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As demandas por reconhecimento são uma presença 
constante no cenário das lutas sociais por um trata-
mento mais igualitário nas sociedades liberais e 
democráticas contemporâneas. A publicação de A 
política do reconhecimento de Charles Taylor deu um 
impulso forte no incremento a respeito da relação 
entre o Estado de direito democrático e as lutas por 
reconhecimento de grupos minoritários da sociedade. 
Taylor parece comprometido com a criação de alguma 
categoria nova de direitos para atender as exigências 
das minorias culturais. Algum tempo depois Axel Hon-
neth e Nancy Fraser redigiram um livro em coautoria 
Redistribuição ou Reconhecimento. Um debate �losó-
�co, em que Honneth defende um tipo de monismo 
normativo em que o conceito de reconhecimento 
ocupa uma lugar central, uma vez que consiste na 
base moral de todas as exigências sociais em diferen-
tes esferas (amor, direito e solidariedade) e Fraser 
defende uma visão normativa dualista, em que os 
conceitos de reconhecimento e redistribuição 
ocupam um papel central. Fraser entende que todas 
as exigências dos grupos sociais nos con�itos por 
condições mais igualitárias envolvem aspectos 
relacionados com reconhecimento de identidades 
culturais e aspectos relacionados com redistribuição 
de recursos. Esta distinção não deixa de lembrar a 
distinção entre trabalho e interação desenvolvida por 
Habermas em suas primeiras obras, em que ele contra 
o monismo redistributivo marxista desenvolve uma 
visão dualista, a qual inclui aspectos materiais e 
simbólicos como indispensáveis a uma compreensão 
adequada da dinâmica social. 

APRESENTAÇÃO



Além do mais, Habermas como um membro da teoria 
crítica da sociedade também ingressa neste debate a 
respeito da necessidade de uma nova categoria 
centrada no conceito de reconhecimento. Ele trata 
deste tema com base no seu paradigma discursivo do 
direito tal como desenvolvido em Facticidade e Valida-
de e num capítulo da obra A inclusão do outro. Estudos 
de teoria política se dedica a relação entre Estado de 
direito e as demandas por reconhecimento. Habermas 
reconhece a legitimidade das exigências dos grupos 
minoritários da sociedade, embora se mostra cético 
em relação à necessidade de criação de uma nova 
categoria de direitos, além das categorias de direitos 
individuais tal como reconstruídos no terceiro capítulo 
de Facticidade e Validade, para atender as demandas 
culturais. Habermas acredita que os direitos individu-
ais tradicionais, desde que devidamente interpreta-
dos, podem dar conta das demandas por reconheci-
mento. A maneira como o modelo discursivo pode 
lidar com as questões de reconhecimento é ilustrada 
pelo próprio Habermas noutro capítulo de Facticidade 
e Validade, no qual ele trata dos diferentes paradigmas 
jurídicos (liberal, bem-estar social e procedimental) e 
das demandas femininas por igualdade de direito. Um 
atendimento mais adequado exige um diálogo mais 
inclusivo, exige que os afetados pelas normas ou direi-
tos controversos possam participar ativamente como 
intérpretes de seus interesse na esfera pública da 
sociedade. Além disso, a solução advogada por Taylor 
parece gerar problemas adicionais de difícil solução, a 
saber, como lidar com as situações em que surgem 
con�itos entre direitos individuais e os direitos coleti-
vos num ordenamento jurídico democrático.

       Charles Feldhaus



      ALMEIDA, Alisson (FAJE-BH). Critica de Habermas 
ao conceito de autonomia em Rousseau e Kant. 

      GOMES JÚNIOR, Helionilto (Facibra). Autonomia, 
esclarecimento e linguagem: pressupostos �losó�cos 
para a práxis docente em Kant e Habermas.

      SCHMIDT, Josilene (UEL); MOURA, Matheus Garcia 
(UNESP). Re�exões acerca do pensamento 
democrático cooperativo de Axel Honneth: uma nova 
concepção de democracia radical.

      ARAÚJO, Lucas Alves (UFRN). O engajamento 
político de Jurgen Habermas : entre os Pequenos 
Escritos Políticos V e O Discurso Filosó�co da 
Modernidade.

      COELHO, André Luiz Souza (UFRJ). Reconhecimento 
em Habermas, Honneth e Fraser.

PROGRAMAÇÃO 17/09

9:00 - 10:30
COMUNICAÇÕES COORDENADAS

10:45 - 12:00

 CAFÉ    
10:30 – 10:45

MESA REDONDA



 CAFÉ    
15:30 – 15:45

 ALMOÇO
12:00 – 14:00

      FELDHAUS, Charles (UEL). O quarto conceito de 
democracia radical de Axel Honneth. 

      PIZZI, Jovino; ASTRAIN, Ricardo Salas (UFPEL). El 
papel social del intelectual: El homenaje a Habermas 
como un intelectual que marcó época.

      OLIVEIRA, Nythamar (PUC-RS). Habermas, 
Jerusalém ou Athenas: Uma teoria crítica da religião 
na esfera pública.

      AMARAL, Fernando (UFPEL). A teoria discursiva do 
direito em Habermas e a ressigni�cação dos  direitos 
constitucionais sociais dilapidados

      DUARTE, Candido (UFF) Reconhecimento do outro 
como igual em uma cultura de consumo.

      CALLEGARI, José Antônio (UFF). Processo 
democrático: reconhecimento do outro como forma 
de acesso à Justiça .

MESA REDONDA
15:45 - 17:15

MESA REDONDA
14:00 - 15:30



PROGRAMAÇÃO 18/09

9:00 - 10:30
COMUNICAÇÕES COORDENADAS

 CAFÉ    
10:30 – 10:45

10:45 - 12:00
MESA REDONDA

      SILVA, Antônio Tancredo P.; MENEZES, Anderson 
(UFAL). O reconhecimento de adolescentes em 
situação de acolhimento institucional no Brasil: 
invisíveis no Estado Democrático Social e de Direito.

      MENEZES, Anderson; SILVA, Gustavo Melo (UFAL).
A ine�cácia do positivismo jurídico face a ausência do 
reconhecimento.

      BRANDÃO, André  (UFRRJ). Racionalidade jurídica e 
Poder Comunicativo em Jürgen Habermas.

      TOLEDO, Vitória; COELHO, André (UFRJ). Herdeira 
da não alteridade? Ética do discurso entre ética 
kantiana e desa�o do outro concreto.

      BERTEN, André. É possível um reconhecimento 
pós-metafísico?"

      MENEZES, Anderson de Alencar; OLIVEIRA, 
Emerson Silva de (UFAL). Gramáticas e lugares de 
reconhecimento no Estado democrático de direito.



 CAFÉ    
15:30 – 15:45

 ALMOÇO
12:00 – 14:00

MESA REDONDA
15:45 - 17:15

MESA REDONDA
14:00 - 15:30

      VINHAS, Simone; LIMA, Vinicius (UEL). Movimentos 
conservadores na Educação: a contribuição do político 
de Chantal Mou�e para um paradigma inclusivo.

      SILVA, Vitor Gomes da; MENEZES, Anderson de 
Alencar (UFAL). Como ser reconhecido no mundo da 
vida: Uma análise do Sistema Socioeducativo Alagoano 
na Ótica Habermasiana dos Direitos Fundamentais.

      MOURA, Dalmo Cavalcante de; MENEZES, Anderson 
de Alencar (UFAL). Racionalidade comunicativa: 
implicações para a educação.

      ANDRADE, Maribel da Rosa (UFPel). Mead , 
Habermas e a Educação: Pressupostos para o “repensar” 
pedagógico, voltado ao reconhecimento do 
afro-brasileiro.

      BRENNAND, Edna Gusmão de Góes (UFPB). 
Violência e subordinação nas precárias relações entre 
direito e poder. 

      PORTO, Paola de Andrade; LOPES FILHO, Ozéas 
Correa, HANSEN, Gilvan Luiz (UFF). Fatos, informação e 
midia: apontamentos para uma sociedade em 
desenvolvimento. 



PROGRAMAÇÃO 19/09

9:00 - 10:30
COMUNICAÇÕES COORDENADAS

 CAFÉ    
10:30 – 10:45

10:45 - 12:00
MESA REDONDA

      COSTA, Fernanda (UFRJ); PAIXÃO, Victor (Cesupa). 
Três leituras de Antígona e a representação da 
autoridade e resistência como diagnóstico de época.

      SCARTASSINI, Verônica Barboza; MEDEIROS, 
Jackson da Silva (UFRGS). Presença e desejo: análise 
conceitual do Instagram.

      CONTE, Elaine; HABOWSKI, Adilson (UniLasalle). 
A racionalidade performativa e as tecnologias.

      GUERRA, Claudia (UNIRIO). O conceito de 
iconologia de Aby Warburg sob o ponto de vista de 
um quadro de Domenico Ghirlandaia.

      LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro (IBICT). Notas 
preliminares para uma teoria discursiva da informação.

      ALMEIDA JR, Oswaldo (UNESP). Mediação, 
informação e sociedade 



 CAFÉ    
15:30 – 15:45

 ALMOÇO
12:00 – 14:00

MESA REDONDA
15:45 - 17:15

MESA REDONDA
14:00 - 15:30

      RAMOS JR., Gerson M.; GERLIN, Meri Nádia M. 
(UFES). Esfera pública e ação comunicativa: 
contribuições habermasianas ao paradigma social da 
Ciência da Informação. 

      LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro de, MAIA, 
Mariangela; GUNTHER, Helen. (IBICT). 
Agir comunicativo, competência comunicativa e ações 
de informação. 

      PREGER, Guilherme de Figueiredo (UERJ). Uma 
demonologia para Niklas Luhmann.

      LOUREIRO, Eugenia (PCRJ). O conceito de esfera 
pública de Habermas em uma perspectiva feminista 
e o direito à cidade.

      MEDEIROS, Jackson da S.; SCARTASSINI, Verônica B.
(UFRGS). Sociedade de controle e produção de 
subjetividade: anotações sobre algoritmos.

      WILKE, Valéria (UNIRIO). Pós-verdade, Fake News e 
outras drogas: vivendo em tempos de informação 
tóxica.




