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RESUMO 

 

BRAGA DA SILVA NETO, Wilson. Reconhecimento e Democracia Cooperativa: 
investigações filosóficas a partir do pensamento de Axel Honneth. 2011. 166 f. 
Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 2011. 

 

O presente trabalho pretende discutir o tema da democracia a partir do pensamento de Axel 
Honneth, localizado no interior da tradição de pensamento que se convencionou chamar de 
Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Para tanto, realizará uma investigação cronológica 
dos principais antecessores de Honneth, com ênfase em Theodor W. Adorno e Max 
Horkheimer, como representantes da primeira geração, e em Jürgen Habermas, 
representante da segunda geração e orientador de doutorado de Honneth. Nesse percurso, o 
tema da democracia será examinado a partir das contribuições teóricas de tais autores. 
Objetiva-se, com isso, verificar, em primeiro lugar, a evolução desse conceito até sua 
consolidação na ideia de uma democracia participativa, concebida por Habermas e situada 
num contexto de crítica aos modelos tradicionais calcados na representação política. A 
partir daí, serão apresentadas as reflexões de Axel Honneth sobre o tema, a partir da 
categoria da Luta por Reconhecimento, que Honneth atualiza do pensamento do Hegel de 
Jena, em cotejo com autores da psicologia, com o fim de verificar se tais ideias 
correspondem a um modelo teórico novo de democracia ou se atendem, em específico, a 
preencher as lacunas da teoria habermasiana. Espera-se como resultado verificar tal 
indagação e, transversalmente, explorar as contribuições de uma abordagem calcada na 
Luta por Reconhecimento como uma maneira de lançar um novo olhar para os problemas 
da democracia contemporânea. 

 

Palavras chave: Teoria Crítica; Luta por Reconhecimento; Democracia Participativa; 
Democracia Cooperativa; Axel Honneth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper will discuss the theme of democracy from the thought of Axel Honneth, 
locatead within the tradition of Critical Theory of the Frankfurt Eschool. To do so, carry 
out an investigation of the major chronological predecessors Honneth, with emphasis on 
Theodor W. Adorno and Max Horkheimer, as representatives of the first generation, and 
Jürgen Habermas, a representative of the second generation of doctoral supervisor and 
Honneth. Along the way, the theme of democracy will be examined from the theoretical 
contributions of such authors. The objective is, therefore, verify, first, the evolution of this 
concept to its consolidation in the idea of participatory democracy, conceived by Habermas 
and set in a context of criticism of the traditional models rooted in political representation. 
Thereafter, the reflections will be presented by Axel Honneth on the topic from the 
category of the Struggle for Recognition, Honneth updates of thought that Hegel's Jena, in 
comparison with authors of psychology, in order to ascertain whether such ideas are a new 
theoretical model of democracy or to serve, in particular, to fill gaps in the theory of 
Habermas. The expected results verify this question, and across, explore the contributions 
of an approach grounded in the Struggle for Recognition as a way to launch a new look at 
the problems of contemporary democracy. 

 

Keywords: Critical Theory; Struggle of Recognition; Participatory Democracy; 
Cooperative Democracy; Axel Honneth. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Com a publicação do texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica (Traditionelle und 

Kritische Theorie, 1937), de MAX HORKHEIMER, inaugurou-se uma nova escola de 

pensamento filosófico. Inicialmente, foi marcada pela metodologia do materialismo 

interdisciplinar – tentativa de desenvolvimento de um diagnóstico de época obtido a partir 

das contribuições de pesquisadores de diversas áreas do saber e de diversas origens 

filosóficas. Além disso, ocupava-se, de um lado, em produzir um diagnóstico do tempo 

presente – e por isso, apresentava-se como teórico-explicativa –, e de outro, em apontar um 

caminho de superação dos obstáculos que impediam o processo de emancipação do 

homem, sendo, por isso, também crítico-normativa.  

 Tal corrente de pensamento, que se convencionou denominar Escola de Frankfurt – 

porque nascida no contexto do Instituto para a Pesquisa Social (Institut für 

Sozialforschung) da Johann-Wolfgang Goethe Universität, de Frankfurt, sob os auspícios 

do mecenato de FELIX WEIL em 1924 – viu, na expressão teoria crítica concebida por 

HORKHEIMER, a denominação ideal para abranger um projeto de releitura do jovem KARL 

MARX. Isso se deu através das investigações de pensadores de origens tão diversas que 

imprimiam às pesquisas caráter manifestamente interdisciplinar: seja a partir do 

cotejamento de suas ideias com as pesquisas desenvolvidas por MARTIN HEIDEGGER (com 

HERBERT MARCUSE), ou através da crítica da arte e da música (com THEODOR W. ADORNO 

e WALTER BENJAMIN), seja num estudo comparativo com os conceitos fundamentais da 

psicanálise de SIGMUND FREUD (em ERICH FROMM) ou a análise sobre teoria econômica 

(por FRIEDRICH POLLOCK) e a teoria do Direito e do Estado (em OTTO KIRCHHEIMER e 

FRANZ NEUMANN).  

O foco das atividades de pesquisa, era, ao menos em meados de 1932 (momento em 

que HORKHEIMER assumiu a direção do Instituto), a tentativa de “utilizar a ciência, a 

técnica e a indústria para tornar a totalidade social cada vez menos arbitrária e injusta 

para com os indivíduos‖
1
, num contexto em que era necessário compreender e superar a 

crise do marxismo e o fato de que, no início do século XX, a revolução social nos moldes 

em que MARX a concebera ainda não era uma realidade. Nesse sentido, naquele texto 

                                                           
1
 WIGGERSHAUS, Rolf. A Escola de Frankfurt – História, desenvolvimento teórico, significação política. 

2ª ed. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Difel, 2006, p. 71. 
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seminal, HORKHEIMER operou uma tentativa de oposição entre o que denominou Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica.  

Teoria Tradicional, para ele, seria a expressão da teoria calcada: a) numa abstração 

mimética do primado da lógica de divisão do trabalho capitalista, que não se revela 

imediatamente transparente em sua relação com os demais componentes das relações 

sociais
2
; b) numa razão instrumentalizada – e, portanto, incapaz de refletir sobre a unidade 

existente entre teoria e práxis –, resultado da oposição cartesiana entre ser e pensamento, 

habilmente manipulada para neutralizar a capacidade de se pensar autônoma e 

historicamente, e que condena o homem a ser mero espectador das evoluções sociais que 

se pode estudar como objeto que se pode conhecer, mas não transformar; c) numa 

racionalidade que, no contexto de uma tentativa de dominação da natureza que se 

autolegitima por processos racionais desprovidos de qualquer subjetividade, submeteu o 

homem a uma condição.  

E Teoria Crítica estaria inserida num movimento reflexivo capaz de superar as 

limitações da Teoria Tradicional, apta a conceber a existência de uma sociedade futura de 

homens livres que possam usufruir da evolução da técnica num contexto em que ser e 

pensamento, entendimento e sensibilidade, necessidades humanas e sua satisfação, enfim, 

propósitos racionais e sua realização, não sejam resultado de uma causalidade, mas de um 

entrelaçamento entre teoria e práxis. 

 A primeira geração da Escola de Frankfurt, ao mesmo tempo em que criou um rico 

conjunto de reflexões centradas num diagnóstico do tempo presente marcado pelo 

esgotamento da racionalidade iluminista, revelou uma faceta que marcou, de maneira atroz 

e decisiva, a quase totalidade de seus membros. Esse aspecto desvelado fincou raízes no 

momento histórico em que se inserem os primeiros produtos das pesquisas de seus 

componentes: o pessimismo
3
, em que nada mais era possível fazer, em tempos de 

                                                           
2
 Mais especificamente, neste fragmento: “A concepção tradicional da teoria é o resultado de uma abstração 

da atividade científica, realizada em um determinado nível da divisão do trabalho. Corresponde à atividade 

do cientista, como ele trabalha ao lado de todas as outras atividades sociais, sem as quais a relação entre 

essas atividades particulares é imediatamente transparente. Assim, na concepção tradicional, não se revela 

a verdadeira função social da ciência, ou seja, não parece que a teoria possui significado na existência 

humana, mas apenas naquela área isolada do resto da atividade social em que a produção tem lugar (...) 

Eles estão agora no processo social de produção, mesmo quando eles são menos produtivos, em sentido 

próprio, ou são, ou não são produtivos”. HORKHEIMER, Max,. Teoría tradicional y Teoria Crítica. 

Tradução de José Luis López y López de Lizaga. Barcelona, Espanha: Ediciones Paidós Ibérica, S/A, 2000. 

p. 32.  
3
 Tal pessimismo pode ser percebido já no prefácio da Dialética do Esclarecimento, em duas passagens. A 

primeira delas aparece no primeiro parágrafo do texto: ―O que nos propuséramos era, de fato, nada menos do 
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capitalismo administrado: o sistema não entraria em colapso, tal qual previra Marx; a 

organização social encontraria formas de inserir os excluídos, ou ao menos de incutir-lhes 

a expectativa da inserção por meio da cópia dos modos de vida burgueses; e a barbárie da 

experiência do totalitarismo traria consigo o primado da técnica enquanto tal, a serviço da 

brutalidade do homem que aprimorou as formas de dizimar dezenas de milhões de pares.  

       Embora concebida no início dos anos 30 do século XX, é no período da experiência 

totalitária e do antissemitismo da Segunda Guerra Mundial que se acentuam os trabalhos 

críticos orientados para a compreensão desse fenômeno, coligado a outros que encontram 

nos anos 40 sua expansão, como o fortalecimento da cultura de massas. 

 É essa faceta que salta aos olhos, na Dialética do Esclarecimento (Dialetik der 

Aufklärung, 1944), estampada na perturbadora afirmação de que o esclarecimento se 

tornou ele próprio um mito: um mito orientado para a autoconservação e legitimação das 

estruturas de dominação, a qual, ainda que em tese, o próprio esclarecimento viria superar
4
. 

Essa é a razão por que ADORNO e HORKHEIMER apontaram a racionalidade como mito de si 

própria, e também como 

[...] anti-razão do capitalismo totalitário, cuja técnica de satisfazer necessidades, 

em sua forma objetualizada, determinada pela dominação, torna impossível a 

satisfação de necessidade e impele ao extermínio dos homens – essa anti-razão 

está desenvolvida de maneira prototípica no herói que se furta ao sacrifício 

sacrificando-se. A história da civilização é a história da introversão do sacrifício. 

Ou por outra, a história da renúncia. Quem pratica a renúncia dá mais de sua vida 

do que lhe é restituído, mais do que a vida que ele defende
5
.  

 Essa é a alegoria exata para caracterizar a sociedade capitalista: sociedade em que 

se exige sobriedade, formalismo, avaliação. Sociedade que faz o indivíduo internalizar a 

paciência, o saber esperar, o renunciar. O convencimento de que não se pode ter tudo. De 

                                                                                                                                                                                
que descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se 

afundando em uma nova espécie de barbárie‖. ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. Dialética do 

Esclarecimento. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, reimpressão de 2006, p. 11. A 

segunda, na seqüência: ―O aumento da produtividade econômica, que por um lado produz as condições para 

um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho técnico e aos grupos sociais que o controlam uma 

superioridade imensa sobre o resto da população. O indivíduo se vê completamente anulado em face dos 

poderes econômicos‖. Idem. Ibidem, p. 15. 
4
 Mais tarde, Habermas resgataria os principais pontos da Dialética do Esclarecimento em seu Discurso 

Filosófico da Modernidade (Der Philosophische Diskurs der Moderne, 1985): “O esclarecimento seria bem 

sucedido se o distanciamento das origens significasse libertação. A força mítica revela-se, porém, como o 

momento retardador que detém a emancipação pretendida e prolonga cada vez mais uma ligação com as 

origens, experimentada igualmente como prisão, daí Horkheimer e Adorno denominarem esclarecimento 

todo o processo pendente entre os dois partidos. E esse processo, a submissão das potências míticas, deve 

provocar fatalmente, em cada nova etapa, o retorno do mito. O esclarecimento deve reverter à mitologia. 

Também esta tese os autores tentam confirmar na etapa odisséica da consciência”. HABERMAS, Jürgen. O 

Discurso Filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 156. 
5
 ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER. Op. Cit., p. 54. 
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que se deve esperar por perdas. De que a emancipação é aquela que se encerra numa 

expressão meramente econômica: independência financeira, na qual o acúmulo toma o 

lugar da solidariedade, e o desejo de poder se consolida como objetivo último da espécie 

humana. 

Para ADORNO e HORKHEIMER, nesse sentido, a emancipação só é obtida em sua 

renúncia, ao menos enquanto renúncia a um determinado modelo predominante de 

emancipação. É a negação do mito e a revisão profunda das formas de conhecimento e de 

ação (que não devem mais ter como fio condutor a reprodução, ainda que com faces 

modernizadas), do obscurantismo e da dominação do período medieval.  

A segunda geração da Escola de Frankfurt tem em JÜRGEN HABERMAS sua 

principal referência. Inicialmente, suas investigações pouco se distanciam das realizadas 

por seus mestres
6
 – ou seja, permanecem influenciadas fortemente pelas teses de Marx e 

pela crítica ao positivismo
7
 – embora seja clara a sua disposição de superar as aporias da 

teoria crítica, centradas naquilo que ele denominou déficit normativo. 

Esse déficit normativo se expressa, segundo HABERMAS, na dimensão da crítica 

social. Por isso, revela-se tanto no aparente esgotamento das energias utópicas que moviam 

a Teoria Crítica, quanto no pessimismo sobre os rumos da emancipação e a apatia de parte 

importante da esquerda europeia. HABERMAS foi responsável, nesse sentido, por ampliar os 

campos de análise da Teoria Crítica, até então adstritos à crítica da razão, ainda que sob 

                                                           
6
 Isso fica evidente em Conhecimento e Interesse (Erkentnnis und Interesse, 1967), do qual extrai-se a 

seguinte passagem: “O comportamento crítico pretende mostrar duas coisas simultaneamente. Por um lado, 

mostra que a produção científica de extração tradicional é parcial, porque ao ignorar que toda produção 

científica tem uma posição determinada no funcionamento da sociedade, acaba por construir uma imagem 

de sociedade que fica no nível da aparência, não conseguindo atingir, dessa maneira, os objetivos que ela 

própria se colocou como teoria. Por outro lado, essa aparência à qual se limita a teoria tradicional é 

também aquela produzida pela própria lógica ilusória do capital, que promete liberdade e igualdade que 

jamais poderão ser realizados sob o capitalismo. Nesse sentido, a parcialidade própria da concepção 

tradicional de teoria é também real: ela expressa a parcialidade própria de uma sociedade dividida em 

classes”. HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e Interesse. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987, passim. 
7
 Tal preocupação mantém vivos os estudos de seus antecessores. Concordando com eles, Habermas anuncia: 

“A posição da filosofia frente à ciência, que um dia levou o nome de teoria do conhecimento, ficou 

insustentável pela dinâmica do pensamento enquanto tal: o lugar da filosofia foi deslocado pela própria 

filosofia. Desde então a teoria do conhecimento teve que ser substituída por uma metodologia desamparada 

pelo pensamento filosófico. Pois a teoria da ciência, que desde meados do século XIX adota a herança da 

teoria do conhecimento, é uma metodologia acionada pela autocompreensão cientificista das ciências. 

“Cientificismo” significa a fé da ciência nela mesma, a saber, a convicção de que não mais podemos 

entender ciência como uma forma possível de conhecimento mas que este deva identificar-se com aquela. O 

positivismo, posto em cena por Comte, serve-se dos elementos da tradição tanto empirista quanto 

racionalista para solidificar a posteriori, em vez de refletir, a fé da ciência em sua validade exclusiva, 

clarificando a estrutura das ciências com base nesta fé. O positivismo moderno levou a cabo essa tarefa com 

uma sutilidade digna de registro e com um sucesso que não pode ser contestado.” HABERMAS, Jürgen. 

Conhecimento e Interesse. Trad. José Nicolau Heck. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987, p. 26. 
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influência de uma múltipla variedade de abordagens. O filósofo alemão inaugurou uma 

série de interlocuções com outras categorias filosóficas, em especial a Filosofia da 

Linguagem, a Teoria do Direito, a Psicologia Social e a Filosofia Política, sem olvidar, 

porém, de acurada leitura dos clássicos. Produziu, com isso, um trabalho marcado por 

peculiar metodologia, e orientada para o preenchimento das lacunas reflexivas de diversos 

autores, no percurso de fundamentação e legitimação de sua principal contribuição teórica: 

a teoria da ação comunicativa. 

É com essa perspectiva que HABERMAS inaugurou suas análises a respeito do 

projeto democrático
8
 e da necessidade de se reconstruir uma esfera pública densa e 

participativa, enquanto núcleos normativos que fornecem as condições para que a 

sociedade possa percorrer caminho autônomo rumo ao seu próprio projeto concreto de uma 

forma de vida emancipada. E o método, por fim, acaba por assumir os contornos de um 

verdadeiro programa de pesquisa, destinado a operacionalizar os desafios impostos ao 

projeto da modernidade, tido por HABERMAS como inacabado. 

AXEL HONNETH, por sua vez, representa a terceira geração da Escola de Frankfurt, 

e o papel de referencial teórico das reflexões que se pretendem desenvolver neste trabalho. 

Pode-se dizer que é autor de recepção recente nas reflexões filosóficas nacionais. Embora 

já tenha publicado trabalho em coletânea brasileira em 2001, somente nos últimos anos é 

que suas ideias têm sido estudadas de forma mais pormenorizada. Há apenas 02 livros 

completos do autor traduzidos para o português: sua tese de livre-docência (Luta por 

Reconhecimento – a gramática moral dos conflitos sociais, de 2003) e o texto Sofrimento 

de Indeterminação: uma reatualização da Filosofia do Direito de Hegel, de 2007.  

 A perspectiva de HONNETH parte dos avanços e das limitações das formulações 

teóricas habermasianas. O filósofo alemão, que atualmente é o diretor do Instituto de 

Pesquisas Sociais de Frankfurt, é responsável por um profundo processo de rearticulação 

                                                           
8
 A Democracia é tema recorrente na vasta produção de Habermas. O autor se dedicou a ele em especial após 

o lançamento de Direito e Democracia (Faktizität und Geltung, 1992), quando explora o assunto no interior 

de sua Teoria da Ação Comunicativa e cristaliza seu propósito de superar as aporias da Teoria Crítica. Os 

textos contidos nas referências bibliográficas deste projeto revelam um pouco do percurso do autor até a 

referida obra. Honneth discute o tema democrático ao menos em um texto, publicado em português na 

coletânea Democracia Hoje – Novos desafios para a teoria democrática contemporânea, intitulado 

―Democracia como Cooperação Reflexiva: John Dewey e a Teoria Democrática Hoje‖. Já os Direitos 

Humanos aparecem topicamente, embora Habermas confira a eles importância seminal. Entre outros, é 

possível verificar suas análises nesse campo nos textos Mudança Estrutural da Esfera Pública  

(Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962), sua tese de livre-docência apresentada à Faculdade de Filosofia de 

Marburg, e A Inclusão do Outro, publicado no Brasil em 2003 pela Editora Loyola. 



 16 

da força argumentativa de seus pressupostos, e o faz muitas vezes revisitando criticamente 

categorias até então intocáveis de seus cânones. Por exemplo, ao afirmar as insuficiências 

do diagnóstico da ação social segundo a noção de razão instrumental, HONNETH evidencia 

a dificuldade de ADORNO e HORKHEIMER de pensarem a lógica da reificação como tendo a 

mesma eficácia em três dimensões distintas, a saber: o trabalho societário, a socialização 

dos indivíduos e a dominação social
9
. Ao mesmo tempo, HONNETH aponta que o 

predomínio teórico das pesquisas de ADORNO e HORKHEIMER
10

 contribuiu para uma 

sedimentação indesejável do pensamento crítico: segundo ele, as ideias de outros autores, 

em especial BENJAMIN e FROMM, foram marginalizadas no contexto político-intelectual do 

Instituto, quando poderiam oferecer saídas que não foram exploradas por seus pares e 

mesmo por quem os sucedeu. 

 Para HONNETH, no esforço de tirar a Teoria Crítica do beco sem saída representado 

pela fase pessimista de ADORNO e HORKHEIMER, HABERMAS avançou em diversos pontos, 

porém à custa de novas questões. Ao preencher as lacunas do déficit normativo que 

denunciou, a teoria social de HABERMAS negligenciaria um déficit sociológico que 

HONNETH considera congelado desde os primeiros escritos de ADORNO e HORKHEIMER. Tal 

déficit se materializa na dificuldade da Teoria Crítica de refletir sobre seus fundamentos 

normativos segundo o pressuposto da dinâmica social efetiva, isto é, “segundo as 

experiências de injustiça e os conflitos que se seguem a tais experiências”
11

. É nesse 

contexto que “a crítica de HONNETH a HABERMAS pode ser dividida em dois pontos: (a) a 

crítica à distinção entre sistema e mundo da vida; (b) crítica à intersubjetividade 

comunicativa orientada para o entendimento”
12

. 

Decorre daí o fato de merecer destaque um dos mais importantes aspectos da 

Escola de Frankfurt, qual seja, a capacidade de estar em constante renovação, 

                                                           
9
 O ensaio ―Teoria Crítica‖ esclarece o teor dessa crítica: “Não surpreende que todas as realizações criativas 

dos sujeitos e grupos interagentes sejam vítimas desse reducionismo histórico-filosófico; toda a esfera da 

prática diária comunicativa é tão decisivamente excluída da investigação do processo civilizatório que os 

avanços sociais, do modo como ocorreram nesse período, são deixados de lado. Uma consequência disto, 

como se pode ver na Dialética do Esclarecimento, foi a negação de uma dimensão de progresso civilizatório 

que não se expressa no aumento das forças de produção, mas numa ampliação das liberdades jurídicas e do 

escopo da ação individual (ver Habermas, 1987, cap. 5)‖. HONNETH, Axel. Teoria Crítica. In. GIDDENS, 

Anthony e TURNER, Jonathan. Teoria Social Hoje. São Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 523. 
10

 Tal declaração lança luz a um dos temas mais controvertidos das relações de poder operadas no interior da 

Escola de Frankfurt. Para uma melhor elucidação desses dados, o livro de Rolf Wiggershaus – A Escola de 

Frankfurt, contido na bibliografia deste trabalho, é altamente esclarecedor. 
11

 REPA, Luiz. Reconhecimento e Justiça na Teoria Crítica da Sociedade em Axel Honneth. In: NOBRE, 

Marcos (org.). Curso Livre de Teoria Crítica. Campinas: Papirus, 2008, p. 184. 
12

 REPA, Luiz. Op. Cit., p. 185. 
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especialmente pela existência permanente de campos de estudo oriundos do diagnóstico do 

tempo presente. Se em ADORNO e HORKHEIMER o foco de inquietações era o exaurimento 

da luta revolucionária e o horror da experiência totalitária, em HABERMAS, que viveu 

praticamente toda a Guerra Fria e o processo de virada linguística na Filosofia, o foco 

centrou-se na dimensão da comunicação. HONNETH, por exemplo, menciona em seus 

estudos o próprio paradigma filosófico da pós-modernidade como algo que não pode ser 

desconsiderado da reflexão crítica. E menciona também o surgimento de movimentos 

sociais de reinvidicação e reconhecimento como novos desafios à consolidação de um 

projeto orientado para a emancipação – encontrando-se aí sua vinculação ao projeto inicial 

de MAX HORKHEIMER. 

 Em Luta por Reconhecimento (Kampf der Anerkenung, 1992), HONNETH aprofunda 

a ideia de atualização da Teoria Crítica. Nesse trabalho, o filósofo discute, 

respectivamente, os padrões de reconhecimento em suas três dimensões: amor, do direito e 

da solidariedade, e seus correlatos, expressos como formas de desrespeito (violação, 

privação de direitos e degradação). Discutindo preliminarmente aqui o tópico referente ao 

direito, no plano dos padrões de reconhecimento, é que tem-se, com Honneth, que 

Para o direito, HEGEL e MEAD perceberam uma semelhante relação na 

circunstância de que só podemos chegar a uma compreensão de nós mesmos 

como portadores de direitos quando possuímos, inversamente, um saber sobre 

quais obrigações temos de observar em face do respectivo outro: apenas da 

perspectiva normativa de um ―outro generalizado‖, que já nos ensina a 

reconhecer os outros membros da coletividade como portadores de direitos, nós 

podemos nos entender também como pessoa de direito, no sentido de que 

podemos estar seguros do cumprimento social de algumas de nossas 

pretensões.
13

  

A influência patente de HEGEL no pensamento do filósofo alemão expressa-se no 

núcleo da luta por reconhecimento, ou seja, a convicção de que “a existência do indivíduo 

está associada à vida do conjunto ao qual ele pertence”
14

. Nesse sentido, a presença do 

jovem HEGEL se dá na medida em que HONNETH considera seu diagnóstico do tempo um 

dos mais convincentes dentro da tradição da filosofia social
15

, especialmente ao identificar 

                                                           
13

 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento – A Gramática Moral dos Conflitos Sociais. São Paulo: 

Editora 34, 2003, p. 179. 
14

  WIGGERSHAUS, Rolf. Op. Cit., p. 70. 
15

 Com Honneth: “Hegel afirma sobre a sua (e nossa época) que sofremos de uma relação social e uma 

auto-relação falsas, porque conferimos autonomia sobremaneira a alguns aspectos necessários do que 

pertence em conjunto a uma cultura moderna da liberdade e fizemos da autonomia o único ponto de 

referência da nossa compreensão pessoal. Certamente é na Filosofia do Direito que Hegel desenvolve o 

núcleo desse diagnóstico patológico de maneira mais conseqüente, e por isso ela estará no centro de minha 

análise. Em traços essenciais ela representa um esclarecimento sobre a confusão conceitual dos membros 

das sociedades modernas acerca de uma compreensão adequada da liberdade, cujas conseqüências podem 
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a atualidade da noção de sofrimento de indeterminação. Adota também a noção de 

eticidade (Sittlichkeit) da Filosofia do Direito de HEGEL para enquadrá-la nos termos de 

uma terapia filosófica orientada ao desvendar da constituição efetiva (e comunicativa) de 

liberdade. HEGEL também é autor central nas investigações da Luta por Reconhecimento. 

Duas objeções ao pensamento de HABERMAS podem ser aí verificadas. A primeira 

delas é o ponto de partida filosófico adotado por HONNETH, que, ao contrário do perfil 

kantiano de HABERMAS, filia-se à tradição da filosofia hegeliana, pela qual tentará dar voz 

às contemporâneas reinvidicações de reconhecimento
16

. O segundo é a noção de luta, que 

aparentemente conflita com a ideia de construção de consensos livres de coações de 

qualquer tipo, presentes no pensamento recente de HABERMAS. 

Tais considerações são importantes para compreender a hipótese que se pretende 

verificar com esta pesquisa. Partindo do pressuposto de Habermas – de que a ação 

comunicativa se dá primordialmente através do uso público da razão, ou seja, do uso da 

razão na esfera pública – pode-se dizer que a democracia participativa é uma das 

expressões de uma forma de vida emancipada. Contudo, não são poucas as críticas que se 

fazem a essa formulação. Cabe, pois, a indagação: haveria uma forma de expressão 

democrática para além do modelo normativo habermasiano? Ou as propostas teóricas 

lançadas posteriormente, em especial por AXEL HONNETH, servem apenas como proposta 

teórica para aperfeiçoá-la, ou seja, apresentam novas soluções para velhos problemas?  

    É então a partir dessa proposta de estudo que se desenvolverá este trabalho, com o 

intuito, inclusive, de manter a necessária aderência ao perfil de pesquisa do orientador, 

                                                                                                                                                                                
ser concebidas, talvez da melhor maneira, como um “sofrimento de indeterminação” (Leiden an 

Unbestimmtheit)”. HONNETH, Axel. Patologias da Liberdade Individual – o diagnóstico hegeliano de 

época e o presente. In. Novos Estudos CEBRAP, nº 66. São Paulo: CEBRAP, 2003, p. 78. O texto 

Sofrimento de Indeterminação, contido na bibliografia, aprofunda tais reflexões, e será analisado no decorrer 

da pesquisa. 
16

  Honneth reinterpreta as teses hegelianas a partir da perspectiva das mudanças ocorridas com o nascimento 

da modernidade. Com ele: “Em contrapartida, a estrutura da qual Hegel pode derivar suas determinações 

da pessoa de direito só assume a forma de reconhecimento do direito quando ela se torna dependente 

historicamente das premissas dos princípios morais universalistas. Pois, com a passagem para a 

modernidade, as categorias pós-convencionais, que já antes foram desenvolvidas na filosofia e na teoria 

política, penetram no direito em vigor, submetendo-o às pressões de fundamentação associadas à idéia de 

um acordo racional acerca de normas controversas; o sistema jurídico precisa ser entendido de agora em 

diante como expressão dos interesses universalizáveis de todos os membros da sociedade, de sorte que ele 

não admita mais, segundo sua pretensão, exceções e privilégios.” HONNETH, Axel. Patologias da 

Liberdade Individual – o diagnóstico hegeliano de época e o presente. In. Novos Estudos CEBRAP, nº 66. 

São Paulo: CEBRAP, 2003, p. 118. A tarefa de reatualização da teoria de Hegel, porém, não é simples, como 

assume o próprio Honneth em Sofrimento de Indeterminação. É preciso, antes de tudo, afastar os 

preconceitos que cercam as ideias do filósofo alemão, para então destacar sua atualidade, que Honneth 

considera patente. 
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centrada no título do grupo de pesquisa inscrito na base de dados do CNPq, por ele 

coordenado: Democracia, Justiça e Direitos Humanos – Estudos de Escola de Frankfurt, 

em especial a linha de pesquisa Reconhecimento e luta pelos direitos. 

 Espera-se, com isso, produzir uma contribuição original, não apenas uma releitura 

de seus textos e sua exposição de forma pormenorizada, embora se reconheça a 

importância da investigação densa e aprofundada dos referenciais no âmbito da pós-

graduação stricto sensu. É, acima de tudo, uma tentativa de contribuir para leituras que 

valorizam a dimensão ética da democracia, não só em âmbito jurídico-procedimental, mas 

moral-procedimental do reconhecimento, onde parece faltar um complemento na teoria 

habermasiana, de modo a dar conta de questões como os problemas de participação nas 

democracias contemporâneas. 
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4. Considerações finais 

 

 A presente pesquisa pretendeu verificar se a contribuição teórica inédita 

apresentada por AXEL HONNETH no interior da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt 

também se desdobra numa formulação nova do autor sobre o problema da democracia. 

 Antes de explorar essa hipótese, cumpre destacar, contudo, as principais conclusões 

transversais que uma análise cronológica das reflexões dos principais cânones da Escola de 

Frankfurt pode gerar. Nesse sentido, foi possível verificar, no decorrer do trabalho, que a 

trajetória intelectual de HONNETH, herdeiro da tradição que remonta a ADORNO e 

HORKHEIMER, apresenta, de forma central, uma grande preocupação com uma dimensão 

que foi deixada de lado – em razão de opções metodológicas e de referenciais teóricos 

diferentes – por seus antecessores no Instituto de Pesquisa Social: a dimensão do conflito, 

localizada especificamente no interior da reflexão sociológica.  

 Nesse ponto, o filósofo é crítico do predomínio dos modelos teóricos de ADORNO e 

HORKHEIMER, por entender que inúmeros autores que foram marginalizados no contexto 

do Instituto de Pesquisa Social apresentaram intuições mais seguras em relação a essa 

dimensão, como WALTER BENJAMIN e ERICH FROMM. Para realizar essa tarefa, HONNETH 

realiza uma atualização sistemática do pensamento de HEGEL, a partir de uma postura pós-

tradicional e interdisciplinar (porque cotejada com as contribuições de autores como 

GEORGE H. MEAD e DONALD D. WINNICOTT, oriundos da psicologia). Seu diagnóstico do 

tempo presente, por isso, encontra-se marcado por uma busca dos elementos conflituosos 

que bloqueiam a construção de identidades individuais coletivizáveis que sejam capazes de 

se expressarem como formas emancipadas de vida. 

 Com esse pano de fundo, HONNETH atualiza a categoria teórica da luta por 

reconhecimento, alocando-a como uma espécie de fundamento moral para a gramática dos 

conflitos sociais. A primeira inovação está na própria expressão ―luta‖, afinal seu 

antecessor, JÜRGEN HABERMAS, alicerçou sua formulação teórica baseado na noção de 

―consenso‖. Como visto, a luta se desenrola em três dimensões nas quais há demanda por 

formas bem-sucedidas de reconhecimento: o amor, que se expressa na relação do sujeito 

consigo próprio, o direito, que se concentra tanto na consciência do sujeito de direitos 

quanto nas obrigações morais em relação ao outro no processo de interação social, e a 
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solidariedade que tem seu lócus nas interações sociais valorativas.  

 A cada forma de reconhecimento, segundo a análise do filósofo alemão, 

corresponde uma experiência negativa: violação, privação de direitos e degradação. São, 

em síntese, ações que provocam lesões psíquicas no sujeito, e que geram um sentimento 

negativo em cada dimensão: humilhação ou menosprezo na relação consigo mesmo, 

injustiça no plano dos direitos e falta de estima social no universo da solidariedade. Tais 

experiências contem, em si, o potencial de se converterem num impulso social para a 

concretização prática da garantia de demandas reprimidas. Assim, ao se envolverem em 

embates pelo reconhecimento, consolidam suas respectivas autoconcepções individuais e 

possibilitam exteriorizar uma expressão coletiva dessas concepções. Por isso, a ênfase para 

a consolidação de um processo de emancipação sai da esfera de atuação do Estado e 

caminha em direção às contribuições dadas por inúmeros movimentos sociais, que, ao 

canalizar tais demandas reprimidas, dão voz a inúmeras formas de vida boa que compõem 

o mosaico social. 

 Tal dinâmica tem tanto um papel terapêutico quanto de aprendizagem. Afinal, seu 

resultado prático é o combustível para os movimentos sociais e serve para evidenciar o 

caráter paralisante dos déficits de reconhecimento tanto na dimensão individual quanto na 

dimensão coletiva. Assim, com bases psíquicas, a contribuição de HONNETH torna-se um 

passo adiante para compreender e pautar uma agenda política de valorização das diferenças 

e de articulação a grupos sem voz. 

 Essa opção teórica não é sem razão. O tempo presente, de forma muito evidente, 

traz consigo os signos da insegurança, do desequilíbrio, da instabilidade. Isso se revela 

tanto em nações desenvolvidas, como aquelas da Europa Ocidental, onde países que 

abraçaram a perspectiva de um Estado de bem-estar social enfrentam sinais claros de 

esgotamento e convivem com o problema do desemprego e da imigração, quanto – 

principalmente – nos países subdesenvolvidos do hemisfério sul, ainda longe de encontrar 

a solução para os problemas decorrentes de uma modernização tardia, incompleta e 

desigual, tanto do ponto de vista econômico quanto sob o aspecto social. 

 É por isso que a primeira conclusão que esta pesquisa pode apresentar, ainda que 

transversal à hipótese lançada na introdução, é a de que o pensamento de AXEL HONNETH é 

extremamente pertinente para compreender a dinâmica social de desrespeito e a luta por 

reconhecimento na realidade brasileira contemporânea. Embora esse cenário de grandes 
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desafios e contradições não tenha sido abordado na pesquisa aqui realizada, não se pode 

deixar de mencionar a interrelação existente entre o diagnóstico crítico de HONNETH e a 

realidade social brasileiro.  

 Não é difícil ao observador atento, nesse sentido, perceber que as dimensões do 

reconhecimento, no Brasil, se apresentam de forma incompleta: inúmeros indivíduos ainda 

padecem de invisibilidade social, decorrente de uma condição crônica de marginalidade, o 

que prejudica, sobretudo, a formação de sua individualidade e a estima que tem de si.  

Inúmeros grupos sociais encontram-se nessa situação, em maior ou menor grau: os 

espoliados urbanos que não veem concretizado o direito à moradia digna, os camponeses 

sem acesso à terra, os negros, os homossexuais, as mulheres e sua condição ainda inferior 

tanto no plano social quanto no universo do trabalho. 

 Ao mesmo tempo, o problema da baixa adesão de parte da sociedade a uma 

infinidade de leis que, a despeito de serem obrigações morais em relação ao outro, carecem 

de efetividade. Fenômeno semelhante observa-se inclusive no descumprimento sistemático 

de normas oriundas da Constituição Federal, o que ganha especial dimensão quando 

envolve dispositivos sobre direitos sociais e fundamentais básicos, tanto na relação entre 

particulares quanto na atuação do Estado: direito à saúde, direito à educação, direito à 

moradia digna, direito ao trabalho, direito à cultura, direito a não sofrer violações à 

intimidade, direito à prestação jurisdicional, acesso à terra, direito à diversidade, direito à 

diferença. 

 O problema da estima social, por fim, acaba por compreender a conjunção entre as 

duas etapas anteriores de reconhecimento, momento no qual o indivíduo demanda por 

estima social em relação às suas habilidades e competências. Novamente o Brasil é 

chamado como anti-exemplo, afinal predominam aqui, ainda, relações simétricas por 

dentro (no interior de parcelas sociais específicas) e assimétricas por fora (na relação entre 

as parcelas, coletivamente compreendidas, e entre seus componentes).  

 Isso se verifica, sobretudo, no tratamento desigual conferido a desiguais, mas não 

no sentido aristotélico, vale dizer, não como um princípio de igualdade material: quem 

pode mais, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista do status quo, consegue ter 

acesso célere a todos os direitos que lhe cabe, o que se traduz em receber tratamento 

adequado do Poder Público em todo o leque de prestações sociais que a esse cabe. Quem 

pode menos, enfrenta filas intermináveis, procedimentos burocráticos massacrantes e 
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ausência de resposta a demandas pessoais. Ao mesmo tempo, no próprio seio da sociedade, 

o tratamento conferido a determinada pessoa, inclusive do ponto de vista da estima social, 

tem mais a ver com a posição que essa pessoa ocupa do que com suas habilidades e 

capacidades de servir a um ideal de vida boa. 

 Note-se que a imbricação entre as três dimensões do reconhecimento é irreversível: 

sem uma visão de si devidamente consolidada, o indivíduo é incapaz de perceber os efeitos 

da injustiça e, ao ser vítima dessa violação, torna-se vulnerável na associação com outros 

indivíduos numa rede de solidariedade. Isso cria um marco normativo importante, ao 

vincular a ação prática a um mergulho nos meandros psicológicos e sociais que envolvem 

os processos de interação humana e a forma como se dá a socialização entre os indivíduos, 

aumentando, em grande medida, os desafios teóricos da filosofia política moderna. 

 Da mesma maneira, ao pensar a categoria da reificação enquanto esquecimento do 

reconhecimento, HONNETH possibilita oportuna atualização das teorias contemporâneas 

dos Direitos Humanos. Seu estudo é particularmente útil na compreensão dos efeitos 

nefastos produzidos por violações de direitos em áreas sensíveis, sobretudo aquelas 

relacionadas à intimidade e à integridade física, como a tortura, o cárcere e as lesões que 

prejudicam a relação do indivíduo consigo próprio. E mais: é importante na medida em que 

evidencia que todos os envolvidos em processos de reificação – inclusive quem dá início a 

ele – sofrem os efeitos nefastos provocados pelo esquecimento do reconhecimento, o que é 

merecedor de grande destaque em cenários, como o latino-americano recente, marcados 

por regimes de exceção, nos quais se discute, nem sempre com a honestidade intelectual 

necessária, o dever de clarificar os acontecimentos como forma de recompor relações de 

reconhecimento abaladas historicamente. 

 Além disso, não se pode olvidar a contribuição decorrente da visão histórica e 

calcada na realidade que HONNETH aproveita de HEGEL para a compreensão dos Direitos 

Humanos. Reitere-se aqui que não se menospreza a tradição filosófica iniciada com KANT 

e da qual são tributários autores como NORBERTO BOBBIO e HANNAH ARENDT; contudo, a 

postura teórica preocupada com a dimensão prática da dignidade enquanto atributo que 

antes de ser inato deve ser conquistado, não deixa de ser um acréscimo importante nos 

recentes debates a respeito do tema, principalmente em realidades, como a brasileira, em 

que o conteúdo normativo emanado de leis e de uma Constituição pródiga em garantir 

direitos fundamentais, é reiteradamente desmentido por uma prática cotidiana marcada 



 154 

pela desigualdade e pelo desrespeito a esses direitos. Isso é particularmente relevante 

quando considerado a existência de uma acentuada tendência de se resolver problemas 

sociais por intermédio de prolífica atividade legislativa, muito comum no Brasil. 

 Como dito, então, sua contribuição teórica é de grande relevância para o 

desenvolvimento de estudos sobre a realidade de países marcados por grandes problemas 

sociais, além de sinalizar para a possibilidade de uma orientação para a emancipação 

condizente com o momento histórico contemporâneo. Do ponto de vista metodológico, 

pode-se dizer também que HONNETH apresentou uma atualização bem-sucedida do 

pensamento de HEGEL, o que não é simples de se operacionalizar, dada a dificuldade, 

apresentada no decorrer da pesquisa, de se compreender o filósofo de Jena num contexto 

pós-metafísico.  

 Ao mesmo tempo, foi responsável por promover uma leitura crítica, porém elegante 

(porque reconhecedora de seus avanços promovidos), da obra de HABERMAS, e por 

apresentar uma alternativa apta a dar conta do déficit sociológico de suas formulações, em 

especial aquelas que decorreram da teoria da ação comunicativa. É nesse particular que se 

inicia a averiguação da hipótese desta dissertação. Como foi possível verificar no 

desenvolvimento do trabalho, HABERMAS conferiu especial protagonismo à democracia na 

orientação para a emancipação, algo que foi inédito nas pesquisas da Escola de Frankfurt, 

já que seus antecessores não viam com bons olhos as experiências democráticas das 

primeiras décadas do Século XX.  

 O tema, recente se visto a partir da rica produção de HABERMAS, pode ser 

entendido como consequência evolutiva da conjugação de ideias anteriormente concebidas, 

como o conceito de esfera pública e a própria ação comunicativa. A noção de democracia 

participativa, a partir do pensamento de HABERMAS, então, parece, à primeira vista, uma 

formulação isenta de crítica. A maioria dos teóricos contemporâneos da democracia vê com 

bons olhos a ampliação do rol de atores aptos a influírem em decisões públicas como fonte 

de uma legitimação do poder estatal. Não sem razão, especialmente quando se percebe, 

como fenômeno global, certa descrença nos potenciais da democracia de gerar bem-estar 

social. Em determinados países, como alguns da América Latina, inclusive, começa a 

surgir um perigoso saudosismo dos períodos de exceção, nos quais, embora ao custo da 

supressão de direitos e garantias fundamentais, se experimentou prosperidade econômica. 

 Contudo, não se trata de uma equação simples de resolver. Vale dizer: a solução 
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calcada na teoria do discurso e na construção de consensos mediados por trocas 

comunicativas em cenários isentos de quaisquer tipos de coerção não parece adequada para 

esferas públicas nas quais se verifica, em primeiro lugar, gigantescas disparidades culturais 

entre seus componentes individuais, que impedem a formação de uma esfera pública densa 

e crítica capaz de tensionar a esfera de atuação do Estado.  

 O caso brasileiro é novamente chamado como exemplificativo: num país no qual 

convivem tanto um crescimento acentuado da produção científico-acadêmica quanto o 

atraso decorrente de grandes percentuais da população que notoriamente apresenta 

analfabetismo funcional, ou mesmo a existência de grandes metrópoles que dispõem de 

cidadãos com formação acadêmica equivalente a de países desenvolvidos ao lado de 

localidades que mal estão servidas de energia elétrica, as possibilidades substanciais e 

materiais de constituição de uma esfera pública composta por cidadãos livres parece 

consistir um ideal longe de maior concretização. 

 Diante desse quadro, AXEL HONNETH apresenta uma abordagem da democracia, 

denominada ―democracia enquanto cooperação reflexiva‖, ou, como aqui utilizado, 

―democracia cooperativa‖, como uma alternativa teórica nova. Seus fundamentos não são 

exatamente novos, porque derivam dos estudos empreendidos pelo filósofo norte-

americano JOHN DEWEY. Atual, porém, é a intersecção realizada pelo autor entre as ideias 

de DEWEY e a categoria da luta por reconhecimento, o que é facilitado pelo fato do filósofo 

norte-americano ter sido influenciado, no início, pelas ideias de HEGEL. 

  A reflexão de HONNETH principia com a adoção de uma postura cautelosa em 

relação à proposta teórica de HABERMAS a respeito da democracia. Indica, nesse sentido, 

que a democracia como cooperação reflexiva, antes de ser uma alternativa teórica, pode ser 

encaixada como uma espécie de pano de fundo para a noção procedimental habermasiana. 

No decorrer do texto, porém, HONNETH pontua que a democracia é uma consequência não 

de uma garantia de acesso à esfera pública mediante discursos, mas da valorização de laços 

comunitários de cooperação, que teriam um papel motivacional no contexto da 

participação de todos, a partir de suas habilidades, para a solução de problemas de uma 

dada comunidade. Finaliza, nesse sentido, indicando que a resposta conferida pela 

cooperação pode ser considerada um novo modelo teórico de democracia. 

 Publicado originalmente em dezembro de 1998, o texto que fundamenta a parte 

final deste trabalho não ajuda muito a responder à pergunta central da pesquisa. Arrisca-se 
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dizer que, naquele momento, a postura de HONNETH frente às ideias de HABERMAS tem 

contornos algo relutantes, o que não é em si negativo. Mesmo HABERMAS, quando iniciou 

sua trajetória, guardava grandes semelhanças com seus antecessores, o que só foi rompido 

com os estudos iniciais no campo da análise linguística. O que poderia ser chamado, então, 

de uma intuição, consolidou-se no decorrer do tempo como uma discordância a respeito da 

reflexão em torno da modernidade a partir de um núcleo pragmático discursivo. Bem por 

isso, embora cause alguma estranheza, num primeiro olhar, a própria diferença de tom 

observada entre ponto referente à democracia como cooperação reflexiva – baseado num 

texto de 1998 – e o ponto sobre os esboços de uma teoria da justiça – detalhado a partir de 

um texto de 2009 – torna-se plenamente aceitável. 

 O que há, então, é o início de uma divergência metodológica. Nesse sentido, 

concorda-se com a análise de PABLO HOLMES, autor de texto que foi amplamente 

explorado no início da dissertação, posto que se observa, no interior das reflexões de AXEL 

HONNETH, que culminam numa divergência de fundo metodológico, que culmina num 

processo de ruptura
210

. No ponto específico que toca o problema da democracia, PABLO 

HOLMES também evidencia as diferenças entre ambos os autores, ao apontar os pontos de 

partida teóricos de ambos em relação ao direito, ao afirmar a existência de diferenças 

fundamentais, a despeito de uma ligeira semelhança de contornos, entre os fios condutores 

das visões dos dois autores
211

.  

                                                           
210

 Resgata-se aqui a assertiva de Holmes: Ao darmos atenção, no começo do artigo, à distinção entre 

moralidade e eticidade na obra de Habermas e nas teorias do reconhecimento, queríamos exatamente 

indicar que, embora a ruptura metodológica entre ambos comece na fonte concreta dos diagnósticos 

normativos da teoria crítica – nessa identificação das experiências morais e locais de desrespeito –, ela 

remonta a um nível filosófico em que a moralidade perde o caráter de fonte última da normatividade, sem 

perder seu papel de fonte crítica, o que se dá, entretanto, apenas mediante um diagnóstico do tempo 

moderno, de modo que é a eticidade que ganha a prevalência metodológica. Ao mesmo tempo, se a eticidade 

se torna a única ferramenta com que pode contar a teoria crítica para apontar experiências sociais como 

patológicas, uma teoria de sociedades modernas capitalistas teria de se apoiar em um diagnóstico capaz de 

delinear as condições de integração saudável sob essas circunstâncias. É aí que emerge, então, a intuição de 

Honneth acerca de uma Eticidade Formal. Esse conceito teria capacidade de dar atenção a formas de 

injustiça social que, na teoria habermasiana, poderiam ser tratadas apenas de modo incompleto. Para uma 

comparação desses dois níveis de uma crítica da sociedade, passemos então a uma breve análise dos dois 

modelos de Estado Democrático de Direito. Se para Habermas, porém, o Estado assume a forma de uma 

autorregulação da sociedade por meio de um desdobramento (Entfaltung) dos potenciais coordenativos da 

ação comunicativa, para Honneth este parece tomar a forma de um liberalismo teleológico que diagnostica 

as condições atuais da ideia de liberdade”. HOLMES, Pablo. Op. Cit., p. 145. 
211

 Novamente recorre-se ao texto de Pablo Holmes, que assevera que: “Para Honneth, o direito, ao menos 

como este se apresenta na modernidade ocidental, é algo bem parecido ao que significa no interior da teoria 

do discurso, algo que pode ser um elemento na interpretação que tente ver em sua obra uma continuação da 

habermasiana. Com efeito, à medida que vão sumindo, graças às pressões de indivíduos que questionam 

seus fundamentos normativos, as estruturas tradicionais de reconhecimento, surge uma forma igualitária de 

consideração recíproca. Essa nova forma de solidariedade funciona de modo reflexivo, regulando tanto as 
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 Tais divergências ficam claras nos esboços que HONNETH traz acerca de uma teoria 

da justiça com base no reconhecimento que – é necessário dizer – se mantém fiel à Teoria 

Crítica tanto por efetuar um diagnóstico do tempo presente que objetiva a verificação das 

condições de realização da emancipação humana, quanto por manter vivo o esforço, já 

evidenciado em outros pontos deste trabalho, de harmonizar teoria e práxis.  

No que antecedeu, eu reiteradamente apontei que os sujeitos dependem do 

reconhecimento tanto de suas necessidades como de suas convicções e 

habilidades para poderem participar autonomamente da vida social; não basta 

conceber sua autonomia tão somente como resultado do respeito intersubjetivo 

por sua competência racional de formar juízo e tomar decisão; ao contrário, é 

necessária adicionalmente uma valorização da natureza particular de suas 

necessidades e de seu desempenho individual. Somente quando cidadãs e 

cidadãos puderem saber-se hoje estimados e reconhecidos em todos estes 

elementos de sua personalidade, eles estarão em condições de se apresentarem 

publicamente com autoestima e de se empenharem pelas suas respectivas 

carreiras. Por isso, pois, o processo reconstrutivo que acabo de apresentar como 

método de justificação desta teoria alternativa da justiça não pode limitar-se a 

desvendar o princípio de reconhecimento da relação jurídica já estabelecida; 

enquanto nela os sujeitos se respeitam reciprocamente em sua competência para 

a formação reflexiva de juízos, subsistem ainda outras relações de 

reconhecimento, igualmente significativas, que permitem ao indivíduo 

experimentar ser valorizado também em suas necessidades e habilidades. Se ela 

efetivamente deve desbravar todas as condições sob as quais os sujeitos hoje 

podem alcançar a autonomia, a reconstrução normativa deve estar voltada a todo 

este espectro de relações sociais recíprocas sob as quais os sujeitos hoje podem 

alcançar a autonomia; ao lado das relações jurídicas, portanto, ao menos as 

relações familiares íntimas e as relações sociais de trabalho necessitam também 

ser tomadas como objeto de nossa teoria da justiça. Mesmo que as cidadãs e os 

cidadãos só possam interferir muito limitadamente nas esferas indicadas através 

da legislação democrática, também suas condições de reconhecimento se 

revelam como significativas para as questões de justiça, pelo fato de elas em 

grande medida corroborarem para o sucesso ou fracasso da autonomia 

individual
212

. 

 Isso não facilita o trabalho do pesquisador, afinal a pergunta inicial permanece, por 

ora, sem solução. Ou melhor: seria temerário, e por demais simplista, responder a essa 

questão com base em elementos textuais que ainda não foram devidamente condensados a 

partir de um objetivo comum de compreensão, centralizado numa obra seminal. Afinal, 

                                                                                                                                                                                
condutas como a sua própria produção por meio do critério de universalidade que torna todos 

comprometidos com as normas, simultaneamente como seus autores e destinatários; uma esfera que é aquela 

mesma que Habermas descreve como própria de um “sistema de direitos fundamentais” construída 

mediante uma dialética entre a igualdade jurídica formal e material. Ou seja, que leva a uma evolução do 

Estado de Direito no sentido de uma ampliação das capacidades participativas formais de interferir como 

autor de normas e de uma ampliação, ao mesmo tempo, dos meios necessários ao exercício efetivo daquelas 

capacidades. Na história das sociedades modernas, esse fenômeno ter-se-ia materializado numa ampliação 

do catálogo de direitos no sentido da criação de direitos sociais capazes de prover aos indivíduos um 

mínimo de bens que os fizessem aptos a participar do processo político, algo que é acompanhado no rastro 

de Marshall. Mas, se, para Habermas, esse processo é compreendido sempre a partir de uma prioridade da 

moral sobre a eticidade, em Honneth é essa última que adquire prevalência, ao menos metodológica‖. 

HOLMES, Pablo. Op. Cit., p. 148. 
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 HONNETH, Axel. A textura da justiça – sobre os limites do procedimentalismo contemporâneo. In. 

Civitas – Revista de Ciências Sociais, v. 9, n. 3. Porto Alegre: EDIPUCRS, set-dez/2009, p. 364. 
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sobre o tema da democracia, o que há são apenas poucos textos, que dão, em conjunto com 

outros, apenas pistas a respeito do entendimento do autor sobre o tema, ao contrário das 

reflexões de HABERMAS, que, além de estarem concentradas em uma obra específica, 

foram objeto de inúmeros comentários, críticas e desenvolvimento ao longo dos quase 20 

anos da edição de Direito e Democracia. É a consequência que se assume pela escolha de 

se trabalhar a partir das ideias de um autor ainda vivo e produtivo. 

 É por isso que este trabalho conclui que o quadro indicativo do tema da 

democracia, no pensamento de Axel Honneth, dá claros sinais do sentido para o qual 

caminhará o percurso intelectual do autor que, ao que parece, ainda está por concretizar 

uma teoria da justiça. Curiosamente, ele o faz dentro de um movimento semelhante àquele 

realizado por HABERMAS, que num primeiro momento consolidou uma contribuição teórica 

densa (a teoria da ação comunicativa) para, depois, lançar-se ao desafio de pensar o 

problema da democracia.  

 Isso torna o estudo das ideias de AXEL HONNETH premente às reflexões encetadas 

nas teorias contemporâneas da justiça e, naquilo que importa ao contexto de 

desenvolvimento deste trabalho de conclusão, ao horizonte de investigação localizado na 

Filosofia e na Teoria Geral do Direito. 

 Afinal, rearticular o problema da democracia a partir do referencial teórico da luta 

por reconhecimento significa repensar inúmeras etapas de análise e crítica, tanto da 

democracia contemporânea, localizada ou não na realidade brasileira, quanto em temas-

chave para o mundo moderno, tais como indivíduo, sociedade civil, comunidade, Estado, 

produção da normatividade, Direitos Humanos, movimentos sociais e outros tantos, já 

mencionados no decorrer deste trabalho. Por essa razão, sem dúvida, essa atualização é 

imperiosa para que seja mantida viva a tradição da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, 

ou seja: o olhar sobre o contemporâneo, na forma de um diagnóstico do tempo, a 

orientação para a emancipação, e labor em torno da atualização das formas de lidar com o 

binômio entre teoria e práxis. 
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