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RESUMO 

 

 

O termo “dignidade”, embora tenha sido incorporado na linguagem das principais 

democracias ocidentais, assim como no projeto global de proteção dos direitos humanos, 

como o sistema ONU e os sistemas regionais de proteção dos seres humanos, enfrenta uma 

difícil tarefa de ser conceituado. Contudo, mesmo diante de tal fato, o projeto jurídico 

moderno parece estar intimamente atrelado a ele, pressupondo a sua existência, apesar de 

comumente interpretado à luz da teoria kantiana. O que o presente trabalho busca propor é 

discutir se há possibilidade de se redefinir a compreensão de tal conceito, a partir da ética 

discursiva defendida por Jürgen Habermas, realizando, porém, um contraponto com a 

proposta da autora feminista Seyla Benhabib, que chama atenção para, entre outros aspectos, 

a necessidade de se reinterpretar quem é esse sujeito universal dotado de dignidade. A 

hipótese, portanto, centra-se na tentativa de considerar se tais propostas podem ser 

consideradas como complementares, ou seja, se a teoria do discurso habermasiana pode ser 

aprimorada a partir das críticas recebidas pelo argumento feminista sustentado por Benhabib. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

             O problema da presente pesquisa é contrapor os posicionamentos de Jürgen 

Habermas e Seyla Benhabib acerca da concepção de dignidade humana, a partir da 

racionalidade comunicativa e da ética discursiva, proposta pelos dois autores, buscando 

compreender se há um ponto de convergência entre ambos ou se suas conclusões os afastam 

diametralmente. 

A utilização da linguagem dos direitos humanos e da defesa por uma ideia de 

dignidade universal e abrangente, expressa em Declarações Universais1 e Constituições, a 

partir do contexto histórico do pós-guerra, parece ter invadido os espaços de discussão da 

contemporaneidade. Parece haver, portanto, um consenso em relação a sua existência, porém 

fundamentos acerca da sua justificação filosófica ou, se preferir, o próprio “conceito” sobre 

o termo, parecem divergir. 

Quando nos deparamos com o que podemos chamar de: “o pensamento jurídico 

dominante”2, ao menos no Brasil, sobre o conceito de dignidade da pessoa humana, a 

literatura parece convergir no sentido de atribuir a fundamentação deste conceito à Kant. 

Podendo ser resumido na máxima de que: os indivíduos devem ser fins e não meios3. Ou 

seja, de que pelo fato de serem indivíduos, possuem um valor constitutivo, não podendo se 

transformar em objeto ou coisa. 

Embora este paradigma seja constantemente criticado e reformulado, como, por 

exemplo, observa-se nos escritos de SENSEN (2011) e WALDRON (2007), não se apresenta, 

ao menos no pensamento dominante, um recorte sobre gênero nestas problematizações e, 

especialmente, na determinação de quem seria este sujeito detentor desta dignidade. Dessa 

 
1 Veja como exemplo: A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), tem em seu artigo 1º a seguinte 

transcrição: 

Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
2 Neste ponto não há pretensão de se esgotar a literatura que trabalha com o fundamento neokantista, apenas 

demonstrar como uma parte considerável da bibliografia justifica o conceito de dignidade por Kant. A título de 

exemplificação: SARLET, Ingo Wolfgang. O princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais (2002); SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana (2016); BARROSO, Luis Roberto. 

A dignidade da pessoa humana e direitos humanos na Constituição Brasileira de 1988 (2012).  
3 O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, não só como meio 

para o isso arbitrário desta ou daquela vontade. […] Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa 

vontade, mas da natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios e por 

isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue 

já como fins em si mesmos, quer dizer como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por 

conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (KANT, 2008, p. 67-68).  



 

maneira, uma concepção que abarque essa condição faz-se essencial para uma compreensão 

mais profunda sobre este possível conceito. 

Este é o ponto a que este projeto de pesquisa almeja se debruçar. 

Segundo Matos (2019), há a possibilidade de se contrapor dois conceitos de 

dignidade: um absoluto/transcendental e outro relativo/material. Em outros termos, o 

primeiro estabelece um conjunto definitivo de direitos que deriva da natureza humana, 

enquanto que o segundo são conquistados historicamente, revelando novos direitos e novas 

camadas da dignidade a ser protegida. 

Esta segunda versão, parece-nos ser uma versão mais atraente de dignidade. De 

acordo com este: 

A aceitação desses pressupostos conduz ao segundo conceito, aqui, 

analisado de dignidade: “Para que os seres humanos possam viver com 

dignidade, vale o seguinte conjunto de direitos”. A dignidade, destarte, 

passa a ser associada diretamente a um modo de vida ou forma de vida, a 

qual, caso seja aceita e a depender do status jurídico do sujeito envolvido 

no plano institucional, justifica determinados direitos jurídicos (MATOS, 

2019, p. 1876). 

 

Ao adotar um conceito contingente de dignidade (MATOS, 2019), a formulação 

descritivo-normativa do mesmo estará atrelada a uma narrativa, a uma prática social em 

específico.  

Se, partindo do pressuposto de que se aceite a associação entre dignidade e o direito 

de não ser humilhado, como Matos (2019) assume, há uma possível relação que o presente 

pré-projeto busca investigar. Veja-se o que o autor considera como núcleo do direito de 

não ser humilhado: 

Não obstante, é possível afirmar que o núcleo dessa experiência de 

humilhação é a experiência da incapacidade ou ausência de poder para se 

autodeterminar (Bieri, 2015). A ausência do poder de realizar o seu próprio 

desejo. Não de qualquer desejo, mas, sim, de um desejo fundamental para 

a nossa própria vida. Este pode ser um desejo vinculado ao exercício de 

uma profissão, de acesso à educação, da liberdade de ir e vir e de se 

expressar, de constituir uma família etc. 

 

Portanto, se ao pensar em um conceito de dignidade que é construído historicamente, 

pode ser possível analisar a contribuição do pensamento feminista, ou seja, a partir de um 

recorte de gênero sobre esta conceituação, pois esta corrente do pensamento revelou novas 

formas de exclusão, opressão e restrição da autonomia que deveriam ser combatidas.  

O projeto político/jurídico moderno se estrutura a partir de uma construção abstrata 



 

das relações, não sendo capaz de identificar os agentes que protagonizam esse modelo 

protetivo. A ficção do ideal do sujeito moderno, base da tradição filosófica, moral e política, 

estrutura-se a partir de uma lógica de autossuficiência, independência, racionalidade e, como 

apontam as pensadoras feministas4, de masculinidade (BUTLER, 1993, BENHABIB, 1992).  

A defesa deste indivíduo neutro, por exemplo defendido em teorias liberais, que pensa 

antes de sentir (BUTLER, 1993), enquanto característica elementar desse sujeito 

essencialista, é rejeitada pela tradição feminista, pois esconde a nossa gênese enquanto seres 

morais e políticos. Diante deste contexto, qualquer pressuposição de igualdade, que não leve 

em conta a diferença, exclui os diferentes. 

É válido destacar que mesmo teorias de uma corrente crítica ao pensamento 

dominante, como a crítico-deliberativa de Jürgen Habermas, pertencente à segunda geração 

da Escola de Frankfurt, não escapam dessas percepções manifestadas pelo pensamento 

feminista. 

É justamente nesse sentido que o problema de pesquisa se insere.  

Em “Mudança estrutural da esfera pública”, publicado em 1961, Habermas propõe 

uma reformulação tanto do conceito tradicionalmente atribuído à esfera pública, quanto uma 

mudança do seu paradigma normativo. O diagnóstico sustentado pelo autor é de que este 

“espaço” foi historicamente delimitado à classe burguesa e que este reconhece um declínio 

do sentido normativo deste espaço, em especial pelo capitalismo contemporâneo. Esta obra 

é considerada um marco na trajetória acadêmica de Habermas, pois impacta o 

desenvolvimento de sua própria teoria, a ser proposta anos mais tarde.  

A teoria comunicativa habermasiana pressupõe um Estado democrático 

operacionalizado por meio de regras racionais que possibilitam debates e que estes indivíduos 

compartilhem “discursos de entendimento mútuo que constituem uma vontade racional” 

(VERBICARO, 2017, p. 129-130). Segundo Habermas: 

                                    

[...] procedimento e pressupostos comunicacionais da formação 

democrática da opinião e da vontade funcionam como importantes 

escoadouros da racionalização discursiva das decisões de um governo e 

administração vinculados ao direito e à lei. Racionalização significa mais 

que mera legitimação, mas menos que a própria ação de constituir o poder 

[...]. A opinião pública transformada em poder comunicativo segundo 

procedimentos democráticos não pode ‘dominar’, mas apenas direcionar o 

uso do poder administrativo para determinados canais. (HABERMAS, 

 
4 Butler, Judith; Fraser, Nancy; Spivak, Gayatri; Federici, Silvia; Cornell Drucilla, dentre outras. 



 
2004, p. 290). 

 

A democracia não se trata, portanto, de um sistema de leis gerais e abstratas, mas da 

capacidade dos indivíduos estabelecerem uma “aceitabilidade racional”, por meio das 

discussões em esfera pública. Percebe-se, assim, que a ideia de Habermas é de uma teoria do 

entendimento. Dessa forma, parece evidente que uma teoria como esta deve pressupor 

igualdades entre os interlocutores, a fim de promover esta “racionalidade dialógica”.  

Não resta dúvidas sobre a importância da teoria habermasiana, especialmente a partir 

da virada linguística, para explicar as sociedades democráticas contemporâneas. Contudo, se 

não for reconhecida a existência de sujeitos distintos, que não possuam a mesma 

representatividade dentro desta esfera de deliberação, um modelo desta natureza seria 

possível? Nesse sentido, inserido igualmente neste debate, se a dignidade é compreendida 

como um conceito normativo que se estrutura a partir de conceitos racionais, compreendida 

por meio de interações dialógicas desses sujeitos, o fato de as mulheres terem sido 

historicamente alijadas desses espaços de deliberação não interfere na construção do conceito 

de dignidade normativo? 

Em uma proposta de reformulação desta problemática, Seyla Benhabib (2007) 

apresenta certas condições para a validade de um processo deliberativo: 

             1) A participação na deliberação é regulada por normas de 

igualdade e simetria; todos têm as mesmas chances de iniciar os 

atos de fala, questionar, interrogar, e abrir o debate; 2) todos têm o 

direito de questionar os tópicos fixados no diálogo; e 3) todos têm 

o direito de introduzir argumentos reflexivos sobre as regras do 

procedimento discursivo e o modo pelo qual elas são aplicadas ou 

conduzidas. Não há prima facie regras que limitem a agenda da 

conversação, ou a identidade dos participantes, contanto que cada 

pessoa ou grupo excluído possa mostrar justificadamente que são 

atingidos de modo relevante pela norma proposta em questão 

(BENHABIB, 2007, p. 51). 

 

Assim, Habermas mostra como a esfera pública surgiu com a imprensa e o com o 

círculo de leitores de livros e jornais, enquanto Benhabib argumenta que esta esfera era 

composta exclusivamente por homens, pois as mulheres davam suas forças de trabalho na 

esfera privada, para que os homens estivessem na esfera pública.  

É importante compreender que, diferente do feminismo radical, que se caracteriza por 

um pensamento anti-sistêmico das estruturas de Estado, o feminismo de Benhabib acredita 

que existam noções do Estado liberal devam ser mantidas, como autonomia individual. A 



 

ideia é promover alterações no modelo democrático que permitam uma maior inclusão das 

mulheres. 

Em sua obra: “Situating the self”, a autora, à luz dos comentários críticos feministas, 

comunitaristas e pós-modernos ao projeto do Iluminismo, desenvolve a sua argumentação 

afirmando o motivo pelo qual tais compreensões são insuficientes. Contudo, de forma 

alguma, há um abandono de Benhabib ao projeto moderno, porém reestrutura as bases de tal 

pensamento, a partir da sua proposta de um “universalismo interativo”, ao buscar superar as 

suas fragilidades, sem, entretanto, abandonar suas conquistas.  

Dessa forma, a fim de entender o “universalismo interativo”, estruturado pela autora, 

faz-se necessário analisar porque Benhabib não compreende que as críticas feministas e pós-

modernas sobre este “sujeito racional moderno” são bem formuladas. Para tanto, deve-se 

compreender o que a autora denomina de “processo de socialização do indivíduo”, a fim de 

discutir o fato de que o sujeito sempre será situado, mas não completamente determinado 

pelo contexto, reformulando o projeto universalista ao levar em conta a perspectiva do outro 

generalizado e do outro em sentido concreto.  

Sobre a sua contribuição sobre o conceito de dignidade, por exemplo, pode ser vista 

em seu livro: “Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times”, publicado em 2011, 

no qual a autora se questiona como é possível defender e aplicar princípios universais de 

justiça, em um âmbito global, diante de um contexto marcado pela pluralidade e soberania 

das nações. Valendo-se de uma metodologia habermasiana sobre a ética do discurso, a autora 

tenta desenvolver a sua argumentação da possibilidade de uma construção de um conceito de 

dignidade a partir das diferenças.   

Nesse sentido, a hipótese a ser sustentada é que há possibilidade de que as teorias de 

Habermas e Benhabib são, na verdade, complementares. A proposta do presente trabalho, 

portanto, não é o de abandonar a teoria comunicativa de Habermas, mas de compreendê-la a 

partir das contribuições de Benhabib, buscando dimensionar se há possibilidade de uma 

convergência (ou total abandono) das propostas dialógicas de Habermas, para a compreensão 

de um conceito de dignidade que leve em conta tanto as discussões sobre teoria moral e teoria 

democrática dos dois autores. 

Diante dessa breve exposição, será exposto no tópico subsequente a questão problema 

que guiará a presente pesquisa. 

 



 

2 PROBLEMA 

 

Estas são reflexões que permeiam o cenário em que esta pesquisa se apresenta. Por 

isso, a tese pretende responder o seguinte problema de pesquisa: “Em que medida as 

contribuições e críticas da autora feminista Seyla Benhabib, a partir do seu conceito 

de “universalismo interativo”, podem servir como um aperfeiçoamento às ideias do 

agir comunicativo e da política deliberativa em Jürgen Habermas? Há possibilidade 

de pensarmos em um aprimoramento à noção de esfera pública à luz da teoria 

feminista do “outro em sentido concreto”? De que forma esta transfiguração do 

sentido desse sujeito influencia na formação do conceito normativo de dignidade? 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

● Analisar as propostas de Seyla Benhabib e Jürgen Habermas sob o prisma de dois 

fatores: primeiramente, perceber qual tipo de teoria moral – que repercute na noção 

de “sujeito” – pensada por cada um dos autores -, e, em um segundo momento, sob 

o que os autores estruturam suas ideias ligadas à teoria política sobre democracia 

liberal. Dessa maneira, busca-se como esta interligação repercute na construção do 

conceito de “dignidade contingente” nas democracias contemporâneas. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

● Apresentar a base filosófica da teoria comunicativa de Jürgen Habermas, a partir das 

suas principais obras e discussões, remarcando especialmente o caractere da 

universalidade, constituída por meio de uma racionalidade reinterpretada, baseada na 

possibilidade de os indivíduos racionais chegarem a consensos;  

 

● Expor as críticas trazidas por Seyla Benhabib, no que tange à concepção de “sujeito” 

para as teorias morais dominantes, particularmente a habermasiana. 



 

 

● Compreender os fundamentos trazidos por Seyla Benhabib e sua proposta de uma 

universalidade interativa, particularmente as suas contribuições para a superação da 

dicotomia entre público-privado sob o recorte de gênero, a partir do diálogo com a 

teoria habermasiana do discurso, nas democracias liberais; 

 

● Identificar possíveis pontos de contato entre as proposições dos autores, a fim de – 

caso possível -, propor uma interpretação complementar das noções defendidas por 

ambos, buscando estruturar um conceito contingente de dignidade. 

 

 

4 JUSTIFICATIVA 

  

O presente trabalho preocupa-se em promover um estudo crítico da filosofia, por meio 

do pensamento feminista de Seyla Benhabib. Compreende-se que a filosofia, área do 

conhecimento voltada para o pensamento abstrato e racional, foi tradicionalmente alijado das 

mulheres. Entende-se, assim, que mais do que numericamente atestar a quantidade de alunas 

no programa, faz-se necessário igualmente considerar quais pensadoras5 podem contribuir na 

discussão filosófica do programa.  

Como remarcado na apresentação do problema, mesmo teorias que se opõem ao 

pensamento dominante e tradicional, as quais propõe uma emancipação do ser humano, como 

a Escola de Frankfurt, não há uma única mulher como integrante desta corrente.  

Trata-se, portanto, de uma oportunidade de aprofundar os estudos em uma autora que 

possui uma larga produção acadêmica, além de manter interlocução com diversos autores 

(as) contemporâneos. Remarca-se, neste ponto, a importante contribuição que os diálogos 

com outras autoras como Judith Butler e Nancy Fraser tiveram para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das ideias propostas por Benhabib. 

Ademais, é interessante suscitar que há um importante traço entre a propositura desta 

autora com Hannah Arendt, especialmente pelo fato daquela recuperar noções de 

"mentalidade" alargada" (ou seja, a interpretação desta última sobre este conceito kantiano) 

 
5 Apenas para remarcar o meu ponto argumentativo, o corretor do word insiste em notificar que a palavra 

"pensadoras" está equivocada. 



 

no momento de estipular no que consistiria o seu universalismo interativo e o espaço público 

(à luz das ideias em "A condição humana"), como comentado na apresentação do problema. 

Portanto, será uma oportunidade de transitar pelo pensamento arendtiano, afora do que 

comumente é debatido6. 

         Cumpre destacar, ainda, que não há traduções para português da maior parte das obras 

de Seyla Benhabib, o que significa que uma pesquisa nessa área possa contribuir com estudos 

posteriores tanto no PPGD-UFPA quanto em demais programas pelo país. 

Diante do contexto acadêmico, é comum se deparar com a falta de bibliografia 

traduzida/comentada para o nosso idioma. Esta é uma realidade que necessita ser alterada e 

apenas com pesquisas sérias e comprometidas poderá ser revertida. Considera-se que esta 

pesquisa poderá contribuir neste processo de transformação.  

Tratando-se da escolha por Habermas, é inquestionável a repercussão do seu 

pensamento para o debate democrático contemporâneo. O modo como Habermas enxerga e 

estrutura as interações dialógicas nas democracias liberais é paradigmático.  

Entretanto, como apontado acima, apesar de a teoria habermasiana ser fortemente 

criticada pelo pensamento feminista, como: “Habermas and Feminism: Critical Reflections 

on Normativity” (2020) de Taine Duncan; “Critical Social Theory and Feminist Critiques: 

The Debate with Jürgen Habermas” (1995), acredita-se que, na verdade, o que pode ser 

proposto é uma forma de reinterpretar essas críticas, destacando como a teoria universalista 

de Benhabib complementa-se às propostas de Habermas. 

Nesse contexto, a presente pesquisa pode ter o condão de aperfeiçoar e de trazer uma 

nova forma de enxergar a teoria habermasiana, buscando fornecer respostas fundamentadas 

ao olhar crítico do feminismo a sua teoria.  

 

 

5 METODOLOGIA 

 

 Como já afirmava o personagem Cheshire Cat em “Alice no País das Maravilhas”, se 

você não sabe onde quer chegar, não importa qual caminho irá escolher. Isto significa, 

trazendo para o âmbito da pesquisa acadêmica, que a metodologia (rotas a serem escolhidas) 

 
6 Refiro-me ao pensamento da "banalização do mal".  



 

apenas poderá ser trilhada, se o problema e os objetivos - mencionados acima - estiverem 

bem delimitados. Para tanto, considera-se que ao estudo deve ser dividido nas seguintes 

etapas.  

Como se trata de um problema eminentemente teórico, uma especial atenção ao 

referencial bibliográfico é crucial para uma boa execução deste pré-projeto.  

O primeiro passo é partir de uma pesquisa bibliográfica primária, buscando 

radiografar, reunir e ler criticamente as principais obras, artigos e publicações de Jürgen 

Habermas e Seyla Benhabib, em especial as obras: “Situating the self”; “Critique, Norm and 

Utopia”, “Feminismo como Crítica da Modernidade” e “Dignity in Adversity: Human Rights 

in Troubled Times”, todas de Benhabib – sem dispensar artigos em livros e publicações 

avulsas e, tratando-se de Habermas, em um primeiro momento, acredita-se que o estudo deva 

partir de “Direito e democracia: entre facticidade e validade” e os livros referentes à esfera 

pública. 

Simultaneamente, almeja-se frequentar, na modalidade de ouvinte, no curso de 

Filosofia da Universidade Federal do Pará (UFPA), a disciplina destinada ao estudo da teoria 

habermasiana. 

Ademais, é válida a consideração neste ponto. 

Sabe-se que a teoria de Habermas é bastante complexa, especialmente por se tratar 

de um autor ainda visto, com uma vasta produção acadêmica. Diante desse contexto, faz-se 

crucial realizar um recorte teórico sobre qual fase do autor busca-se concentrar este estudo.  

            Em seguida, deve-se partir para uma pesquisa de bibliografia secundária, o que 

engloba tanto um estudo das obras dos comentadores mais reconhecidos, como dissertações 

e teses que discutam sobre o assunto. Nesse contexto específico, destaco a dissertação de 

mestrado do Prof. Dr. André Coelho, defendida na UFSC, que será um importante norte no 

recorte específico de Habermas. 

Não obstante, acredita-se que um estudo mais aprofundado sobre o tema requer uma 

reflexão a partir do idioma original, em virtude de possíveis divergências na tradução, devam 

ser realizadas na pesquisa, em particular os usos diferentes que um conceito possa adquirir 

ao longo de sua interpretação ao se comparar com o seu sentido “original”. Dessa maneira, 

por tratar de uma pesquisa teórica, o foco no sentido dos conceitos não pode ser ignorado. 



 

Assim, a proposta é dialogar igualmente com os idiomas originais7, sendo, inclusive, a 

intenção da candidata a iniciar o curso de alemão. 

Por fim, é necessário ressaltar que a organização que o trabalho terá é com divisão 

por argumentos, em vez de uma estrutura por teorias. A partir desta estruturação, acredita-se 

que o problema e os objetivos gerais e específicos serão atendidos ao longo da execução da 

presente pesquisa.  

 

 

6 CRONOGRAMA 

 

Levando em consideração o prazo de 4 (quatro) anos para conclusão do doutorado, 

a pesquisa foi organizada dentro de um cronograma de pesquisa de igual tempo, conforme 

tabela abaixo: 

 

 

2020 1º semestre - Cursar disciplinas 

obrigatórias 

- Pesquisa bibliográfica 

- Frequentar aulas sobre 

Habermas no curso de 

Filosofia 

2020 2º semestre - Cursar disciplinas 

obrigatórias 

- Pesquisa bibliográfica 

2021 1º semestre - Pesquisa bibliográfica 

- Socialização da pesquisa 

em eventos 

 
7 Por óbvio que esta observação apenas se aplica para as obras traduzidas. 



 

2021 2º semestre - Pesquisa bibliográfica 

- Qualificação (Projeto + 1 

capítulo da tese) 

2022 1º semestre - Período sanduíche (6 

meses) 

- Pesquisa bibliográfica 

- Elaboração da tese 

2022 2º semestre - Pesquisa bibliográfica 

- Elaboração da tese 

2023 1º semestre - Elaboração da tese 

2023 2º semestre - Revisão e depósito da tese 

- Defesa da tese 

- Entrega da versão final 

junto à Secretaria do PPGD-

UFPA 
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