional dos acadêmicos em um 
hospital filantrópico de uma cidade no interior do Paraná, que 
se vinculou a uma universidade estadual pública. 

Metodologia: 

qualitativa e, embora se pudesse contar com 300 entrevistas 
realizadas com os pacientes, crianças e adolescentes e mais 70 
entrevistas realizadas com os seus familiares, foi feito, devido à 
numerosa quantidade de informações, um recorte de análise, 
considerando apenas as observações das reuniões e das 
oficinas e os 270 relatórios das práticas realizadas pelos alunos 
e professores de Pedagogia, Letras e Artes no período de 2006 
a 2008. 

Conclusão: 

ao mesmo tempo em que o ambiente hospitalar mostrou-se 
desumanizador, também humanizou por causa das contradições 
que nele constituíam-se a cada dia; no projeto estavam 
presentes a educação não-formal, os atos amorosos, a partilha, 
o diálogo e o trabalho coletivo. 

Financiamento: não. 
Fonte: Paula (2008). 
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A pesquisa F, que foi recopilada no quadro-síntese abaixo, mostra a 

urgência de discutir condições de reflexão às quais a pesquisadora está 

subordinada. A partir do próprio discernimento, Esteban (2008) teceu 

críticas acerca da legitimidade democrática de exames públicos, que 

viabilizam a oportunidade de formação em instituições de ensino superior. 

Com pertinência, sua discussão engajou-se na abertura de um debate 

teórico, cujas consequências aproximam-se de um modo intersubjetivo de 

produzir ciência. Esteban (2008) recorreu a um estudo documental, de 

feitio analítico e comparativo de duas realidades distintas. Sua capacidade 

reflexiva mostrou uma visão subjetiva, porém, disposta à troca de 

opiniões entre sujeitos que possam defender interesses. 

 

Quadro-síntese da pesquisa F 
Título: Exames nacionais e subalternização das classes populares. 
Autora: ESTEBAN, Maria Teresa (Universidade Federal Fluminense). 

Objetivo: 
referenciar as experiências inscritas no cotidiano escolar e os 
resultados do SAEB no Brasil e do Levantamento da Qualidade e 
do Rendimento Educativo EXCALE no México. 

Metodologia: 

discussão acerca dos exames nacionais como parte dos 
processos em que a democratização da escola pública não se 
desarticula da produção de subalternidade, de maneira que as 
práticas educacionais integram-se aos processos de 
colonialidade do saber, do fazer e do ser. 

Conclusão: 

(1) a dualidade social atravessa todo o processo, colocando sob 
suspeita as idéias de neutralidade, objetividade e fiabilidade dos 
exames; (2) há uma vinculação de práticas através das quais 
se exerce o poder disciplinar em relação com a produção da 
verdade e sua reduzida capacidade para contribuir com o 
processo escolar das classes populares; (3) nega-se o 
conhecimento dos grupos subalternizado; (4) a mensuração é o 
elemento regulador e mobilizador da qualidade; (5) convocam-
se sujeitos para que digam a palavra autorizada; (6) a 
classificação que conduz o sistema de exames se sustenta em 
categorias uniformes, produzindo conjuntos disformes em que a 
alteridade é substituída por diversos modos de viver a situação 
de subalternização que o modelo social hegemônico gera; (7) 
observa-se, pois, que a instauração dos exames não tem 
provocado redução significativa nas desigualdades escolares. 

Financiamento: não. 
Fonte: Esteban (2008). 
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Bem se vê que, no relato de Esteban (2008), não há o engajamento 

de sujeitos na condição de fontes de pesquisa. Mas, evidenciou-se uma 

importante busca argumentativa para esclarecer a questão. A pesquisa F 

foi caracterizada pela composição de um texto solitário, tecido nos limites 

das condições reflexivas da autora, mas que, em virtude de um exercício 

questionador, viabilizou possibilidades comunicativas. Vê-se que a autora 

não dialogou com sujeitos-objetos de pesquisa. Ela manteve-se em 

posição de permanente questionamento acerca dos fundamentos de um 

fenômeno social. Suas proposições, apesar de serem teóricas, não se 

fecharam em uma ação instrumental. Suas colocações referiram-se à 

necessidade de debater uma prática social. 

A autora buscou esclarecer a necessidade de colocar em prática uma 

ação emancipatória baseada na coordenação de interesses sociais 

equitativos. Ela reportou-se a uma história efeitual, a qual lhe permitiu 

justificar a dependência de seu texto em relação à receptividade do 

público com quem se dispôs a debater. Esteban (2008) fez jus ao 

exercício de uma consciência que lhe permitiu abrir-se à crítica e, 

portanto, renunciar as próprias opiniões, desde que possam ser refutadas 

ou superadas na arena de um debate científico. Uma consciência desse 

tipo, que vem caracterizando o sujeito contemporâneo, é pertinente na 

formação pela qual passamos. 

Diferente das pesquisas antes apreciadas, a pesquisa F situou-se 

além do sentido imediato dos textos dos exames. Esteban (2008) abriu-se 

a um olhar para além do que está enunciado. Ela situou seu estudo em 

um trânsito histórico, do qual um significado, sobre a legitimidade 

equitativa dos exames, oculta-se ou consolida-se no transcurso de 

relações sociais. A pesquisadora situou-se no medium, mostrando-se em 

uma posição reflexiva que reivindicou a coordenação de interesses, 

daqueles que viabilizam a delimitação conceitual dos exames. Ela quis 

discutir o que está além do instantâneo, quis olhar para além do sentido 

imediato, para saber o que se encontra escondido. Ela demonstrou a 

consciência de que a aplicação de exames seletivos tem sido determinada 
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por agentes históricos, de sua própria tradição. 

No quadro-síntese seguinte, onde a pesquisa G está resumida, 

vimos novamente a reprodução de uma ciência, pautada em uma ação 

instrumental. Silva (2008) declarou que o princípio norteador do seu 

estudo baseou-se na subjetividade do pesquisador, através do que ela 

definiu de dialética objetividade-subjetividade. Suas conclusões permitem-

nos ver que essa dialética caracteriza-se pela conversa entre autora e 

pesquisa(n)dos. Através de falas e escutas, ela obteve informações que, 

nos rigores da própria subjetividade, fez uso reflexivo para alcançar o 

conhecimento previsto. Mas, essa previsão falseou sua fidelidade em 

relação aos pesquisa(n)dos. Seus procedimentos permitiram-lhe fazer uso 

de antecipações e reduções sobre o sujeito-popular, nivelando-o em um 

processo desleal, que o engana. 

 

Quadro-síntese da pesquisa G 
Título: Elementos propositivos de uma educação para a cidadania. 

Autora: 
SILVA, Ligia Maria Portela da (Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia). 

Objetivo: 

mostrar aspectos educativos presentes em uma prática social 
em programa municipal de atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de risco, buscando compreender 
como ocorre o reconhecimento das diferenças, das 
potencialidades, dos limites e do exercício da capacidade 
reflexiva, crítica e propositiva dos participantes. 

Metodologia: 

abordagem qualitativa, a qual tornou possível desenvolver uma 
compreensão das diversas relações, de forma que as categorias 
de interesse pudessem surgir ao longo do processo de coleta e 
análise de dados, bem como permitiu considerar a dialética 
objetividade/subjetividade; foram registradas nove visitas, 
dezenove observações e cinco entrevistas. 

Conclusão: 

contribuiu para a reflexão dos participantes sobre suas 
vivências no programa através da postura dialógica, da 
possibilidade de escutar e ser escutado, de ser interpelado e de 
ter as próprias atitudes questionadas. 

Financiamento: não. 
Fonte: Silva (2008). 
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Na pesquisa H, apresentada no próximo quadro-síntese, Brayner 

(2008) usou uma argumentação, cujo objetivo foi o de tecer um confronto 

de idéias sobre dois conceitos que se complementam – ação e senso 

comum. Ele reportou-se a referências teóricas de cunho filosófico, com o 

intuito de dissertar sobre um assunto pertinente ao campo da EP – 

educação para a cidadania. O autor preparou-se para um debate e essa 

disposição o colocou em uma condição de interação futura, aberta à 

oportunidade de integração social. Porém, o agravante de sua pesquisa foi 

a ausência de uma descrição metodológica dos procedimentos filosóficos, 

adotados com vistas à ação comunicativa, entre aquele que pesquisa e o 

sujeito-pesquisado. 

Percebemos a crítica realizada pelo autor, mas seu estilo filosófico 

demonstrou uma reflexividade pautada na própria subjetividade. Esses 

limites ofereceram possibilidade de uma cooperação comunicativa. 

Entretanto, suas dimensões espessaram a consciência do pesquisador, ao 

passo em que ele se apoiou em um esquema ausente de justificação. 

Vimos o exercício de uma racionalidade centrada no pesquisador. Nessa 

centralização, a carência de justificação metodológica pode repercutir em 

um isolamento reflexivo e alienante (VASCONCELOS, 2010). 

No entanto, entendemos que a vontade autônoma de um 

pesquisador deve ser aquela que apresenta sua justificação em busca da 

validez de sua proposta. Não há dúvida de que a validez de um 

conhecimento exige uma justificação retrospectiva da metodologia 

empregada. Sob a perspectiva habermasiana, não devemos confundir 

vontade autônoma com vontade de poder. A primeira faz uso de uma 

justificação. A segunda coloca-se predisposta a abarcar o outro. 
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Quadro-síntese da pesquisa H 
Título: EP: pela recuperação da “ação” e do “senso comum”. 

Autor: 
BRAYNER, Flávio Henrique Albert (Universidade Federal de 
Pernambuco). 

Objetivo: 

mostrar que não apenas a “aparência” faz parte da realidade (e 
sem ela simplesmente não seríamos ‘visíveis’!) como não há 
nenhuma consciência que, tendo visitando o Céu das Idéias, 
pode se autorizar a voltar ao convívio dos homens anunciando a 
Verdade (episteme); a reabilitação da idéia de senso comum 
pode ser a alternativa para a reconstrução de uma “comunidade 
de sentido”. 

Metodologia: argumentação filosófica. 

Conclusão: 

(1) diante do desgaste contemporâneo do espaço público, 
transformado em espaço publicitário (não no sentido 
habermasiano), altamente espetacularizado e voltado para o 
hiperconsumo, talvez as chances de recuperar a dignidade da 
esfera pública – ali onde os homens exercem a condição de 
pluralidade de suas existências na construção de comunidades 
de sentido – sejam muito reduzidas; (2) o problema é que 
qualquer demissão nesse sentido impedirá de falar em 
“educação para a cidadania”, quer dizer, de estabelecer uma 
relação entre a escola e a cidade; (3) precisa-se sair do 
politicismo pedagógico que marcou os anos de utopismo 
emancipacionista, mas não se pode abandonar a certeza de 
que, qualquer que seja o futuro – que não é antecipável! – ele 
será o resultado de uma aventura política, daquilo que acontece 
quando os homens reúnem-se para, com a palavra e a ação, 
estabelecer sentidos (sensos) comuns para o mundo em que 
vivem. Esta bem que pode ser uma tarefa da EP... 

Financiamento: não. 
Fonte: Brayner (2008). 
 

Na pesquisa I, apresentada a seguir, vimos também o exercício de 

uma ação instrumental. Na metodologia descrita, Neves e Nascimento 

(2008) fazem uso de uma abordagem baseada nas representações sociais. 

Porém, o modelo adotado recorre a uma ação investigativa, cujo princípio 

recai no determinismo científico. Quando as autoras afirmaram que, com 

a adoção de tal metodologia, fizeram uso da pretensão de uma elaboração 

de comportamento, levaram-nos a entender que as relações sociais 

mantidas eram previstas e controladas. 
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Quadro-síntese da pesquisa I 

Título: 
As representações sociais que mulheres e homens assentados 
possuem sobre os saberes que buscam na escola para os seus 
projetos de vida. 

Autoras: 
NEVES, Joana D’Arc de V. (Universidade Federal do Pará); 
NASCIMENTO, Ivany Pinto (Universidade Federal do Pará). 

Objetivo: 

(re) construir o campo de partilhas de mulheres e homens de 
um assentamento, acerca de suas experiências educacionais; 
dos valores e dos sentidos que projetam na busca do saber 
escolar; ainda a relação e a compreensão que possuem sobre 
esse saber, para não apenas identificarmos as representações 
sociais que esses sujeitos possuem sobre os saberes que 
buscam na escola para o seu projeto de vida, mas para 
compreender o processo de construção dessas representações. 

Metodologia: 

opção pelas representações sociais que é uma modalidade de 
conhecimento particular, cuja função é elaborar o 
comportamento e a comunicação entre indivíduos na dinâmica 
das relações sociais; a pesquisa em campo foi realizada entre 
junho a novembro de 2006 e a análise dos dados foi realizada 
entre os meses de janeiro a setembro de 2007; a comunidade 
trabalhada era formada por 16 famílias; a amostra foi composta 
por 13 sujeitos que aceitaram, sendo 77% homens e apenas 
23% mulheres na faixa etária de 32 a 78 anos; a forma de 
tratamento dos discursos dos 13 sujeitos constituiu-se na 
corporificação das teias sequenciais dos argumentos, não 
apenas no discurso individual, mas também nos diálogos que 
surgiram nas entrevistas conversacionais e no grupo focal, o 
que permitiu alcançar os elementos constitutivos das 
representações sociais que são a objetivação e a ancoragem. 

Conclusão: 

percebeu-se que o saber que se busca na escola não se 
configura apenas em uma instrução, ele constitui-se a partir: 
(a) do saber que cada sujeito possui sobre si; (b) do saber que 
se estabelece na relação do território cultural que dimensiona o 
saber enquanto poder para interagir com o mundo; (c) e do 
saber enquanto transformação de conhecimentos que envolvem 
a transformação da produção; percebeu-se que a imagem 
construída dos saberes que se busca na escola permite dar 
visibilidade às vozes suplicantes, por isso, a escola não pode ter 
estruturas, culturas e valores consolidados. 

Financiamento: não. 
Fonte: Neves e Nascimento (2008). 
 

Percebemos que a pesquisa I mostrou uma disposição científica 

destinada ao controle de comportamentos que não satisfizessem ao que 
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foi pretendido. Isso quer dizer que as autoras estavam objetivadas a 

controlar a situação. Por isso, a perspectiva participativa da representação 

social esteve submetida ao que se esperava da análise de dados. De 

antemão, já havia um controle sobre os resultados almejados pelas 

pesquisadoras. 

Como bem se viu nas nove pesquisas até agora apresentadas, 

apenas as pesquisas F e H oferecem oportunidades de reflexão 

aproximadas à tese aqui defendida. A questão que insistimos em levantar 

é a de que, uma vez que a ciência vai à EP, usá-la como instrumento à 

racionalidade que lhe interessa, ela apenas subalterniza o outro – o 

pesquisa(n)do –, fortalecendo uma modernidade pautada na ação 

instrumental. O sujeito pesquisa(n)do que a ela se apresenta para 

oferecer-lhe um conjunto de expressões, conceituações e significados, é 

classificado como objeto de conhecimento. 

A subjetividade do pesquisador tende a atuar na busca de sujeitos-

objetos para racionalizar, não demonstrando a capacidade de admitir a 

legitimidade das ações comunicativas, manifestadas pelos mesmos. Esse 

encontro com o outro, que é visto como ente do conhecimento, não é 

comunicativo, mas sim instrumental. Isso ocorre de tal jeito que a ele só 

resta a condição de objeto de conhecimento, quiçá, de fonte de 

conhecimento. Dessa forma, a ciência em EP corre o risco de permanecer 

dificultando processos de emancipação de pesquisa(n)dos, ao passo em 

que, no cerne dos processos de investigação, acaba assegurando apenas a 

emancipação do próprio pesquisador. 

Percebemos que a pesquisa em EP corre o risco de permanecer 

sendo tão mecanizada quanto um relógio, seguindo, repetidamente, na 

solidificação de um processo de dominação sobre o fazer científico. Essa 

visão reúne termos que podem ser usados oportunamente para entender 

pressupostos de uma ciência instrumental na EP. Pressupostos esses que 

se centralizam na capacidade subjetiva do sujeito-pesquisador de 

descortinar o conhecimento proposto. É como se o pesquisador tivesse 

que apenas desmontar situações, reduzindo-as a um amontoado de peças 
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simples e fáceis de entender, analisando-as e decodificando-as como um 

todo. 

Com isso, vivemos a ilusão de que tudo parece ser tão simples e 

sem profundidade reflexiva, cujas relações estabelecidas entre sujeitos 

não importam muito, ou sequer têm importância na compreensão do 

mundo. Ousamos dizer que a ciência em EP vem fazendo-se tal e qual o 

pensamento científico de face instrumental racionaliza seu modo de 

dominar o desconhecido. A pesquisa em EP tem utilizado metodologias 

que permitem tomar o desconhecido, quase sempre, como aquilo que 

passa a ser conhecido (VASCONCELOS, 2010). Forma de agir esta que 

pode ser entendida como uma capacidade eficaz de dominação sobre o 

outro. 

A pesquisa J, apresentada no próximo quadro-síntese, mostrou que, 

à luz da propositura teórica freireana, concentrou-se em uma busca pela 

ampliação da capacidade reflexiva do professor de reagir contra formas de 

governo autoritárias. Tal procura mostrou uma aproximação inicial, mas 

não menos importante, dos autores quanto ao uso de uma hermenêutica. 

Para realizar o estudo, os respectivos investigadores mostraram que sua 

inspiração, nos postulados freireanos, foi de suma importância para a sua 

ampliação reflexiva. Eles manifestaram interesse em abrir diálogo sobre 

aspectos de uma dada cultura e sociabilidade com um intelectual que, 

mesmo tendo sua origem em outra realidade social, pode oferecer-lhes 

uma proposta de entendimento pertinente. 

Kavaya e Ghiggi (2009) utilizaram uma performance hermenêutica 

para entrecruzarem-se com as perspectivas freireanas. Eles buscaram 

compreender como a libertação é possível. Mesmo que não tenham se 

preocupado em mapear caminhos que percorreram para realizarem sua 

pesquisa, demonstraram uma forte aproximação a uma proposta de uso 

de entendimento. Percebemos que os dois autores acataram os propósitos 

freireanos, fazendo emergir uma coordenação de interesses comum a 

eles. Eles reuniram-se, mostrando possibilidades de surgimento de uma 

coletividade promotora de liberdades.  



79 
 

Quadro-síntese da pesquisa J 

Título: 
Profetismo freireano como categoria de leitura do autoritarismo 
pedagógico da África. 

Autores: 
KAVAYA, Martinho (Universidade Federal de Pelotas); 
GHIGGI Gomercindo (Universidade Federal de Pelotas). 

Objetivo: 

analisar a influência bíblico-cristã na vida (profética) de Freire, 
no seu ser, pensar e agir como pessoa e educador, 
confrontando-a com o autoritarismo da África Bantu, sobretudo 
de Angola, fruto da colonização e dos governos autóctones. 

Metodologia: reflexão. 

Conclusão: 

é importante, urgente e necessário que se possa contar com 
educadores profetas; não basta aumentar o número de 
alfabetizados, cumprindo com os acordos nacionais ou 
internacionais, mas é importante que os alfabetizados 
aprendam a ler o seu mundo criticamente; a África tem muito a 
aprender com Freire, pois em sua biobibliografia está gravada a 
dimensão da profecia, esperança de libertação para todos os 
seres humanos. 

Financiamento: não. 
Fonte: Kavaya e Ghiggi (2009). 
 

Kavaya e Ghiggi (2009), com base em interpretações sobre os 

postulados freireanos, abriram seus contextos de linguagem ao vislumbre 

da criação de uma identidade cognitiva, capaz de formar um coletivo, 

comprometido com a emancipação de todos os seres humanos. Kavaya e 

Ghiggi (2009) levaram-nos a entender que eles vislumbram uma 

coletividade, capaz de viabilizar um vírus da representação de uma 

liberdade profetizada, na qual todos podem estar submersos em um 

universo inteligente. Eles levaram-nos a perceber que essa submersão 

torna-se construtiva, por ser capaz de promover integração social, entre 

redes complexas de interação. 

Já a pesquisa K, que é posteriormente descrita em quadro-síntese, 

mesmo utilizando uma forma bastante inovadora de promover a 

reciprocidade entre pesquisador e pesquisa(n)dos, ainda registrou certa 

dificuldade em incluir os planos de ação desses sujeitos, nos resultados 

divulgados. A terapia comunitária apresentada mostrou-se como um 

instrumento, capaz de promover interações e de fortalecer da autonomia. 

Mas, essa pesquisa ainda reservou o desafio de reconhecer a autoria dos 
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pesquisa(n)dos no texto de divulgação do estudo. 

Não há dúvida de que uma forma de integração social entre 

pesquisadores e a comunidade terapêutica ocorreu. Uma importante 

racionalidade foi alcançada. Porém, a legitimidade dos descortinamentos, 

ocorridos no desenrolar das sessões terapêuticas, ficou de fora da autoria 

do trabalho. Percebemos que uma legitimidade foi até silenciada pela 

imposição da tradição de uma ciência moderna e dominadora. Mesmo com 

a forma pertinente de coleta de dados utilizada, a ação instrumental 

prevaleceu no resultado final. Vemos que os pesquisa(n)dos, mesmo 

tendo participado da criação e do benefício da produção do conhecimento, 

ainda assim não são reconhecidos na patente do saber desvelado. 

Percebemos que, na maioria das vezes, distorções, causadas por 

limitações de mentalidades instrumentais, acabam conferindo à 

metodologia científica uma condição independente do amplo sistema de 

reciprocidades da linguagem. Porém, em confronto com essa ciência, 

tendências a uma ação comunicativa não deixam de surgir. Por isso, 

enquanto condição dialética de existência das relações entre os homens, a 

pesquisa em EP tende a levar aqueles que a produzem, a questionarem 

suas ações junto aos pesquisa(n)dos, com os quais trabalham. 

A perspectiva habermasiana propõe que a ingenuidade de 

pesquisadores seja substituída por uma reflexão profunda, em torno da 

tradição de uma ciência instrumental. Percebemos o quanto a 

correspondência, entre partes de um mundo comum, expressa a 

mobilidade de vivência ampla. Sob essa perspectiva, nenhuma realidade é 

capaz de recomeçar desde o princípio e eliminar heranças históricas. Há 

sempre experiências precedentes em intersecção com o momento 

presente e com o horizonte de expectativas de seus participantes 

(VASCONCELOS, 2010). 

O que cá desejamos não se trata apenas de substituir o princípio da 

subjetividade pelo princípio da intersubjetividade. Desejamos o 

reconhecimento de que a subjetividade do pesquisador é resultante de 

uma inevitável integração de subjetividades. No desvelar de um 
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conhecimento científico, a subjetividade do pesquisador tem sua origem 

na intersubjetividade, ocorrida entre ele e pesquisa(n)dos. Precisamos 

chegar ao entendimento de que, em um palco de correspondência com um 

passado, necessitamos reformar nosso pensamento2

 

, de maneira tal que 

ocorra uma tomada de consciência histórica. Almejamos que a tradição da 

instrumentalização de pesquisa(n)dos na EP deva ser substituída por 

novos entendimentos recíprocos. 

Quadro-síntese da pesquisa K 

Título: 
Terapia comunitária como expressão de EP: um olhar a partir 
dos encontros com agentes comunitários de saúde. 

Autores: 
GUIMARÃES, Maria Beatriz Lisboa (Fundação Osvaldo Cruz); 
VALLA, Victor Vincent (Fundação Osvaldo Cruz). 

Objetivo: 

promover a participação popular, reconhecendo o saber local 
construído a partir das experiências de vida das pessoas que 
lidam com o sofrimento e a doença e seus determinantes nas 
condições de vida pobre, buscando a agregação do saber 
científico ao popular e vice-versa. 

Metodologia: 

ouvidoria coletiva através de fóruns que envolvem uma escuta 
ativa da população e conjuga elementos de ouvidoria com 
pesquisa social qualitativa; permitiu-se a colaboração de 
pessoas do grupo pesquisado, as quais foram identificadas 
como ouvidores naturais, e também foram constituídos grupos 
de terapia comunitária; tratou-se de uma concepção que amplia 
a visão tradicional de vigilância à saúde, o que se torna 
relevante diante do adoecimento e sofrimento crescente da 
população e das dificuldades de acesso e resolutividade dos 
serviços públicos. 

Conclusão: 

a terapia comunitária ajuda a potencializar os recursos internos 
de cada pessoa, por meio da tomada de consciência dos 
problemas vivenciados e do reconhecimento de que cada um é 
capaz de resolvê-los ou de encaminhar possíveis soluções; a 
troca de saberes favorece o diálogo e o alívio das dores do 
sofrimento; ressalta a importância da criação de espaços de 
terapia comunitária incorporados ao Sistema Único de Saúde. 

Financiamento: sim, pela Fundação Osvaldo Cruz e ITAÚ Social. 
Fonte: Guimarães e Valla (2009). 
 

A pesquisa L, descrita a seguir, assim como a pesquisa K, também 

                                                      
2 Ver Edgar Morin. 
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divulgou um trabalho que passou pela promoção de reciprocidades entre 

pesquisador e pesquisa(n)dos. A pesquisa-participante, que foi utilizada 

sob princípios da dialética e da hermenêutica, mostrou a adoção de uma 

postura interacional válida, mas não assegurou o horizonte da relação 

entre pesquisadores e pesquisa(n)dos na divulgação dos resultados. O 

pesquisador ainda continuou beneficiando-se do status de autor do saber, 

evidenciando uma demonstração de produção que, embora tendo sido 

compartilhada na vivência de uma metodologia diferencial, manteve-se 

sob a validez de uma abordagem instrumental. 

 

Quadro-síntese da pesquisa L 
Título: A pesquisa participativa como mediação pedagógica da EP. 
Autor: ADAMS, Telmo (Universidade Vale do Rio dos Sinos). 

Objetivo: 
elucidar e tecer argumentos em torno da teoria e prática da 
sistematização e pesquisa-participante como mediação 
pedagógica da EP. 

Metodologia: 

pesquisa-participante, sob uma dinâmica dialética (oposições e 
contradições) e hermenêutica (compreensão da mediações da 
dinâmica social), ocorrida em 2005 e 2006, com observação, 
escuta, diálogo, pré-acordo, busca de fundamentação teórica e 
metodológica, coleta de dados, registro processual em “diário 
investigativo”, definição de critérios, elaboração de “tópico-
guia”, escolha de pesquisa(n)dos, entrevistas individuais e 
grupais, categorização e análises dos dados, devoluções 
parciais dessas análises ao grupo referencial – Associação dos 
Recicladores de Dois Irmãos, cidade de Dois Irmãos, há 60 
quilômetros de Porto Alegre –, sistematização de reflexões e 
avaliação. 

Conclusão: 

destacaram-se elementos da própria experiência do processo 
desenvolvido com um grupo referencial, evidenciando como foi 
possível instaurar uma prática de pesquisa-formação, em uma 
concepção dialética de EP. 

Financiamento: sim, peloCNPQ. 
Fonte: Adams (2009). 
 

Adams (2009) propôs-se a provocar mudanças no ambiente de 

pesquisa. Seu objetivo, embora tenha surtido efeito, apresentou um misto 

de interesses. Por um lado, houve a promoção da subjetividade. Mas, por 

outro, houve a instrumentação dos pesquisa(n)dos. Esses dois lados, 
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apesar de poderem estar cada um em paralelo ao outro, permitiram que 

uma mistura de propósitos ocorresse. Entretanto, apenas um desses 

propósitos prevaleceu. O status do pesquisador opôs-se sobre o 

reconhecimento dos pesquisa(n)dos, na atribuição da validez do trabalho 

científico divulgado. 

A pesquisa M, apresentada a seguir, também não foge de uma ação 

instrumental. Nela, o pesquisador ocupou-se do registro de constatações e 

do relato do que foi obtido após sua observação exploratória. Percebemos 

que há algo que por ele foi explorado através de um olhar especulador. 

Silva (2009) deteve-se à realização de um estudo comparativo entre duas 

realidades históricas. Seu trabalho aproximou-se das intenções de um agir 

comunicativo. Mas, as impressões de sentido que alcançou não 

demonstraram nenhuma atenção especial, a uma proposta de uma 

racionalidade científica de cunho intersubjetivo. Talvez, sua falta de 

acuidade deva-se a um desconhecimento por parte dele, em torno da 

necessidade de correspondência com uma ação comunicativa. 

 

Quadro-síntese da pesquisa M 

Título: 
Catalunha – uma educação que promove a dignidade do povo 
campesino. Vamos construir a nossa? 

Autora: SILVA, Ilsen Chaves da (Universidade do Planalto Catarinense). 

Objetivo: 

estudo sobre o Movimento de Renovação Pedagógica na 
Catalunha que se desenvolveu nas três últimas décadas 
garantindo “status de qualidade” para as suas escolas rurais, 
sem a perda da identidade dos povos campesinos. 

Metodologia: 
pesquisa exploratória, com descrição e comparação entre o 
Movimento de Renovação Pedagógica na Catalunha e o 
Movimento da Educação do Campo no Brasil. 

Conclusão: 

percebeu-se que o Movimento de Renovação Pedagógica na 
Catalunha trilhou por alguns caminhos semelhantes aos do 
Movimento da Educação do Campo no Brasil: busca de 
autonomia, de uma vida de qualidade nas regiões campesinas, 
sustentada pela construção, organização e estudo e 
especialmente pela formação de redes de luta. 

Financiamento: não. 
Fonte: Silva (2009). 
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Na pesquisa N, que está no próximo quadro-síntese, o pesquisador, 

assim como os autores da pesquisa J, também se aproximou de um agir 

comunicativo. O confronto que Brayner (2009) propôs-se a realizar foi de 

uma aplicabilidade pertinente à de uma ação comunicativa. Ele 

demonstrou como dois teóricos podem oferecer um entendimento, capaz 

de influenciar a constituição de um fazer científico na EP. Tal propositura 

ultrapassou os limites de um simples filosofar, para demonstrar resultados 

de um diálogo promissor de resolutos problemas científicos que afligem a 

EP. Vimos que é preciso pensar em fazer-ciência com a EP, num processo 

no qual pesquisa(n)dos, não são apenas aqueles que recebem a EP. 

Pesquisa(n)dos são sujeitos que, através de suas biografias, oferecem 

contribuições necessárias. 

 

Quadro-síntese da pesquisa N 

Título: 
Um mundo entre os homens (um confronto entre Hannah 
Arendt e Paulo freire). 

Autor: 
BRAYNER, Flávio Henrique Albert (Universidade Federal de 
Pernambuco). 

Objetivo: 
confrontar as perspectivas de Arendt e Freire e mostrar que, 
como tais, os dois intelectuais são de importância seminal para 
a EP. 

Metodologia: descritiva e comparativa. 

Conclusão: 

se o pensamento de Freire é, com efeito, um pensamento sob 
constante tensão teórica, tensão irresolvida e, no limite, 
irresolvível (entre o histórico e o ontológico, entre o político e o 
pedagógico, entre a consciência ingênua e a crítica, entre 
libertação, autonomia e opressão), permanece, igualmente, no 
pensamento de Arendt, algo não solucionado: se a política é 
atividade de adultos que já foram educados, como é possível a 
política entre adultos que jamais foram “educados”? Se 
admitirmos que a educação é algo que se pode dar também em 
inúmeros espaços institucionais além da escola, a participação 
política dos “não-educados” é plenamente possível. 

Financiamento: não. 
Fonte: Brayner (2009). 

 

A pesquisa O, que está compendiada no quadro-síntese a seguir, 

mostrou uma subordinação dos textos de análise à vontade de suas 
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pesquisadoras. Mesmo que a proposta delas tenha sido a de estudar o que 

ocorreu na experiência de formação à qual se referem, sua investigação 

deixou de lado os planos de ação comunicativa dos pesquisa(n)dos. As 

pesquisadoras declararam que utilizaram os textos dos pesquisa(n)dos 

para realizarem seu estudo. Porém, no trato com os textos, elas 

engajaram-se em um estudo documental, subordinado aos seus 

interesses. 

Efetuar uma subordinação sobre fontes de pesquisa implica em 

determinar sentido a fatos ou acontecimentos. Uma determinação de 

sentido é uma ação da qual todo investigador precisa defender-se, uma 

vez que pode levar a pesquisa a apenas representar uma forma de 

colonização, com a qual se garante a dominação de espaços sociais e 

culturais. Esse cuidado condiz com uma ação comunicativa porque traduz 

a inclusão de pesquisa(n)dos – como participantes ativos de interações 

propostas por um pesquisador. 

 

Quadro-síntese da pesquisa O 

Título: 
Diálogos com quem ousa educar, educando-se: a formação de 
educadores a partir de uma experiência de EP. 

Autoras: 

CAMPOS, Ana Maria de (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas); 
PACHANE, Graziela Giusti (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas). 

Objetivo: 
estudar uma experiência de formação de educadores na cidade 
de Campinas-SP entre 2003-2004. 

Metodologia: 
análise de textos produzidos por educadoras populares, 
participantes de um projeto de alfabetização de jovens e 
adultos. 

Conclusão: 

percebeu-se a amplificação das vozes silenciadas na cultura 
oficial e nos discursos acadêmicos, trazendo à luz outras 
versões para dialogar e problematizar os contextos sociais em 
que se dão as práticas educativas. 

Financiamento: sim, pela CAPES. 
Fonte: Campos e Pachane (2009). 
 

Apesar das autoras da pesquisa O demonstrarem uma conclusão 

que ratifique uma ação comunicativa em sua proposta, sua metodologia e 
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objetivo não apontaram para a busca pelo entendimento com os 

pesquisa(n)dos. A divulgação desse estudo pode ser identificada como um 

relatório que confere um parecer. Seu artigo mostra a constatação de que 

há uma vontade gritante dos pesquisa(n)dos de dizerem e terem suas 

falas oficializadas em discursos acadêmicos. Mas, a enorme lacuna para 

qual Campos e Pachane (2009) não atentaram foi a de que, na divulgação 

da pesquisa que realizaram, não consta a oficialização dessas falas. 

Propostas de práticas de ações comunicativas devem fazer parte de 

um debate amplo. Precisamos pensar na emancipação entre todos 

participantes de uma pesquisa em EP. Sobretudo, necessitamos de que a 

ação instituinte dessas pesquisas abra-se ao aproveitamento e fomento de 

múltiplos planos de ação, capazes de integrarem-se. Devemos encontrar 

meios de valorizar todas as capacidades cognitivas, manifestadas em 

processos de interação. 

Também na pesquisa P, apresentada a seguir, seus pesquisadores, 

através do que eles denominaram de autoria compartilhada, propuseram-

se a fazer uma reflexão sobre como andam as pesquisas no campo da EP. 

Mas, apesar de obterem uma importante conclusão, a metodologia 

adotada não assegurou o reconhecimento da participação dos 

pesquisa(n)dos no entendimento do estudo de autoria compartilhada. O 

artigo incluiu apenas os planos de ação dos seus investigadores. Nem atos 

de fala, nem respectivos planos dos pesquisa(n)dos foram apresentados. 

A pesquisa O e a pesquisa P incluem a manifestação do interesse de seus 

investigadores pela emancipação dos pesquisa(n)dos. Entretanto, o modo 

como procuram essa emancipação não valida possíveis planos de ação 

desses a quem se busca – na condição de fontes – para comprovações 

científicas. 
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Quadro-síntese da pesquisa P 

Título: 
Processos educativos em práticas sociais: reflexões teóricas e 
metodológicas sobre pesquisa educacional em espaços sociais. 

Autores: 

OLIVEIRA, Mª W. de (Universidade Federal de Santa Catarina); 
SILVA, Petronilha B. G. e (Universidade Federal de Santa 
Catarina); 
GONÇALVES J., Luiz (Universidade Federal de Santa Catarina); 
GARCIA-MONTRONE, Aida V. (Universidade Federal de Santa 
Catarina); 
JOLY, Ilza Zenker (Universidade Federal de Santa Catarina). 

Objetivo: 

examina uma compreensão de processos educativos como 
inerentes e decorrentes de práticas sociais, pretendendo 
contribuir para o debate sobre pesquisa em educação em 
espaços não-escolarizados, realizada em classes, movimentos 
sociais, pessoas e grupos socialmente “desqualificados”. 

Metodologia: 
pesquisa exploratória com análise de autoria colaborativa de 
duas categorias: práticas sociais e processos educativos. 

Conclusão: 

apresentou reflexões e encaminhamentos metodológicos acerca 
da pesquisa sobre processos educativos, tais como: o 
compromisso da realização de pesquisas com (e não sobre) 
pessoas, grupos e comunidades “marginalizadas”, 
“desqualificadas” e “excluídas” pela sociedade; não se 
compartilha a idéia de turvar a realidade ao gosto do 
pesquisador, mas de originar pesquisas sobre subjetividades, 
pessoas, grupos e comunidades – pois só estes podem falar 
sobre as experiências encarnadas de “marginalização”, 
“desqualificação” e “exclusão”, também de suas resistências, 
lutas e reivindicações por uma sociedade mais justa. 

Financiamento: não. 
Fonte: Oliveira; Silva; Gonçalves Junior; Garcia-Montrone e Joly (2009). 
 

Vemos o quanto devemos defender a abertura à validação de todos 

os que participam da construção do conhecimento científico. Pensar em 

incluir sujeitos-populares na ciência implica em reconhecer que os 

mesmos já são participantes da criação científica. A controvérsia está na 

constatação de que essa participação não é legitimada pelos institutos 

científicos. No entanto, a pesquisa em EP demonstra estar em condições 

de promover reflexões acerca dessa questão. 

Entendemos que, conforme as ratificações da pesquisa O e da 

pesquisa P, a pesquisa em EP torna-se, cada vez mais, necessária. Vemos 

que ela tem tornado-se capaz de subsidiar a constituição de postulados de 
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diversas ciências. Por isso, pensar em coordenar planos de ação com 

vistas à ação comunicativa na pesquisa em EP – inclusive, incorporando 

essa postulação na difusão dos conhecimentos científicos – pode fazer 

parte de um debate a ser promovido (VASCONCELOS, 2010). 

A valorização de planos de ação comunicativa de pesquisa(n)dos 

permite que uma nova cognição seja construída e ampliada. O alcance 

dessa cognição pode tomar maiores proporções e uma nova compreensão 

pode ser alcançada. Esse tipo de conexão seria uma opção necessária à 

reflexão sobre a resolução de problemas, emergentes das atuais 

condições de marginalização de classes populares. Podemos também 

entender que, pensar que a pesquisa em EP é capaz de proporcionar o 

ingresso de pesquisa(n)dos na criação do conhecimento, requer a vivência 

de uma nova mentalidade por pesquisadores. 

Entre as várias pesquisas apresentadas nos quadros-sínteses deste 

estudo, é perceptível o quanto a pesquisa em EP necessita de ações 

comunicativas, proporcionadas por interesses de seus pesquisadores. A 

criação de conveniências de aproveitamento das competências dos 

pesquisa(n)dos é necessária. A abertura de oportunidades de integração 

social rompe com o entorno de uma ciência moderna, pautada no fetiche à 

pesquisa. Como podemos perceber, há ações científicas atentas à 

legitimação da autoria do companheirismo que surge – entre 

pesquisadores e pesquisa(n)dos – na realização de pesquisas na EP. 

A adoção do princípio da intersubjetividade ultrapassa a simples 

operacionalização das técnicas mais conhecidas de pesquisa. A escolha 

pela ação comunicativa abala não apenas as condições práticas de 

realização da pesquisa em EP. Essa alternativa perturba a mentalidade 

científica colonizante, que foi instituída e solidificada ao longo da história 

das ciências. Uma ação comunicativa abala condições cognitivas de quem 

produz pesquisas em EP. Vemos que surge uma provocação, que pode ser 

capaz de subverter atuais formas de realização instrumental de pesquisas 

em EP. 
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A pesquisa Q, constante no quadro-síntese a seguir, também 

registrou um aprisionamento ao princípio da subjetividade. Seus 

pesquisadores declararam o interesse em descrever o que se passa na 

vida de mães, profissionais do sexo, sob a indispensável denúncia de 

marginalização dessas mulheres do espaço escolar. Mendes e Marquez 

(2009) mostraram que há uma banalidade na forma como a questão 

educativa das crianças que herdam tal condição é tratada. Apesar de 

utilizarem uma descrição, resultante de um importante processo de 

interpretação, as vozes dessas mães permaneceram silenciadas no teor do 

discurso científico que denunciou a respectiva marginalização. 

 

Quadro-síntese da pesquisa Q 

Título: 
Os filhos da zona: expectativas, cotidianos e pensares de 
profissionais do sexo sobre a educação escolar de seus filhos. 

Autores: 
MENDES, Marcelo N. (Universidade do Sul de Santa Catarina); 
MARQUEZ, Luiz A. de S. (Universidade do Sul de Santa 
Catarina). 

Objetivo: 
descrição/caracterização dos contextos socialmente constituídos 
à margem do exercício da profissão do sexo no bairro de 
Taquaraçú em Laguna – Santa Catarina. 

Metodologia: 
estudo qualitativo que relata diversas interações que ocorrem 
entre as partes citadas, suas implicações e a forma com que as 
quais se estabelecem na dinâmica de educação formal. 

Conclusão: 

evidenciou a existência de um contexto que exclui a mãe, 
profissional do sexo, e naturaliza a desigualdade sob códigos e 
normas que vulnerabilizam, além das mesmas, o(s) seu(s) 
filho(s). Destacou-se: redes de relacionamento cotidianas; 
saberes; valores; expectativas das mães quanto à criação dos 
filhos; e participação da escola no processo educacional dessas 
crianças. Constatou-se que são raros os autores que utilizam 
essa temática e ressaltou-se a importância desse assunto na 
fundamentação de estudos que o possam complementar. 

Financiamento: não. 
Fonte: Mendes e Marquez (2009). 
 

Não há dúvida sobre a pertinência de tal denúncia. A difusão pública 

de um estado de impedimento dessas mães, de participarem da formação 

escolar de seus filhos, pode mostrar uma face impiedosa da política-

educacional. Certamente, pôr um assunto como esse aos expectadores do 
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mundo científico pode descortinar debates necessários às políticas 

públicas atuais. Isso pode abrir a oportunidade de fazer despontar a busca 

pela ação emancipatória dessas mulheres, sob o prisma de uma ação 

comunicativa. 

Diferente da pesquisa R, constante no quadro-síntese a seguir, a 

pesquisa Q condicionou-se às restrições ressalvadas pela ação 

instrumental. Apesar da imputação feita ao contexto do sistema escolar 

das crianças, filhas de mães-prostitutas, os pesquisadores desfrutaram do 

benefício da própria subjetividade de poder interpretar o fato, bem como 

das compensações acadêmico-científicas que a instituição científica pôde 

conferir-lhes. O rendimento de tal pesquisa é de suma importância. Mas, 

os procedimentos de instrumentalização dos pesquisa(n)dos é o que 

contestamos. 

A preocupação da qual se tem valido esta tese é a de que, como os 

pesquisadores supracitados demonstraram, é possível interagir e realizar 

pesquisas com mães-prostitutas. Mas, não é só isso. Também é inerente a 

essas mulheres que a sua participação, na criação e no usufruto dos 

conhecimentos científicos, seja-lhes assegurada. A forma mais próxima 

que vislumbramos para promover essa oportunidade é a abertura dos 

pesquisadores da EP à ação comunicativa. Em vez de instrumentalizarem 

pesquisa(n)dos, sob o objetivo de apenas obterem resultados para seus 

relatórios científicos, pesquisadores devem abrir-se aos sujeitos-

populares, criando, com eles, chances de todos compartilharem os 

benefícios desse conhecimento. 
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Quadro-síntese da pesquisa R 
Título: EP em práticas cooperativas. 

Autor: 
FRANTZ, Walter (Universidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul). 

Objetivo: entender se o movimento cooperativo abre espaço para a EP. 

Metodologia: 

desenho temático e convocação de uma comunidade de 
argumentação específica (entrevistas, observação e 
participação) em que se efetivou o unitário processo de 
interlocução, e certificação social de saberes postos à discussão 
em cada tópico desenvolvido ao longo da pesquisa. 

Conclusão: 

conclui-se que as organizações cooperativas podem ser 
reconhecidas, especialmente, como expressão das ações locais 
de desenvolvimento. Porém, mais que o desenvolvimento local, 
a organização cooperativa parece ainda carregar dentro dela a 
força política de recolocar o ser humano e não o capital, no 
centro da dinâmica da economia local. 

Financiamento: não. 
Fonte: Frantz (2009). 
 

Para que a pesquisa R fosse produzida, o autor recorreu ao que ele 

denominou de convocação de uma comunidade de argumentação. Para 

constituí-la, Frantz (2009) fez uso de instrumentos de coleta de dados, 

como entrevista e observação, os quais não o levaram a excluir-se da 

forma comum de condução metodológica imposta pela ação instrumental. 

Situação esta que também se encontrou exemplificada na pesquisa S. Na 

metodologia mostrada no próximo quadro-síntese, apesar de indicar que a 

autora usou uma abordagem interpretativa sobre os postulados teóricos 

de um movimento social, os resultados que apresentou foram limitados a 

uma revisão descritiva. Rodrigues (2009) não propôs um enfrentamento 

argumentativo. 
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Quadro-síntese da pesquisa S 
Título: Movimento de Educação de Base em Goiás. 

Autora: 
RODRIGUES, Maria Emilia de Castro (Universidade Federal de 
Goiás). 

Objetivo: 

analisar os referenciais teóricos que influenciaram e 
sustentaram a prática político-pedagógica do Movimento de 
Educação de Base em Goiás, no período de 1961 a 1966, 
atuando no processo de educação de adultos via rádio. 

Metodologia: 

realizada nos anos de 2004 a 2008 e construída com base na 
revisão da literatura relacionada ao tema; análise de 
documentos (livros, jornais, textos, teses e dissertações, 
literatura, poesias, músicas, cartas), entrevistas etc. 

Conclusão: 

denota que a prática do Movimento de Educação de Base em 
Goiás foi resultado de uma construção possível, graças à 
confluência de vários fatores, entre eles: momento histórico; 
histórias de vida, compromisso e militância dos membros da 
Equipe Central e monitores do Movimento em Prol da 
Alfabetização/EP de Adultos, articulada aos interesses e 
necessidades dos trabalhadores do meio rural; interlocução com 
o referencial teórico advindo do Movimento de Educação de 
Base Nacional, de autores nacionais e internacionais no campo 
da igreja, dos movimentos sociais e de EP; e opção, a partir do 
final do ano de 1962, por uma educação crítica e 
transformadora. 

Financiamento: não. 
Fonte: Rodrigues (2009). 
 

A pesquisa S relata o histórico do referido movimento e tal 

documento limitou-se a expor uma sequência de fatos. Tal exposição é 

definida, pela pesquisadora, como uma revisão bibliográfica e não 

mostrou aproximações à ação comunicativa. Percebemos que as 

indagações sobre o que a ciência faz na EP devem constituir a rotina de 

seus pesquisadores. Precisamos examinar se a ciência está dispondo-se a 

saber-fazer EP apenas para retirar o que lhe interessa como 

conhecimento. Devemos verificar se a ciência está institucionalizada para 

a EP, sob o propósito de descortinar a si mesma e promover uma ação 

emancipatória para qualquer sujeito que dela participe. Ação esta que 

demonstre ser capaz de validar a participação efetiva desses sujeitos na 

criação do conhecimento. 

  



93 
 

Na pesquisa T, apresentada a seguir, a autora demonstrou uma 

aproximação à prática de uma ciência que se integre à EP. Na metodologia 

descrita, Tavares (2009) demonstrou fazer uso de uma abordagem 

baseada na pesquisa-participante. Porém, o modelo por ela adotado 

abrangeu uma forma de ação, cujo princípio recaiu na subjetividade da 

pesquisadora. Quando a autora afirmou sua pretensão de realização de 

um diálogo com os intelectuais que citou, constatou-se que houve uma 

preocupação hermenêutica. Mas, ela ocupou-se com a busca pela 

ratificação de seu próprio plano de ação investigativa. Através do diálogo 

que se propôs a fazer com os autores das postulações vislumbradas, a 

autora conseguiu a validação de seu plano de ação. 

 

Quadro-síntese da pesquisa T 

Título: 
“A chegada da estranha”: desafios político-epistêmicos da 
pesquisa com camadas populares. 

Autora: 
TAVARES, Maria Tereza Goudard (Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro). 

Objetivo: 

apresentar algumas encruzilhadas político-epistêmicas que vêm 
atravessando as práticas de EP desenvolvidas pela 
pesquisadora, ao longo de uma trajetória de investigação junto 
às camadas populares, especialmente, no território da escola. 

Metodologia: 
pesquisa-participante e diálogo com alguns autores, dentre os 
quais, destaca-se José de Souza Martins e Victor Valla. 

Conclusão: 

a transformação da solidariedade em forma hegemônica de 
saber, por extensão, pode ser responsável pela transformação 
da escola no campo privilegiado do conhecimento 
emancipatório, à medida que, no cotidiano das práticas na/com 
a escola, os diferentes sujeitos, produtores desse cotidiano, 
possam enxergar e questionar os saberes-poderes presentes 
nessas relações, desnaturalizando-os, fazendo-os circular e 
potencializando-se na relação com o conhecimento. 

Financiamento: 
sim, pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Tavares (2009). 
 

O problema que persiste é a validação da participação de 

pesquisa(n)dos. Os sujeitos-populares, a quem ela procurou para 

constatar a hipótese que a inquietava, não foram reconhecidos como co-
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participantes da autoria do texto de patenteamento da pesquisa. Isso quer 

dizer que a pesquisa não encontrou uma forma de manter os planos de 

ação, ou os atos de fala dessas pessoas, no tecido do artigo divulgado. As 

menções que são feitas distanciaram os pesquisa(n)dos da validez de 

esforços cognitivos, por eles empreendidos, ao alcance do entendimento 

com a pesquisadora. Não há dúvida de que houve esforço pelo encontro 

com os sujeitos-populares. A dúvida aterrissa sobre a validez necessária 

dos atos de fala e da autoria dos pesquisa(n)dos na difusão do 

conhecimento alcançado. 

Se o princípio que defendemos é o da validação da 

intersubjetividade nos processos de pesquisa em EP, essa compreensão 

não pode ficar sob o véu de uma ação instrumental. A ação 

emancipatória, de pesquisa(n)dos em EP, ocorre apenas se suas 

participações forem reconhecidas pela instituição científica. Vemos que 

uma ação comunicativa no saber-fazer ciência com a EP precisa ser 

adotada. As formas comuns de aproximação e interpelação, do 

pesquisador junto aos pesquisa(n)dos, precisam estar munidas de 

interesses não-instrumentais. Quando um pesquisador está sob a 

condição de prestar contas de um conhecimento, que deve ser apenas por 

ele patenteado, não faz sentido realizar uma ciência com a EP. 

Só há sentido para uma pesquisa em EP, quando a mesma serve 

para emancipar pesquisa(n)dos através da validação de seus saberes pela 

instituição científica. Mas, mesmo com esse impasse, a pretensão de 

Tavares (2009) é salutar ao debate proposto. Ela ratifica preocupações 

aqui presentes. Suas conclusões mostram que uma elaboração de saber-

poder institui o conhecimento, fazendo com que a autoria de 

pesquisa(n)dos na ciência seja validada somente sob a vontade de um 

pesquisador. Ela mostra que sujeitos-populares acabam sendo apenas 

fontes de dados, os quais se tornam dispensáveis após a coleta e análise 

das chamadas informações investigativas. 

Entendemos que, em uma ação comunicativa, pesquisa(n)dos e 

pesquisadores estão unidos ao que lhes abre-se e mostra-se dotado de 
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sentido. O culto à subjetividade do pesquisador que o torna capaz de 

desvelar conhecimentos científicos – em detrimento do reconhecimento da 

intersubjetividade presente nos processos de pesquisa – não pode mais 

ser um postulado da pesquisa em EP. Para que o pesquisador realize uma 

pesquisa mediando sua ação, ele precisa recorrer ao diálogo com os 

pesquisa(n)dos. Sob a perspectiva habermasiana, a mediação representa 

um quadro de interatividades relevante. A ausência de atitudes 

mediadoras prejudica a reflexão do pesquisador. 

Na pesquisa U, apresentada a seguir, um trabalho hermenêutico 

pertinente. As intenções de Lousada (2009) estão presentes na descrição 

de sua metodologia e conclusão. Sua abordagem ratificou as necessidades 

de que concepções teórico-tradicionais da pesquisa em EP sejam revistas, 

desconstruídas e/ou substituídas por novos modelos de construção do 

conhecimento. Seu trabalho mostrou a necessidade de que o pesquisador 

seja emancipado. O autor evidenciou que, através do entendimento 

recíproco, devemos possibilitar a mesma emancipação de que o inventor 

cientista usufrui aos pesquisa(n)dos. 

Devemos ter o cuidado de não confundirmos o brazão da 

diplomatização com a autoria do trabalho intelectual, do qual o sujeito-

popular participou como agente de conhecimento. Os pesquisa(n)dos não 

são objetos de pesquisa. Eles são pessoas que oferecem uma dinâmica de 

conversação ao pesquisador. Este último somente alcança as conclusões 

almejadas, quando se integra a pesquisa(n)dos. O que há de questionável 

nisso é que, após o alcance do conhecimento vislumbrado, o pesquisador 

usufrui isoladamente dos benefícios instituídos pela ciência moderna. 
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Quadro-síntese da pesquisa U 

Título: 
Notas sobre EP a partir da pesquisa com recicladoras e 
recicladores. 

Autor: 
LOUSADA, Vinícius Lima (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul). 

Objetivo: 

fazer dialogar aspectos teóricos e práticos da EP, articulando 
alguns referenciais estudados ao longo da formação do 
pesquisador e sua inserção no trabalho de campo no âmbito da 
investigação com recicladores da Associação de Reciclagem 
Ecológica Rubem Berta, em Porto Alegre – Rio Grande do Sul. 

Metodologia: 

problematização de alguns dos pressupostos presentes em seu 
ideário clássico e destacar elementos que, normalmente, são 
ignorados no trabalho pedagógico com grupos populares, 
residualmente presentes na convivência com atores sociais, 
muitas vezes descartados nas análises que combinam 
perspectivas de pesquisa social militantes e macro-sistêmicas, 
estabelecendo, através de uma ótica pouco cuidadosa com o 
objeto de estudo, o descaso para com o cotidiano dos grupos 
populares em sua complexidade e dinamismo. 

Conclusão: 

não se pode deixar de anunciar a carência das concepções 
tradicionais da EP frente à complexidade social da época atual; 
ao mesmo tempo, também é preciso denunciar o esgotamento 
de uma racionalidade e anunciar possibilidades criativas à EP 
que, se dialogicamente aberta às provocações da pós-
modernidade, pode passar a estar inserida em uma orientação 
progressista e crítica. 

Financiamento: sim, pelo CNPQ. 
Fonte: Lousada (2009). 
 

Nesta tese, buscamos melhor entender que a produção de um 

conhecimento depende de relações comunicativas que se estabelecem 

entre pesquisadores e pesquisa(n)dos. Para que o investigador desvele 

um conhecimento, ele precisa interagir com outro sujeito. Ele precisa 

enunciar seu plano de ação comunicativa para que uma coordenação, 

entre seus interesses e os interesses de pesquisa(n)dos, possa 

estabelecer-se. Não há uma produção científica isolada de relações 

intersubjetivas. As aprendizagens humanas dependem de reciprocidades, 

que vão constituindo-se em dinâmicas sociais. A pesquisa T e a pesquisa 

U relatam preocupações com a questão da participação dos 

pesquisa(n)dos na criação do conhecimento em EP. 
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Na última pesquisa, apresentada a seguir – a pesquisa V –, vimos 

outra fluidez, a qual se aproxima de uma ação comunicativa. Souza 

(2009) escolheu um período da história da EP para interpelar os 

resultados de alguns estudos acadêmicos. Através de um procedimento 

interpretativo, ela observou que a ocorrência de postulações teóricas 

acerca da EP oferecia um caminho de produção científica limitada. 

Caminho esse que, até os dias atuais, tem sido seguido. O problema 

detectado pela autora abrangeu a necessidade de rever postulados, como 

forma de almejar outras percepções em torno da história da EP. O 

vislumbre por essa revisão fez com que, sob o pretexto da introdução de 

novos modelos teóricos, a pesquisa em EP deva ser posta em discussão. 

 

Quadro-síntese da pesquisa V 
Título: Por uma outra história da educação (popular). 

Autora: 
SOUZA, Kelma Fabiola Beltrão de (Universidade Federal de 
Pernambuco). 

Objetivo: 
apresentar reflexões sobre as interpretações históricas da 
educação em Recife que retratam o período de 1956-1964. 

Metodologia: 

elegeu-se alguns estudos do período de 1956-1964 utilizados 
como referência no “esclarecimento” sobre a história da EP: 
documentos (jornais e mensagens oficiais) para tecer 
considerações interpretativas. 

Conclusão: 

demonstrou-se que determinadas orientações teóricas e 
algumas explicações utilizadas com base nas fontes históricas 
analisadas, podem ter conduzido a história da EP a alguns 
limites; a partir dessas revisões e tomando como objeto “o 
povo”, ou melhor, a “idéia de povo” entre os intelectuais de 
Recife durante o período de 1956-1964, há a necessidade de 
outras interpretações históricas sobre a educação (popular), a 
exemplo, a perspectiva que a “história cultural” pode oferecer. 

Financiamento: não. 
Fonte: Souza (2009). 
 

No decorrer do texto integral da pesquisa V, percebemos que a 

pesquisadora, com o objetivo de exaurir a indagação que a motiva à 

investigação, foi realizando um diálogo com os documentos aos quais teve 

acesso. Apesar de seu artigo não mostrar a descrição do mapa de 

interpretação utilizado, suas trilhas são percebidas, ao passo em que seus 
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argumentos foram progressivamente apresentados. Sob a simples 

constatação de que Souza (2009) não realizou um estudo junto a 

pesquisa(n)dos, seu comprometimento com a prática da ação 

comunicativa, junto a tais pessoas, ficou livre das críticas, cá discorridas. 

A ausência de pesquisa(n)dos permitiu-lhe desfrutar da própria 

subjetividade. Ela teceu considerações descomprometidas da exigência de 

validação dos planos de ação de pesquisa(n)dos. 

A questão na qual esta tese concentra-se não é apenas a de 

reconhecer a participação criadora de sujeitos-populares no conhecimento 

científico. Nossa preocupação é a de, através da oficialização institucional 

dessas participações, legitimar e validar planos de ação comunicativa de 

pesquisa(n)dos. O estigma de que a lógica da meritocracia é válida 

somente àqueles que reúnem uma série de protocolos institucionais – 

obtidos ao longo do processo de escolarização certificado por uma Nação – 

faz com que a pesquisa em EP seja derrocada pela institucionalização 

político-pública do conhecimento. 

Concordamos que a meritocracia é uma forma de certificação que 

rejeita privilégios familiares e corporativos. Mas, trajetórias e biografias 

sociais de sujeitos da EP são herdeiras de desigualdades sociais já 

naturalizadas, as quais impedem os mesmos de alcançarem a justa 

certificação de seus conhecimentos. Tais dificuldades assolam 

pesquisa(n)dos de tal maneira que acabam por, disfarçadamente, 

cristalizar ainda mais os critérios institucionais e científicos de 

discriminação social. A meritocracia da ciência moderna tem dado ênfase 

à responsabilidade de cada pesquisador de usufruir de uma subjetividade 

limitada à satisfação de seus objetivos. 

Com tal fundamento, o pesquisador é levado a agir com vistas à 

obtenção de comprovações que o levem a alcançar o galardão de que 

precisa, para consolidar o próprio status social. Entendemos que essa falta 

de emancipação de sujeitos-populares, em processos de pesquisa em EP, 

advém de uma falta de promoção de sintonias com a sociedade instituída. 

Essa forma, como a ciência moderna – em detrimento da contribuição 



99 
 

oficiosa dos pesquisa(n)dos – capitaliza o mérito individual dos 

pesquisadores, deve ser submetida ao esforço intelectual de um debate 

problematizador sobre a pesquisa em EP. 

Como vimos, a ciência em EP tem reforçado o valor englobante da 

seleção de sujeitos, melhor escolarizados, que apresentam condições 

individuais de receber status de pesquisador. Percebemos que a pesquisa 

em EP tem sido usada para favorecer o reconhecimento da capacidade do 

pesquisador de, com base no próprio esforço intelectual, posicionar-se em 

uma hierarquia. Fazer pesquisa em EP vem sendo, na maioria das vezes, 

uma estratégia instituinte de ordenação social. Vemos que a busca pelo 

status de cientista tem levado o pesquisador a colocar-se em disputa com 

pesquisa(n)dos (VASCONCELOS, 2010). 

Do recorte de um total de vinte e dois trabalhos, divulgados nas 31ª 

e 32ª reuniões anuais da ANPED, foram poucos os que permitiram 

perceber o quanto planos de ação, atos de fala e nomes de 

pesquisa(n)dos poderiam estar presentes nos textos de tais pesquisas. 

Como Habermas (2001b) defende, é necessário que se compreenda que 

não há como o componente ilocucionário de pesquisa(n)dos não estar 

presente nas interações com um pesquisador. Através das pretensões que 

sujeitos-populares enunciam, quando passam a participar das interações 

científicas, suas ilocuções tendem ou já passam a constituir o conhecer 

científico. Através de entrevistas, questionários, bricolagens e 

performances científicas, sempre há a participação de pesquisa(n)dos em 

processos do conhecer. 

Sob a perspectiva habermasiana, percebemos o quanto é preciso 

que o pesquisador entenda que o componente proposicional, formado pelo 

entrecruzamento de falas, faz-se presente em orações declarativas de 

pesquisa(n)dos. Também devemos perceber que o componente expressivo 

de um ato de fala faz-se sempre presente, através do conteúdo de 

convicção emocional de todos os que participam de uma interação. São 

esses componentes que podem constituir os elos de reciprocidade entre 

pesquisador e pesquisa(n)do. 
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Capítulo 4 

Possibilidade Habermasiana de Ação Emancipatória em 

Pesquisas em EP 

 

Para melhor compreendermos a pertinência da perspectiva 

habermasiana de uma ação emancipatória e evidenciarmos subsídios à 

interação pesquisador-pesquisa(n)do em educação popular, 

contemplamos limites do GT - EP da ANPED. Compreendemos que há uma 

possibilidade, nesse campo da pesquisa, capaz de tornar-se princípio. 

Referimo-nos ao entendimento de que, a intersubjetividade é capaz de 

converter condições de sociabilidade em fusões de subjetividade, criadas 

pela interação. Assim sendo, a ação comunicativa é uma realidade 

linguística que pode ser desenvolvida porque a linguagem exerce um 

papel fundamental nos processos de sociabilidade. 

Percebemos que a linguagem decorrente de processos de interação, 

vistos na amostra interpretada no capítulo anterior, mostrou-nos que o 

pesquisador da EP tende a unir-se ao mundo dos pesquisa(n)dos. Sob 

intenções instrumentais, pesquisadores entrelaçaram-se ao mundo vivido 

de pesquisa(n)dos através de falas e escutas que com os mesmos 

compartilhou. De linguagens compartilhadas, pode surgir uma 

intersubjetividade necessária. Tornou-se visível o surgimento de uma 

interatividade mediada pela história e pelo mundo vivido de cada 

participante dos processos científicos de sociabilidade. Na amostra 

estudada, vimos que a linguagem surge como vínculo de ligação de um 

sujeito ao outro e de que tudo o que falamos faz parte dela. 

Sob a perspectiva habermasiana, vimos que a própria linguagem 

conduz a socialização porque se constitui como conjunto de idéias e 

invenções, que dão continuidade a essa vinculação de um sujeito ao 

outro. Em pesquisas em EP, tão logo interações passem a ocorrer, a
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linguagem mostra-se porque a mesma é o meio no qual vivemos, desde 

sempre, como seres sociais. Ela é algo que, através da mediação 

ocorrente nos processos de individuação e na socialização de qualquer 

pesquisador, ou sujeito-popular, faz-se presente. 

Através do decurso da história, a linguagem também pode ter 

servido de instrumento de coação. Mas, percebemos que, mesmo 

coagindo, ela não deixa de poder ser desdobrada sob novas experiências 

de interação que se estabeleçam entre pesquisadores e pesquisa(n)dos. 

Conforme o que as pesquisas do GT - EP da ANPED têm mostrado, é sob 

oportunidades de interação linguística que o pesquisador tem vivenciado 

sua experiência cognoscente. Por isso, quando baseada em ações 

instrumentais, a linguagem pode constituir-se em uma realidade a ser 

desmascarada entre pesquisador-pesquisa(n)do. Seguindo a perspectiva 

habermasiana, para desmascararmos uma realidade oferecida pela 

linguagem, pesquisadores devem estar atentos aos sentidos de suas 

próprias ações. Cuidado este que deve ser o foco a termos sobre o 

princípio de nossas ações junto a pesquisa(n)dos em EP. 

Na amostra de artigos estudada, Esteban (2008), Kavaya e Ghiggi 

(2009) mostraram essa aproximação. Eles demonstraram o desejo de 

livrar-se de amarras colonizantes. Suas atividades cognitivas aliaram-se 

ao esforço reflexivo de compreender o que está além do sentido imediato. 

Esteban (2008), mesmo em solidão subjetiva, abriu-se para fundir seus 

anseios a vontades de equidade social. Ela esforçou-se para colocar-se às 

costas do instante presente e rememorar uma consciência histórica dos 

documentos interpretados. Em Kavaya e Ghiggi (2009), houve esforço 

semelhante. Eles interpretaram postulados freireanos, para 

compreenderem chances de criação de uma identidade reflexiva, capaz de 

superar alienações. 

Com isso, vemos que, uma vez que a subjetividade do pesquisador 

liberte-se da rigidez de ações instrumentais, o subjetivismo científico cede 

lugar à intersubjetividade. De uma criação linguística colaborativa e do 

benefício compartilhado do conhecimento científico em EP, a emancipação 
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torna-se possível. A mediatização do pesquisador representa o encontro 

de subjetividades, o momento no qual cada sujeito participante da 

produção do conhecimento científico, entrega-se ao medium da 

linguagem. Seria este um dos passos do pesquisador da EP no processo 

de superação da ingenuidade naturalizada pela ação da instituição 

científica. Instituto este que coloca um sujeito ao lado, ou sobre, o outro, 

em um futuro já instituído. 

Percebemos que a imaculação da ação do pesquisador em EP deve 

ser corrompida através da mediatização da criação do conhecimento. Sob 

o prisma habermasiano, a mediatização é o medium, o lugar onde 

pesquisador e pesquisa(n)do comunicam-se imediatamente, cada qual, 

com si mesmo e com o outro. Também é o momento em que ambos 

passam pela exposição de gestos, símbolos, formação de identidades e 

institucionalização de vontades sociais criadas na colaboração e 

distribuídas através de novos meios de mediação. O medium da 

linguagem é um lugar de comunicação, onde reciprocidades passam a 

bailar em um destino de falas colaborativas, rumo ao entendimento. 

Habermas (2001b) deposita confiança no que os atos de fala 

propiciam em termos de entendimento entre sujeitos-populares. Para ele, 

a vontade de integração social do pesquisador é condição básica de uma 

interação que possa validar a apresentação dos componentes estruturais 

dos atos de fala (ilocucionário, proposicional e expressivo) de 

pesquisa(n)dos. O que cada participante propõe como ação de fala, são os 

termos nos quais uma possibilidade de emancipação pode estar 

apresentada. Isso acontece, principalmente, quando podemos considerar 

que as emoções, que nela fazem-se presentes, constituem a vontade de 

uma ação emancipatória em detrimento às condições de dominação, às 

quais podemos estar submetidos. 

Em nossa amostra, vimos que o estudo de Guimarães e Valla (2009) 

promoveu reciprocidades entre pesquisadores e sujeitos-populares. A 

metodologia, por eles chamada de terapia comunitária, foi de suma 

importância no fomento de oportunidades de fortalecimento da autonomia 
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dos pesquisa(n)dos. Sujeitos-populares tiveram a segurança psicológica 

de atuarem em um espaço de escuta e diálogo, onde expuseram seu 

mundo vivido e puderam encontrar soluções para seus problemas. Os 

pesquisadores relataram que foi essa metodologia que os levou a desvelar 

conhecimentos. Mas, a contradição que percebemos foi a de que os 

vínculos conquistados foram rompidos pela validação instituinte do 

conhecimento científico. 

Para Habermas (2001b), cada participante de uma interação, tanto 

pesquisador quanto pesquisa(n)do, oferece oportunidades de vínculo de 

integração social. A aceitação de uma proposta de diálogo pelo outro 

depende da aceitação do que está sendo falado e do que cada um deseja 

conhecer e compartilhar. No caso de um pesquisa(n)do aceitar ou não o 

que um pesquisador propõe, tal aceitação tende a depender da 

capacidade reflexiva deste último de abrir-se à comunicação com o outro. 

Em EP, a tarefa inicial de compreensão sobre o que o outro vive é buscada 

pelo pesquisador nos enunciados nos quais o primeiro apresenta-se e na 

observação das emoções que externa. 

Ao optarmos pelo uso de uma ação comunicativa, essa escolha não 

se torna tarefa simples. Percebemos que, além de pesquisadores estarem 

constituídos como instrumentos científicos, a ciência também lhes permite 

fazer uso de estratégias de instrumentação do outro. Ao mesmo tempo 

em que a ciência subvenciona uma compreensão sobre uma problemática 

de pesquisa, ela dá ao pesquisador o encargo de reconhecer a 

necessidade de participação do pesquisa(n)do na aquisição do 

conhecimento. Mas, esse reconhecimento faz surgir contradições. Isso 

porque sobre os componentes estruturais dos atos de fala de 

pesquisa(n)dos, pesquisadores viabilizam as próprias estratégias de 

influenciação e persuasão. 

Entendemos que a ação de um pesquisador pode correr o risco de, a 

fim de desvelar um conhecimento, executar sua vontade de poder na 

superfície de um saber popular. É por isso que a perspectiva 

habermasiana mostra-nos que a ação comunicativa é o pressuposto que 
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precisa estar situado nas motivações do pesquisador. Na constituição de 

uma interação, para evitar o uso da sua influenciação sobre o que coleta 

do pesquisa(n)do, é preciso que o pesquisador adapte sua propositura à 

nova situação que está vivendo. 

Em uma ação científica em EP, o pesquisador necessita abrir-se a 

uma conversão de acordo que lhe permita descortinar uma estrutura de 

entendimento com o pesquisa(n)do. O pesquisador precisa permitir que 

um diálogo vá tomando vida, bem como esforçar-se para compreender as 

realizações intersubjetivas válidas entre eles. Uma identidade comum aos 

dois deve ser por ele fomentada, passando a ser dirigida pela 

normatividade, resultante de um consenso de compreensão firmado, entre 

os mesmos. 

Ao abrir-se à realização de um diálogo com um pesquisa(n)do, 

estando o pesquisador disponível à busca pelo entendimento, o rigor de 

suas reflexões deve permitir-lhe exercer a compreensão da presença do 

outro. Trata-se de um exercício de escuta atenta e de auto-

questionamento permanente. Cabe ao investigador refletir sobre o que é 

dito pelo outro, permitindo-se compreendê-lo. Ele questiona a si mesmo 

sobre quais motivações pesquisa(n)dos abrem-se à interação. O 

pesquisador confronta as divergências ocorrentes entre o que ele, 

inicialmente, compreende e o significado do que o outro apresenta em 

seus atos de fala. 

O pesquisador abre-se à reciprocidade. Ele passa a ouvir as 

respostas que pesquisa(n)dos oferecem às indagações, entre eles, 

levantadas. Eles têm algo a questionar, a propor como parte do SRD em 

torno do qual o diálogo vai sendo por eles realizado. As ações de um 

pesquisador, ao passo em que um dado saber é descortinado, permitem-

lhe aprender, e não ser o melhor, mas sim capaz de reconhecer que sua 

aprendizagem depende da interação que permite fazer-valer a presença 

do outro na realização do conhecer. Suas ações, ao passo em que um 

dado saber é descortinado, permitem-lhe saber que a intensidade de sua 

aprendizagem dependerá das condições de reflexão, às quais ele 



105 
 

submete-se, quando passa a considerar a pertinência do outro no 

processo de um conhecer. 

Em EP, o pesquisador precisa exercer a reflexividade, para que sua 

consciência o conduza no alcance da compreensão de que os conteúdos – 

com os quais ele tem lidado no transcurso de suas aprendizagens – são 

apenas impressões iniciais ou conceitos concebidos previamente. As 

perspectivas que ele leva consigo são constituídas por experiências de 

aprendizagem que antecedem a nova situação de entendimento, que é 

aquela à qual se submete. 

Ao pretender realizar uma pesquisa sob a abrangência de uma ação 

comunicativa, o pesquisador da EP necessita tomar consciência de que 

suas intenções junto aos pesquisa(n)dos são resultantes de aprendizagens 

anteriores. Ele precisará tomar consciência de que o entendimento inicial 

que possui sobre algo que se quer compreender pode, não só, levá-lo ao 

equívoco, mas também mantê-lo sob o equívoco. Sua abertura deve 

estabelecer-se, para que oportunidades de emancipação sejam oferecidas 

aos pesquisa(n)dos. No contexto de um diálogo, ele deve deixar-se situar 

no significado das enunciações. 

Conforme o que Habermas (2001b) apresenta, precisamos perceber 

que o componente ilocucionário faz-se presente em breves conversas, 

relatos detalhados, contos, clamores e textos, através da pretensão de 

verdade que neles enunciam-se a partir das subjetividades dos 

pesquisa(n)dos. O componente proposicional, formado pela fala, faz-se 

presente nos diálogos através das orações declarativas ocorrentes entre 

pesquisadores e pesquisa(n)dos. Também o componente expressivo faz-

se presente através do conteúdo de convicção emocional, contido nas 

conexões internas dos mesmos diálogos. 

Compreendemos que os componentes de um ato de fala também se 

fazem presentes em desenhos, pinturas e cantos, podendo, 

principalmente, servirem de vínculos de interação entre pesquisador e 

pesquisa(n)dos da EP. Isso porque tanto um quanto o outro são capazes 

de manifestar projeções de forças idealizadoras de conteúdos. Quando 
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eles participam de uma interação, ambos manifestam SNTs e SRDs acerca 

do conteúdo que enunciam. 

Segundo Habermas (1990), em uma ação comunicativa, o 

pesquisador vai vivendo a oportunidade de, no entrecruzamento de seu 

ato de fala com o do pesquisa(n)do, destacar um saber relativo comum 

aos dois. Esse saber que vai sendo destacado é relativo porque depende 

do tema da conversa e dos horizontes nos quais seus participantes 

encontram-se. O tema é o que há de comum interesse ao entendimento e 

os horizontes são constituídos pelo momento e lugar, onde eles estão 

situados em suas falas. O SRD está situado no entrecruzamento dos 

respectivos planos de ação. 

Na fusão de subjetividades entre pesquisador e pesquisa(n)do em 

EP, o interesse de entendimento que cada um almeja corresponde aos 

seus planos de ação específicos. Os planos de ação representam a 

vontade de legitimação de uma determinada expectativa ou significado, os 

quais são expressos somente através dos componentes estruturais dos 

atos de fala. Expectativas e significados abrangem a constituição 

tricotômica dos atos de fala, as quais correspondem à proposta de 

entendimento de cada participante, aos termos e às emoções, às quais 

cada um recorre, para fazer-se compreender, com vistas à obtenção de 

um acordo de entendimento. 

Na perspectiva habermasiana, em um entrecruzamento de planos de 

ação, cada participante coloca-se em condições de perseguir a 

apresentação que julga adequada à aquisição da legitimidade de que 

precisa. Cada um vai ao encalço comunicativo do acordo sobre a 

propositura que defende. No contexto de uma ação comunicativa, os atos 

de fala representam a vontade de comunicação do pesquisador com o 

pesquisa(n)do e vice-versa. Também representam o mundo vivido de 

cada um. Uma ação é comunicativa quando um acordo é alcançado, isto é, 

quando interações evidenciadas através dos planos de ação de cada 

participante resultam em um consenso. 
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É assim que se traduz uma ação comunicativa, com a manifestação 

do esforço de quem busca romper com as normas e os conteúdos que 

foram, através dos processos de individuação, cegamente interiozados ou 

impostos sobre o mundo vivido do sujeito. Por isso, a interpretação do 

pesquisador em EP, sobre seu vínculo com os pesquisa(n)dos, é o 

processo de alcance do consenso que sustenta o enraizamento da 

emancipação comum aos dois. É com a interpretação que, na condição de 

pesquisadores, viabilizamos o compartilhamento do conteúdo que está 

sendo entendido. 

Por isso, ao pesquisador cabe traçar um mapa de interpretação, 

onde suas intenções tornem-se claras, permitindo-lhe um exercício 

reflexivo. Na condição de pesquisadores, cabe-nos a clareza de que, no 

caminhar desse mapa, atos de fala tendem a surgir, constituindo 

oportunidades válidas de legitimação de consensos obtidos, os quais têm 

o mundo da vida, muito frequentemente, como pano de fundo de 

manifestação da tradição. O mundo da vida é onde o cotidiano 

comunicativo descansa. A tradição é uma condição da progressão 

humana, na qual a transmissão da linguagem encontra terreno fértil para 

desenvolver-se. 

Sob a perspectiva habermasiana, mundo da vida e tradição 

constituem elementos de uma pesquisa que trazem um ao outro, porque 

convergem entre si. Isso ocorre por duas justificações. Primeiro, porque, 

ao passo em que sujeitos dialogam e refletem sobre algo que lhes é 

comum, a tradição vai sendo encarnada, ao mesmo tempo em que eles 

vão imprimindo novos sentidos à mesma tradição. Segundo, porque, ao 

passo em que ocorre diálogo e reflexão sobre algo compartilhado, o 

mundo da vida tende a ser retomado, resgatado e consultado, sob forma 

de um exercício reflexivo de uma interpretação colaborativa, isto é, pelo 

encontro da subjetividade do pesquisador com a do pesquisa(n)do. 

Na perspectiva habermasiana, em uma ação comunicativa, o 

pesquisador necessita da tomada de consciência histórica, mas somente, 

como forma de encontrar novas condições de comunicação, fora do que 
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seja imposto pelo conteúdo normativo da tradição. Esse conteúdo serve 

para que o pesquisador aperceba-se da necessidade de vivência da 

liberdade de obtenção de novos consensos, os quais viabilizem sempre 

novas integrações comunicativas. A tradição faz parte das pesquisas em 

EP. Por isso, o pesquisador precisa dar-se conta de que se encontra 

submerso em uma história, a qual, sob reciprocidades, passa a ser 

reelaborada no contexto de uma ação comunicativa. 

Assim, tanto o mundo vivido quanto a tradição permitem consolidar 

conteúdos à interação pesquisador-pesquisa(n)dos em EP. Subjetividades, 

tradições, enredos históricos e motivações são conteúdos originados a 

partir das aprendizagens, antes vividas por cada participante, os quais 

passam a estar presentes no contexto do diálogo a ser evidenciado. Ao 

pesquisador, cabe esforçar-se para chegar à fala do outro através de uma 

interpretação cuidadosa. O exercício interpretativo de trazer a 

compreensão à baila é mais do que mera adaptação do pesquisador ao 

pesquisa(n)do, com quem dialoga. 

Em uma ação comunicativa, pesquisador e pesquisa(n)do diluem-se, 

misturando-se, ou associando-se entre si. Em uma fusão de 

subjetividades, temas são por eles levados ao movimento dos atos de fala 

que se torna comum aos mesmos. Com isso, vemos que somente na 

realização de um diálogo é que se constrói uma integração social. Esta 

última, para o pesquisador, vai significar a aquisição da linguagem comum 

entre ele e os pesquisa(n)dos. Também vai significar possibilidade de 

alcance de uma ação emancipatória entre ambos. Percebemos que uma 

ação é comunicativa somente quando o entendimento é antes almejado e, 

na sequência da operacionalização dos atos de fala, obtido. 

Com a efetivação de uma ação comunicativa, o investigador da EP 

terá alcançado a consciência de que algo está sendo coordenado entre ele 

e pesquisa(n)dos. Ele passará a compreender que seus interesses, assim 

como os dos pesquisa(n)dos com os quais interage, são permeados de 

história, de outros saberes e de inúmeras oportunidades de interação que 

antecederam o momento, no qual se encontram. Assim, para que haja 
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uma integração comunicativa, é preciso que ocorra o exercício da tomada 

de consciência da tradição que se faz presente no diálogo. 

Mas, também percebemos que, mesmo que atos de fala de 

pesquisa(n)dos em EP alcancem a validez almejada, nem tudo o que 

constitui as relações do pesquisador com o conhecimento é mostrado nos 

enunciados proferidos pelo mesmo. Não é mostrado porque a linguagem 

não é um instrumento, ela não pode ser dominada. Linguagem é vínculo, 

pois também se constitui de conteúdos inalcançáveis ao o que é dito nos 

atos de fala. Conteúdos esses que servem às possibilidades do 

entendimento, atuando como mantenedores do enlace de um sujeito ao 

outro, no teor de um diálogo. 

Por isso, é preciso que haja investimento reflexivo do pesquisador 

no cuidado de que sua validez meritocrática não sirva de suficiência à 

exclusão de pesquisa(n)dos da legitimação de conhecimentos desvelados 

em pesquisas em EP. O que um pesquisador oferta em um processo de 

pesquisa constitui-se de fundamentos históricos que permitem, ou não, 

sua abertura aos pesquisa(n)dos, viabilizando, ou não, a validez de planos 

de ação desses últimos na produção do conhecimento. A interação é, 

então, a solução para problemas de entendimento entre essas 

subjetividades, porque a linguagem também exerce o papel de impor-se e 

fazer emergir a tradição. 

A linguagem introduz-se em espaços comunicativos e, através do 

que já se encontra instituído, forma, mascara e deforma expectativas. São 

os conteúdos, presentes em manifestações linguísticas, que possibilitam a 

lógica de entendimento entre subjetividades. Mas, nem sempre um 

pesquisador coloca todas as suas intenções científicas no que profere aos 

pesquisa(n)dos. Essa preocupação é pertinente porque a linguagem não é 

mero instrumento de influenciação, ou uma terceira pessoa que se 

interpõe em uma relação interpessoal. Ela abarca-nos porque nós não 

abrimos mão de uma realidade para entrarmos em outra. 

A linguagem naturaliza-se em diálogos e isso permite que 

pesquisadores testemunhem a participação de pesquisa(n)dos no 
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conhecer. Todavia, o traço impositor de uma ciência instrumental tende a 

distorcer essa autenticidade, excluindo, após um conhecer compartilhado, 

os pesquisa(n)dos do reconhecimento, validação e legalização do 

conhecimento alcançado. A linguagem abarca a todos como em um jogo, 

onde não há uma mera presença de subjetividades, mas sim um “nós” 

que viabiliza uma dinamicidade própria. Dinamismo este que, sob a 

influência da tradição, vai abraçando todos. Ela assenhora-se dos 

participantes. Porém, os mesmos, embora sujeitados, não se fecham. Ao 

contrário, desabrocham, permitindo que o acesso ao conhecimento 

distribua-se entre seus pares. 

Muitas atitudes de pesquisadores, ratificadas pela instituição 

científica, negam a validez de que pesquisa(n)dos fizeram parte desse 

jogo. Essa participação é escondida na definição de dados de pesquisa. E, 

embora, a eficiência da pesquisa dependa dessa participação, a ciência 

tira-lhes qualquer possibilidade de reconhecimento. Por isso, precisamos 

consumar essa instituição no diálogo e dar visibilidade às determinações 

por ela naturalizadas, evitando que uma idolatria obtenha êxito de 

prevalecer sobre planos de ação de pesquisa(n)dos. 

Na amostra do GT - EP da ANPED que analisamos no capítulo 

anterior, percebemos a ocorrência de impossibilidades emancipatórias no 

encontro de pesquisa(n)dos com pesquisadores. A inclusão apresentava 

vulnerabilidade porque sua condição foi de instrumentos de acesso ao 

conhecimento. Apesar de a necessidade de amparo e a curiosidade serem 

o que levou, muitas vezes, pesquisa(n)dos a interagirem com 

pesquisadores, o jogo do conhecer já estava instituído por uma vontade 

de poder instrumental. Aos pesquisa(n)dos não lhes foi dada a chance de 

validar o mérito de sua participação no respectivo processo. 

Mas, pesquisa(n)dos em EP fazem parte de um mundo convencional 

pré-formado e inconcluso. Eles possuem uma linguagem que não se despe 

da história que a precede no instante presente. Sujeitos-populares não 

existem sem a intersubjetivação, como parte integrante dos processos de 

socialização. A sociabilidade faz parte do crescimento do sujeito. Gestos, 
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símbolos, identidades e institucionalização da vontade social provocam 

reações de adaptação e reestruturação interativas dirigidas por normas. 

Processos de individuação de pesquisadores e pesquisa(n)dos necessitam 

da progressão de tais etapas, para a validação colaborativa da 

reciprocidade ocorrida entre eles. 

Contatos científicos, dos quais pesquisa(n)dos necessitam não são 

ratificados pela instituição científica. Na amostra do GT - EP da ANPED, 

denúncias, opiniões e determinações não constituem amparo, do qual 

pesquisa(n)dos necessitam. Tais pessoas precisam ter a manifestação de 

suas ilocuções, proposições e expressões estruturais de atos de fala – 

como vínculo de interação com o pesquisador – ratificados. Isso porque 

seus planos de ação não são apenas dados. Os componentes estruturais 

de seus atos de fala mostram o quanto querem entender-se com o 

pesquisador, o quanto estão dispostos a aprender e desejam comunicar-

se e abrir-se ao outro. 

Dessa forma, percebemos que a reciprocidade é fato marcante de 

uma pesquisa em EP. Na mesma, também pode ocorrer uma associação 

pesquisador-pesquisa(n)dos e uma promoção tanto da individuação do 

primeiro quanto do segundo e vice-versa. Entendemos que pesquisador e 

pesquisa(n)do compartilham a criação do conhecimento. Por isso, como 

parte de um processo de socialização necessária a essa produção, não 

devemos legitimar apenas as ações do pesquisador. Afinal, somos todos 

partícipes de uma linguagem oniabrangente. 

No campo da pesquisa em EP, a função da linguagem tende a 

corresponder à compreensão compartilhada do conhecimento a ser 

construído. A linguagem, além de servir ao entendimento, serve à 

legitimidade de um diálogo, permitindo que a evidenciação de planos de 

ação de pesquisa(n)dos torne-se pertinente. Assim, uma vez que a 

interação ocorrida seja validada pelo instituto científico, pesquisa(n)dos 

passam a ter a oportunidade de reconhecerem-se como autores-partícipes 

ativos da produção científica, bem como abrimos uma possibilidade de 

superação do modo instrumental de como a ciência tende a apoderar-se 
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da criação do conhecimento. 

Quando pesquisamos em EP, não deixamos a linguagem de lado 

para fazer uso de um conjunto linguístico não significativo. Vivemos 

submersos em uma linguagem vivida. Somos capazes de fazermos uso de 

aprendizagens antes experienciadas. Entretanto, não damo-nos conta de 

tudo o que substancia nossa inserção em um diálogo. Isso porque a 

linguagem abarca-nos e faz com que o conteúdo, que na interação 

prevalece, seja composto por elementos da tradição. Esses elementos 

constituem nossa expectativa prévia, influenciada pelo transcorrer de uma 

história, da qual se passa a ter proximidade, quando o saber passa a ser 

relativamente destacado em atos de fala. Por isso, não conseguimos 

consolidar a linguagem como objeto de manipulação. Somos apenas 

capazes de vivê-la. 

Toda linguagem constitui-se do que ao sujeito já se encontra 

naturalizado. O sujeito não caminha no mundo sem que um faça parte do 

outro. Linguagem é vínculo com o mundo e manifesta-se no cotidiano de 

relações interpessoais. Ela já se encontra presente na constituição do 

pesquisador em EP, tanto quanto seus órgãos constituem seu corpo. 

Mesmo que a linguagem não esteja apresentada em matéria, ela é por ele 

corporificada. Mas, o sujeito tende a esquecer de sua corporeidade. E, 

raramente, ele previne-se de como seu corpo a anuncia. Dessa maneira, a 

linguagem não é um eu. Ela é um nós, constituído de vinculações e 

experiências vividas. Ela é oniabrangência porque se distribui e enraíza-se 

no mundo sem cessar. 

A oniabrangência da linguagem faz com que tradições possam ser 

presentificadas através de ações integrativas, permitindo que a 

sociabilidade entre sujeitos represente necessidades. Porém, em uma 

ação comunicativa, gestos, sinais e imposições formativas podem passar a 

serem validadas, através da coordenação dos planos de ação por eles 

vivida na aquisição do consenso. Assim, a linguagem – além de admitir 

que a tradição seja presentificada, bem como que o mundo da vida sirva 

de pano de fundo à integração social – exerce a função de permitir que a 
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intersubjetividade possibilite o entendimento, sem vestígios de coerção. 

Sob a visão habermasiana, possibilidades que são praticadas nas 

vivências dessa coordenação é que viabilizam a integração social, 

permitindo que cada sujeito reconheça que uma ação emancipatória 

compartilhada possa ser alcançada. Essa ação é o que os coloca em uma 

posição de emancipação àquela na qual os processos de presentificação da 

tradição, assim como os de formação das identidades sociais ou de 

individuação, buscam fixá-lo no mundo de marginalizações sociais. A ação 

emancipatória representa consequências ou resultados que se desvelam 

após uma interação. Emancipação representa o crescimento, conseguido 

pelos sujeitos, como resultado da integração social conquistada entre si. 

Em uma ação comunicativa, tanto pesquisador quanto pesquisa(n)do 

crescem ou modificam-se em função de sentidos adquiridos, na 

coordenação de planos de ação de seus atos de fala com o outro. Essa 

emancipação é um novo estado de ser, que não tinha se consolidado, que 

vigora e substitui algo ultrapassado. A emancipação é um estado de 

libertação de imposições formativas, de idéias de influenciação e de 

rigores da tradição que impedem a validez dos atos de atos de fala na 

vivência da linguagem. A ação emancipatória representa um estado de 

ser, no qual pesquisador e pesquisa(n)do passam a encontrar-se, de 

modo desaprisionado, de um estado de sentidos e significados anterior. 

Na propositura habermasiana, para que uma ação emancipatória 

possa ocorrer, o exercício de uma consciência reflexiva passa a ser dever 

e perecimento de um pesquisador. Isso porque, por um lado, o 

pesquisador abre-se ao pesquisa(n)do. Mas, por outro, ele vê-se frente ao 

desafio de superar sua vontade de poder e renunciar a ilusão de que, a 

partir da própria subjetividade, tudo pode fazer. Sua liberdade passa a ser 

vista como colaborativa, da qual participantes de uma pesquisa passam a 

desfrutá-la, sem que requeira esforços cognitivo-instrumentais. A ação 

emancipatória passa a ser alcançada através de um novo tribunal superior 

da razão, o qual passa a ter, em um júri popular, a autoria e a 

representatividade necessária ao debate em torno da validez do 
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conhecimento descortinado. 

Com a adoção do princípio da intersubjetividade, pesquisadores 

passam a ser vistos como entrelaçados a pesquisa(n)dos. A ligação entre 

eles é o ponto de fusão de suas subjetividades, cujo vínculo passa ser 

estabelecido somente sob a anuência recíproca, ocorrente entre os 

mesmos. A adesão de um ao outro é o que assegura a aliança promissora 

da produção de um conhecimento científico e que viabiliza uma 

emancipação compartilhada. Dessa forma, a ação comunicativa passa a 

ser uma via dupla de acesso à ação emancipatória. Como abordagem 

alternativa, crucial e necessária ao desmascaramento do princípio da 

subjetividade, a ação comunicativa é uma possibilidade habermasiana de 

ação emancipatória em pesquisas em EP. 

Esse modo de agir comunicativo pode permitir ver o quanto o 

princípio da subjetividade tem atuado, tradicionalmente, como princípio de 

dominação sobre pesquisa(n)dos em EP. Percebemos que o pesquisador 

precisa cessar com a alienação que o submete à condição de fazer do 

outro seu objeto de pesquisa e passar a reconhecer a si mesmo como 

realidade histórica, na tomada de consciência acerca do próprio contexto 

de produção científica. Cabe-nos tomar consciência do quanto a nossa 

subjetividade subjugadora pode violar subjetividades, validando apenas 

nossas próprias percepções, muitas vezes equivocadas e/ou 

colonizadoras, sobre a realidade no campo da pesquisa em EP. 

Percebemos que em interações pesquisador-pesquisa(n)do em EP, 

sob a noção de ação emancipatória na perspectiva habermasiana, 

necessitamos da adoção do princípio da intersubjetividade. Essa 

possibilidade faz parte da interação de que pesquisadores precisam para 

perceber realidades e desvelar conhecimentos. Mas, uma propositura 

emancipatória a ser compartilhada com pesquisa(n)dos só pode surgir 

através de ações comunicativas múltiplas entre pesquisadores. A difusão 

de um entendimento sobre essa questão deve mostrar limites dessa 

relação, bem como apontar caminhos de validação do mérito da 

participação dos pesquisa(n)dos em pesquisas em EP. 
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Entendemos que através de uma ação comunicativa, a instituição 

científica, por intermédio de seus pesquisadores, é capaz de “assegurar a 

plena participação dos grupos em situação de desvantagem na ciência e 

na tecnologia” (UNESCO, 2003, p. 69 e 70). Mas, a validez do mérito de 

sujeitos-populares na criação e no benefício do conhecimento científico é 

possível quando há uma encarnação de significado, em interações com 

pesquisadores. Isso quer dizer que gestos, corporeidade e palavras são 

sempre manifestações simbólicas que, através de atos de fala (oral ou 

escrita), podem contrair reciprocidades de integração social a um sistema 

colaborativo, como pode ser o instituto científico. 

A busca pelo entendimento com pesquisa(n)dos é o que assegura 

validez aos mesmos na patente do conhecer. Com isso, a meritocracia 

científica merece ser revisada sob leitura e debate acerca da teoria da 

ação comunicativa. Não olvidamos que ações comunicativas sejam 

necessárias ao campo da pesquisa em EP. Esse campo precisa do fomento 

de interações, nas quais todos os sujeitos – participantes de uma pesquisa 

– possam coordenar, sem reservas, seus planos de ação sobre a base de 

um consenso, a ser obtido no alcance compartilhado da compreensão de 

um conhecimento. 

Com uma ação comunicativa, conteúdos incorporados por 

pesquisa(n)dos são reportados a mundos distintos – objetivo, social e 

subjetivo. Como tais, esses conteúdos fazem parte do mundo vivido 

desses participantes e, através de seus planos de ação, é que passam a 

serem acessados pelo pesquisador. Isso quer dizer que um saber, ao qual 

o pesquisador ambiciona ter acesso, só passa a ser-lhe disponibilizado 

quando pesquisa(n)dos proferem seus planos de ação. Esse vínculo 

interativo permite ao investigador conhecer o que para ele é 

desconhecido. Também deve corresponder a uma propositura 

emancipatória comum, a ser compartilhada em convivência. 

Quando pesquisa(n)dos interagem, eles abrem-se ao outro e às 

relações interpessoais que mantém em seu entorno social. Eles abrem-se 

às vivências compartilhadas com o pesquisador em torno de conteúdos 
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subjetivos, aos quais eles têm acesso privilegiado. Conteúdos estes que, 

na animosidade de uma integração social, pesquisa(n)dos podem 

manifestá-los àqueles com quem estabelecem o diálogo. Dessa forma, 

eles deixam de serem entes ou dados de pesquisa para serem percebidos 

como sujeitos-mundo. Eles são pessoas, cujas ações, em interação com 

pesquisadores, tendem a refletir um processo cooperativo de 

interpretação e referência aos seus mundos objetivo, social e subjetivo. 

Os sujeitos-mundo são pessoas que, em processos de integração 

social, desfrutam da liberdade de referirem-se a pretensões de verdade, 

relações interpessoais rememoráveis e vivências às quais têm acesso 

singular – que é a sua subjetividade. Essa vinculação possibilita ao 

pesquisador, mesmo que esteja sob interesse de um agir instrumental, 

desvelar o conhecimento almejado. Isso quer dizer que, embora o 

pesquisador iluda-se, achando que, isoladamente, apenas sob a 

iluminação da própria subjetividade, é capaz de desvendar mistérios do 

desconhecido, sua percepção depende de uma interação. 

Uma realidade interativa oferece muito mais que a solidão de uma 

reflexão subjetiva pode oferecer. Para que um pesquisador possa 

desfrutar do mérito de uma criação científica em EP, ele precisa de 

vínculos de interação com outros sujeitos. A posição assumida por esses 

outros é o que lhe assegura a própria emancipação e respectiva validez, 

pela instituição científica. Por isso, entendemos que uma ação 

comunicativa permite a um pesquisador assegurar-se de não tolher a 

participação de pesquisa(n)dos, na produção de um conhecimento. Sua 

busca pela reciprocidade é uma ação capaz de fazer com que um 

movimento de interações seja elucidado e levado a uma emancipação 

compartilhada, em uma pesquisa em EP. 

Quando a Declaração sobre a Ciência e o Uso do Conhecimento 

registrou preocupação acerca da exclusão das pessoas ou dos países 

pobres da criação dos benefícios do conhecimento científico (UNESCO, 

2003), ela buscou retificar uma ação já naturalizada, que é a de permitir 

uma inclusão provisória de sujeitos-populares até onde há interesse. 
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Inclusão esta que ocorre somente sob uma vontade de poder científica 

que, ao passo em que, após interações necessárias, satisfaz-se, rompe 

com vínculos de integração a pesquisa(n)dos, reposicionando-os como 

instrumentos de acesso a um conhecimento. A pretensão da declaração 

supracitada é a de que esses sujeitos-instrumentos não sejam assim 

considerados. 

Se o acesso ao mundo da vida de pesquisa(n)dos é o que viabiliza o 

descortinamento do conhecimento, e esse acesso só é possível em 

interação, ao pesquisador não caberia outro caminho, senão o de 

perseguir um entendimento. Mas, quando essa perseguição está sob 

interesse instrumental, resta ao pesquisador descartar tais sujeitos da 

validação do conhecimento. Situação esta que ratifica o princípio da 

subjetividade, condenando pesquisa(n)dos à condição de, após uma ação 

científica, quando já não mais têm serventia, serem excluídos da 

validação do conhecimento científico. 

Assim, um agir instrumental tende a levar pesquisadores ao fracasso 

porque os deixa desprovidos de forças idealizadoras e ilocucionárias de 

um entendimento. Isso quer dizer que um pesquisador necessita de um 

agir comunicativo, pois esse desprovimento não lhe assegura acesso a 

SNTs de um pesquisa(n)do, tampouco a SRDs de seu mundo vivido, que 

se manifestam através de atos de fala. Por isso, não há como um 

pesquisador compreender um mundo vivido por sujeitos-populares, sem 

que vínculos interativos de que necessita sejam efetivados. Percebemos 

que é a reciprocidade que faz surgir o conhecimento científico, bem como 

formas de legitimação da autoria de pesquisa(n)dos na criação e usufruto 

dos benefícios do conhecimento. 

Em um acontecer entre sujeitos de uma pesquisa em EP, formas de 

marginalização social podem ser reforçadas ou não. Por isso, precisamos 

buscar alternativas teóricas que nos levem a melhor compreender 

possibilidades de viabilização de ações emancipatórias, fora do cabedal 

imposto por um agir instrumental. Vislumbramos que validações de 

autorias colaborativas de um conhecimento possam ser reconhecidas pela 



118 
 

instituição científica. Não temos dúvidas sobre a necessidade de 

progressão científica, mas é urgente que esse crescimento ocorra em 

consenso, sob o rigor de uma compreensão compartilhada que subverta 

vontades de poder colonizadoras. 

Sob a perspectiva habermasiana, a noção de uma ação 

emancipatória oferece possibilidade de um repensar acerca da pesquisa 

em EP. Visão esta que pode levar-nos – na condição de pesquisadores e 

pesquisa(n)dos – a vivermos oportunidades de busca ao entendimento, 

reconhecendo-nos como co-autores do conhecimento científico. 

Percebemos que, em um agir comunicativo, vontades instrumentais são 

substituídas pela integração social, resultante de uma emancipação 

colaborativa. 

Para nós, não é preciso que se crie outra ciência para atender à 

necessidade emancipatória de sujeitos-populares. Isso só serviria para 

reforçar dualismos sociais já existentes. Precisamos de um consenso na 

constatação de que devemos suprir esforços que favoreçam a legitimação 

participativa de pesquisa(n)dos, principalmente, quando os mesmos estão 

em desvantagem científica e tecnológica. Por isso, devemos ter o cuidado 

em compreender que uma ciência instrumental não faz parte do âmbito 

indizível, mas sim de uma linguagem oniabrangente a ser desvelada. 
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Conclusão 

 

Após onze anos da constatação documental da UNESCO de que 

quem é pobre não tem legitimidade para criar ciência e beneficiar-se 

dessa criação, ainda lidamos com esse tipo de realidade. Após 

escrevermos esta tese, parece-nos que a dor provocada por essa 

negligência pode até ser aliviada. Sob a perspectiva habermasiana de 

modernidade, vimos que essa dor pode tornar-se apenas uma culpa. 

Passamos a ter uma percepção de que, hoje em dia, ações instrumentais 

em pesquisas em EP são decorrentes de um projeto de colonização e que 

precede nossas interações com sujeitos-populares. Vimos que, com uma 

recondução da dor à concepção desse projeto, tamanha carga de 

responsabilidade, para nós, ficaria apenas culposa. 

Sob o prisma habermasiano, percebemos que a ausência de 

consciência histórica adquirida com a adoção do princípio da subjetividade 

é culpada pela marginalização científica que temos hoje. Isso porque um 

projeto de modernidade rompeu com o passado e depositou seus valores 

na força subjetiva de um sujeito privilegiado. O demérito de biografias 

ineficazes favoreceu a consolidação de forças sociais elitizadas. Vimos que 

o mérito de um saber-fazer caracterizou-se como o todo de um ideal de 

mundo moderno. A ciência foi vista como o melhor dos caminhos para que 

o novo mundo triunfasse. E, a laicização do conhecimento foi o elo de um 

novo sujeito ao novo mundo. O passado não deveria ter muito a oferecer. 

Percebemos que a ruptura da modernidade com a história foi causa 

do fracasso de uma emancipação compartilhada do fazer científico. 

Práticas de pesquisa foram intensificando a marginalização de sujeitos-

populares na criação científica. Interações foram perdidas e possibilidades 

de integração no medium da linguagem não foram postas à validação 

científica. Notamos que o valor depositado no mérito de um sujeito de
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desvelar um conhecimento caracterizou-se por uma fé que, ao ser 

deslocada da crença em Deus, foi destinada a uma subjetividade 

encarnada. 

Essa subjetividade foi uma convicção do novo mundo. 

Pesquisadores, aprisionados a uma consciência colonizadora, produziram 

ciência e modernidade. Eles expeliram imagens de mundo e renunciaram 

interpretações sobre a história. Seus entrelaçamentos científicos às 

classes populares foram descartados. Práticas de integração social foram 

perdidas. Isso impediu a fusão de subjetividades no horizonte de uma 

emancipação compartilhada. Pesquisa(n)dos foram limitados à condição 

de instrumentos de acesso a um conhecimento. 

A institucionalização científica de agir instrumental deixou 

pesquisadores desprovidos de forças idealizadoras e ilocucionárias. A 

intersubjetividade foi invalidada e a perda de vínculos interativos com 

sujeitos-populares enalteceu, ainda mais, o ego de uma subjetividade de 

vontade superior. O princípio da subjetividade interferiu tanto que atingiu 

possibilidades de efetivar ações emancipatórias compartilhadas, em 

pesquisas em EP. Esse agir instrumental não assegurou acesso a SNTs e a 

SRDs de um mundo vivido, os quais se manifestam através de atos de fala 

de pesquisa(n)dos. 

Nos dias atuais, a adoção do princípio da intersubjetividade oferece 

possibilidade de repensar uma ação emancipatória, sob a propositura de 

uma ação comunicativa em pesquisas. Entendemos que a reciprocidade 

faz surgir formas de legitimação de uma autoria colaborativa de 

pesquisa(n)dos, na criação e no usufruto de benefícios científicos. Ao 

abrigo de uma reciprocidade, vontades instrumentais podem ser 

substituídas por uma integração social, resultante de uma emancipação 

compartilhada. O agir comunicativo é uma possibilidade habermasiana de 

fomentar esses tipos de relações entre pesquisador-pesquisa(n)do em EP. 

Percebemos que a validez de um viver com pesquisa(n)dos é falta 

grave constante na amostra dos vinte e dois artigos que interpretamos. 

Mas, mesmo com contradições, vimos que, nessas pesquisas, há 
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constatações sobre a necessidade de debate. Vimos que são poucos os 

pesquisadores atentos a isso. Esteban (2008), Brayner (2009), Tavares 

(2009) e Lousada (2009) foram os que ofereceram uma oportunidade de 

reflexão, pertinente à discussão sobre quanto o saber-poder que institui o 

conhecimento científico marginaliza sujeitos-populares. Assim sendo, 

entre preocupações e demais evidências que nos foram postas, o GT- EP 

da ANPED permanece sendo um espaço de manifestações latentes, que 

reúne potenciais capazes de discernir sobre a possibilidade de um agir 

comunicativo, na interação pesquisador-pesquisa(n)do. 

Como filhos e filhas de uma modernidade instrumental, a tarefa de 

desmascaramento de nossas ações instrumentais exige a criação de um 

novo projeto de realização científica. Exige que demo-nos conta do 

quanto, em uma brinquedoteca hospitalar, possibilidades de cidadania 

podem ser abertas, mas não apenas a estagiários universitários. Quando 

analisamos o respectivo artigo, vimos que sua pesquisadora – embora 

estivesse junto de pacientes, solicitantes de cidadania – não conseguiu 

livrar-se dos pressupostos instrumentais que a abarcavam. Como 

descendente obediente, Paula (2008) coletou dados com sujeitos-

populares. Mas, não pelo procedimento, sim pela análise empreendida e 

ela não pode corresponder ao ideal de uma emancipação popular. Ela não 

conseguiu desmascarar o rigor da normatividade científica a que esteve 

submetida. 

Caberia a Paula (2008), assim como a Campos e Pachane (2009), a 

Oliveira, Silva Gonçalves Junior, Garcia-Montrone e Joly (2009), dentre 

outros, investir esforços cognitivos na compreensão de que essa 

imaculação à subjetividade de um pesquisador foi convicção de uma 

modernidade instrumental. Nos dias atuais, o rigor de uma pesquisa em 

EP tende a abranger o rompimento com formas de consolidação do 

dualismo social. O GT - EP da ANPED herda uma rica história de busca 

pela emancipação popular. Por isso, precisamos estar em correspondência 

com a história pela qual o GT tornou-se responsável. Cabe-nos, quando 

dispomo-nos a realizar pesquisas com sujeitos-populares, exercitarmos 
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nossa consciência histórica, em consonância com o passado de luta por 

uma EP. 

Como pesquisadores, devemos nutrir esforços para rescindir com 

fundamentos científicos de instrumentalização de sujeitos-populares. 

Precisamos abrirmo-nos à crítica e ampliar nossos espaços de diálogo à 

recepção de pesquisa(n)dos. No início desta tese, percebemos o quanto 

professores-indígenas Kaingangs vêem-se como representantes de uma 

comunidade mais ampla que a própria tribo. Vimos que eles reivindicam 

sua emancipação na sociedade brasileira. Mas, também compreendemos 

que eles só podem alcançar essa emancipação se formas de colonização 

de seus mundos objetivo, social e subjetivo forem rompidas e abrirem 

caminhos para uma integração social ampla. 

A valorização da participação de sujeitos-populares no conhecimento 

científico é possível. Mas, esse ato emancipatório compartilhado é 

alcançável, apenas quando pesquisadores mostrarem-se capazes de 

rejeitar suas posições privilegiadas de usufruto do conhecimento científico, 

para reconhecerem os pesquisa(n)dos como personalidades, pertencentes 

a uma comunidade ampla, vivida por todos. Vislumbramos que essa 

aceitação do sujeito-popular pelo pesquisador possa tornar-se válida, bem 

como reconhecemos que isso só será possível se a suscetibilidade de uma 

emancipação compartilhada tornar-se relevante para todos os partícipes 

de uma pesquisa. 

Para nós, em contestação às pesquisas instrumentais em EP, o mais 

pertinente é a adoção de ações comunicativas. Compreendemos que, sem 

vínculos interativos com sujeitos-populares, não há como atingir o campo 

de visão de um mundo vivido e criarmos oportunidades válidas de uma 

emancipação compartilhada. Entendemos que uma ação comunicativa 

significa encontro e oportunidade de interação, na qual sujeitos 

perseguem planos de ação, sobre a base de um consenso, bem como sob 

o propósito de um entendimento com outro. Por fim, consideramos que a 

perspectiva habermasiana de um agir comunicativo torna-se relevante na 

discussão sobre a interação pesquisador-pesquisa(n)do em EP. 
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