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Resumo  

 

Esta pesquisa teve como objetivo uma investigação da Teoria Crítica de Axel Honneth, 

seus desenvolvimentos filosóficos nas teorias do reconhecimento e do repensar a respeito 

da ideia de liberdade e de socialismo. Assim como também esteve centrada na exposição 

de seus limites críticos quanto à sua leitura de Hegel e sua compreensão de constituição 

da figura subjetiva, mais especificamente, relacionada à sua leitura de certa tradição da 

psicanálise (Donald Winnicott). Para isso, a pesquisa foi divida em duas etapas: a primeira 

diz respeito a um estudo mais exegético da obra de Honneth, para melhor compreensão 

de seus conceitos e pressupostos defendidos, principalmente, quanto às ideias de 

reconhecimento, liberdade social e direito. Em uma segunda etapa de pesquisa, buscou-

se investigar os limites de tais concepções centrais, utilizando primordialmente a obra de 

Vladimir Safatle para elaboração de tal crítica. Esta está centrada especificamente na 

concepção de constituição do sujeito em Honneth, ou seja, na ontogênese pressuposta 

pelo frankfurtiano; e tal problema, segundo Safatle, estaria ligado necessariamente à 

leitura que Honneth faz de Hegel e o seu renegar da teoria das pulsões de Freud e Lacan, 

fazendo com que suas ideias a respeito de reconhecimento e de liberdade estejam 

limitadas a um Eu como unidade sintética das representações, incapaz de lidar com aquilo 

no humano que não se reduz a este ego. 
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1. Introdução  

 

          Este trabalho se fundamenta, primordialmente, em uma investigação no campo 

daquilo que se denomina na história da filosofia por Teoria Crítica, compreendendo esta 

nos termos do texto de Max Horkheimer, de 1937, denominado “Teoria Tradicional e 

Teoria Crítica”, no qual o frankfurtiano nos dirá que uma teoria crítica não tem nenhuma 

instância específica a não ser a pretensão de suprimir a injustiça social (HORKHEIMER, 

1991, p. 68). Mais especificamente, esta pesquisa teve como centralidade a obra de um 

autor específico desta tradição, vinculado àquilo que chamamos por Escola de Frankfurt. 

Este autor é Axel Honneth, discípulo de Jürgen Habermas e sucessor em sua cadeira como 

diretor do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt (Institut für Sozialforschung). Buscou-

se, então, compreender holisticamente sua obra, mais especificamente suas teorias do 

Reconhecimento (Anerkennung) e da Liberdade Social (Sozial Freiheit) para que, assim, 

se pudesse pensar possibilidades reconstrutivas de sua teoria, como questionamento de 

sua teoria do sujeito que tem implicações diretas sobre sua teoria normativa.  

          Quanto ao desenvolvimento de sua teoria do reconhecimento, fundamental para 

que se compreenda o significado de Liberdade social, Honneth escreve em 1992 talvez 

aquilo que pode ser considerada como sua obra prima: “Luta por reconhecimento: a 

gramática moral dos conflitos sociais”, na qual, a partir daquilo que Nobre chamará por 

modelo reconstrutivo em dois níveis (NOBRE, 2013, p. 21), o frankfurtiano retomará os 

escritos daquele que comumente se denomina por Jovem Hegel, ou seja, o Hegel ainda 

em seus escritos pré-1807, ou pré-Fenomenologia do Espírito, para que se pense 

novamente a temática do reconhecimento como base ontogenética de compreensão e 

desenvolvimento das relações intersubjetivas. Já em sua tese de doutorado, “Crítica do 

Poder”, Honneth diagnosticará um problema comum entre a primeira geração (Adorno e 

Horkheimer) e a segunda (Habermas): um déficit sociológico (HONNETH, 1991, p. 278), 

ou seja, um não atentar para aquilo que seria o fundamento da sociabilidade e da 

intersubjetividade: o conflito social como motor do desenvolvimento moral das 

sociedades e das próprias sociedades em si mesmas.  

          Este conflito social estaria marcado fundamentalmente por demandas de 

reconhecimento das pretensões individuais e coletivas em meio a relações intersubjetivas, 

e o reconhecimento recíproco dos indivíduos seria formulação da identidade que se dá 

pela compreensão histórica das instituições com potencialidade de garantia da liberdade 



em seus estabelecimentos prático-políticos (HONNETH, 2009, p. 29); é o 

reconhecimento intersubjetivo da identidade em sua medida institucionalizada de 

progresso social, um estado de liberdade comunicativo a partir da luta social e do processo 

prático-conflitivo do homem, compreendendo que, em termos hegelianos, para a 

formação de uma consciência-de-si, é necessário o conflito e o saber reconhecer de uma 

outra consciência. Em termos contemporâneos, é necessária a existência de um outro que 

se relacione e que reconheça para a constituição de um Eu. Trata-se do modelo hegeliano 

do Miteinandersein (ser-em-si-no-outro). Além disso, para que se fundamente pós-

metafisicamente tal proposição ontológica de Hegel retomada por Honneth, o 

frankfurtiano traz para dentro de sua obra a psicologia social de George Mead e a 

psicanálise de Donald Winnicott (HONNETH, 2009, p. 115), pensando o reconhecimento 

de grupos e a intersubjetividade primária marcada pela relação entre mãe e bebê. 

          Vencida tal compreensão fundamental quanto ao modelo de reconhecimento de 

Honneth, pôde-se pensar um segundo passo, inserido agora em um debate atual quanto às 

teorias da justiça. Trata-se de uma construção que podemos chamar de doutrina da 

liberdade como modelo normativo, trazida, de forma latente, em sua obra “Sofrimento de 

indeterminação” (2007), mas apenas desenvolvida plenamente em seus mais recentes 

livros “O Direito da Liberdade” (2011) e “A ideia de Socialismo” (2016). 

Fundamentalmente, Honneth dirá que, na modernidade, podemos perceber três modelos 

(com as devidas generalizações necessárias) de compreensão da ideia de liberdade, 

pensando que esta é fundamento para o refletir a respeito de modelos de individualidade 

e de justiça. Portanto, deve-se ter em mente quais os tipos de liberdade individual para 

pensarmos qual o tipo de justiça estamos tratando e qual é a mais adequada para as 

necessidades sociais e individuais. E ele categoriza em três grandes grupos para 

pensarmos a liberdade individual: a negativa, a reflexiva e a social. 

           O que interessou ao trabalho, propriamente, foi a ideia de liberdade social que viria 

como forma de superação dos outros dois modelos de liberdade que meramente se 

preocupavam quanto à heteronomia e a hipóstase do sujeito autônomo e solipsista. A 

Liberdade Social vem como modelo de inserção da ideia de reconhecimento e de 

materialidade institucional neste campo - discussão já trazida, de certo modo, por Appel 

e Habermas. Segundo a releitura Honnethiana de Hegel, o sujeito só é livre na 

possibilidade das práticas institucionais, no reconhecimento recíproco, porque nos fins 

das instituições se encontram condições de realização dos próprios fins. Essa é a fórmula 

do “ser em si mesmo no outro”, na busca da harmonização das práticas sociais, já que 



somente por meio dessas o homem pode ser livre e realizar a sua liberdade reflexiva. Nas 

palavras de Honneth: “A liberdade representa sempre uma relação de reconhecimento 

vinculada a uma instituição.” (HONNETH, 2015, p. 88-89). Mais uma vez, cito Honneth 

(2015, p. 116) para melhor conceituar tal ideia: “Liberdade aqui significa, segundo Hegel, 

a experiência de uma falta de coerção pessoal e de uma ampliação que resulta da 

promoção de meus objetivos mediante os objetivos do outro”. Assim, a liberdade social, 

em linhas gerais, seria a superação da “satisfação do próprio interesse” (HONNETH, 

2007, p. 87-88) em nome do reconhecimento das pretensões sociais do outro como 

constituidoras de minha liberdade. 

          Ultrapassados tais pontos dentro da pesquisa, buscou-se uma ampliação da visão 

da Teoria Crítica proposta por Honneth, chegando a uma segunda etapa de pesquisa 

centrada no questionamento de seus pressupostos teóricos quanto às ideias já trazidas 

acima, primordialmente quanto à sua ideia de sujeito, para que se atingisse certa parte dos 

objetivos do projeto que se referem à anti-institucionalidade e aos limites da reconstrução 

normativa honnethiana. Para que isso fosse feito, foi utilizada centralmente a obra do 

filósofo brasileiro Vladimir Safatle e a sua crítica a tais modelos de teoria do 

reconhecimento, primordialmente em seu livro “Grande Hotel Abismo: por uma 

reconstrução da teoria do reconhecimento” (2012). O ponto central do argumento de 

Safatle contra as teorias do reconhecimento contemporâneas está fundamentado, 

centralmente, em uma divergência quanto à leitura de Hegel: Honneth, assim como 

Habermas, entende que existe uma parte da obra hegeliana com potencial emancipatório 

ou, em termos habermasianos, aquela que leva à fundo o intersubjetivismo comunicativo 

necessário para fins de emancipação, e esta seria aquela parte denominada como fase de 

Jena, ou do jovem Hegel, que abarca desde o início de sua produção até 1807. A partir 

desse momento, marcado pela publicação da Fenomenologia do Espírito, é como se Hegel 

ingressasse em uma “filosofia da consciência” em que há uma desaparição do potencial 

emancipatório das obras de juventude (NOBRE, 2018, p. 30). O grande ponto de Safatle 

contra tal leitura é o não perceber, pela geração intersubjetivista de Frankfurt, o que a 

Fenomenologia do Espírito tem a oferecer para o refletir a respeito de uma teoria do 

reconhecimento que leve em conta figura como a negatividade ontológica, a 

indeterminação da consciência, o Desejo (Begierde) e a infinitude. 

            E é justamente este o ponto central do argumento de Safatle: a Teoria Crítica de 

Frankfurt, contemporaneamente, perde seu potencial crítico por estar presa a um pensar 

a respeito do reconhecimento que está fundado em determinação de identidades e reforço 



da figura de um Eu enquanto unidade sintética das representações, reproduzindo certo 

kantismo hipostático e reforçando, de certo modo, o individualismo liberal. Então, se 

levássemos a fundo o argumento de Hegel na Fenomenologia do Espírito quanto ao 

processo de fases da consciência e, aliado a isso, partíssemos de outro modelo de 

psicanálise como comprovação pós-metafísica da tese hegeliana (sendo este modelo o de 

Freud e Lacan), chegaríamos a outro modelo de sujeito com potencial emancipatório mais 

profundo do que aquele proposto por Honneth, como se pensar o sujeito não fosse mais 

pensar uma entidade substancial, idêntica a si e autodeterminável graças à reflexividade 

(SAFATLE, 2012, p. 5), compreendendo que não há determinação completa no sentido 

de identidade completa entre a determinação e o fundamento. (Idem, p. 54). 

           Trata-se, no fundo, de um debate dentro do campo da antropologia filosófica, em 

uma crítica fundamentada em relação à constituição do sujeito. Enquanto Honneth crê em 

uma base ontogenética de reconhecimento recíproco, de relações simétricas entre as 

consciências, baseando-se em uma leitura do jovem Hegel e na psicanálise de Winnicott 

para compreender o Outro como formador de minha identidade e reconhecedor de minhas 

pretensões e predicados, assim como eu o seu para este Outro, Safatle está preocupado 

com uma leitura de um Hegel da Fenomenologia do Espírito e com a teoria das pulsões 

de Freud e Lacan, a fim de compreender o indeterminado constituidor do humano e que 

não se deixa reduzir a figuras rígidas de identidade e predicações.  

          Tais debates se mostram fundamentais no avanço quanto ao desenvolver de certos 

temas da filosofia no Brasil, assim como na Amazônia, demarcando espaços 

fundamentais de evolução teórica regional, imprescindível para o desenvolvimento da 

prática, pois o pensar já se mostra como uma forma de agir. 

 

 

2. Objetivos  

 

I. O objetivo geral proposto no projeto de pesquisa fazia referência à 

reconstrução do conceito de Liberdade Social de Honneth, e a forma como 

esse conceito de liberdade como solidariedade as teorias da justiça 

contemporâneas. Pode ser dito que, de certo modo, este objetivo foi alcançado 

e inclusive pensado para além de tais termos, visto que se investigou o 

significado de Liberdade Social em Honneth, que culminou na produção do 



primeiro artigo, mas ao mesmo tempo também conseguiu-se pensar para além 

deste significado e de suas limitações críticas, como já dito acima. 

 

II. Os objetivos específicos podem ser elencados da seguinte maneira:  

 

- Elaborar uma crítica à ideia de liberdade historicamente triunfada, a liberdade negativa, 

desembocando em uma transformação patológica das relações sociais. Pode-se dizer que 

tal objetivo foi alcançado na elaboração do primeiro artigo, quanto ao tratamento das 

patologias suscitadas por uma práxis viciada de liberdade.  

- Fazer uma releitura da teoria de Axel Honneth, buscando a adequação de sua leitura 

com as teorias de Hegel e Marx. Este objetivo foi alcançado com o desenvolvimento da 

segunda etapa de pesquisa, no questionamento quanto à leitura de Honneth a respeito de 

Hegel, e suas implicações para a antropologia filosófica. 

- Compreender se as instituições são de fato garantidoras da liberdade, como o Honneth 

propõe na obra “O Direito da Liberdade”. Pode-se dizer que tal objetivo foi alcançado, 

fazendo alguns acréscimos e modificações, pois a pesquisa não centrou-se somente na 

ideia de instituição, mas fundamentalmente na ideia de Sujeito, que tem reflexos quanto 

à prática institucional. 

- Compreender as mudanças de concepção de Honneth sobre o Direito, mais 

especificamente entre suas obras “Luta por reconhecimento” e “O Direito da Liberdade”. 

Tal objetivo foi alcançado, inclusive sendo o tema central do artigo desenvolvido a ser 

publicado em co-autoria com o orientador neste segundo semestre de 2019. 

 

3. Metodologia  

 

Nesta pesquisa foi utilizado o método qualitativo quanto à análise teórico-bibliográfica, 

construída a partir da leitura e do fichamento/resenha das obras referenciadas e 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa com fins de avaliar 

descritivamente a obra de Honneth como um todo para que, também, se pensasse de forma 

crítica o seu modelo e desenvolvimentos teóricos quanto às ideias de reconhecimento, 



liberdade social e, fundamentalmente, sua compreensão da ideia de sujeito e de sua 

constituição. 

 

4. Resultados  

 

        Como já foi de certo modo dito, esta pesquisa esteve concentrada em duas etapas: 

inicialmente foi feito um estudo mais exegético da obra de Honneth, para que, em uma 

segunda etapa, se pudesse repensar certas categorias de seu pensamento. Os resultados 

centrais de tais etapas, como combinado com o orientador, foi a produção de dois artigos 

científicos a serem publicados em revistas, estando o primeiro deles já em fase de revisão 

final pelo orientador para o envio para a revista PERI, de Filosofia da Universidade 

Federal de Santa Catarina, e o segundo em fase de finalização com fins de revisão. Além 

disso, houve algumas apresentações de trabalho em congressos nacionais e regionais, 

frutos, de certo modo, desta pesquisa. 

         O primeiro artigo trata a respeito da ideia de Direito na obra de Honneth, na tentativa 

de demonstrar uma mudança de significado conceitual ao longo de seu desenvolvimento 

teórico, mais especificamente entre suas obras “Luta por reconhecimento” (1992) e “O 

Direito da Liberdade” (2011). Trata-se, então, de um trabalho descritivo, focado nas 

partes dessas obras que tratam a respeito do fenômeno jurídico e do seu significado social. 

O segundo artigo, para além de um estudo descritivo da obra de Honneth, volta-se mais 

a uma proposição de compreensão de vieses da Teoria Crítica contemporânea, 

principalmente quanto à sua antropologia filosófica.  

 

I. O conceito de Direito na Teoria Crítica de Axel Honneth 

 

          Uma das pretensões deste primeiro artigo foi a compreensão do que significa a 

Teoria Crítica de Honneth partindo também da compreensão desses conceitos e categorias 

e sua evolução ao longo de suas obras, mais especificamente nos livros “Luta por 

Reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais” (Kampf Um Annerkenung: zur 

moralischen Grammatik sozialer Konflikte) e “O Direito da Liberdade” (Das Recht der 

Freiheit). Mais detalhadamente, buscou-se explicitar de forma geral a ideia da Teoria 

Crítica, seus pressupostos metodológicos diferentes e seu desenvolvimento histórico, 



focalizando na (re)construção filosófica de Honneth e suas especificidades 

epistemológicas quanto ao conceito de Reconstrução, pois sem a compreensão do 

significado da ideia reconstrutiva não se pode captar minimamente as pretensões da obra 

honnethiana e os aspectos de seu modelo crítico; analisar-se-á no que Honneth se 

diferencia de seus predecessores da Escola frankfurtiana e o que ele tem a acrescentar ao 

debate sobre o mundo não-emancipado, que é a característica mor do significado da 

palavra crítica desde sua reinterpretação etimológica feita por Marx, construindo a 

tradição de todo um campo de pensamento. Esta foi, portanto, a primeira parte do trabalho 

e serviu como base para a compreensão do problema central deste e, basilarmente, da 

interpretação metodológica feita por Marcos Nobre. 

          Para além disso, ingressou-se naquilo que podemos considerar como pretensão 

central deste trabalho, a qual foi dividida em duas partes. Esta pretensão é a busca daquilo 

que significa o fenômeno do Direito e de suas instituições na obra de Axel Honneth, mais 

especificamente em Luta por reconhecimento (1992) e no O Direito da Liberdade (2011), 

perseguindo o conceito de Direito para o filósofo de Frankfurt e, além disso, se há uma 

linearidade deste significado ao longo da obra de Honneth, ou se ela se modificou e se 

reconstruiu pelas mãos do próprio autor no espaço de tempo entre esses dois livros 

centrais na teoria honnethiana.  

          Para isso, a segunda parte do trabalho buscou descrever e interpretar o significado 

do Direito em Luta por Reconhecimento, por aquilo que ele denomina por padrões de 

reconhecimento intersubjetivo, e entre eles está o reconhecimento jurídico enquanto base 

para a construção da subjetividade e da intersubjetividade em meio aos conflitos sociais, 

reinterpretando e reconstruindo a filosofia do reconhecimento do jovem Hegel de Jena e 

a psicologia social de George Mead, para que se encontre o significado ético de uma 

instituição socio-comunicativa tal qual é o Direito e a importância deste na gramática 

moral dos conflitos e suas tessituras. Portanto, tratou-se de uma descrição daquilo que 

Honneth entende por Direito em sua obra de 1992, perpassando também pelo significado 

da ideia de Reconhecimento, central em toda a sua filosofia e latente ainda em suas obras 

mais recentes, mesmo que não tão explicitamente. 

        Por fim, na terceira e última parte deste trabalho, buscou-se, assim como na segunda 

parte, descrever e interpretar toda a significação do fenômeno jurídico no livro “O Direito 

da Liberdade”, mais especificamente em sua segunda parte, na qual ele buscará descrever 

a ideia de liberdade jurídica, seu significado histórico-filosófico, sua Razão de Ser (no 

original, o seu Dasein), os limites do significado da ideia triunfada de liberdade jurídica 



e quais as patologias engendradas por esta; ou seja, trata-se de uma descrição daquilo que 

o Direito significou e significa enquanto fenômeno Moderno, além de perspectivas 

críticas a respeito da forma de vida criada por este e as práticas morais co-comunicativas 

desenvolvidas na formulação liberal triunfada a partir das revoluções burguesas e no 

florescimento do capitalismo no Ocidente.  

         O problema central a ser respondido pelo artigo, então, foi: O que significa o 

fenômeno do Direito na obra de Axel Honneth? Partindo desse questionamento, também 

buscou-se responder se há uma continuidade na concepção de Direito em “Luta por 

Reconhecimento” e em “O Direito da Liberdade”, ou se estas se modificaram e até mesmo 

se contradizem nas reconstruções investigativas de Honneth ao longo de seu 

desenvolvimento intelectual e suas mudanças metodológicas, sempre atravessadas pelo 

conceito de Reconstrução. Levantou-se a hipótese de que há uma diferença latente no 

significado de Direito na obra do filósofo de Frankfurt, ou melhor, de que não há um 

significado de Direito, mas sim significados distintos que, inclusive, se contradizem. E 

como conclusões, crê-se que tal hipótese foi confirmada. 

 

II. Por um repensar a figura subjetiva na Teoria Crítica 

 

Neste segundo artigo, para além da demonstração da importância de Honneth para a 

filosofia contemporânea, tratou-se de contrapô-lo outro modelo de filosofia crítica, mais 

especificamente aquele proposto pela obra de Vladimir Safatle. Foi suscitado, então, o 

contraponto crítico de Safatle às teorias do reconhecimento contemporâneas e o 

contraponto do chileno-brasileiro, mais especificamente, à filosofia de Honneth, para 

dizer, em linhas mais claras, que o modelo crítico proposto pelo alemão é 

insuficientemente crítico, sendo necessário repensar certos modos de reflexão, bem como 

certos conceitos e leituras de autores e tradições, demonstrando, até certo ponto, a 

fragilidade da figura do sujeito que Honneth pressupõe para o desenvolvimento de sua 

obra. Em linhas gerais, na construção de seu modelo crítico e de suas divergências com 

leituras de Hegel e da realidade social como faz Adorno, por exemplo, assim como da 

psicanálise freudiana e lacaniana em sua teoria da pulsões, Honneth conseguiu 

efetivamente realizar uma forma de crítica que supera o sujeito pressuposto pelo 

individualismo liberal? Seu modelo, então, é um modelo suficientemente crítico para a 

compreensão da realidade social e das transformações políticas? 



            Para conseguir alcançar tais questionamentos, foram necessários dois passos. O 

primeiro deles proposto no trabalho foi uma visão geral das questões suscitadas acima na 

filosofia de Honneth, demonstrando suas pressuposições teóricas - principalmente 

aquelas relacionadas aos seus fundamentos quanto à ideia de reconhecimento, mais 

especificamente ao reconhecimento primário -, seu desenvolvimento argumentativo, ou 

seja, de que forma sua obra mantém um nexo quanto a certos pressupostos e do que, 

efetivamente, parte Honneth para a construção de sua teoria normativa, sua concepção de 

reconhecimento e de Liberdade Social, alcançando seu modelo subjetivo que serve de 

base para a construção de todo seu modelo crítico. Ou seja, tratou-se de compreender que 

teoria do sujeito, que antropologia filosófica Honneth pressupõe e explicita em sua obra. 

Em um segundo passo, pretendeu-se contrapor a esse modelo questões basilares sobre a 

constituição do sujeito, ou seja, de certo modo far-se-á um argumento de teor 

ontogenético, baseando-se primordialmente na proposição de Safatle quanto a diferentes 

leituras a respeito de Hegel em relação aos seus conceitos de Desejo (Begierde), infinito 

(Unendilichkeit) e negatividade (Negativität), mais especificamente em suas obras 

“Grande Hotel Abismo: por uma reconstrução das teorias do reconhecimento” (2012), “O 

Circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo” (2016). Com isso, 

perpassou-se pela proposição pós-metafísica de Safatle como modo de confirmação de 

tal ontogênese a partir de uma leitura psicanalitamente orientada, inserida na tradição 

Freudiana e utilizando, primordialmente, a leitura que Vladimir tem de Lacan para 

compreender tal negatividade, infinitude e desejabilidade na constituição dos sujeitos e 

de seus modelos socio-psíquicos. 

 

III. . Para além da produção destes dois artigos que serão enviados para publicação 

em co-autoria com o orientador, também foram enviados resumos expandidos 

e trabalhos para apresentação em eventos, de certa forma relacionadas com o 

desenvolvimento desta pesquisa. Destaco três: 

 

1. A Solidariedade como fundamentação da ideia de liberdade, apresentado no 

XXVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Porto Alegre em 

novembro de 2018. 

2. A Ideia de Liberdade Jurídica e a ação na vida activa: uma interpretação sobre o 

institucionalismo político, apresentado no Congresso de Democracia e Jurisdição, 

2018. 



3. Um filosofia dos afetos como suspeição genealógica, apresentado no evento 

“Hermenêutica do Caeté”, em junho de 2019. 

 

 

5. Perspectivas  

 

Após o fim da iniciação científica, tenho como objetivo o prosseguimento na vida de 

pesquisador na área de filosofia, com fins mais próximos de candidatura para a bolsa do 

programa institucional “PIBIC-Verão”. Além disso, prossigo nos estudos das línguas 

alemã e francesa, mais especificamente com a finalidade de receber a bolsa de 

“Winterkurs”, promovida pelo DAAD, para que eu possa desenvolver meus estudos na 

língua alemã com fins de melhor compreender os campos da filosofia de meu interesse. 

Como fim último de tais desenvolvimentos na pesquisa na graduação, tenho a intenção 

de buscar uma vaga no mestrado em Filosofia da Universidade de São Paulo (USP), sob 

a orientação do professor Vladimir Safatle, também utilizado nesta pesquisa como fonte 

bibliográfica e quem sabe posteriormente pleitear uma vaga no doutorado em uma IES 

internacional de renome.  

 

 

6. Dificuldades  

 

As dificuldades estiveram vinculadas, primordialmente, ao curto espaço de tempo para o 

desenvolvimento de debates filosóficos tão complexos, tendo que conciliar a pesquisa 

intensa com grupos de estudo, com a vida pessoal e com a própria rotina da faculdade. 

Mas creio que tudo tenha corrido bem e os objetivos foram alcançados. 

 

 

7. Conclusões  

 

Após tudo o que foi dito, pode-se concluir que a pesquisa teve como intenção central uma 

investigação filosófica de caráter descritivo-propositivo, com fins de analisar a obra de 

Axel Honneth quanto às suas ideias de reconhecimento, liberdade social, direito, 



constituição subjetiva etc. Assim como expor os limites de tal proposição, baseando-se 

em outras tradições críticas da Filosofia. Contudo, para além de conclusões teóricas a 

respeito da pesquisa, já suficientemente abordadas acima, é importante destacar a 

relevância do desenvolvimento de trabalhos como esses em nossa Universidade e no 

curso de Direito, assim como na região amazônica como um todo, demarcando espaços 

de debate complexos e que, no fundo, tem em si a defesa da pesquisa científica como 

modos de contribuição para o desenvolvimento social, e a defesa da educação pública 

gratuita como forma garantidora da emancipação humana. Para além de fins 

imediatamente práticos, é necessário reconhecer a fundamentação basilar que está por 

trás desta prática imediata, que são os debates teóricos os quais sempre nos permitirão 

pensar de forma independente, plural, solidária e livre. Este trabalho, de certo modo, teve 

como fundo todo este significado.  

 

8. Parecer do orientador 

 

          Durante o período de iniciação científica, o discente cumpriu com todas as 

exigências estabelecidas pelo programa de iniciação científica. Os objetivos geral e 

específicos foram cumpridos e a iniciação científica contribuiu, decisivamente, para o 

meu projeto de pesquisa.  

          Dado que o seu plano de trabalho consistia, fundamentalmente, em estudo baseado 

em revisão bibliográfica da obra de Honneth, seus comentadores e críticos, o 

acompanhamento do estudo foi realizado por meio de resenhas, as quais eram enviadas 

todas as semanas, e orientações presenciais acerca das resenhas enviadas. Nesse sentido, 

após o primeiro semestre de estudo, o discente logrou desenvolver o primeiro artigo 

acerca do tema, o qual deve ser publicado em revista especializada.  

No segundo semestre, considerando a formação adquirida durante o primeiro semestre de 

iniciação científica, as orientações semanais passaram a ser realizadas sem a exigência de 

resenhas. Nesse sentido, cumpre salientar que o discente avançou na leitura e análise 

crítica do seu referencial teórico. Dessa forma, o artigo final, resultado da iniciação 

científica, não consiste apenas em uma revisão bibliográfica do assunto, mas, outrossim, 

em uma contribuição crítica acerca do problema proposto, a saber, o problema da 

liberdade social.  



            Por fim, salienta-se que o discente é um acadêmico, extremamente, dedicado e 

inteligente. De modo voluntário, ele me auxiliou como monitor durante todo o período de 

iniciação científica, participou de atividades do meu grupo de pesquisa (Teorias 

Normativas do Direito), frequentou minhas aulas no PPGD e contribuiu na organização 

de eventos no âmbito da Faculdade. Os trabalhos desenvolvidos durante a iniciação 

científica foram apresentados em diversos congressos e seminários especializados. No 

caso, a iniciação científica resultou em dois artigos completos.  

Por tudo isso, pela qualidade do seu trabalho apresentado e pela dificuldade que envolve 

o estudo no campo da filosofia do direito, reputo que se trata de um plano de trabalho 

desenvolvido de modo EXCELENTE. 
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