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Políticas e teorias do reconhecimento 

O objetivo de curso é discutir as mais importantes contribuições teóricas ao problema do 

reconhecimento social. Para tanto, serão discutidos trabalhos de autoras e autores que se dedicaram 

ao tema ao longo das últimas décadas, como Charles Taylor, Jürgen Habermas e Nancy Fraser, mas 

a ênfase do curso recairá sobre trabalhos mais recentes, particularmente Axel Honneth e Cillian 

McBride. Das participantes e dos participantes será pedido que apresentem um seminário sobre 

algum dos textos da bibliografia do curso e posteriormente escrevam um trabalho final de cerca de 

15 páginas. 

 

Parte I – A política do reconhecimento 

10/03 

Apresentação do curso e introdução 

17/03 

Taylor, Charles. “The politics of recognition” In: Amy Gutmann (Ed.) Multiculturalism. Examining 

the politics of recognition, p. 25-73. (texto com versão em português ou espanhol) 

24/03 

Habermas, Jürgen. “A luta por reconhecimento no Estado democrático de direito” In: A inclusão do 

outro. Estudos de teoria política, p. 229-268. 

31/03 

Fraser, Nancy. “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça em uma era pós-

socialista” In: Jessé Souza (org.) Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática 

contemporânea, p. 245-282. 

07/04 

Honneth, Axel. “Recognition and justice. Outline of a plural theory of justice”. Acta Sociologica, 

Vol 47(4), December 2004, p. 351-364. 
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Parte II – Teorias do reconhecimento 

28/04 

Honneth, Axel. “Introdução: A teoria da justiça como análise da sociedade” In: O direito da 

liberdade, p. 15-33. 

Honneth, Axel. “Atualização histórica: o direito da liberdade” In: O direito da liberdade, p. 34-127. 

05/05 

Honneth, Axel. “O “nós” das relações pessoais” In: O direito da liberdade, p. 236-324. 

12/05 

Honneth, Axel. “O “nós” do agir em economia de mercado” In: O direito da liberdade, p. 325-484. 

19/05 

Honneth, Axel. “O “nós” da formação da vontade democrática” In: O direito da liberdade, p. 485-

642. 

26/05 

McBride, Cillian. “Respect” In: Recognition, p. 42-71. 

McBride, Cillian. “Social esteem” In: Recognition, p. 72-102. 

02/06 

McBride, Cillian. “Justice and Recognition” In: Recognition, p. 103-133. 

09/06 

Rancière, Jacques. “Critical questions on the theory of recognition” In: Jacques Rancière and Axel 

Honneth, Recognition or disagreement. A critical encounter on the politics of freedom, equality and 

identity, p. 83-96. 

Honneth, Axel. Remarks on the philosophical approach of Jacques Rancière” In: Jacques Rancière 

and Axel Honneth, Recognition or disagreement. A critical encounter on the politics of freedom, 

equality and identity, p. 96-106. 

23/06 

Deranty, Jean-Philippe. “Marx, Honneth and the tasks of a contemporary Critical Theory of 

society”. Ethical theory and moral practice, 2013(16), p. 745-758. 

Kuch, Hannes. “Real utopias, reciprocity, and concern for others”. Philosophy and social criticism 

30/06 

Conclusão 

Honneth, Axel. “Hegel e Marx: uma reavaliação após 100 anos”. WestEnd, 2-2016, p. 53-74. 


