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1. Resumo do Plano de Trabalho 

          Na modernidade, no campo teorético da filosofia política e da filosofia moral, o 

pensar sobre o conceito de justiça estava atrelado necessariamente ao pensar sobre a ideia 

de liberdade do indivíduo frente/dentro da sociedade, dentro da comunidade política. A 

partir de Thomas Hobbes, o pai da filosofia política moderna, pôde-se pensar o indivíduo 

enquanto ser político, rompendo o caráter anterior de percepção do ser político, seja o da 

antiguidade ou do medievo. Portanto, o arguir sobre a ideia de uma possível justiça social, 

aquela realizada essencialmente dentro da comunidade política, naquela onde os 

conceitos de zoé e bíos se confundem, deve perpassar dentro da ideia de uma liberdade 

individualizada, na autodeterminação individual para a composição do campo do agir e 

do pensar políticos.  

          E, a partir desse ponto de partida, passou-se a se pensar a liberdade dentro do campo 

político. Com o mesmo Hobbes, fundou-se a concepção de liberdade negativa, aquela na 

qual a heteronomia não deveria atingir os desejos e vontades internas do homem; a 

externalidade não deve interferir nas capacidades humanas de escolha para que o 

indivíduo seja considerado livre, o que funda uma concepção de justiça necessariamente 

egoística no sentido de que a liberdade somente pode ser pensada individualmente, jamais 



cooperativamente, já que a comunidade é uma forma de externalidade. Ulteriormente, 

fundar-se-á outra percepção sobre o conceito de liberdade, aquela construída 

reflexivamente; o ser livre é aquele que pode autolegislar-se, aquele que se autodetermina 

e constrói suas vontades racionalmente, sabendo controlar sua sensibilidade para o 

estabelecimento de seus desejos racionais; contudo, mesmo que esse tipo de liberdade 

possa ser pensado universalmente (como previu Kant), ele está preso no campo da 

subjetividade humana, na construção ingênua de que o homem pode constituir-se livre 

somente a partir de si mesmo, em sua intrasubjetividade.  

          A ideia deste trabalho é reavaliar a teoria de Axel Honneth, que propõe uma 

reinterpretação da teoria da liberdade hegeliana, no sentido de ampliação tanto da 

liberdade negativa quanto da liberdade reflexiva, saindo do campo da subjetividade e 

atentando para a objetividade, para a concretude das relações sociais enquanto influências 

para a construção da subjetividade humana, para as instituições materiais enquanto 

garantidoras (ou não) da liberdade socialmente pensada dentro do reconhecimento 

recíproco; trata-se de reconstruir normativamente o conceito de liberdade a partir da 

solidariedade enquanto necessidade ontológica do ser social, percebendo-o 

historicamente. É a retomada da ideia de Hegel sobre “estar consigo mesmo no outro”, já 

que a subjetividade humana só pode ser construída a partir das relações intersubjetivas, 

na realidade social objetiva e, com isso, buscar a retomada do socialismo para dentro da 

filosofia política, reinterpretando Marx a partir do conceito de liberdade social e 

reconstruindo a tradição filosófica deste campo.  

         Trata-se, portanto, de buscar vias críticas à concepção de liberdade triunfante, que 

leva a um processo brutal de dessolidarização, de individualização extrema das relações 

humanas, nos conduzindo à uma intersubjetividade necessariamente patológica; o 

conceito de liberdade negativa, que funda o liberalismo político e o liberalismo 

econômico, estes que no fim do século XX foram reinterpretados macroeconomicamente 

e “fundaram” as práticas neoliberais, é patológico no sentido de uma negação ontológica 

das necessidades comunitárias humanas. Portanto, este trabalho buscará reinterpretar a 

tese Honnethiana sob uma perspectiva mais crítica, mais materialista e mais dialética para 

retomar a ideia da solidariedade enquanto necessidade basilar para se pensar a liberdade 

individual/social, na intenção de que esse processo de “solidarização” leve a 

pontencialização das relações intersubjetivas e de que a comunidade política que vem 

possa ser pensada e praticada de forma mais harmoniosa. 



 

2. Justificativa 

 

          2.1 Reconceituação da Liberdade:   

          Ao longo da tradição filosófico-política moderna, as compreensões da justiça 

social, ou melhor, da conceituação do termo justiça, dependeram da compreensão que se 

dava ao conceito de liberdade individual; a individualidade enquanto um dos pressupostos 

modernos fundantes transfere-se a todas as esferas filosóficas. Pensar o ser e o sujeito na 

modernidade é elencá-lo individualmente em meio a comunidade e, inclusive, percebê-lo 

como livre. Portanto, para conceituarmos a justiça social, devemos reconceituar, 

necessariamente, a liberdade individual e a autodeterminação do sujeito político. Trata-

se de se pensar um novo ethos da ideia de liberdade no pensamento filosófico. 

          E a primeira percepção da ideia de liberdade individual na modernidade é a 

liberdade negativa, fundada teoreticamente com Thomas Hobbes, e que perpassou de 

Locke a Nozick; sinteticamente, esta se define como a ausência de resistências externas 

para a prática humana livre, das vontades e dos desejos individuais (HONNETH, 2015, 

p. 43), sendo esta a concepção de liberdade individual moderna que triunfou na história 

político-filosófica. A segunda concepção de liberdade é a da liberdade reflexiva, que é 

uma ampliação do pensamento aristotélico na determinação e na deliberação nas decisões 

e vontades do sujeito, ou seja, trata-se de uma liberdade pensada intrasubjetivamente, de 

tal forma que a esta só se conceitua a partir do pensar “livre”, da autonomia e 

autodeterminação racionalizada dos atos humanos e do sujeito consigo mesmo 

(HONNETH, 2015, p. 64); trata-se de uma percepção unívoca de um subjetivismo 

ingênuo e incompleto para se pensar a liberdade, que perpassa de Rousseau a Kant e toda 

a sua tradição. 

          De forma objetiva, a justificativa central deste trabalho é a reconceituação do termo 

“liberdade” no plano político-social moderno, ou melhor, uma reconstrução normativa do 

conceito de liberdade para uma amplificação das potencialidades humanas 

comunitariamente, partindo da crença de que os conceitos de liberdade filosoficamente 

suscitados e que se tornaram homogêneos não passam de parcelas da totalidade do 

significado linguístico-discursal da ideal liberdade possível dentro das comunidades 

humanas. Esta liberdade é a liberdade social, uma retomada de conceitos hegelianos que 



busca suprir as carências teóricas anteriores, indo além da heteronomia e autonomia, 

assim como da subjetividade, buscando a objetividade, a realidade social e a 

materialidade estrutural das sociedades para pensá-las coletivamente (HONNETH, 2015, 

p. 83). Ou seja, a importância fática da reflexão proposta nessa pesquisa é uma tentativa 

de demonstração e de amplificação da ideia de liberdade, compreendendo-a socialmente, 

institucionalmente e buscando-a não em uma imanência abstrata, mas sim dentro da 

realidade social e pensando-a comunitariamente; o trabalho justifica-se na medida em que 

reinterpreta as lutas reivindicatórias e de reconhecimento mútuo pelas ideias de liberdade 

e, consequentemente, de justiça social, compreendendo que estas não foram plenamente 

satisfeitas no processo histórico da humanidade (HONNETH, 2015, p. 11), realocando os 

três pilares da revolução francesa e compreendendo a fraternidade/solidariedade como o 

fundamento para a compreensão da igualdade e da liberdade, de modo que estas só podem 

ser pensadas a partir de uma fundamentação essencialmente solidária, como forma de 

potencializar as possibilidades das relações intersubjetivas. 

          Trata-se, portanto, de uma releitura da tentativa de Axel Honneth de reconstruir 

historicamente a percepção da liberdade social hegeliana, perpassando por Marx, a fim 

de reestabelecer o socialismo enquanto teoria concreta e científica dentro da filosofia 

política; uma tentativa de refundamentação teórica e epistemológica do socialismo na 

contemporaneidade. E, a partir dessa releitura, buscar-se-á demonstrar novas hipóteses da 

contemporaneidade, dentro de uma análise da literatura de tradição marxiana e de sua 

perspectiva crítica como  justificação da tese central sobre a liberdade. Portanto, também 

trata-se de uma reconstrução normativa de um conceito universal do homem frente à 

tradição do pensamento político liberal (LOSURDO, 2015, p. 87) por lidarmos não só 

com apenas uma nova conceituação de uma palavra e de uma prática, mas também de 

uma demonstração de uma necessidade ontológica (HONNETH, 2015, p. 92); deve-se 

pensar uma nova prática de liberdade – se não como uma transformação diametral – como 

uma fundamentação como uma nova compreensão do Ser social (LUKÁCS, 2010, p. 33). 

E, pensando o Ser social de uma forma diferente da tradição filosófica anterior (seja esta 

reflexiva ou negativa), poder-se-á construir um novo conceito de justiça, já que, na 

modernidade, quaisquer sejam as percepções da justiça, ela sempre estará atrelada a uma 

compreensão da liberdade individual. 

          Contudo, além de perpassarmos pela ideia central de Honneth sobre a reconstrução 

da liberdade partindo de uma perspectiva mais crítica, devemos pensar de forma 



emancipatória para compreendermos diferentemente a formulação da liberdade social tal 

qual o alemão pensou; Honneth crê que para pensarmos a liberdade social, ou seja, a 

ampliação das ideias das liberdades negativa e reflexiva, devemos analisar a 

materialidade comunitária, percebendo-a institucionalmente, objetivamente e dentro de 

seus pressupostos estruturais (HONNETH, 2015, p. 17). Ou seja, a liberdade social deve 

advir das próprias instituições, de uma nova forma de agir institucionalmente que é 

imprescindível para a reconceituação da liberdade e para a construção de uma nova 

prática de liberdade. A importância deste trabalho também justifica-se na medida em que 

tentará reinterpretar essa percepção hegeliana de Honneth sob uma perspectiva política 

diferente: obviamente coaduna-se com a tese de que as garantias de liberdade e a 

reconstrução da liberdade devem perpassar pelas instituições, afinal, são estas que dão 

vida à sociedade (sejam instituições linguístico-concretas ou linguístico-abstratas); 

porém, o pensamento da filosofia política deve compreender que certos papéis 

institucionais agem de forma em que, essencialmente, a existência de certas práticas 

dentro destas seja de uma perpetuação desigual e de uma reafirmação de práticas não-

liberais, no sentido social que buscamos; ou seja, que certas instituições existem como 

forma de perpetuação de práticas de dominação e, portanto, a busca pela liberdade social 

também deve ser uma busca política anti-institucional, ou melhor, o escândalo pelo qual 

compreende-se a prática política deve ter a possibilidade de ouvir as forças anti-

institucionais como forma de realocação de conflitos (SAFATLE, 2017, p. 116). Portanto, 

em síntese, este trabalho se justifica a partir da reafirmação da tese honnethiana sobre a 

liberdade social, visando também uma reconstrução normativo-teórica ao retomar a 

tradição hegeliana e marxiana, mas também relendo-a sob a luz de uma perspectiva mais 

crítica e emancipatória., partindo das instituições e também anti-institucionalmente, de 

forma endógena e exógena. 

2.2 Retomada da solidariedade 

          Este trabalho também justifica sua importância na medida em que retoma outro 

conceito renegado dentro da tradição filosófica e que vem cada vez mais sendo posto de 

lado com o avanço da tradição liberal (no sentido negativista); este conceito é a 

solidariedade enquanto pressuposto de qualquer formulação comunitária. Crê-se que, 

com o avanço das políticas econômicas neoliberais, mantém-se a percepção do 

liberalismo egoístico nascido a partir de Locke (político) e Adam Smith (econômico) e 

refunda-se intelectualmente a perspectiva de uma liberdade individual negativista para a 



construção de uma nova razão do mundo (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 33), a qual seus 

resultados todos conhecemos dentro do capitalismo central e periférico. Por isso, a 

refundação filosófica do conceito de solidariedade como base para a construção de uma 

liberdade social é essencial para fazer frente a essa nova razão, para que se potencialize a 

ideia e a prática da liberdade humana, sob uma perspectiva humanística, dentro de um 

período social economicamente dado (ALTHUSSER, 2015, p. 183), em fuga daquilo que 

Weber previu frente ao avanço do capitalismo, que se apresenta como uma forma de 

liberdade mas demonstra-se fora do campo ideológico como um manto que torna-se jaula 

de aço (WEBER, 2013, p. 259).  

          Com o avanço da nova razão neoliberal de mundo, fundada filosoficamente sob a 

ideia da liberdade negativa e sob o avanço do meio de produção capitalista, percebe-se, 

na realidade, a diminuição brutal do espectro do que conceituamos como liberdade, visto 

que há uma dessubjetivação das relações sociais, que agora são intermediadas pelos bens 

materiais em seu nível mais extremo do fetiche, que é o dinheiro; há a sobreposição do 

ter sobre o ser (MARX, 2010, p. 157), levando a um processo de dessolidarização brutal 

e, portanto, a um processo de arbitrariedade e anti-liberalidade. Desse modo, crê-se na 

refundação da solidariedade como preceito político básico para se pensar a liberdade 

individual socialmente adquirida, por meio das relações intersubjetivas; neste ponto, é 

imprescindível buscarmos a releitura de Honneth sobre a filosofia da liberdade hegeliana, 

essencial para a refundação do conceito de solidariedade. A construção de um sistema 

social não egoístico, mas um sistema cooperativo que ultrapasse o campo da autorreflexão 

subjetiva e se expanda à objetividade e às relações sociais objetivas, nas instituições e na 

materialidade social (HONNETH, 2015, p. 83); portanto, o homem não deve determinar-

se univocamente na sua relação consigo mesmo, mas sim na sua relação e consideração 

do outro enquanto sentimento de si mesmo, retomando a perfeita ideia de Hegel sobre 

estar consigo mesmo no outro, fundando um reconhecimento recíproco como chave para 

a ideia da liberdade, buscando a complementariedade dos fins subjetivos e o encontro 

destes na objetividade das relações intersubjetivas humanas (HONNETH, 2015, p. 85).  

          É o ser-para-o-outro, a contemplação de si mesmo no outro, dentro de uma relação 

de reconhecimento vinculada intra e extra-institucionalmente, até mesmo anti-

institucionalmente; pois só dessa forma os indivíduos podem chegar a plena satisfação de 

seus fins, por uma necessidade ontológica de complementariedade, seja ela na divisão do 

trabalho, nas relações pessoais, etc. O ser humano mostra-se, historicamente, um ser 



necessariamente coletivo, ontologicamente (de modo social) comunitário, e é a partir 

disso que se fundam as teorias sociais do devir, sejam estas hegelianas ou marxianas 

(RANIERI, 2011, p. 23), um devir da busca pela liberdade social dialeticamente formado 

e universalmente pensado (HONNETH, 2015, p. 91), a fim de ultrapassar as anteriores 

concepções de liberdade que, sob nossa leitura, mostram-se patológicas dentro da prática 

político-social. 

3. Objetivo geral 

- Reconstruir normativamente o conceito de solidariedade para refundar a percepção e a 

prática da liberdade na realidade social, crendo esta liberdade como aquela fundada nas 

relações intersubjetivas concretas, e podendo ser analisada e buscada na própria realidade 

social objetiva e material, compreendo e partindo da reconstrução bibliográfica basilar de 

Hegel, Marx e Axel Honneth, contemporaneamente. 

 

 

4. Objetivos específicos 

- Elaborar uma crítica à prática e à teoria da liberdade historicamente triunfada, a 

liberdade negativa, que desemboca em uma transformação patológica das relações 

sociais. 

- Fazer uma releitura da teoria de Axel Honneth, buscando novas perspectivas e novas 

bases epistemológicas, além de novas bibliografias, para trazer uma perspectiva mais 

crítica a sua ideia central de reconstrução normativa do conceito de liberdade, a fim de 

refundar a solidariedade como valor basilar dentro da sociedade e dentro da filosofia 

política. 

- Compreender de que forma as instituições são de fato garantidoras da liberdade, são 

meios essenciais para isso (segundo Honneth) e até que ponto estas não se tornam formas 

de restrição ontológica da liberdade por meio de suas práticas ideológicas, de dominação, 

de biopoder e de violência. Ex: Na leitura de Honneth, a família, como a conhecemos 

socialmente (de bases históricas monogâmica e cristã), é uma instituição imprescindível 

para a garantia da liberdade; Engels a lê como uma extensão da ideia de propriedade 

privada (ENGELS, 2009, p. 81), e Foucault a vê como uma prática social de microfísica 

do poder, de explicitação de relações de poder, que podem levar a violência psicológica 



e física (FOUCAULT, XXX, YY). Portanto, até que ponto, de fato, as instituições são 

garantidoras da liberdade? Até que ponto a crença hegeliana nas práticas institucionais 

nos leva à liberdade social e à solidariedade? Um dos objetivos é buscar responder essas 

questões, crendo previamente que a luta política, filosófica, histórica e sociológica pela 

ideia de liberdade social é, também, uma luta anti-institucional. 

5. Materiais e métodos 

- A metodologia mais adequada para a busca de pesquisa de caráter histórico-filosófica 

será a de análise bibliográfica, trabalhada por meio da leitura, do fichamento e das 

resenhas das obras referenciadas na bibliografia do projeto, podendo essas sofrerem 

acréscimos e alterações no decorrer do tempo de pesquisa para a ampliação da qualidade 

desta. Como etapas, levantar-se-á as bibliografias referentes ao tema pesquisado, a 

seleção de textos a partir da análise conjunta do pesquisador e do orientador, a leitura e 

fichamento dos textos, discussões e debates semanais com o orientador para a melhor 

adequação desta pesquisa com o seu projeto conjunto ao Instituto, presença em discussões 

em classes oferecidas pelo orientador quando lhe for conveniente, enquanto monitor da 

disciplina ministrada por este, a elaboração de relatório parcial e final, participação de 

eventos referentes à Iniciação científica e à elaboração de artigo final. 

6. Cronograma 

7. Referências bibliográficas 

ALTHUSSER, Louis. Pour Marx. Paris: François Maspero, 2015. 

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: Ensaio sobre a 

sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. 

ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São 

Paulo: Editora Escala, 2009. 

HONNETH, Axel. O Direito da Liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

LOSURDO, Domenico. Liberalismo: entre civilização e barbárie. São Paulo: Anita 

Garibaldi, 2006. 

LUKÁCS, György. Prolegômenos para uma ontologia do ser social. São Paulo: 

Boitempo, 2010. 



MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. São Paulo: Boitempo, 2010. 

RANIERI, Jesus. Trabalho e Dialética: Hegel, Marx e a teoria social do devir. São Paulo: 

Boitempo, 2011. 

SAFATLE, Vladimir. Só mais um esforço. São Paulo: Três Estrelas, 2017. 

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 

2013. 

 


