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INTRODUÇÃO: 
Axel Honneth, autor vinculado à teoria critica da sociedade, desenvolve um projeto 
teórico social que, traz à tona o potencial teórico–conceitual do reconhecimento como 
estrutura intersubjetiva. Desse modo busca compreender os processos de integração 
social e, ao mesmo tempo, atribuir uma dimensão normativa à esfera social. Com base 
no marco de uma teoria do reconhecimento intersubjetivo introduz o conceito de 
autonomia como uma forma de experiência de afirmação positiva da identidade 
individual, resultando na formação de uma experiência bem sucedida de autorrelação 
prática nos âmbito pessoal e coletivo. A teoria do reconhecimento honnethiana visa a 
ser uma ampliação da moralidade objetivando integrar tanto a universalidade do 
reconhecimento jurídico – moral da autonomia individual como a particularidade do 
reconhecimento ético da autorrealização. A presente investigação visa evidenciar o 
conceito honnethiano de autonomia, fundamental para a ideia de uma sociedade 
autônoma. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A autonomia tratada por Axel Honneth procurar mostrar o processo de inserção social 
dos indivíduos e grupos sociais. Este processo se desenvolve de maneira intersubjetiva, 
mediante relações de reconhecimento e não por autoconservação como salientavam 
Maquiavel e Hobbes. Na sociedade moderna os indivíduos têm de encontrar 
reconhecimento tanto como indivíduo autônomo livre e como sujeito membro de 
formas de vida culturais específicas. O contexto de formas de reconhecimento permite 
experienciar modos de afirmação positiva da identidade e autonomia como a 
autoconfiança, o autorrespeito e autoestima, maneiras que se constituem como modo 
de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Para tal Honneth fornece uma  
 



 

concepção formal de eticidade como condições normativas necessárias à autonomia 
do sujeito integrando o conjunto de práticas e valores, vínculos éticos e instituições 
que formam a estrutura intersubjetiva do reconhecimento recíproco. A teoria 
honnethiana no intuito de problematizar o conceito de autonomia retoma a crítica 
contemporânea ao sujeito moderno e Kant para defender um conceito de autonomia 
descentrada. A metodologia se vale do procedimento analítico-reconstrutivo, pois visa 
a reconstrução e análise dos argumentos do autor na sua abordagem sobre o conceito 
de autonomia presente em sua principal obra, a saber, Luta por reconhecimento. 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A teoria do reconhecimento de Axel Honneth ao procurar mostrar que na sociedade 
moderna os sujeitos experienciam a afirmação de sua identidade a partir de um 
contexto social como fruto de processos de individuação, trouxe como resultado a 
legitimação das múltiplas formas de existência nos modelos de sociedades plurais e 
complexas. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


