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RESUMO 

Tendo em mente os desafios oferecidos pelo tempo em que vivemos que 

torna o mundo globalizado, apresenta-se a questão: existe alguma possibilidade 

positiva de resposta que busque privilegiar a intersubjetividade contida no conceito 

de luta por reconhecimento, preservando e inserindo as biografias individuais dentro 

de uma sociedade solidaria e que tenha por principio a pluralidade, desta forma 

tornando o mundo um espaço onde se possa viver de maneira mais igualitária? Este 

texto pretende apontar para caminhos que tornem esta resposta afirmativa. No 

transcurso desta pesquisa aparecem questões de como se dá o desenvolvimento do 

sujeito da esfera objetiva até a esfera efetiva e absoluta, dentro da teoria hegeliana. 

Ainda: como as dimensões privadas, publicas e jurídicas se formam? Como é 

possível que a vontade de pessoas livres se objetivem em um contrato? 

Para responder a estas questões servirão de recursos os textos hegelianos 

da Real Philosophie, o Sistema de Eticidade e a Fenomenologia do Espírito. O papel 

da Luta por Reconhecimento de Axel Honneth será de atualização do conceito de 

reconhecimento, através do aprofundamento da intersubjetividade também dentro da 

esfera do Estado. 

Palavras-chave: Luta. Reconhecimento. Hegel. Honneth. Intersubjetividade 



 

ABSTRACT 

Bearing in mind the challenges offered by the time we live in, which makes the 

world globalized, a question comes to light: is there any possibility of positive 

response that privileges intersubjectivity contained in the concept of struggle for 

recognition, preserving and adding the individual biographies within a society based 

in solidarity which has the plurality as a principle, thereby making the world a place 

where people can live more equitably? This paper seeks to point ways to make this 

answer in the affirmative. In the course of this research questions appear to us the 

development of the subject of the objective sphere to the effective sphere and 

absolute, in the Hegelian theory. Also: how are public, private and legal dimensions 

formed? How can it be made possible to free people´s will to materialize as a 

contract? 

The resource material to answer to answer those questions were Hegelian 

texts: Realphilosophy, the System of Ethics and the Phenomenology of Spirit. The 

role of Struggle for Recognition by Axel Honneth will be to update the concept of 

recognition, through the expanding of intersubjectivity also within the state´s sphere. 

Keywords: Struggle. Recognition. Hegel. Honneth. Intersubjectivity 
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1 INTRODUÇÃO 

Percebo que o tempo em que vivemos está repleto de desafios. Entre eles 

destaco a possibilidade de vivermos sobre a constante pressão de valores 

neoliberais estabelecidos e cultuados como sagrados. Também a subtração das 

capacidades individuais em contraponto com uma crescente exigência social da 

obtenção de uma posição econômica privilegiada, a hipervalorização da acumulação 

de valores materiais, que em grande medida, colocam a vida humana como um 

comódite e que desta maneira a própria vida fica afetada pela especulação 

financeira, sem que se tome consciência, e ainda menos, que se tome partido nas 

consequências disso. Iniciando a reflexão sob este ponto de vista, percebo a 

necessidade de nos apropriarmos dos mecanismos sociais que fazem com que a 

alienação se dê neste formato e que frente a estas realidades, de alguma maneira, 

trabalhemos para que tais acontecimentos fiquem no passado de um contexto 

histórico: como uma lição aprendida, a qual, dedicamos nosso trabalho para que não 

mais volte a posição central em tempos vindouros. 

Vencer este desafio, em meu ponto de vista, deve iniciar-se com a 

compreensão dos fatores que compuseram a sociedade em que vivemos, os fatores 

que nos trouxeram historicamente até aqui, para que desta maneira possamos 

analisá-los, e realizar a apropriação deles. A utilização destes mecanismos para que 

possamos construir uma virada histórica me parece fundamental. A realização da 

construção de uma nova história político filosófica deve se iniciar, não com uma 

desconstrução do que está estabelecido, mas como o manejo do instrumental atual 

para que de maneira imanente possamos atualizar as relações sociais de forma a 

comportar a riqueza plural de nossa sociedade, assim visando a transformação do 

cenário atual. Intuo que colabore para esta atividade o estabelecimento de uma 

filosofia brasileira que se afirme em sua identidade e que de maneira positiva 

mantenha um relacionamento vivo com as demais contribuições de outros países, 

mas que toda a contribuição externa sirva para a reflexão, engrandecimento e 

afirmação da identidade brasileira e que, as contribuições estrangeiras não sejam 

utilizadas como cartilha a ser seguida. 

Desta maneira, é importante percebermos o problema que está proposto: 

quais são os mecanismos que compõem a axiologia hegemônica? Como nos 

apropriarmos dos instrumentos que realizam a alienação social, e 
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consequentemente o esvaziamento axiológico? Uma vez que consigamos nos 

apropriar do aparato instrumental: como manejá-los a fim de termos uma sociedade 

mais igualitária, onde o ser humano saia da condição de mero comódite e assuma 

seu papel de construtor histórico e social dentro seu tempo? 

Creio que seja possível buscar as respostas a estes problemas dentro do 

conceito de Luta por Reconhecimento na filosofia do jovem Hegel, principalmente no 

Sistema da Eticidade, na Realphilosophie e na filosofia mais madura da 

Fenomenologia do Espírito em especial o capítulo IV.A. Também me parece 

produtivo a utilização de parte do texto Honnethiano: Luta por Reconhecimento. 

Pois, que me parece muito elucidativa a atualização realizada por Honneth no 

conceito do reconhecimento e também as possibilidades de utilização do mesmo 

para a propositura de resolução das questões que estão em foco. Creio que a 

teorização a ser realizada seja bastante densa, mas necessária para que possamos 

concluir o intento de maneira satisfatória. Entretanto, apesar de considerar 

importante, tendo em vista o tempo para preparar este trabalho e a diversificação do 

tema, os problemas relacionados com o desrespeito tratados por Honneth não 

entrarão no escopo deste trabalho. 

Em assim sendo, organizo a reconstrução histórica buscando as bases da 

filosofia social moderna estabelecida em grande medida por Maquiavel e Hobbes, 

este último que trabalha dentro da tradição contratualista (que não será abordada 

diretamente neste trabalho), modelo ao qual o Hegel do Sistema de Eticidade se 

opõe diretamente e busca a atualização em um formato de reconciliação de 

consciências individuais intersubjetivamente conectadas a qual o autor chama de 

Eticidade Natural. Destaca-se neste texto também o conceito de “Crime” que o autor 

percebe como sendo responsável pela ampliação da esfera do direito. Adiante no 

desenvolvimento verificamos a relação de reconhecimento dentro da 

Realphilosophie, que ganha mais complexidade e a introdução do espírito que se 

realizará de forma subjetiva, efetiva e absoluta no transcurso das relações sociais, 

que iniciam na família, percorrem as relações sociais até culminar no 

estabelecimento do Estado. Ainda dentro do sistema hegeliano realizo a verificação 

do conceito de reconhecimento dentro da Fenomenologia do Espírito no complexo 

capitulo IV, principalmente na parte A, onde o autor vai trabalhar sobre o viés da luta 

por reconhecimento dentro do desdobramento da consciência-de-si. É possível 

perceber nos três textos o papel da luta de vida e morte dentro da teorização 
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realizada pelo autor, também com um relativo enfraquecimento da intersubjetividade 

na luta por reconhecimento, que no último texto será tratado para demonstrar como 

se dá a formação do espírito. A contribuição hegeliana é fundamental para que se 

compreenda o que adiante será exposto por Honneth, por isso recomendo 

fortemente o aprofundamento nestes textos a quem pretender seguir a trilha da luta 

por reconhecimento. 

Seguindo na exposição do desenvolvimento do texto, me socorro com 

Honneth para compreender a atualização que este realiza no conceito de luta por 

reconhecimento, ampliando a intersubjetividade deste de forma teórica e empírica 

utilizando para esta finalidade os trabalhos de Mead, principalmente para teorização 

da esfera de relacionamento intersubjetiva denominada de esfera do “Amor”. Após 

este trabalho Honneth apresenta a complexa atualização da esfera “Direito” que vai 

apresentar as “propriedades estruturais que o reconhecimento jurídico assumiu” 

divididas entre reconhecimento jurídico e estima social. A esfera da solidariedade 

receberá grande aporte teórico sobre as considerações referentes à estima social. 

Tenho consciência que este é um pequeno trabalho que tem uma grande 

pretensão. Gostaria que este fosse o primeiro passo no desenvolvimento de um 

trabalho que vai se desenrolar no amadurecimento da vida acadêmica. Dito isso, e 

uma vez tendo conseguido realizar esta pesquisa pretendo ser capaz de concluir 

este texto com minhas considerações a respeito da possibilidade de responder as 

questões postas acima. Fica a expectativa de que possa contribuir para a 

construção de uma sociedade com uma identidade própria que se faça respeitar e 

que tenha grandeza suficiente para conviver com os desafios de uma pluralidade 

que o mundo globalizado neoliberal apresenta. 

Muito obrigado! 
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2 – CONCEITO DE RECONHECIMENTO EM HEGEL 

Nos textos de Maquiavel e Hobbes já é possível ver o importante papel da 

Luta, para filosofia social moderna. Hobbes trata a luta em um nível de auto-

preservação física, num sentido de luta de todos contra todos. Em Hegel podemos 

perceber que o foco desta luta se coloca em nível anterior chamado “Eticidade 

Natural” que transfere o foco para as relações intersubjetivas de reconhecimento e 

que, só a partir destas, podem chegar a qualquer outro tipo de relação1. 

É importante perceber como Hegel trata a luta por reconhecimento e o papel 

que confere a este conceito perpassando os textos do Sistema de Eticidade e da 

Realphilosophie até a filosofia do espírito. 

 

2.1 – O RECONHECIMENTO NO SISTEMA DE ETICIDADE 

Pensemos neste ponto que para Hegel a resposta da filosofia social moderna 

vigente, não é mais suficiente para responder as questões da formação moral do 

indivíduo, da sociedade e do Estado. Descartada a luta por auto-conservação da 

questão, fica a pergunta: Como está teorizada a “estrutura interna das formas de 

relação ética” ou o “primeiro” da socialização humana em Hegel? O autor toma a 

“doutrina do reconhecimento de Fichte”2, e adiciona a ela a tensão de um 

reconhecimento recíproco, onde dois sujeitos, conscientes de suas individualidades 

conflitam entre si, em um processo de tensão e conciliação constantes. Desta 

maneira Hegel resolve um importante problema. Até então a eticidade estava para 

fora do sujeito e resolvida externamente pela imposição de regras estabelecidas 

pelo Estado. Com a teorização hegeliana, a eticidade surge de uma necessidade de 

conciliação de conflitos, motivadas por uma intersubjetividade que se dá entre os 

sujeitos, que percebem a necessidade um do outro para que tenham reconhecida a 

própria “individualidade humana” de cada um. Todo este processo Hegel descreve 

dentro de seu Sistema da eticidade no conjunto da “Eticidade Natural”. Este conjunto 

se estabelece desde o reconhecimento de características inter-humanas, passando 
_____________ 

1
 HONNETH, p. 47 ss 

2
 Ibid., p. 45 
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pela relação entre pais e filhos, o trabalho de educação realizado pelos pais, até que 

uma negatividade, dada a necessidade de socialização, se estabeleça evoluindo 

para universalização jurídica, que está colocada sob a necessidade regulatória dos 

processos de troca e propriedade até a realização de contratos. 

Outro conceito importante para este momento da teorização de Hegel é a 

definição de “Crime3” que nestes escritos ainda não aparecem totalmente maduros, 

mas pode-se depreender a partir do ato de roubo que Hegel compreende a ação 

criminosa com um ato que se contrapõe a abstração estabelecida na esfera jurídica 

onde o criminoso procura estabelecer sua subjetividade ainda não reconhecida 

intersubjetivamente. Assim o Crime toma a função da busca pelo reconhecimento 

intersubjetivo da subjetividade que ainda está fora do sistema de eticidade. 

O roubo não atinge a propriedade e o direito a propriedade em si apenas, mas 

atinge diretamente a pessoa4, que através da luta de vida e morte percebe que sua 

demanda refere-se à integridade, não somente de suas posses, mas da identidade 

da pessoa e do ataque à honra5, assim, a luta se dá novamente como necessidade 

_____________ 
3
 Conforme trecho anterior do texto, coloquei que o conceito de crime ainda não está maduro 

na obra O Sistema da Vida Ética, Hegel vai apresentar o conceito de crime de maneira mais 

sofisticada na obra Filosofia do Direto, ainda que suprassumindo o que anteriormente fora escrito o 

autor irá apresentar a propriedade como objetivação da vontade: “Que na propriedade minha vontade 

se coloque em uma Coisa exterior, nisso reside que, igualmente enquanto está refletida nessa Coisa, 

ela é apreendida nela e é posta sob a necessidade. A vontade pode, nisso, de uma parte, sofrer 

violência em geral, de outra parte, pela violência fazer um sacrifício ou uma ação, enquanto condição 

de uma posse ou de um ser positivo qualquer, – a vontade pode sofrer coação”. HEGEL, 2010, §90. 

Desta maneira, quando o crime ocorre, na forma de roubo, fraude, ou outras, está sendo realizada 

uma violência sobre a vontade alheia. Isso já é suficiente para o desencadeamento do processo de 

inserção da vontade do criminoso dentro do sistema de eticidade. “Dado que somente pode ser 

lesada a vontade sendo-aí, mas essa no ser-aí entrou na esfera de uma extensão quantitativa, assim 

como das determinações qualitativas, por isso é diversa, assim constitui igualmente uma diferença 

para o aspecto objetivo do crime, se esse ser-aí e sua determinidade em geral são lesados em toda a 

sua extensão, com isso, na infinitude igual a seu conceito (como no homicídio, na escravidão, na 

coação em matéria de religião etc.), ou apenas segundo uma parte, assim como segundo qualquer 

determinação qualitativa”. HEGEL, 2010, §96. 

4
 A definição de Hegel para pessoa é a de “sujeito juridicamente capaz”: O indivíduo que age 

deve ser reconhecido como pessoa do Direito pela sua capacidade legal. WEBER, p. 61 

5
 Quando no sistema de eticidade Hegel fala do roubo apresenta o conceito de Honra: “Mas 

porque a esta indiferença se contrapõe a abstração da particularidade lesada, então é também por 
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de um reconhecimento intersubjetivo das particularidades subjetivas, se bem, que 

agora, com um avanço: o sujeito não se percebe como um átomo isolado neste 

sistema, mas como um membro de um complexo de relações intersubjetivas que 

buscam reconhecimento intersubjetivo social e jurídico. 

A importância do Crime para Hegel se dá justamente pelo ato prático e 

reflexivo contido na Luta de Vida e Morte, que amadurece as relações de eticidade e 

faz com que as relações passem da eticidade natural para a eticidade absoluta e a 

partir disso constitua-se uma “comunidade de cidadãos livres”.6 

Para que todo o processo intersubjetivo de reconhecimento da eticidade 

natural até a eticidade absoluta possa ocorrer, Hegel precisa utilizar a categoria de 

“intuição recíproca” onde cada indivíduo “se intui em cada um como a si mesmo”7. 

Esta é uma etapa que Hegel coloca como que fazendo parte da constituição 

humana, logo está apoiado em um conjunto categorial aristotélico em que a 

necessidade de reconhecimento intersubjetivo e socialização residem no intimo 

humano. 

Antecipando os passos que serão dados na Realphilosophie, Hegel começa o 

movimento de migração do referencial aristotélico para uma referencial apoiado na 

consciência, a natureza não é agora a realidade. A partir deste momento a natureza 

será o que na realidade se opõe ao espírito. Trata-se agora a natureza como 

natureza pré-humana ou natureza física8. Assim, o desenvolvimento da “luta por 

reconhecimento” ganha um viés diferenciado onde o papel da luta serve para a 

                                                                                                                                        

 

 

isso que aquele é idealmente posto, e o que é lesado é a honra. Graças à honra, o singular torna-se 

um todo e algo de pessoal, e a negação aparente do singular apenas é a violação do todo, e assim se 

introduz o combate da pessoa total contra a pessoa total.” HEGEL, 1991, p. 48 

6
 HONNETH, p. 57 

7
 “Visto que o povo é a indiferença viva e toda a diferença natural está aniquilada, o indivíduo 

intui-se em cada qual como a si mesmo, e chega à mais elevada objetividade de sujeito; e justamente 

deste modelo a identidade de todos não é uma identidade abstrata, não é uma igualdade da 

cidadania, mas uma igualdade absoluta e uma igualdade intuída, que se exibe na consciência 

empírica, na consciência da particularidade; o universal, o espírito, é em cada um e para cada um 

mesmo enquanto singular.” HEGEL, 1991, p. 55 

8
 HONNETH, p. 62 
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formação do espírito mediado pelos meios de linguagem, instrumentos e bens 

familiares. Agora o conflito migra para o campo da consciência que pretende se 

reconhecer como totalidade e pretende ser reconhecido como totalidade nas outras 

consciências. Sendo que a consciência só pode perceber-se reconhecida na outra 

através das demonstrações por parte de uma reação prática da outra consciência 

contra a minha consciência. Dentro deste ambiente se forma o “espírito do povo” 

como universalização social do reconhecimento recíproco. 

O movimento de Hegel do referencial aristotélico9 para a filosofia do espírito 

faz com que a luta por reconhecimento perca, nesta virada, o caráter de formação 

da consciência individual, mantendo a função comunitarista10. 

 

2.2 – O RECONHECIMENTO NA REALPHILOSOPHIE 

Como dito anteriormente, a partir deste momento, Hegel fixa seu objetivo de 

trabalho na filosofia da consciência, e este ponto irá determinar o desenvolvimento 

de todo seu trabalho posterior. Aqui Hegel teoriza o espírito11 a partir do conceito de 

_____________ 
9
 Pode-se perceber que a relação de Hegel com a natureza no Sistema de Eticidade, é 

bastante diferente da relação que Hegel tem com a natureza na Realphilosophie. No Sistema de 

Eticidade trata a natureza como o que é, como pura indefinição e tem um sentido teleológico de que 

há uma razão para o que é ser como é em função de um fim determinado, a percepção da lógica 

aristotélica também aparece na forma da percepção de Hegel da potencia ética que se atualiza em 

efetividade: herança Aristotélica: “A primeira potência é a vida ética natural enquanto indiferenciação 

da mesma, ou o ser-subsumido do conceito na intuição; portanto, a natureza mesma.” HEGEL, 1991, 

p. 16 ss – Na Realphilosophie, a natureza já é vista como Matéria Absoluta, ou pura indeterminação 

ou Espírito puro, uma vez é o que se contrapõe a toda a determinação, toda a mediação, toda a 

compreensão do que seja a própria natureza. HEGEL, 2006, § 4. 

Honneth percebe em Hegel o “referencial aristotélico”, pois tem uma abordagem teleológica 

da constituição das esferas sociais (estamentos) e a importância da polis para a formação do 

individuo, ou como diz Hegel: “o povo [...] por natureza [é] anterior ao indivíduo; pois, se o indivíduo 

não é nada de autônomo isoladamente, então ele tem de estar, qual todas as partes, em uma 

unidade com o todo.” HONNETH, p. 43 

10
 Ibid., p. 66 

11
 A definição de Hegel para o Espírito inicia com a capacidade de autodiferenciação no 

processo de inteligência, na nominação, no ser-para-si, ser-em-si e para-si (entendimento, juízo e 
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Fichte e com este conceito vai trabalhar a construção da realidade como um 

processo que: 

“subjaz a todo processo como uma lei de formação sempre igual é 
aquele movimento de exteriorização e de retorno a si mesmo, em 
cuja repetição permanente o espírito se realiza passo por passo12.” 

 

Hegel dará pistas do desenvolvimento da estrutura de seu trabalho dividindo 

em três grandes áreas: Lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito onde 

dentro destas três partes o espírito será exposto como sua constituição interna13, 

sua exteriorização na objetividade da natureza e no retorno à esfera da 

subjetividade14. A partir daí Hegel apresenta a intenção de partir da formação do 

espírito na consciência humana até o ponto em que as relações sociais bem-

sucedidas chegam à constituição das estruturas institucionais e conseqüentemente 

do estado. O processo está voltado totalmente na reflexão da consciência e do 

espírito sobre si mesmos, que inicia no espírito subjetivo e vai até o espírito 

absoluto, passando pelo espírito efetivo. 

A partir deste ponto Hegel vai colocar quais são as experiências necessárias 

que o espírito subjetivo deve realizar até chegar ao espírito efetivo. As etapas serão 

da intuição, imaginação, até a representação lingüística. Para que o processo se dê 

satisfatoriamente ainda é necessário o movimento de auto-objetivação. Neste 

processo a vontade tem papel fundamental, vontade para Hegel aqui significa a 

intenção de colocar-se como relação prática com o mundo, não apenas como auto-

objetivação, mas como experiência de si mesmo em um objeto em ação15. 

                                                                                                                                        

 

 

silogismo). O espírito em Hegel é o próprio processo de colocar-se para fora e retornar a si mesmo. 

HEGEL, 2006, § 186 ss 

12
 HONNETH, p. 69 

13
 Arte, religião e ciência. Com estas definições Hegel conclui o texto. HEGEL, 2006, § 278 ss 

14
 Ibid., § 186 ss 

15
 Aqui Hegel trata do trabalho de nomear, e colocar estes nomes na memória, depois refletir 

sobre a ação que se está realizando, e então chegar à percepção de que se está tratando do próprio 

espírito como objeto: “Este trabalho, por conseguinte, é a primeira operação interna sobre si mesmo, 

uma ocupação totalmente insensorial e o começo da livre ascensão do espírito, pois aqui se tem a si 

por objeto”. HEGEL, 2006, § 195 
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Hegel coloca aqui a tríade: trabalho, instrumento e objeto, como sendo 

responsável pela auto-experiência instrumental do sujeito, o trabalho age para a 

cisão do eu que é impulso16. O sujeito protela a satisfação do desejo através da 

produção do objeto que logo satisfará o desejo. Neste processo, tem função o 

instrumento que atenua a necessidade de emprego de força para atingir a 

satisfação. Este processo tem o papel de colocar o sujeito no mundo, como ser que 

interage com o mundo. O sujeito faz-se coisa através do trabalho, que é uma 

atividade realizada por autocoerção. 

Após a etapa da atividade instrumental Hegel parte para a relação sexual, 

onde vê um saber-se-no-outro. Na relação sexual Hegel utiliza um princípio de 

reflexividade, onde apenas o sujeito que reconhece o seu parceiro de interação 

como pessoa, pode este também ser considerado como pessoa. A etapa sexual é a 

primeira forma de unificação dos sujeitos opostos uns aos outros17. Aqui se pode 

perceber que também a identidade do sujeito está vinculada ao reconhecimento 

intersubjetivo que requer reciprocidade. Como dito a esfera amorosa é apenas o 

primeiro passo para a intersubjetividade, não é o próprio sistema de eticidade, nem 

tem a força de sustentá-lo, também não é suficiente para que o sujeito se perceba 

como uma pessoa de direito, uma vez que as tensões dentro da família não estão 

estabelecidas desta forma. Contudo, a relação afetiva familiar já instrumentaliza 

Hegel a teorizar frente à “guerra de todos contra todos” hobbesiana. Hegel faz o 

primeiro convívio social colocando séries de identidades familiares semelhantes no 

que ele chama, também, de estado de natureza, e que deve ser mediado pelo direito 

natural, que lhes regula direitos e deveres. Até aqui o problema é o mesmo 

apresentado pela tradição da filosofia social moderna: como se chega a estes 

direitos e deveres intersubjetivamente postos? A resposta de Hegel é que:  

“O direito é a relação da pessoa em seu procedimento para com o 
outro, o elemento universal de seu ser livre ou a determinação, 
limitação de sua liberdade vazia. Essa relação ou limitação, eu não 
tenho por minha parte de maquiná-la ou introduzi-la de fora o próprio 
objeto é esse produzir do direito em geral, isto é, da relação que 
reconhece. No reconhecer o si cessa de ser esse singular; ele está 
juridicamente no reconhecer, isto é, não está mais em seu ser-aí 
imediato. O reconhecido é reconhecido como válido imediatamente, 
por seu ser, mas precisamente esse ser é gerado a partir do 
conceito; é ser reconhecido. O homem é necessariamente 

_____________ 
16

 Neste ponto Hegel conceitualiza o trabalho, a ferramenta e o objeto. Ibid., § 206 

17
 Ibid., § 210 
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reconhecido e é necessariamente reconhecente. Essa necessidade é 
a sua própria, não o nosso pensamento em oposição ao conteúdo. 
Como reconhecer, ele próprio é o movimento, e esse movimento 
supera justamente seu estado de natureza: ele é reconhecer18”. 

 

Partindo deste ponto Hegel pode afirmar que o contrato se dá por causa de 

um conhecimento implícito de direito e assim elevá-las a uma relação jurídica 

intersubjetivamente partilhada19. Desta forma depreende-se uma luta por 

reconhecimento e não uma luta por autoafirmação. 

Em contraposição ao estado de natureza de luta de todos contra todos, Hegel 

propõe a luta por reconhecimento, uma vez que percebe a falta de teorização no 

estabelecimento do contrato na proposta de Hobbes. Hegel percebe que o contrato 

surge entre sujeitos que se reconhecem intersubjetivamente como pessoas de 

direito antes da formação do próprio contrato. Para Hegel no fato de reconhecer está 

inscrita a mediação que ocorre entre os sujeitos que partem para a esfera jurídica 

intersubjetivamente partilhada. Segundo Hegel a reação se dá, não em função do 

medo, mas por causa da percepção de ser ignorado por seu parceiro. 

Deste quadro referencial surge a percepção de que os sujeitos além de uma 

esfera intersubjetiva também partilham de uma dependência bicondicional de 

reconhecimento. Um sujeito depende do outro para que o reconhecimento se efetue. 

Por tanto a luta de todos contra todos não pode teorizar o surgimento da pessoa de 

direito nem, tampouco a efetivação do contrato. O contrato se dá em função da 

percepção que a aniquilação do outro é aniquilação do próprio objetivo, no caso, o 

reconhecimento. Hegel coloca a experiência de luta de vida e morte com uma 

experiência de saber do puro si-mesmo, como “saber da vontade”20 o perceber de 

um outro como pessoa de direito, uma experiência onde o que importa realmente é a 

reação prático-moral que será desencadeada. 

_____________ 
18

 Ibid., § 215 

19
 Ibid. 

20
 “Mas, para que ele valha como absoluto, é preciso que ele mesmo se apresente absoluto, 

como vontade, Isto é, como uma vontade para a qual vale não mais seu ser-aí, que ele tinha como 

posse, mas esse seu ser-para-si sabido, cujo ser tem o puro significado do saber de si e desse modo 

vem à existência. Mas tal apresentar-se é o superar, efetuado por si mesmo, do ser-aí que lhe 

pertencia por si mesmo”. Ibid., § 221 
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Desta forma está finalizado o processo de formação do espírito subjetivo, cujo 

conjunto de experiências desenvolvidas neste processo culminará no espírito 

efetivo, que é a coagulação de todos estes processos juntados a esfera do direito, é 

um suprassumir21 de todos os processos do espírito subjetivo até o espírito efetivo, 

desencadeado pela luta por reconhecimento. 

Assim sendo, Hegel coloca as instituições de: propriedade que é imediata, e 

troca como sendo parte do reconhecimento intersubjetivo das relações jurídicas, 

onde a propriedade está inscrita e que será mediatizada finalmente através da 

formulação do contrato que “adquire a forma reflexiva de um saber linguisticamente 

mediatizado22”. 

Dentro do sistema hegeliano a quebra do contrato remonta uma volta do 

sujeito ao estagio egocêntrico que ocorre antes da formação da sociedade civil, 

assim, torna-se legitima a coerção para que o contrato seja mantido. A colocação de 

Hegel denota que o autor não leva em conta a possibilidade de falsidade no 

contrato. O contrato se daria entre duas pessoas de direito, livres e de boa fé. 

“Minha palavra tem de valer, não por razões morais de que eu 
permaneço igual a mim internamente, que não devo alterar meus 
princípios, minha convicção e assim por diante, mas porque eu posso 
alterá-los; mas minha vontade existe como vontade reconhecida. Eu 
não só me contradigo como também contradigo que minha vontade é 
reconhecimento. Não se pode fiar em minha palavra, isto é, minha 
vontade é meramente minha, mera opinião [...] Eu sou forçado a ser 
pessoa23”. 

 

Esta coerção que o direito exerce sobre a vontade do sujeito, que já se 

reconhece pessoa, é para Hegel a explicação do crime, que se dá justamente como 

forma de luta por reconhecimento da personalidade que ainda não foi reconhecida 

na sua empresa. Desta forma, pode-se depreender que quando a luta por 

reconhecimento, no processo de crime, fica resolvida de maneira adequada, há um 

_____________ 
21

 Suprassumir como superar conservando o que era antes. Para o aprofundamento do 

conceito de suprassumir (aufheben) sugiro a leitura do verbete suprassunção na obra de Inwood 

páginas 302 e seguintes. 

22
 “É uma troca do declarar, não mais de coisas, mas ele vale tanto quanto a coisa mesma. 

Para os dois, a vontade do outro vale enquanto tal. <A vontade voltou a seu conceito>.” HEGEL, 

2006, § 229 

23
 Ibid., § 230 
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progresso na socialização24. Assim o criminoso caracteriza-se como sendo o que 

procura o reconhecimento social da vontade própria, que deverá se formalizar como 

vontade absoluta, tendo o aspecto de ampliação das normas jurídicas, levando a 

concretização do direito que passaria de sua forma natural para a forma positiva no 

Estado ou Espírito do Povo25. 

Após a positivação do direito, a necessidade do restabelecimento do 

reconhecimento universal se dá pela Lei, que foi o reconhecimento positivado no 

Estado, e que deverá punir o crimino com a aplicação de penas. 

Desta forma, com a constituição do Espírito Efetivo, dá-se a formação do 

poder legislativo bem como os demais órgãos institucionais do Estado que é “a 

corporificação institucional do ato de reflexão pelo qual o espírito se expõe uma vez 

mais na etapa da realidade jurídica de que saíra26”. 

Com o aprofundamento desta teorização Hegel constitui um modelo de 

estado monolítico27 e monárquico sendo o estado e seus representantes os 

herdeiros dos poderes absolutos. Hegel também divide a sociedade sobre dois 

aspectos de comportamento os burgueses e os cidadãos28. Enquanto os burgueses 

se ocupam com os fins e os interesses particulares, juridicamente regulados, os 

cidadãos se ocupam com os universais, com as questões políticas do Estado, 

_____________ 
24

 Ibid., § 234 

25
 Ibid., § 235 

26
 HONNETH, p. 108 

27
 O termo monolítico refere ao Estado firmemente apoiado em um único ponto. Em meu 

modo de ver, Hegel cria um estado apoiado no poder da Lei. Este poder da Lei é absoluto. A Lei, 

sendo a concatenação de todas as vontades singulares em uma vontade absoluta, no sistema 

hegeliano, faz com que à Lei seja atribuída poderes absolutos. Assim os operadores do direito (o 

Estado e o Monarca) herdam este poder absoluto. Baseada na interpretação da leitura de HEGEL, 

2006, § 254. 

28
 Agora, esta unidade da individualidade e o geral, existem como dois extremos que são 

usualmente individualidade em si, o governo - e não uma abstração, mas estado de individualidade, 

cujo propósito é geralmente como tal - e os outros final, cujo objetivo é singular. Ambos os indivíduos 

são apresentados como um: o mesmo que cuida de si e sua família, trabalho, faz contratos, etc, além 

de trabalhar normalmente, segurando-o, finalmente, no primeiro aspecto é chamado de "bourgeois", 

no segundo "citoyen". Ela reflete a vontade geral como para a maioria de todos e é constituída pela 

expressão dada e votos dos originais, mas também aqueles que não apoiaram a opinião da maioria, 

obedecer, embora a extensão da lei ou ir contra suas convicções. HEGEL, 2006, § 261 
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embora os dois convivam sob as mesmas regras, indiscutivelmente suas finalidades 

são diferentes. 

“Eis que o Estado é a corporificação do Espírito que refletiu-se-sobre-si-

mesmo29” 

Em meu ponto de vista, frente a esta exposição histórica, para que o intento 

deste trabalho seja bem sucedido, creio que seja importante a fixação do papel da 

luta por reconhecimento em Hegel, em um primeiro momento, para que a formação 

da esfera da eticidade se de imanentemente, seja transferida de uma coerção do 

Estado para um desejo interno de reconhecimento intersubjetivo. No segundo 

momento, que possamos perceber o movimento que a luta por reconhecimento 

realiza, desde a eticidade natural, o espírito subjetivo e espírito efetivo até a 

constituição do Estado. 

Creio que se tiver conseguido cumprir com a exposição estes objetivos, boa 

parte do trabalho está realizado. 

 

2.3 – O RECONHECIMENTO NA FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO 

No capítulo IV-A da Fenomenologia do Espírito, é possível perceber a 

alteração realizada no estabelecimento do conceito de reconhecimento. O 

reconhecimento não se dá mais na esfera intersubjetiva, nem é a força propulsora 

para o desenvolvimento do espírito subjetivo até o espírito absoluto como no 

Sistema de Eticidade ou na Realphilosophie. Agora o que se percebe é que a 

consciência-de-si30 é responsável por todo o processo de desdobramento do 

espírito. Parece que de alguma forma Hegel dá sua resposta epistemológica ao 

problema das pluralidades das mentes (mesmo que este não seja o interesse do 

_____________ 
29

 HEGEL, 2006, § 254 

30
 “A descrição de Hegel da autoconsciência tem três características notáveis. Primeiro, a 

autoconsciência não é uma questão de tudo-ou-nada, mas progride através de estágios cada vez 

mais adequados. Segundo, é essencialmente interpessoal e requer o reconhecimento recíproco de 

seres autoconscientes: é ‘um Eu que é um nós, e um nós que é um Eu’ (FE, IV). Terceiro, é prática, 

assim como cognitiva: encontrar-se a si mesmo no outro, a apropriação do ser-outro, que é no que a 

autoconsciência consiste, envolve o estabelecimento e o funcionamento de instituições sociais, assim 

como a investigação científica e filosófica”. INWOOD, p. 80. 
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autor, e ainda que esta posição precise ser melhor discutida, mas este não é o foco 

deste trabalho), que anteriormente dentro da filosofia social não foram tratadas de 

maneira teórica e foram colocadas como coerção moral ou como questão a ser 

desenvolvida na filosofia prática. 

Creio que seja importante tratarmos deste capítulo para que possamos 

compreender como o conceito de reconhecimento será tratado por Hegel daí para 

frente. 

 

2.3.1 – MOVIMENTO DA CONSCIÊNCIA-DE-SI 

Pode-se perceber no capítulo IV da Fenomenologia do Espírito o movimento 

que a consciência realiza até chegar à consciência-de-si31. Para iniciar, Hegel define 

o que é o conceito32 e o que é o objeto33. Apresenta a consciência como sendo o 

que é-em-si e o que é-para-outro, sendo que é a mesma consciência, apenas o que 

muda é a forma de observação sobre a consciência. O capítulo se desenvolverá 

mostrando que este movimento se realiza para que a consciência se separe, para 

que se veja como outro e que consiga se apreender nestes dois momentos como ela 

mesma. 

A complexidade e profundidade do pensamento de Hegel são grandes, por 

isso, utiliza-se, no meu ponto de vista, da metáfora do senhor e do escravo para 

ilustrar o movimento da consciência, a interdependência entre elas e o que na 

verdade irá surgir como determinação da consciência-de-si. 

Com a intenção de demonstrar este movimento Hegel se utiliza dos capítulos 

anteriores da Fenomenologia do Espírito34, para que percebamos que os 

_____________ 
31

 Apesar de haver traduções de Selbstbewusstsein para o português como autoconsciência, 

Paulo Menezes, traz o termo como consciência-de-si. Entretanto em algumas citações para que se 

mantenha a fidelidade com o autor foi utilizado o termo autoconsciência. 

32
 Chamemos conceito o que o objeto é em si. HEGEL, 2002, § 166 

33
 Objeto o que é como objeto ou para-um Outro. Ibid. 

34
 “O ser ‘visado’ [da certeza sensível], a singularidade e a universalidade – a ela oposta – da 

percepção, assim como o interior vazio do entendimento, já não estão como essenciais, mas como 

momentos da consciência-de-si; que dizer, como abstrações ou diferenças que ao mesmo tempo 
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movimentos dialéticos ali contidos serão suprassumidos na consciência-de-si que é 

desejo, ou seja, a unificação de dois momentos: “do fenômeno e sua verdade35”. A 

consciência, que se tornou consciência-de-si, trabalha com um objeto duplo: o objeto 

da certeza sensível e da percepção, imediato, negativo; e um segundo objeto, que é 

a própria consciência-de-si, que é em objeção ao primeiro objeto, essência 

verdadeira, oposição suprassumida. 

Dos parágrafos 168 até 172, Hegel trabalha na definição do ambiente, da vida 

que é o objeto do desejo imediato, é o que se diferencia da consciência-de-si. A vida 

é universal. É infinitude. É essência simples do tempo. Desta forma a consciência-

de-si irá experimentar a independência do objeto. Apesar de toda a indeterminação, 

as diferenças subsistem dentro do sistema, assim o que se diferencia, e que está 

dentro do sistema não é o sistema, mas algo distinto, que não se dissolve no 

sistema. Estão separados, a vida e os outros. Do ponto de vista da fluidez vê-se a 

diferença como: o outro; do ponto de vista do outro: vê-se a Vida como outro. Hegel 

desenvolve estes parágrafos até chegar o momento em que a crítica imanente 

desvenda a definição de vida como um movimento, como fluidez em que se 

desenvolve e se conserva no próprio movimento que se processa constantemente.36 

                                                                                                                                        

 

 

para a consciência são nula ou não são diferenças nenhumas, mas essências puramente 

evanescentes”. Ibid., § 167 

35
 Ibid. 

36
 “No meio fluido universal, que é um tranqüilo desdobrar-se-em-leque das figuras, a vida 

vem-a-ser, por isso mesmo, o movimento das figuras, isto é, a vida como processo. A fluidez 

universal simples é o Em-si; a diferença das figuras é o Outro. Porém devido a tal diferença, essa 

mesma fluidez vem-a-ser o Outro; pois ela agora é para a diferença, que é em si-e-para-si-mesma, e 

portanto o movimento infinito pelo qual aquele meio tranqüilo é consumido; isto é, a vida como ser 

vivo. [...] a substância simples da vida é o seu fracionamento em figura, e ao mesmo tempo a 

dissolução dessas diferenças subsistentes; e a dissolução do fracionamento é também um fracionar 

ou um articular de membros. [...] Esse circuito todo constitui a vida, a qual não é o que de início se 

enunciou: a continuidade imediata e a solidez de sua essência; nem é a figura subsistente e o 

Discreto para-si-essente; nem o puro processo deles; nem ainda o simples enfeixamento desses 

momentos, mas, sim, é o todo que se desenvolve, que dissolve seu desenvolvimento e que se 

conserva simples nesse movimento”. Ibid., § 171 
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A partir do desenvolvimento do conceito da vida, Hegel vai propor o 

desdobramento da consciência-de-si, utilizando o mesmo processo que foi realizado 

para conceitualizar a vida, e para que desta maneira possamos amadurecer nosso 

conceito de consciência-de-si. Inicialmente a consciência-de-si se percebe como 

puro Eu37. Hegel irá emparelhar os conceitos utilizando o que há de comum entre 

eles: consciência-de-si é desejo38. Durante o processo de suprassumir o outro a 

consciência se dá conta que é necessário que o outro seja. Assim a consciência-de-

si só alcança a satisfação do desejo frente à outra consciência-de-si39 que é. 

Hegel finaliza esta parte que antecede a dominação e a escravidão com a 

definição de espírito40, desta maneira passamos para a parte A: Independência e 

Dependência da Consciência-de-si: Dominação e Escravidão. 

 

2.3.2 – VERIFICAÇÃO DO CONCEITO DE RECONHECIMENTO 

A densidade desta parte do texto aumenta consideravelmente, e preciso 

colocar que para mim fica a dúvida: Hegel está falando de um processo interno da 

consciência-de-si que se duplica e se vê como outra? Ou por outro lado, o autor está 

_____________ 
37

 Ibid., § 173 

38
 Neste ponto me vem muito nítida a figura do cogito de Descartes. Ibid., § 174 

39
  

a) O puro Eu indiferenciado é seu primeiro objeto imediato; 

b) Mas essa imediatez mesma é absoluta mediação: é somente como o suprassumir do 

objeto independente; ou seja; ela é desejo. A satisfação do desejo é a reflexão da 

consciência-de-si sobre si mesma, ou a certeza que veio-a-ser verdade. 

c) Mas a verdade dessa certeza é antes a reflexão redobrada, a duplicação da 

consciência-de-si. A consciência-de-si é um objeto para a consciência, objeto que 

põe em si mesmo seu ser-outro, ou a diferença de-nada, e nisso é independente. 

Ibid., § 175ss 

40
 “essa substância absoluta que na perfeita liberdade e independência de sua oposição -  a 

saber, das diversas consciências-de-si para si essentes – é a unidade das mesmas: Eu, que é Nós, 

Nós que é Eu. 

A consciência tem primeiro na consciência-de-si, como no conceito de espírito, seu ponto-de-

inflexão, a partir do qual se afasta da aparência colorida do aquém sensível, e da noite vazia do além 

supra-sensível, para entrar no dia espiritual da presença”. Ibid., § 177 
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falando de dois indivíduos e das consciências-de-si destes indivíduos? Fico tentado 

a assumir a primeira posição, pois percebo que Hegel está trabalhando no texto com 

a duplicação da consciência-de-si, e não com a relação entre os demais indivíduos. 

Sendo assim não pode haver a questão epistemologia das “outras mentes” aqui, 

pois está sendo apresentado apenas o movimento da consciência-de-si em uma 

mente. Poderíamos pensar que artificialmente Hegel adiciona outras mentes dentro 

do sistema, e entende que estas mentes reagem da mesma forma que a mente que 

está sob exame. Parece-me que a relação senhor/escravo mantém esta mesma 

distinção, sendo apenas uma metáfora para que seu conceito possa ser melhor 

compreendido41. Aqui o reconhecimento42, se apresenta como um reconhecimento 

que ocorre internamente na consciência-de-si. Mas desta maneira apresentado, 

delinea-se um grave problema para a teoria do próprio reconhecimento: se estamos 

falando de um processo interno a uma mente como se pode esperar que haja um 

reconhecimento entre os indivíduos? 

Para me socorrer com este problema recorri à teorização de Labarrière apud 

Bavaresco43 que apresenta o processo de bipartição da consciência de maneira 

polarizada, onde há um momento objetivo e um momento subjetivo ocorrendo em 

ambas consciências que participam da interação social. Assim, verifica-se que Hegel 

_____________ 
41

 “O duplo sentido do diferente reside na [própria] essência da consciência-de-si: [pois tem a 

essência] de ser infinita, ou de ser imediatamente o contrário da determinidade na qual foi posta. O 

desdobramento do conceito dessa unidade espiritual, em sua duplicação, nos apresenta o movimento 

do reconhecimento”. Ibid., § 178 

42
 [...]“Anerkennung envolve não simplesmente a identificação intelectual de uma coisas ou 

pessoa (embora pressuponha caracteristicamente tal reconhecimento intelectual), mas a atribuição a 

essa coisa ou pessoa de um valor positivo, assim como a expressão explícita dessa atribuição. 

Assim, em FE, IV.A, onde Hegel se ocupa da luta pelo reconhecimento, ele não está tratando do 

problema de ‘outras mentes’, do nosso direito epistemológico a ver outros como pessoas (e dos 

outros a nos ver como pessoa), mas do problema de como nos tornamos uma pessoa plenamente 

desenvolvida pela obtenção do reconhecimento de nosso status por parte de outros”. INWOOD, p. 

275 

43
 “Nós temos duas autoconsciências – Autoconsciência ¹ e Autoconsciência ² –  e 

distinguimos em cada uma delas o momento da subjetividade e o da objetividade –  A¹s e A¹o; A²s e 

A²o – conforme o esquema lógico abaixo, o qual constitui o estatuto lógico de todo o reconhecimento: 

Autoconsciência ¹ [s]                                  Autoconsciência ² [s] 

 

Autoconsciência ¹ [o]                                  Autoconsciência ² [o]” BAVARESCO, pág. 13 
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fala de um processo interno da consciência, mas que este processo se dá 

concomitantemente de forma generalizada. Desta forma o processo interno é 

exteriorizado da consciência-de-si como meio de sua própria objetivação. 

O reconhecimento é tido como uma relação entre a infinitude e a 

determinação da consciência-de-si que resulta da bipartição da consciência-de-si44. 

Conforme o §179 de Hegel da Fenomenologia do Espírito, a consciência-de-si 

se parte em duas: “Para a consciência-de-si há uma outra consciência-de-si”. Esta 

bipartição resulta em uma perda da própria consciência-de-si, que agora se encontra 

em outra “essência”. A consciência-de-si suprassume o Outro, pois não o vê como 

essência, vê a si-mesma no Outro. Neste processo da consciência-de-si existe um 

duplo suprassumir, aqui exigido: suprassumir a outra essência, e suprassumir a si-

mesma uma vez que ela mesma é o Outro. Este movimento resulta em um duplo 

retorno: retorno a si-mesma, pois, se torna novamente igual a si-mesma, e um 

segundo retorno, pois, devolve o Outro a liberdade novamente45. Ou seja: a 

consciência-de-si se parte em duas, que são ela mesma, e ela que se vê. Mas ela 

que se vê é o outro que é ela mesma. 

Em meu ponto de vista, fica a impressão que Hegel coloca um espelho frente 

à consciência-de-si procurando demonstrar que o agir (do reconhecimento) é 

dependente das duas consciências-de-si, a própria e a refletida. Para que exista agir 

é necessário que as duas consciências-de-si ajam no mesmo sentido46, 

reconhecendo-se mutuamente. 

Há um jogo de forças na consciência que a coloca em extremos. A 

consciência-de-si é o meio termo decomposto em seus extremos, uma passagem 

absoluta para seus extremos; extremos estes, absolutamente opostos. Como o 

processo se dá na consciência, curiosamente o extremo se externaliza e se 

_____________ 
44

 “O duplo sentido do diferente reside na [própria] essência da consciência-de-si: [pois tem a 

essência] de ser infinita, ou de ser imediatamente o contrário da determinidade na qual foi posta. O 

desdobramento do conceito dessa unidade espiritual, em sua duplicação, nos apresenta o movimento 

do reconhecimento”. HEGEL, 2002, § 178 

45
 “Para a consciência-de-si há uma outra consciência-de-si [ou seja]: ela veio para fora de si. 

Isso tem dupla significação: primeiro, ela se perdeu a si mesma, pois se acha numa outra essência. 

Segundo, com isso ela suprassumiu o Outro, pois não vê o Outro como essência, mas é a si mesma 

que vê no Outro”. Ibid., § 179 

46
 Ibid., § 182-183 
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reconhece como a si-mesmo, e também o outro externalizado é. Estes extremos 

passam a ser um para o outro o meio termo no qual se mediatizam e se concluem. 

“Eles se reconhecem como se reconhecendo reciprocamente”. Temos aqui o 

conceito do puro reconhecimento47. Deste ponto Hegel passa a verificar o processo 

na consciência-de-si. Inicia com a verificação da separação completa da 

consciência-de-si do outro. Há uma desigualdade entre os extremos da consciência-

de-si, como já foi dito antes, extremos estes que são opostos: um que apenas 

reconhece, e um que é apenas reconhecido. Assim uma das consciências-de-si fica 

com um Eu imediato, singular, pois excluiu o outro completamente de si. Para esta 

primeira consciência-de-si, a Outra consciência-de-si é o inessencial, o negativo. 

Mas esta outra parte, negativa, inessencial também é consciência-de-si. As duas 

consciências-de-si imersas no ser-ai ainda não se apresentaram uma a outra, não 

removeram a imediatidade, que deve culminar no agir de uma para com a outra e 

vice-versa. 

A pura abstração necessária à consciência-de-si, refere-se a mostrar-se como 

abstração completa de toda a imediatidade, e a apreensão do puro ser-em-si, em 

relação a si-mesma, mas também em seu reconhecimento pelo agir do outro que 

também precisa ter reconhecido o seu agir, que deve estar desvinculado de todo 

“ser-ai determinado48”, todo ser-ai universal e até mesmo da vida. 

_____________ 
47

 Neste ponto trago o excerto completo de Hegel, pois creio que nenhuma paráfrase, ou 

interpretação poderia trazer maior clareza ao puro conceito de reconhecimento: “Vemos repetir-se, 

nesse movimento, o processo que se apresentava como jogo de forças; mas [agora] na consciência. 

O que naquele [jogo de forças] era para nós, aqui é para os extremos mesmos. O meio termo é a 

consciência-de-si que se decompõe nos extremos; e cada extremo é essa troca de sua 

determinidade, e passagem absoluta para o oposto. 

Como porém é consciência, cada extremo vem mesmo para fora de si; todavia ao mesmo 

tempo, em seu ser-fora-de-si, é retido em si; é para-si; e seu ser-fora-de-si é para ele. É para ele que 

imediatamente é e não é outra consciência; e também que esse Outro só é para si quando se 

suprassume como para-si-essente; e só é para si no ser-para-si do Outro. Cada extremo é para o 

Outro o meio termo, mediante o qual é consigo mesmo mediatizado e concluído; cada um é para si e 

para o Outro, essência imediata para si essente; que ao mesmo tempo só é para si através dessa 

mediação. Eles se reconhecem como reconhecendo-se reciprocamente”. Ibid., § 184 

48
 Ibid., § 187 
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A luta de vida e morte está presente na apresentação do duplo agir da 

consciência-de-si: “o agir do Outro e o agir por meio de si mesmo49”. Quando se está 

focado no agir do Outro tende-se a morte do Outro. Por quê? Esta parte do texto me 

parece indecifrável, não me parece clara, pois aqui percebo uma fundamental noção 

que Hegel precisa passar para que a luta de vida e morte seja vista como o ponto 

onde o reconhecimento das consciências-de-si se dão. Mas não consegui 

acompanhar a argumentação Hegeliana, neste ponto. Minha intuição é que Hegel 

pretende demonstrar que com o agir do Outro, estamos como que colocando para 

fora o agir de si-mesmo, e por isso tendendo a morte do outro, ou seja, a morte de 

si-mesmo. Creio que, em sendo este movimento reflexivo, temos sustentação 

suficiente para justificar a afirmação de que:  

Só mediante o pôr a vida em risco, a liberdade [se conquista]; e se 
prova que a essência da consciência-de-si não é o ser, nem o modo 
imediato como ela surge, nem o seu submergir-se na expansão da 
vida; mas que nada há na consciência-de-si que não seja para ela 
momento evanescente; que ela é somente puro ser-para-si. [...] a 
consciência-de-si deve intuir seu ser-Outro como puro ser para-si, ou 
como negação absoluta.50 

 

Mais adiante no texto, no § 188, pode-se perceber com mais clareza o 

raciocínio que Hegel realiza. Fica clara a importância da morte para a concretização 

da consciência-de-si, pois apenas a morte, ou o desprezo à vida, pode causar na 

consciência-de-si a percepção que o outro é a própria-consciência-de-si refletida, 

uma vez que no jogo de trocas ficou sem sentido a decomposição da consciência 

em extremos opostos. O que ocorre neste ponto é a negação abstrata que 

suprassume os extremos. 

Após esta importante definição, Hegel parte para a figuração, dissolvendo o 

conceito apresentado anteriormente. Surgem duas figuras: o Senhor51, que é a 

consciência para si essente que se percebe como Eu, independente, e que tem seu 

_____________ 
49

 Ibid. 

50
 Ibid., § 187 

51
 “O senhor é a consciência para si essente, mas já não é apenas o conceito dessa 

consciência, senão uma consciência para si essente que é mediatizada consigo por meio de uma 

outra consciência, a saber, por meio de uma consciência a cuja essência pertence ser sintetizada 

com um ser independente, ou com a coisidade em geral.” Ibid., § 190 
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ser-para-si como essência. Do outro lado: o Escravo, que é uma consciência para o 

outro, dependente, que tem a vida como essência. 

O Senhor tem domínio sobre o escravo, pois é o essente independente no 

ser-em-si, e o Escravo é justamente dependente por ter a sua independência junto à 

coisidade, que é o domínio do Senhor. Esta relação do Senhor para com o Escravo 

se dá de maneira imediata. O Senhor se relaciona com a coisa de forma mediada 

pelo Escravo, pois é o escravo que está no domínio da coisidade. Por sua vez o 

Escravo trabalha a coisa, relaciona-se com a coisa negativamente e a suprassume, 

não conseguindo aniquilar a coisa, pois a coisa é independente para o Escravo. Por 

outro lado o Senhor se relaciona com a coisa através da mediação realizada pelo 

Escravo. Assim o Senhor goza a coisa através do Escravo, que está ali justamente 

para lidar com a independência da coisa. 

O movimento, acima citado, mostra o reconhecimento realizado pela 

consciência do Escravo para o Senhor, um reconhecimento unilateral, realizado no 

momento da elaboração da coisa e da dependência do ser-aí. O ser-para-si da 

consciência do escravo está suprassumida, na relação com a coisa o Escravo tem a 

execução do agir do Senhor, sendo o agir do Escravo: inessencial52. 

Neste ponto do texto, Hegel irá realizar a sua virada dialética. O que era, até 

agora, considerado como verdade, se inverte e se expõem como verdade 

reconhecida. Assim a consciência escrava, antes dependente, agora assume o 

papel da independência. Como? No movimento realizado pelo Escravo, que foi 

quem reconheceu o Senhor, o Senhor se tornou dependente deste reconhecimento, 

pois o próprio Senhor não processou o reconhecimento da forma esperada, não 

consegui ter certeza da verdade do seu ser-para-si. Assim sendo, apenas o Escravo 

conseguiu se reconhecer na relação com a coisa e com o ser-em-si, operações não 

realizadas na consciência do Senhor53. 

De posse da verdade para o ser-para-si que ingressa na consciência-de-si, 

Hegel inicia a verificação da consciência do Escravo para-si. O exame aponta que 

para a consciência do Escravo a verdade da consciência-de-si é a independência da 

consciência, que estava representada, até a virada dialética, pelo Senhor. Frente ao 

medo da morte, a consciência do Escravo desestabilizou desta maneira: as 

_____________ 
52

 Ibid., § 191 

53
 Ibid., § 192 
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verdades que até então estavam estabelecidas se esmaeceram. A consciência-de-si 

torna-se negatividade absoluta, puro ser-para-si, que ocorre também na relação com 

o Senhor, pois é seu objeto. “Servindo, suprassume em todos os momentos a sua 

aderência ao ser-ai natural, e, trabalhando-o, o elimina54”. 

Hegel segue apresentando a relação do trabalho para com o Formar, pois que 

o medo advindo da luta de vida e morte iniciou o processo de sabedoria, mas 

apenas através do trabalho é que se pode suprassumir todo o esforço realizado na 

instalação até chegar à verdade da consciência-de-si. 

O formar por sua vez possui dois aspectos: um positivo, tornar a consciência 

um ser-para-si essente; e outro negativo, o medo. Frente a este aspecto negativo a 

consciência do Escravo destrói a consciência alheia, e se atribui tal negatividade. 

Primeiro o ser-para-si do escravo está no outro, mas frente o medo o ser-para-si do 

escravo está em si mesmo, e no formar “o ser-para-si se torna para ele como o seu 

próprio, e assim chega à consciência de ser ele mesmo em si e para si55”. 

Foi possível perceber que dentro da Fenomenologia do Espírito Hegel trata a 

Luta por Reconhecimento como processo interno da consciência que precisa de um 

duplo reconhecimento recíproco (bipolar) para que se efetue com sucesso. Hegel 

atribui um valor diferente para a outra consciência-de-si que realiza o processo 

completo de reconhecimento, e que o processo de reconhecimento realizado pela 

consciência-de-si singular não consegue efetivar totalmente o reconhecimento. Este 

processo pode ser extrapolado para as relações sociais, mas não é esta a proposta 

que Hegel apresenta neste texto, diferente da proposta contida nos textos da 

Realphilosophie e em especial no Sistema de Eticidade. 

De toda forma, como o processo dialético hegeliano é um suprassumir, que 

tudo o que supera também conserva, mesmo os processos que ocorrem dentro da 

consciência, em especial o processo de reconhecimento, deve se conservar dentro 

do sistema, ainda que não estejam explicitados em seus textos, e que também não 

levem diretamente ao estabelecimento dos processos que se apresentam como 

resultado da suprassunção, pois o que está superado permanece na forma de base 

teórica para o avanço que se seguiu. Pelo que foi dito, posso depreender que Hegel 

não utiliza a Luta por Reconhecimento de maneira forte nem nesta obra, nem nas 

_____________ 
54

 Ibid., § 194 

55
 Ibid., § 196 



27 

 

que se seguem. Contudo, esta parte do texto procura deixar claro que o complexo 

sistema hegeliano está permeado por este conceito, uma prova disso é que a 

apropriação deste texto gera intuições de que é possível atualizar a luta por 

reconhecimento e que o refinado processo filosófico fenomenológico descrito por 

Hegel pode ter hoje uma leitura mais materialista. Penso que em função de Hegel ter 

estabelecido tais bases, ter procurado teorizar, da maneira que lhe era possível, tal 

intuição, é possível que hoje pensemos na atualização da luta por reconhecimento. 

Para que possamos perceber como é possível esta atualização será apresentada a 

visão Honnethiana do conceito de reconhecimento no seguimento do texto. 
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3 – CONCEITO DE RECONHECIMENTO EM HONNETH 

Honneth abre a segunda parte de seu texto Luta por reconhecimento, com 

uma forte crítica ao trabalho Hegeliano, pois o autor percebe que Hegel abre mão da 

intersubjetividade do reconhecimento em busca de uma filosofia da consciência, 

desta forma, segundo Honneth, Hegel relega a formação de uma comunidade ética 

à “natureza comunitária do homem” ou à “autorrelação do espírito56” de maneira 

metafísica. 

Honneth apresenta três tarefas que deve seguir: (1) utilização de uma 

psicologia social empiricamente sustentada para reconstrução da tese hegeliana; (2) 

“uma fenomenologia empiricamente controlada de formas de reconhecimento, 

mediante a qual a proposta de Hegel pode ser examinada e, se for o caso, 

corrigida”; (3) e por fim o que Honneth caracteriza como a parte mais difícil de seu 

trabalho: testar a validade da tese hegeliana que a partir “da formação da identidade 

[deve] passar diretamente à formação da estrutura social57”. 

Honneth vai se debruçar sobre os dois primeiros objetivos na segunda parte 

de seu texto e logo adiante, na terceira parte, irá realizar o teste mais trabalhoso 

verificando a validade da atualização das teses hegelianas submetidas a 

“considerações empíricas”. 

A crítica principal que Honneth faz a Hegel é que a intuição do 

reconhecimento fica teoricamente apoiada apenas em especulações metafísicas, e 

desta forma não conseguem se firmar em um cenário naturalista e pós-metafísico. O 

trabalho do autor no que se segue será a atualização do conceito de 

reconhecimento buscando um apoio empírico dentro das teorizações disponíveis, 

sendo a principal delas os escritos do filósofo George Herbert Mead. 

 

_____________ 
56

 “Porém, uma vez iniciado aquele movimento intelectual que começo a desmontar os 

pressupostos teóricos do idealismo alemão para avançar rumo a um conceito de razão mundanizado, 

repleto de experiência, essa retaguarda metafísica da filosofia hegeliana viu-se perdida: junto com o 

fundamento do conceito idealista do espírito, ela também perdeu a carta branca que até então 

protegia seus argumentos contra um exame na realidade empírica”. HONNETH, pág. 117 ss. 

57
 Ibid., pág. 121 ss. 
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3.1 – SUPRASSUNÇÃO DO RECONHECIMENTO EM HEGEL E MEAD 

Segundo Honneth a teoria da intersubjetividade de Mead é próxima à teoria 

especulativa de Hegel no que se refere à construção da evolução moral da 

sociedade a partir de uma luta por reconhecimento. Embora Mead utilize um “exame 

epistemológico” dentro da psicologia58, e desta forma utilize-se de outra abordagem 

para teorizar o reconhecimento. Honneth apresenta em Mead a construção do 

reconhecimento com base na divisão da consciência em um “Eu59” e um “Me60”. Este 

trecho, mantidas as distinções61, faz com que recordemos a Fenomenologia do 

_____________ 
58

 “[...] para o sujeito individual, só surge um mundo de vivências psíquicas no momento em 

que, explicitando um problema prático preconcebido, ele entra de tal modo em dificuldades que suas 

interpretações da situação, até então objetivamente comprovadas, acabam sendo privadas de sua 

validade e separadas da realidade restante a título de meras representações subjetivas: o ‘psíquico’ é 

de certo modo a experiência que um sujeito faz consigo próprio quando um problema que se 

apresenta praticamente o impede de um cumprimento habitual de sua atividade. Por conseguinte, a 

psicologia obtém um acesso ao seu domínio objetual desde a perspectiva de um ator que se 

conscientiza de sua subjetividade porque ele, sob a pressão de um problema prático a ser 

solucionado, é forçado a reelaborar criativamente suas interpretações da situação”. Ibid., pág. 126. 

59
 “O conceito de “Eu” deve ser referido à instância na personalidade humana responsável 

pela resposta criativa, aos problemas práticos, sem poder jamais entrar como tal, porém, no campo 

de visão; no entanto, em sua atividade espontânea, esse “Eu” não só precede a consciência que o 

sujeito possui de si mesmo do ângulo de visão do seu parceiro de interação, como também se refere 

sempre de novo às manifestações práticas mantidas conscientemente no “Me”, comentando-as”. 

Ibid., pág. 130. 

60
 “O conceito de “Me”, que Mead emprega aqui para caracterizar o resultado dessa 

autorrelação originária, deve tornar terminologicamente claro que o indivíduo só pode se 

conscientizar de si mesmo na posição do objeto; pois o Self que entra em seu campo de visão 

quando ele reage a si mesmo é sempre o parceiro da interação, percebido da perspectiva de seu 

defrontante, mas nunca o sujeito atualmente ativo das próprias manifestações práticas”. Ibid. 

61
 A distinção que aqui me refiro é que mesmo com a proximidade da intuição dos autores 

existe, por parte de Mead, um “primeiro passo para uma fundamentação naturalista da teoria do 

reconhecimento de Hegel, no sentido de que pode indicar o mecanismo psíquico que torna o 

desenvolvimento da autoconsciência dependente da existência de um segundo sujeito: sem a 

experiência de um parceiro de interação que lhe reagisse, um indivíduo não estaria em condições de 

influir sobre si mesmo com base em manifestações autoperceptíveis, de modo que aprendesse a 

entender aí suas reações como produções da própria pessoa”. Há também em Mead uma percepção 
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Espírito IV.A, onde Hegel realiza a bipartição da consciência e deste processo 

resulta a luta por reconhecimento. Diferentemente de Hegel, Mead realiza o 

desenvolvimento de sua teoria percebendo que o “Me” se realiza como a aglutinação 

da expectativa social que o “Eu” percebe vinda da sociedade. Assim, estabelece 

uma linha intersubjetiva que está relacionada com a própria socialização, que Mead 

captura de forma funcionalista ao observar que o seu ponto focal deve ser a reação 

adequada do sujeito ao ambiente, e não o controle do ambiente em si por parte do 

sujeito. Para Mead a expressão vocal tem papel destacado neste cenário, pois, ao 

mesmo tempo em que atinge o interlocutor atinge também ouvido do próprio falante, 

que assim fica nas mesmas condições do interlocutor, no que se refere à apreciação 

do conteúdo da expressão vocal. Assim Mead amarra a necessidade de uma 

interação social, intersubjetiva, baseada na luta entre os interesses dos sujeitos para 

a formação de uma consciência-de-si. 

Uma vez tendo estabelecido o formato metodológico com o qual a 

consciência-de-si é concebida, Mead parte para a tarefa de verificação “da 

autorelação prática do ser humano” ou a “formação da identidade prático-moral do 

sujeito”, que “se origina da tentativa de transferir a distinção conceitual do “Eu” e do 

“Me” para a dimensão normativa do desenvolvimento individual62”. 

Neste ponto o “Me” tem função fundamental para a normatização, não apenas 

como catalisador das expectativas sociais, mas como formador do caráter interno 

baseado nas expectativas que o próprio “Eu” tem para com os outros e que por isso 

precisam de normatividade. Fica o “Me” com a função de “incorporar a instância 

moral da solução intersubjetiva de conflitos, assim assumindo os referenciais 

axiológicos morais do outro sujeito e aplicando-os a si mesmo na relação prática63”. 

Mead se serve da ilustração de duas fases da atividade lúdica infantil para 

apresentar sua direção evolutiva geral, que ocorre na distinção entre “play64” e 

                                                                                                                                        

 

 

de que é apenas a partir da reação com o outro que se desenvolve a consciência-de-si. Ibid., pág. 

131. 

62
 Ibid., pág. 133. 

63
 Ibid. 

64
 “[...] padrão concreto de comportamento de uma pessoa social que serve de referência 

[...]”. Ibid., pág. 134 



31 

 

“game65” que uma vez realizados introjetam as normas sociais de ação de um “outro 

generalizado66” para dentro da auto-imagem da criança67. Tendo realizado esta 

apresentação Mead parte para a verificação de que este sujeito que introjetou as 

expectativas sociais, pode ampliar sua gama de relações e assim introjetar mais 

normas. Mas a introjeção não é a única atividade que o sujeito realiza. Tal sujeito 

também interage com estas normas e assim desenvolve sua própria identidade. Este 

processo pode aqui também ser traduzido pelo termo “reconhecimento” que se 

apresenta como estabelecimento da pessoa de direito, que aprendeu as regras 

sociais, se submeteu a elas, e daí depreende que é portadora de deveres68 e 

direitos69. Neste ponto Mead também apresenta o conceito de “auto-respeito70”, 

momento no qual o sujeito se dá conta do valor social de sua identidade para a 

comunidade a que pertence, traduzida na forma de reconhecimento. Este ponto foi 

suficiente para apresentar a pessoa de direito em relação à sociedade, através da 

observação do “Me”, mas ainda não é suficiente, pois lhe falta a incorporação das 

características individuais do “Eu”. Mead resolve a questão com a incorporação do 

“potencial criativo do ‘Eu71’” como também formador da identidade. Este “Eu” se 

_____________ 
65

 “[...] padrões socialmente generalizados de comportamento de todo um grupo que devem 

ser incluídos na própria ação como expectativas normativas, exercendo uma espécie de controle.” 

Ibid. 

66
 “assim como a criança, com a passagem para o game, adquire a capacidade de orientar 

seu próprio comportamento, o processo de socialização em geral se efetua na forma de uma 

interiorização de normas de ação, provenientes da generalização das expectativas de comportamento 

de todos os membros da sociedade.”. Ibid., pág. 135 

67
 Ibid., pág. 134 

68
 Enquanto introjeção e satisfação das demandas realizadas pelo “outro generalizado”. 

69
 “direitos são de certa maneira as pretensões individuais das quais posso estar seguro que 

o outro generalizado as satisfará”. Ibid., pág. 137. 

70
 “[...] o grau de auto-respeito depende da medida em que são individualizadas as 

respectivas propriedades ou capacidades para as quais o sujeito encontra confirmação por parte de 

seus parceiros de interação [...]”. Ibid. 

71
 “[...] o “Eu”, isto é, a instância das formações reativas espontâneas, que como tal não deve 

ser apreendida em termos cognitivos, é provisoriamente excluído por ele [Mead] do quadro de sua 

análise. Porém a par do aspecto do controle normativo do comportamento, também faz parte da 

explicação integral do que sucede no processo de formação do sujeito moral uma consideração das 

divergências criativas com que reagimos habitualmente às obrigações sociais em nosso agir 
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expressa como parte que diverge da sociedade, mas não é acessado diretamente 

pelo sujeito, é acessado apenas pelos desvios dos comportamentos normatizados 

esperados. Tais desvios podem ser causados por pulsões, imaginação criadora ou 

sensibilidade moral72. O atrito gerado entre a parte impulsiva e criativa do “Eu” e o 

“Me” faz com que as relações éticas e morais precisem se ampliar, a fim de que o 

“Eu” possa ser inserido no “outro generalizado”. Esta tensão gera um conflito moral 

que no ponto de vista de Mead será ajustado em uma etapa futura através de um 

“reconhecimento ampliado de direitos73”. 

Esta possibilidade de ampliação da sociedade, acima citada, apresenta uma 

base psicológica à idéia hegeliana de “luta por reconhecimento”. Para alcançar este 

objetivo Mead ao invés de caminhar para um déficit de reconhecimento do outro 

perante o eu (como é no caso de Hegel) procura apresentar a necessidade de 

atender a demanda crescente de um “Eu” criativo, impulsivo, que busca incorporar a 

normatividade social do “outro generalizado” os seus desejos de reconhecimento74. 

                                                                                                                                        

 

 

cotidiano”. Neste ponto Mead reconhece que o “Eu” é a oposição do “Me”, ele reage a sociedade, 

alterando a própria sociedade. Ibid., pág. 139-140. 

72
 Ibid., pág. 140 

73
 “Mead enxerga então a especificidade dos casos desse gênero no fato de fazerem o 

indivíduo concernido chegar a uma solução ativa de seu conflito moral somente por meio de uma 

operação especial de idealização: ele precisa, se quiser realizar as exigências de seu “Eu”, antecipar 

uma coletividade na qual lhe cabe uma pretensão à realização do desejo correspondente. Essa 

pressão surge porque, dada a dúvida acerca das normas intersubjetivamente vigentes, perde-se o 

parceiro do diálogo interno, perante o qual o sujeito podia até então justificar sua ação; no lugar do 

“outro generalizado” da coletividade existente entra, portanto, aquele de uma sociedade futura, na 

qual as pretensões individuais encontrarão presumivelmente assentimento. Nesse sentido, a 

finalidade prática de maior liberdade de ação já está ligada à suposição contrafática de um 

reconhecimento ampliado de direitos”. Ibid., pág. 142 

74
 “[...] as forças que impelem reiterada e inovadoramente o “movimento de reconhecimento” 

são representadas pelas camadas incontroláveis do “Eu”, que só podem se exteriorizar livre e 

espontaneamente quando encontram o assentimento de um “outro generalizado”. Porque os sujeitos, 

sob a pressão de seu “Eu”, são compelidos a uma deslimitação contínua das normas incorporadas no 

“outro generalizado”, eles se encontram de certo modo sob a necessidade psíquica de engajar-se por 

uma ampliação da relação de reconhecimento jurídica; a práxis social que resulta da união de 
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Mead personifica esta ampliação do “outro generalizado” apresentando os modelos 

como o de Jesus que representam esta força sociorevolucionária. 

Uma vez tratada a expressão social, agora o indivíduo precisa verificar que 

goza de reconhecimento social também. Em Mead podemos perceber que tal 

processo se dá em relação as chances que o indivíduo tem de se realizar 

socialmente de maneira individual que ocorrem apenas quando o indivíduo se 

compreende como pertencente a uma “coletividade75” que reconhece o valor do 

próprio “Eu”, assim, Mead conclui o processo da auto-realização individual76 que não 

se encerra com o reconhecimento meramente normativo, mas que precisa que o 

próprio indivíduo perceba em seu “Me” o “Eu” reconhecido, em seu valor único, pela 

sociedade. Surge deste movimento o órgão de autocertificação ética. 

Na seqüência Mead se serve da divisão funcional do trabalho77 para 

demonstrar como pode o indivíduo se autorrespeitar tendo como base o bom 

cumprimento de suas tarefas socialmente distribuídas, neste ponto Honneth detecta 

que falta a Mead a noção do bem comum (common good, HONNETH, p. 153) no 

“outro generalizado” para que desta forma pudesse haver uma integração ética entre 

os “Eus”. Honneth apresenta a solução hegeliana, contida no início deste trabalho 

(pág. 13), a Solidariedade na forma de “intuição recíproca” como sendo a síntese a 

unificação das esferas do direito e do amor que leva a um conceito de eticidade 

capaz de estabelecer uma “solidariedade universal entre os membros de uma 

comunidade78”. Deste ponto em diante Honneth já tem em mãos teorização 

                                                                                                                                        

 

 

esforços por um tal “enriquecimento da comunidade” é o que se pode chamar, na psicologia social de 

Mead, ‘luta por reconhecimento’”. Ibid., pág. 145 

75
 Ibid., pág. 147. 

76
 “o ‘Me’ da auto-realização individual requer poder entender-se a si próprio como 

personalidade única, e insubstituível; nesse sentido, essa nova instância refere-se a um órgão de 

autocertificação ética que contém as convicções axiológicas de uma coletividade, a cuja luz um 

sujeito pode certificar-se da importância social de suas capacidades individuais”. Ibid., pág. 148 

77
 “a medida de reconhecimento demonstrada a um sujeito, que cumpre ‘bem’ a função 

atribuída a ele no quadro da divisão social do trabalho, basta para lhe proporcionar uma consciência 

de sua particularidade individual”. Ibid., pág. 150. 

78
 Ibid., pág. 154. 
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suficiente para partir para a apresentação de sua própria teoria. O texto que segue 

procura apresentar a teorização Honnethiana. 

 

3.2 – HONNETH: RECONHECIMENTO INTERSUBJETIVO 

Após ter se apropriado da atualização filosófica que Mead faz ao 

reconhecimento de Hegel, Honneth vai buscar o aprofundamento da questão, e 

apresentar sua própria tese que, em meu ponto de vista vai realizar a suprassunção 

dos conceitos de Hegel e Mead e assim apresentar as correções que Honneth julga 

necessárias. 

O aspecto de principal destaque da atualização de Mead é a teorização 

empírica que o “luta por reconhecimento” recebe através de uma teorização 

baseada na psicologia social. Mead também realiza uma abordagem equivalente 

das teorizações apresentadas por Hegel. 

Honneth irá se apoiar na divisão que Hegel faz entre: família, sociedade civil e 

estado; Mead faz a distinção entre: “as relações primárias do outro concreto”, as 

relações jurídicas e a esfera do trabalho; também em Scheler: a “comunidade de 

vida”, “sociedade” e “comunidade de pessoas” fundada em solidariedade. Mas frente 

a tantos teóricos que se colocaram sobre esta divisão tripartite da sociedade o que 

faz Honneth escolher teóricos como Hegel e Mead para conduzir sua pesquisa? A 

escolha de Honneth se deve ao modo como Hegel e Mead tratam a questão das 

“três esferas de interação”, que apresentam padrões diferentes de reconhecimento 

em cada uma delas, e também em cada uma delas há um potencial de 

desenvolvimento moral que se difere em níveis individuais. 

A partir deste ponto Honneth irá apresentar as esferas de reconhecimento 

com as quais irá trabalhar: “Amor”, “Direito” e “Solidariedade”. O inicio se dá com a 

definição de como se deverá compreender as relações amorosas na esfera do 

“Amor”. Honneth deseja trabalhar com as relações afetivas entre grupos pequenos: 

parceiros em suas relações eróticas, amizade e relações pais/filhos79. Honneth inicia 

_____________ 
79

 “[...] por relações amorosas deve ser entendido aqui todas as relações primárias, na 

medida em que elas consistam em ligações emotivas fortes entre poucas pessoas, segundo o padrão 
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o trabalho mantendo as considerações hegelianas a respeito desta esfera80, adiante 

discorre a respeito da importância da psicanálise para o aprofundamento da 

teorização a respeito das relações dentro da esfera do amor, que em geral se inicia 

na primeira infância e deve preencher os requisitos de “assentimento” e 

“encorajamento afetivo” no tenso processo entre “autoabandono simbiótico” e a 

“autoconfirmação” individual sob a luz da teoria das relações de objeto. 

Para avançar sobre este terreno Honneth se utiliza das teorizações de Freud 

e seus sucessores, onde percebe inicialmente dois papéis principais para os 

arquétipos paternos: objetos de investimento libidinoso e formação gradual do 

superego; e um específico para a mãe, que na frustração de separação mãe/bebê 

se identificam as causas das angustias maduras mesmo quando existe a satisfação 

de todas as carências corporais do bebê81. 

Honneth percebe a insuficiência da ortodoxia freudiana para lidar com a 

questão da intersubjetividade na relação mãe/filho. Por isso recorre ao psicanalista 

inglês Donald W. Winnicott, que irá orientar o alargamento da teoria freudiana 

entendendo a relação mãe/filho como recíproca e simbiótica, não apenas sob o 

ponto de vista do bebê como realiza Freud82. Esta teorização tem encaixe com as 

teorizações realizadas por Mead e Hegel, pois, são aderentes a superfície 

desenhada por ambos, onde há necessidade de desdobramento da consciência 

quer como Senhor/Escravo quer como Eu/Me. 

                                                                                                                                        

 

 

de relações eróticas entre dois parceiros, de amizades e de relações pais/filhos”. HONNETH, pág. 

159 

80
 “[...] na experiência recíproca da dedicação amorosa, dois sujeitos se sabem unidos no fato 

de serem dependentes, em seu estado carencial, do respectivo outro”. Ibid., pág. 160. 

81
 Ibid., pág. 161 

82
 “[...] visto que ambos os sujeitos estão incluídos inicialmente, por meio de operações ativas, 

no estado do ser-um simbiótico, eles de certo modo precisam aprender do respectivo outro como eles 

têm de diferenciar-se em seres autônomos. Por conseguinte, os conceitos que Winnicott emprega 

para caracterizar as diversas fases desse processo de amadurecimento são sempre designações não 

só do estado psíquico de um dos implicados, da criança, mas também da constituição respectiva dar 

relação entre mãe e filho”. Ibid., pág. 165 
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A descrição de Winnicott para as fases de desenvolvimento infantil, que se 

desenvolvidas, vão resultar em uma personalidade psiquicamente sã, inicia logo 

depois do nascimento com uma “dependência absoluta” ou “fase do colo”, onde 

ainda não há uma delimitação entre o que é mãe e o que é filho. A mãe percebe a 

incapacidade do nascituro para realizar as mais simples atividades, então o vê como 

parte de si mesma, muito em função da extensão do próprio periodo gestacional. Por 

sua vez o bebê é objetivamente incapaz de alimentar-se, proteger-se, aquecer-se; 

assim percebe-se a importância objetiva que há nesta fase para a própria 

manutenção da vida. Neste ponto o amor se manifesta na forma de colo83 de 

maneira bastante objetiva. 

A seguinte etapa, de importância fundamental para o desenvolvimento da 

capacidade infantil de ligação, é a classificada como “dependência relativa”. Esta 

fase ocorre por volta dos seis meses e a criança já não demanda de toda a atenção 

da mãe, muito embora, o bebê ainda precise de atenção constante, ele consegue 

suportar pequenos períodos de ausência do seu cuidador. Agora a genitora pode dar 

atenção a outras questões sociais, pois ambos adquiriam um pouco mais de 

independência84. 

Tradicionalmente dentro da psicanálise este processo de descolamento 

ocorrido entre o bebê e sua mãe-ambiente é classificado como frustração. Winnicott, 

entretanto, não vê o processo desta forma, pelo contrario, percebe aí ações 

oportunas onde o bebê começa a formar a percepção de um ambiente em separado 

de si, quando bem realizado, os impulsos destrutivos do bebê (golpes, mordidas e 

empurrões) servem de auxilio para que perceba que está tratando com outro dentro 

de um ambiente85, não apenas com um objeto que é subordinado ao seu controle 

_____________ 
83

 Ibid., pág. 166 

84
 “Nesse novo estágio de interação, ao qual Winnicott anexa o conceito de ‘dependência 

relativa’, ocorrem todos os passos decisivos no desenvolvimento da capacidade infantil para a 

ligação; é por isso eu ele lhes dedicou a maior e, além disso, a mais instrutiva parte de suas análises. 

Elas dão a entender como se constitui na relação entre mãe e filho aquele ’ser-si-mesmo em um 

outro’, o qual pode ser concebido como padrão elementar de todas as formas maduras de amor”. 

Ibid., pág. 167-8. 

85
 “Nesse sentido, os atos destrutivos e lesivos não são a expressão de uma elaboração 

negativa de experiências frustrantes; eles formam os meios construtivos com base nos quais a 

criança pode chegar a um reconhecimento da mãe, isento de ambivalência, como ’um ser com direito 
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onipotente. Winnicott trata este mecanismo por “destruição” e um segundo 

mecanismo chamado de “fenômenos transicionais86”. 

A partir deste momento Honneth utiliza a teorização de Jessica Benjamin para 

sustentar esta primeira fase como uma “luta por reconhecimento” nos termos 

hegelianos87, pois há um embate violento, uma luta de vida e morte, da criança com 

a mãe, pois se a criança tenta destruir o que lhe suporta a vida, ela mesma está se 

colocando em risco de vida. 

Adiante, Honneth passa para o conceito winnicottiano de “objeto 

transacional”, que são objetos para os quais a criança transfere grande carga afetiva 

e vive com estes objetos uma relação de “posse exclusiva” sendo ora ternamente 

amados, ora destruídos com paixão. Neste mecanismo lúdico, criança e objeto se 

perdem em um ambiente à parte. Segundo Winnicott a habilidade da criança para 

tratar com estes objetos demonstram o quão preparada está para lidar com a 

relação de autonomia e simbiose88. Tal mecanismo irá acompanhar-nos durante 

toda a vida na forma das “objetivações culturais”. 

Neste doloroso processo de contato entre a realidade interna e externa, onde 

o indivíduo se perde, existe a necessidade da internalização da confiança, em 

particular do arquétipo materno, baseada na “intersubjetividade sentida” que resiste 

até mesmo a ausência física da mãe. A autorelação desenvolvida neste processo se 

dá na forma de amadurecimento psíquico e é suporte para que a criança desenvolva 

                                                                                                                                        

 

 

próprio’: se ela [a mãe] suporta seus atos [atos do bebê] destrutivos como pessoa capaz de 

resistência, chegando até mesmo a lhe dar, com negativas, ensejo a erupções de fúria, então ele se 

torna capaz, através da integração de seus impulsos agressivos, de amá-la sem fantasias 

narsisísticas de onipotência.” Ibid., pág. 169. 

86
 Ibid., pág. 168. 

87
 “Se, pelo caminho assim traçado, um primeiro passo de delimitação recíproca é bem 

sucedido, a mãe e a criança podem saber-se dependentes do amor do respectivo outro sem terem de 

fundir-se simbioticamente uma na outra”. Ibid., pág. 170. 

88
 “Winnicott crê poder concluir daí que os objetos transicionais seriam de certo modelo elos 

de mediação ontológica entre a vivência primária do estar fundido e a experiência do estar separado: 

no relacionamento lúdico com os objetos afetivamente investidos, a criança tenta amiúde lançar 

pontes simbólicas sobre o abismo dolorosamente vivenciado da realidade interna e externa”. Ibid., 

pág. 171 



38 

 

a “capacidade elementar de estar só89”. Sob o ponto de vista de Winnicott a mãe tem 

papel fundamental neste mecanismo, pois é necessário que a mãe tolere os ataques 

agressivos, persistindo em demonstrar amor ao filho, pois apenas desta forma a 

criança internalizará esta intersubjetividade que foi referida anteriormente. Todo este 

processo evolui para que a criança desenvolva a autoconfiança. Esta capacidade de 

estar só, esta autoconfiança que se desenvolveu neste processo é responsável, 

segundo Winnicott por suportar as relações de amizade em sua devida fase. 

Importa que, frente a esta teorização, percebamos dentro desta estrutura 

comunicativa que o amor estabelece “uma relação particular de reconhecimento 

recíproco90”. 

Honneth aponta na teoria de Winnicott um caráter especulativo, quando trata 

a questão da delimitação e da deslimitação, pois o desejo de fusão e separação que 

resulta no amor é extrapolado para as demais relações, no que Honneth concorda, 

contudo surge a necessidade de uma argumentação empírica para esta formulação. 

Para cumprir com este objetivo, Honneth recorre novamente a Jessica Benjamin, 

onde irá verificar seu trabalho sobre “as deformações patológicas da relação 

amorosa91” que através das distorções verificadas nos casos de “masoquismo” e 

“sadismo” tornaram evidentes perturbações nas relações de delimitação e 

deslimitação, dando assim a estas estruturas um caráter empírico92. Desta forma 

Honneth estabelece a esfera do “Amor” como base das relações de reconhecimento 

com uma formulação distinta de Hegel, muito embora o sentido para onde eles 

apontem sejam muito próximos, o que é original em Honneth sobre o aspecto da 

teorização é a tentativa de constatar empiricamente o amor como sendo base das 

relações de reconhecimento. 

_____________ 
89

 Ibid., pág. 173 

90
 Ibid., pág. 174 

91
 Ibid., pág. 176 

92
 “A possibilidade de conceber sistematicamente tais formas de insucesso como 

unilateralizações na direção de um dos dois polos da balança do reconhecimento demonstra a 

vantagem de um conceito de amor específico da teoria do reconhecimento, como o que foi 

desenvolvido aqui, reportados a Winnicott: a reciprocidade da estrutura intersubjetiva tensa é 

perturbada nos casos patológicos porque um dos sujeitos implicados não é mais capaz de desligar-se 

ou da autonomia egocêntrica ou da dependência simbiótica”. Ibid. 



39 

 

Com o que foi dito anteriormente Honneth encerra a parte que trata do 

“Amor”, agora ele irá avançar para a próxima esfera onde o reconhecimento se dá 

dentro do “Direito”, que conserva da esfera do “Amor” a autoconfiança individual, a 

afirmação da autonomia, apoiada pela dedicação, que já foi amplamente 

apresentado neste texto anteriormente, mas que servirá de sustentação para o 

estabelecimento teórico da pessoa de direito, e da esfera jurídica mais amplamente, 

em Honneth, que surge à medida que o indivíduo, visando o reconhecimento 

recíproco, se dá conta de um “outro generalizado” e o incorpora percebendo que tem 

deveres para com este outro. Sendo recíproco e reflexivo, em se reconhecendo 

como um indivíduo que tem deveres, depreende que o outro tem direitos, e assim 

também entende-se como pessoa de direito dada a reciprocidade. Contudo ainda é 

necessário evoluir a teorização para que se possa especificar os tipos de 

reconhecimento e autorrelação que estão inscritos nesta esfera93. 

De Hegel utiliza o conceito de reciprocidade da relação jurídica moderna, 

contido no resumo da Enciclopédia III, bem como definir a visão a respeito da 

“autonomia individual do singular” em contraponto com Mead que se preocupava 

com a questão do “outro generalizado” que deveria tratar da “lógica do 

reconhecimento jurídico94”. Desta maneira Honneth percebe a necessidade de 

ampliar o conceito de “reconhecimento jurídico” através de uma verificação da 

sequencia histórica, pois o conceito de Mead ainda fica restrito a membros de uma 

coletividade dentro de uma sociedade tradicional95. A tese Honnethiana é de que 

com a passagem para a modernidade o direito tornou-se dependente historicamente 

dos princípios morais universalizáveis e que atenda a demandas de todos os 

_____________ 
93

 Ibid., pág. 178 

94
 “Todavia, a formulação, empregando o predicado ‘livre’, torna evidente também que Hegel, 

com a forma de reconhecimento do direito, visa desde o início à constituição específica das relações 

jurídicas modernas, visto que só a pretensão delas se entende pro princípio a todos os homens na 

qualidade de seres iguais e livres; importava-lhe demonstrar que a autonomia individual do singular 

se deve a um modo particular de reconhecimento recíproco, incorporado no direito positivo [...]” Ibid., 

pág. 179 e 180. 

95
 “enquanto as pretensões legitimas do indivíduo não são ainda carregadas com os 

princípios universalistas de uma moral pós-convensional, elas consistem em princípio apenas de 

atribuições que lhe cabem em virtude de seu status como membro de uma coletividade concreta.” 

Ibid., pág. 181. 
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membros da sociedade, desta forma não sendo mais admitidas pretensões 

particulares no sentido de exceções ou privilégios, em Hegel percebe-se esta 

diferença marcante para Mead, pois segundo Honneth, a tese hegeliana, faz com 

que seja destituída uma regra baseada na “autoridade natural de tradição ética” para 

que se adapte a princípios de “fundamentação universalista”. 

A partir deste ponto Honneth, tendo em vista as relações jurídicas modernas, 

vai realizar a apresentação das “propriedades estruturais que o reconhecimento 

jurídico assumiu”. O autor apresenta duas questões a respeito do reconhecimento 

que: deve estar claramente visível a questão de autonomia individual dos membros 

da sociedade96 e a imputabilidade moral que deve ser reconhecida entre os sujeitos 

reciprocamente97. 

A teorização destas duas propriedades é bem mais complexa, e para esta 

“análise conceitual empiricamente assegurada98” Honneth se socorre com Kant, 

Schiller, Rudolph von Ihering, Stephen L. Darwall, Georg Jellinek, Robert Alexy, T. H. 

Marshall, Talcott Parsons e Joel Feinberg, pois não será possível realizá-la aos 

moldes estruturas como feito na esfera do “Amor”. 

Na sequencia histórica, a partir da modernidade, os direitos individuais se 

desligaram dos papeis sociais, pois todos os homens livres tem imputação de 

responsabilidade moral, e consequentemente direitos, o avanço temporal na historia 

mostra que ainda assim os direitos estão ligados a uma “estima social99” que só virá 

ser dissolvida com as “exigências de uma moral pós-convencional”. Segundo 

Honneth a divisão de dois aspectos semânticos do termo “respeito” é clara nas 

_____________ 
96

 “[...] já se aprendeu do jovem Hegel que um tal tipo de respeito universalista não deve ser 

mais concebido como uma atitude ligada às emoções, mas somente como uma operação do 

entendimento puramente cognitiva, que coloca barreiras quase internas ás sensações afetivas[...]”. 

Ibid., pág. 182. 

97
 Esta é “[...] uma tal propriedade, que todos os sujeitos devem partilhas, não pode estar 

referida a capacidades humanas definidas, de uma vez por todas, em sua extensão ou em seu 

conteúdo; pelo contrário, mostrar-se-á que resulta da inderterminabilidade fundamental do que 

constitui o status de uma pessoa imputável uma abertura estrutural do direito moderno para 

ampliações e precisões gradativas”. Ibid. 

98
 Ibid., pág. 183. 

99
 “[...] a eticidade convencional de semelhantes coletividades constitui um horizonte 

normativo em que a multiplicidade de direitos e deveres individuais continua vinculada às tarefas, 

distintamente avaliadas, no interior da estrutura social de cooperação”. Ibid. 
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discussões entre Kant e Schiller “sobre o respeito para com outras pessoas100” que 

acabou por culminar com o desacoplamento entre “reconhecimento jurídico e estima 

social”. Para trabalhar o reconhecimento jurídico, Honneth recorre ao problema da 

seguinte forma “o que pode ser respeitado em um outro ser humano” trabalhada por 

Rudolph von Ihering, a fim de refinar a definição das distinções sobre o respeito101. 

Dado este passo, que através da argumentação teórica de Ihering, conecta-se a 

discussão atual vamos à filosofia analítica de Stephen L. Darwall em busca de mais 

clareza para a distinção entre as formas de respeito, pois até aqui Ihering nos trouxe 

mas sem um detalhamento das estruturas do reconhecimento jurídico. Darwall 

concorda com Ihering, no que se refere à distinção do respeito em duas formas102. 

Desta maneira temos um pouco mais clara a estrutura do reconhecimento jurídico, 

contudo ainda há a necessidade de explorarmos o estima social, o que Honneth 

realizará em outro momento do texto. Desta forma conclui-se que tanto na estima 

social (preliminarmente) quanto no reconhecimento jurídico percebe-se a incidência 

de duas propriedades de respeito: uma que se dá de maneira universal por se estar 

tratando com uma pessoa, e das propriedades particulares que o caracterizam como 

um indivíduo distinto de outras pessoas. Mas já nesta definição do reconhecimento 

jurídico encontramos um problema que precisa ser tratado: como “definir a 

capacidade pela qual os sujeitos se respeitam mutuamente, quando se reconhecem 

como pessoas de direito103”. 

_____________ 
100

 Ibid. 

101
 “no ‘reconhecimento jurídico’ [...] se expressa que todo ser humano deve ser considerado, 

sem distinção, um ‘fim em si’, ao passo que o ‘respeito social’ salienta o ‘valor’ de um indivíduo, na 

medida em que este se mede intersubjetivamente pelos critérios da relevância social”. Ibid., pág. 184 

102
 “confluem nela, por assim dizer, duas operações da consciência, uma vez que, por um 

lado, ela pressupõe um saber moral sobre as obrigações jurídicas que temos de observar perante 

pessoas autônomas, ao passo que, por outro, só uma interpretação empírica da situação nos informa 

sobre se se trata, quanto a um defrontante concreto, de um ser com a propriedade que faz aplicar 

aquelas obrigações, por isso na estrutura do reconhecimento jurídico, justamente porque está 

constituída de maneira universalistas sob as condições modernas, está infrangivelmente inserida a 

tarefa de uma aplicação específica à situação: um direito universalmente válido deve ser questionado, 

à luz das descrições empíricas da situação, no sentido de saber a que círculo de sujeitos ele deve se 

aplicar, visto que eles pertencem à classe das pessoas moralmente imputáveis.” Ibid., pág. 186. 

103
 Ibid., pág. 187. 
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Para este complexo problema Honneth percebe a necessidade de haver, na 

resposta, suficiência para proteger e possibilitar, além da posse, também a 

caracterização universal do ser humano enquanto pessoa. Dentro desta ordem 

jurídica justificada há de se supor “a capacidade de decidir racionalmente, com 

autonomia individual, sobre questões morais104”. Tendo sido, de certa forma, 

esclarecida a questão da capacidade pela qual os sujeitos se respeitam 

mutuamente, quando se reconhecem como pessoas de direito na maneira de um 

acordo racional através de pessoas de direito em pé de igualdade, então Honneth 

percebe a ampliação necessária, para que através de uma luta por reconhecimento, 

aos moldes do que foi colocado nos capítulos iniciais, desde que em uma dimensão 

pós-tradicional, se perceba que a esfera jurídica assim também se amplia para 

comportar as necessidades subjetivas destas vontades racionais. 

Estas definições agora precisam ser fundamentadas sistemicamente dentro 

das categorizações realizadas nas esferas dos direitos subjetivos, iniciadas por 

George Jellinek na teoria dos status, e prosseguidas por Robert Alexy, a saber: 

“direitos liberais de liberdade105”, “direitos políticos de participação106” e “direitos 

sociais de bem-estar107”. 

Marshall contribui para a tese Honnethiana, fazendo a relação histórica do 

nascimento desta divisão dos direitos subjetivos, e então Honneth demonstra como 

estes direitos se formaram a partir de pressões internas da sociedade, 

particularmente a ocidental108. Neste ponto, é importante destacar o papel que a 

educação teve no século XIX em alguns países. Pois, acreditava-se que o ensino 

obrigatório universal não apenas instruía as crianças, mas sobre tudo era 

_____________ 
104

 “Nesse sentido, toda comunidade jurídica moderna, unicamente porque sua legitimidade 

se torna dependente da ideia de um acordo racional entre indivíduos em pé de igualdade, está 

fundada na assunção da imputabilidade moral de todos os seus membros”. Ibid., pág. 188. 

105
 “direitos negativos que protegem a pessoa de intervenções desautorizadas do Estado, 

com vista à sua liberdade, sua vida e sua propriedade”. Ibid., pág. 189 

106
 “direitos positivos que lhe cabem com vista à participação em processos de formação 

pública da vontade”. Ibid. 

107
 “direitos igualmente positivos que faze ter parte, de modo equitativo, na distribuição de 

bens básicos”. Ibid. 

108
 Ibid., pág. 190-2. 
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“pressuposto necessário para o exercício igual de direitos políticos109”. Com esta 

relação depreende-se que quando o indivíduo realiza um esforço para ampliar as 

atribuições jurídicas, o faz por crer nesta esfera e é por isso que se espera que o 

mesmo se submeta obedientemente ao que ali está positivado, desta maneira o 

processo de ampliação dos direitos subjetivos se estabelece em constante inovação. 

Mas a operação na esfera jurídica pressupõe ainda mais, pressupõe que o sujeito 

capaz de se orientar por normas sociais também precisa de um nível de vida 

necessário para isso. Nesta ampliação conceitual ficam implicadas duas dimensões: 

além do crescimento dos direitos individuais fundamentais, ampliou-se também, a 

quantidade de membros sociais que deles participam110. 

Honneth utiliza Hegel e Mead para justificar sua posição de que na esfera 

jurídica, dado o que foi dito anteriormente, há uma “luta por reconhecimento” e que 

as experiência de desrespeito e denegação de reconhecimento são componentes da 

ampliação desta esfera111. Honneth verificar que o autorrespeito está para a esfera 

jurídica assim como a autoconfiança está para a esfera do “Amor”, mesmo que 

mantidas as distinções que estas esferas exigem112. Honneth coloca ainda que é 

importante para que o processo amadureça da forma esperada, que são 

necessários que os direitos universais sejam distribuídos de maneira igualitária a 

todos que devem ser reconhecidos como seres livres e assim possam reconhecer o 

juízo autônomo neles. 

_____________ 
109

 Ibid., pág. 192 

110
 “No primeiro caso, o direito ganha, como vimos, em conteúdos materiais, através dos 

quais também as diferenças nas chances individuais de realização das liberdades socialmente 

garantidas encontram uma crescente consideração jurídica; no segundo caso, aço contrário, a 

relação jurídica é universalizada no sentido de que são adjudicados a um círculo crescente de 

grupos, até então excluídos ou desfavorecidos, os mesmo direitos que a todos os demais membros 

da sociedade”. Ibid., pág. 193-4 

111
 As questões referentes ao desrespeito e à denegação no que se refere ao reconhecimento 

não serão objetos deste trabalho. 

112
 “Parece natural começar abordando, com Mead, uma intensificação da faculdade de se 

referir a si mesmo como uma pessoa moralmente imputável, fenômeno psíquico colateral da 

adjudicação de direitos assim como, no caso do amor, a criança adquire a confiança para manifestar 

espontaneamente suas carências mediante a experiência contínua da dedicação materna, o sujeito 

adulto obtém a possibilidade de conceber sua ação como uma manifestação da própria autonomia, 

respeitada por todos os outros, mediante a experiência do reconhecimento jurídico”. Ibid., pág. 194 
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Através do experimento mental de Joel Feinberg, Honneth percebe que a 

positivação dos direitos individuais é a formalização necessária para que o 

autorrespeito seja constituído, pois é através do “caráter público do direito” que o 

sujeito pode perceber que compartilha com a sociedade uma formação discursiva da 

vontade, mesmo que de forma indireta e negativa, pois a percepção prática da 

importância do respeito aos direitos individuais só fica explicita quando da 

observação do desrespeito a estes direitos, como percebe Honneth nas “discussões 

do movimento negro por direitos civis nos EUA dos anos 1950 e 1960”. 

Agora, dentro da esfera da solidariedade, podemos perceber a relação com a 

eticidade de Hegel e a divisão cooperativa do trabalho em Mead e como estas 

indicam para a esfera da “solidariedade” na forma de “estima social”. Importa que 

percebamos que está pressuposto aqui uma partilha de valores intersubjetivos, para 

que os sujeitos sociais possam se estimar reciprocamente. Esta analise, “no sentido 

de uma fenomenologia empiricamente controlada”, irá avançar, então, para a 

comparação entre o reconhecimento na esfera jurídica e a estima social113. 

Assim como o medium de reconhecimento no direito são as propriedades 

universais dos seres humanos, assim também é necessário que busquemos o 

medium social das propriedades nas quais os seres humanos se diferenciam 

individualmente, mas que de alguma forma se vinculam. Honneth apresenta a 

“autocompreensão cultural de uma sociedade114” como sendo este medium de 

_____________ 
113

 “Mostrar-se-á então que Hegel, com seu conceito de ‘eticidade’, e Mead, com sua ideia de 

divisão democrática do trabalho, tentaram caracterizar apenas um tipo, particula[r]mente exigente em 

termos normativos, de comunidade de valores em cujo quadro toda forma de reconhecimento por sua 

estima está incrustada de modo necessário. [...] diferentemente do reconhecimento jurídico em sua 

forma moderna, a estima social se aplica às propriedades particulares que caracterizam os seres 

humanos em suas diferenças pessoais por isso, enquanto o direito moderno representa um medium 

de reconhecimento que expressa propriedades universais de sujeitos humanos de maneira 

diferenciadora, aquela segunda forma de reconhecimento requer um medium social que deve 

expressar as diferenças de propriedades entre sujeitos humanos de maneira universal, isso é, 

intersubjetivamente vinculante”. Ibid., pág. 199. 

114
 “A autocompreensão cultural de uma sociedade predetermina os critérios pelos quais se 

orienta a estima social das pessoas, já que suas capacidades e realizações são julgadas 

interpessoais, já que suas capacidades e realizações são julgadas intersubjetivamente, conforme a 

medida em que cooperam na implementação de valores culturamente definidos; nesse sentido, essa 

forma de reconhecimento recíproco está ligada também à pressuposição de um contexto de visa 
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reconhecimento, que é capaz, de forma aberta, de atender aos requisitos de 

unificação das diferentes formas de expressão individuais, uma vez que o quadro 

axiológico é estabelecido na contribuição que o indivíduo realiza para a obtenção 

dos objetivos sociais. Honneth destaca a importância da abertura horizontal e da 

simetria das relações sociais para que se transforme o conceito tradicional de 

“honra” em categorias de “reputação” ou “prestígio” social115. 

Na sociedade baseada na honra, logo estruturada de forma estamental, não 

há espaço para a valorização do indivíduo por si apenas, o indivíduo é valorizado 

somente enquanto cumpre com seu papel no estamento ao qual pertence, ficando 

desta forma a expressão individual excluída deste formato de valoração social. 

Neste formato, Honneth percebe uma simetria interna, dentro dos estamentos, mas 

uma assimetria externa, enquanto todo na sociedade, pois se podemos perceber 

que dentro do estamento a valoração ocorre entre iguais, na sociedade esta 

valoração irá ocorrer de forma hierárquica, portanto verticalizada, o que já pressupõe 

importância diferente a cada um dos atores sociais. Algumas vezes as sociedades 

organizadas desta maneira podem apresentar o que aparece no texto como 

Counterculture of compensatory respect116, sendo que um estamento desafia a 

avaliação social a fim de abrir a possibilidade de reconhecimento de outros 

estamentos; também é possível perceber a procura por isolamento de determinados 

estamentos a fim de que não possa haver transito entre outros estamentos 

posicionados hierarquicamente em lugares desvantajosos no que se refere a estima 

social. Honneth aponta que uma virada nesta tradição estamental de valoração 

social é possível com a intervenção na cultura de uma filosofia e teoria política que 

causem uma revisão nas convicções valorativas. O autor ainda percebe que esta 

                                                                                                                                        

 

 

social cujos membros constituem uma comunidade de valores mediante a orientação por concepções 

de objetivos comuns”. Ibid., pág. 200. 

115
 “a medida da reputação de uma pessoa é definida nos termos da honra social: a eticidade 

convencional dessas coletividades permite estratificar verticalmente os campos das tarefas sociais de 

acordo com sua suposta contribuição para a realização dos valores centrais, de modo que lhes 

podem ser atribuídas formas específicas de conduta de vida, cuja observância faz com que o 

indivíduo alcance a ‘honra’ apropriada a seu estamento”. Ibid., pág. 201 

116
 Contracultura de respeito compensatórias 
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virada ocorre na modernidade, onde a valoração não fica diretamente ligada aos 

estamentos. Honneth atribui isso a luta travada pela burguesia contra as concepções 

de “honra” feudais e aristocráticas, onde pela primeira vez o “sujeito entra no 

disputado campo da estima social como uma grandeza biograficamente 

individuada117”. Na decorrer histórico, alguns valores relacionados à “honra” migram 

para dentro da relação jurídica de forma universalizável sob o conceito de “dignidade 

humana”. 

O ingresso das biografias individuais dentro do sistema axiológico faz com 

que este se expanda para compreender a pluralidade de como se autorrealizam as 

pessoas, com isso a honra começa a se tornar prestigio ou reputação social, que 

evoluirá para determinações subjetivas onde a autocompreensão se avaliará. 

Se por um lado temos a exigente tarefa de ampliar a esfera de estima social 

para que consigamos incorporar a necessidade de autorrealização de toda a 

pessoa, por outro lado também temos a necessidade de realizar a interpretação dos 

objetivos sociais que estão em jogo. Desta maneira, vê-se que um conflito, no meu 

ponto de vista, inconciliável, ainda que necessário, desponta. Como solucioná-lo? 

Honneth percebe que estamos falando de conflitos culturais de longa duração que 

se apresentam na forma de lutas permanentes onde os grupos pretendem elevar o 

valor de suas formas de vidas, estão instrumentalizados com a força simbólica e 

com vistas a finalidades gerais comuns a sociedade. O papel das atenções públicas 

é fundamental para o desfecho desta luta, pois é a atenção pública que definirá o 

valor social da demanda bem como a reputação dos membros envolvidos nesta luta. 

Honneth percebe que o conceito de “solidariedade” pode oferecer uma leitura 

interessante destas relações, pois quando se estabelecem relações de estima 

dentro de grupos (no formato estamental), estes de alguma forma se solidarizam, 

são exemplos disso que se fala, as lutas sociais de classes por reconhecimento 

político ou momentos de dificuldade e privações como guerras ou catástrofes 

naturais. Mas quando migramos para uma relação pós-tradicional temos um novo 

tipo de reconhecimento onde a estima passa por uma confiança no próprio valor 

individual e assim se estabelece uma relação de autoestima que pretende ser 

_____________ 
117

 Ibid., pág. 204 



47 

 

reconhecida socialmente118, daí referenciarmos este movimento como solidariedade 

social119. 

Com esta parte do texto finaliza-se a resumida reconstrução da luta por 

reconhecimento através da modernidade até o momento atual, tendo tido como 

apoio basicamente Hegel e Honneth. Concluída a parte historiográfica da pesquisa 

temos a conclusão, onde seguem as considerações sobre o que foi apresentado até 

o momento e a tentativa de apresentar pontos de vistas que se apoiam na 

teorização apresentada. 

_____________ 
118

 “[...] vai de par com a experiência da estima social uma confiança emotiva na 

apresentação de realizações ou na posse de capacidades que são reconhecidas como ‘valiosas’ 

pelos demais membros da sociedade; com todo o sentido, nós podemos chamar essa espécie de 

autorrealização prática, para a qual predomina na língua corrente a expressão ‘sentimento do próprio 

valor’, de ‘autoestima’, em paralelo categorial com os conceitos empregados até aqui de 

‘autoconfiança’ e de ‘autorrespeito’”. Ibid., pág. 210 

119
 “estimar-se simetricamente nesse sentido significa considerar-se reciprocamente à luz de 

valores que fazem as capacidades e as propriedades do respectivo outro aparecer como 

significativas para a práxis comum. Relações desta espécie podem se chamar ‘solidárias’ porque elas 

não despertam somente a tolerância para com a particularidade individual da outra pessoa, mas 

também o interesse afetivo por essa particularidade: só na medida em que eu cuido ativamente de 

que suas propriedades, estranhas a mim, possam se desdobrar, os objetivos que não são comuns 

passam a ser realizáveis”. Ibid., pág. 210-1 
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4 CONCLUSÃO 

Tendo sido finalizada a primeira parte deste trabalho, a reconstrução histórica, 

ficamos agora com as considerações a respeito do que foi possível compreender da 

filosofia crítica trabalhada por Honneth que teve clara influência hegeliana, e 

principalmente, verificar se esta reconstrução irá ajudar a responder as questões 

que surgiram na introdução deste trabalho, a saber:  

 Quais são os mecanismos que compõem a axiologia hegemônica? 

 Como nos apropriarmos dos instrumentos que realizam a alienação 

social, e consequentemente o esvaziamento axiológico? 

 Como manejá-los a fim de termos uma sociedade mais igualitária, onde 

o ser humano saia da condição de mero comódite e assuma seu papel 

de construtor histórico e social do seu tempo? 

Com intenção didática, e reconhecendo a importância da apropriação da 

filosofia do jovem Hegel para a luta por reconhecimento, rememorarei a linha que 

nos trouxe até aqui. Iniciamos com a apresentação da filosofia social representada 

por Hobbes e Maquiavel a qual Hegel atribuiu os princípios de intersubjetividade os 

quais possibilitaram a teorização da formação da pessoa através da doutrina do 

reconhecimento de Fichte. Este processo possibilitou a internalização das 

motivações de lutas, pois através da resolução de conflitos que estavam 

pressionados pela intersubjetividade oriunda das relações sociais em um processo 

reflexivo, foi possível perceber que não há uma determinação externa para que se 

lute, a motivação da luta é interna e esta luta está em busca de validação externa, 

de valoração, de prestigio, em outras palavras de reconhecimento intersubjetivo. O 

refinamento deste reconhecimento intersubjetivo vai se dar ao longo da reconstrução 

histórica, primeiro o reconhecimento ocorre na esfera do “Amor” para Honneth, que 

foi herança da eticidade natural hegeliana. Mas não podemos dizer que são a 

mesma coisa, nem mesmo com a atualização teórica proposta no espírito subjetivo. 

Para esta esfera Honneth busca oferecer uma teorização empírica, apoiando sua 

tese principalmente em Mead e em Winnicott. Segundo Honneth a questão da 

divisão da consciência entre o “Eu” e o “Me”, Meadiniano, acrescentam ao 

reconhecimento um caráter empírico, o qual Mead foi buscar na psicologia, e assim 

pode-se ganhar validade para o conceito Hegeliano dentro de uma abordagem pós-
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metafisica. Esta abordagem permite que se utilize o estudo de Winnicott sobre a 

primeira infância para que se possa perceber a importância do papel da relação da 

mãe com o bebê para a formação da primeira categoria que será utilizada na 

construção da estrutura social: a autoconfiança. Tendo como base esta estrutura 

podemos passar para a segunda esfera dentro da teoria do reconhecimento. 

Dito isso, já estamos na esfera do “Direito”, e podemos perceber a 

importância do crime como fator que amplia a esfera jurídica, na visão hegeliana, 

uma vez que o crime é a expressão de uma demanda não reconhecida e faz com 

que o sistema jurídico se regule, para que o crime tenha o tratamento adequado; 

ampliando o próprio sistema jurídico ou reconhecendo o demandante e sua causa. 

Também está inscrita neste ponto a Luta de Vida e Morte, que para Hegel tem 

fundamental importância, pois é a partir da possibilidade de engajar-se em uma luta 

tão radical que se consegue chegar a uma comunidade de cidadãos livres. Honneth 

também percebe a fundamentalidade desta luta, já está inscrita na esfera do “Amor” 

onde o bebê que luta com a mãe afirma sua autoconfiança em uma luta de vida e 

morte. 

Pode-se perceber na Realphilosophie que Hegel aponta para a importância 

do trabalho como sendo o objetivador da pessoa, o trabalho e o instrumento são as 

formas que o sujeito tem de se colocar como objeto através da interação com o 

mundo, e assim pode se ver refletido como executor de sua vontade. Mead 

acompanha distinção semelhante, ao apresentar o trabalho como sendo o divisor 

das atividades humanas e como sendo responsável pelo sentimento de valoração do 

indivíduo na sociedade, como sendo um colaborador social. Nesta esfera ganham 

especial sentido a formulação do contrato que “adquire a forma reflexiva de um 

saber linguisticamente mediatizado120” serve para que o direito assuma o papel 

coercitivo sobre a vontade que foi empenhada, e também para que o 

reconhecimento social que se expressou seja objetivado. Na Fenomenologia do 

Espírito, também foi possível perceber que há uma divisão da consciência em dois 

organismos: uma consciência-de-si autônoma, e uma consciência-de-si dependente, 

movimento que, reservadas as distinções, se assemelha a teoria de Mead da divisão 

da consciência em um “Eu” e um “Me”. O ganho que Mead apresenta aqui sobre 

Hegel é a abordagem empírica que toma de empréstimo da psicologia. A teoria de 

_____________ 
120

 HEGEL, 2006, § 229 
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Winnicott serviu de base para os estudos de Jessica Benjamim que relacionou 

distúrbios da personalidade adulta como o sadismo e o masoquismo a distúrbios da 

esfera do “Amor” relacionada a problemas com a formação da autoconfiança que 

agora se manifestam na esfera do “Direito”, onde ocorrem problemas para que o 

autorrespeito venha a se efetivar, pois segundo Mead houve o problema para 

introjetar as relações normativas captadas pelo “Me” e a possibilidade de interação 

do “Eu” com estas normas, não se percebendo como portadoras de deveres, e por 

consequência também portadora de direitos, que pode realizar a ampliação dos 

direitos reconhecidos através da pressão realizada sobre a sociedade este processo 

irá gerar o órgão de autocertificação ética. Na esfera do direito, Honneth persegue 

uma fundamentação universalista, onde não haja privilégios nem exceções. 

Verificamos a divisão do direito em “direitos liberais de liberdade”, “direitos políticos e 

de participação” e “direitos sociais e de bem-estar”. 

Neste ponto estamos prestes a entrar na terceira esfera que em Hegel é tida 

como “Espírito Absoluto”, em Mead a “Divisão comunitária do trabalho”, em Scheler 

a “comunidade de pessoas” e em Honneth a “Solidariedade”. A esfera da 

Solidariedade está relacionada à estima social, onde interesses individuais se 

coadunam e são negociados através de um reconhecimento intersubjetivo com a 

intenção de que se tornem reconhecidos socialmente. Desta maneira os indivíduos 

se solidarizam em objetivos que nem sempre são comuns, mas que precisam ser 

respeitados e positivados, pois a lógica bicondicional recíproca reflexiva é que faz 

com que daí se depreenda esta reciprocidade. O que possibilita este mútuo 

interesse, segundo Honneth é a autocompreensão cultural de uma sociedade, nos 

termos: “Luto contigo para que teus interesses sejam reconhecidos, logo, espero 

que lutes comigo para que meus interesses sejam reconhecidos”. Na esfera da 

Solidariedade entra a categoria da autocompreensão. Está estabelecida nesta 

esfera uma grande tensão, sempre atualizada, que não se resolve, mas que é 

necessária: a tensão cultural para que a esfera do direito se amplie a ponto de 

reconhecer as biografias individuais. A ampliação da quantidade de indivíduos que 

se colocam perante a este sistema colaborativamente a fim de que se consiga 

estabelecer uma sistema-vivo-humano-juridicamente-ordenado. 

A partir desta rememoração, verificaremos quais são os pressupostos para 

cada uma das três esferas: 
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Esfera do “Amor”: 

Desenvolvimento afetivo “mãe/bebê” baseado na relação simbiótica/autônoma 

visando o desenvolvimento da autoconfiança; 

O que é necessário para que isso ocorra? 

 Dedicação exclusiva da mãe ao bebê; 

 Desenvolvimento das habilidades da mãe de compreender o processo 

destrutivo do bebê; 

 Sistema de ajuste para resignificação desta fase em indivíduos adultos 

que tiveram problema com esta fase na primeira infância; 

Esfera do “Direito” 

Desenvolvimento do autorrespeito através de ações que reivindiquem o 

reconhecimento político/jurídico; 

O que é necessário para que isso ocorra? 

 Superação positiva dos pressupostos da esfera do “Amor”; 

 A orientação da educação básica para a formação jurídica necessária 

visando que o individuo se perceba como um construtor do 

ordenamento jurídico; 

 Satisfação das necessidades básicas da vida humana, para que o 

indivíduo possa se preocupar com questões que não sejam apenas 

práticas e de sobrevivência, podendo voltar sua atenção para as 

questões juspoliticas; 

 Praticar a resistência e o protesto ativo; 

Esfera da “Solidariedade” 

Realizar uma teoria política que dê conta do desafio de encampar um número 

cada vez maior de indivíduos com características próprias e que precisam participar 

do processo de formação de reconhecimento solidário. 

O que é necessário para que isso ocorra? 

 Superação positiva dos pressupostos da esfera do “Direito”; 

 Disposição para operar os mecanismos formadores de opinião pública; 

Apresentados os pressupostos que entendo como sendo fundamentais para o 

estabelecimento de uma luta por reconhecimento intersubjetiva que leve em conta 

as características subjetivas de cada um, passo a busca de respostas, mesmo que 

provisórias, às questões anteriormente levantadas. 
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Pelo que pude depreender no decurso desta pesquisa, os mecanismos que 

compõem o complexo sistema axiológico hegemônico estão baseados 

fundamentalmente na estruturação estamental definida pelo sistema financeiro e dos 

seus beneficiários. No domínio do sistema de produção cultural por estamentos que 

visam a sua perpetuação e a definição de padrões que facilitem a relação de 

alienação e consumo, não havendo preocupação com o desenvolvimento de ações 

que afirmem pessoas, apenas a afirmação da manutenção do “lucro”. 

A apropriação dos instrumentos que realizam a alienação social e 

consequentemente o esvaziamento axiológico pode se dar através de uma 

educação que busque a valorização humana em detrimento apenas do 

desenvolvimento técnico. O tecnicismo/racionalismo tem demonstrado apenas 

satisfazer a necessidade dos sistemas culturais estabelecidos e baseados em uma 

relação de produção e consumo. Também a necessidade de satisfação das 

necessidades básicas relacionadas ao suporte da vida humana, fazendo que o 

tempo empregado para a manutenção da vida prática seja reduzido, assim sendo 

possível a utilização do tempo para o desenvolvimento intelectual e a apropriação do 

sentido das próprias vidas. 

Creio que a partir do desenvolvimento de uma filosofia social que contemple 

uma teorização política baseada na luta por reconhecimento, o fomento da 

reivindicação por reconhecimento, a utilização dos mecanismos legais e das formas 

de pressão sociais e culturais seja possível que o ser humano assuma papel de 

destaque na construção histórica de seu tempo, deixando de ser um mero comódite, 

apenas uma manada, para ser sujeito de sua própria historia. 

Me parece um exemplo desta luta por reconhecimento o movimento Occupy 

Wall Street (Ocupe Wall Street) na qual os indivíduos buscam o reconhecimento de 

suas individualidades frente ao sistema financeiro hegemônico, e se utilizam dos 

meios de opinião pública e do crime para que se legitimem suas demandas121. 

Desta forma creio que a afirmação de uma filosofia brasileira, que busque 

reconhecimento através de uma orientação centrada no indivíduo, nas capacidades 

de solidarização, e principalmente em uma luta por reconhecimento atualizada para 

uma sociedade pós-tradicional que possa contribuir de forma diferenciada para a 

realização destes objetivos. 

_____________ 
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