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“On ne se bat bien que pour les causes qu’on se modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en 

s’identifiant” 

René Char, Feuillets d’Hypnos 

“isso de querer ser exatamente aquilo 

que a gente é 

ainda vai nos levar além” 

Paulo Leminski, Distraídos Venceremos 

Questionado recentemente em entrevista, Axel Honneth assim determina o que constitui ainda hoje 

a Teoria Crítica: “(...) a racionalidade [Vernunft] na qual nos apoiamos quando criticamos as 

condições sociais deve ser já imanente a elas (...) Isso não significa senão que existem demandas e 

objetivos em nossas condições sociais que apontam para além do presente”.1 Essa determinação 

é melhor compreendida se nos lembrarmos que, lendo o ensaio de Horkheimer de 1937, Honneth 

interpreta o conceito de comportamento crítico que distingue a teoria crítica da teoria tradicional 

como uma continuação reflexiva da práxis social cotidiana dos atores no conflito social.2 Se as 

condições sociais atuais já comportam demandas e objetivos que as excedem, a Teoria Crítica, que 

não se entende como delas apartada, precisa delas dar conta de duas formas: (a) compreendendo-as 

conceitualmente e, ao mesmo tempo, (b) refletindo-as em sua forma de proceder. 

Nesse segundo aspecto (b), seria característico da Teoria Crítica, segundo Honneth, “um enlace 

específico entre um procedimento imanente e um conceito de racionalidade que transcende 

1 BRAUER, Angelika; HONNETH, Axel. Das Unbehagen der Vielen (Gespräch). Der Tagesspiegel, 02/02/2012. 
Disponível em: <http://tagesspiegel.de/kultur/philosophie-das-unbehagen-dervielen/ 6138880.html> Acesso 
em 03/02/2012. 
2 HONNETH, Axel. Kritik der Macht: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1986. p. 39. 
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contextos”3, que se manifestaria, por exemplo, na incorporação de resultados das ciências 

empíricas particulares à reflexão filosófica. Em sua última obra, Honneth procura atualizar o 

modelo social da Filosofia do Direito de Hegel, na tentativa de extrair de seu método especulativo 

bases pós-metafísicas para uma investigação histórico-sociológica pautada pelo que chama de 

“reconstrução normativa”. Trata-se de um procedimento que, partindo dos pressupostos de 

“que a reprodução das sociedades até hoje está ligada à condição de uma orientação comum de 

valores e ideais de suporte” e que apenas a esses valores ou ideais se deve “recorrer como 

ponto de referência moral de uma teoria da justiça”, “busca reformular os propósitos normativos 

de uma teoria da justiça na forma de uma teoria da sociedade, tomando os valores justificados de 

forma imanente diretamente como orientação para o tratamento e a classificação do material 

empírico”, com a ressalva de que “não pode se tratar apenas de desvendar, pelo caminho 

reconstrutivo, as instâncias da eticidade já existente, mas deve ser também ao mesmo tempo 

possível criticá-la à luz dos valores a cada tempo já materializados”.4 Tendo em vista essas 

considerações epistêmico-metodológicas, Honneth empreende uma reconstrução do percurso 

conflituoso de desenvolvimento e efetivação de princípios normativos em distintas esferas 

sociais, traçando, ao mesmo tempo, um diagnóstico de tempo do presente. 

Devo me ocupar, nesta comunicação, dos pressupostos ontológicos que informam esse modelo 

crítico reconstrutivo, i.e., de (a), a compreensão conceitual das “demandas e objetivos em nossas 

condições sociais que apontam para além do presente”, na forma como despontam no interior da 

teoria do reconhecimento de Honneth. A intenção é esclarecer, a partir da gramática dos conflitos 

sociais descrita em Luta por reconhecimento (1992) e de algumas revisões explícitas e 

implícitas que Honneth impôs a sua obra desde então, o teor do conceito de excedente de 

validade (Geltungsüberhang), do qual o autor passa a lançar mão, sem preocupações de 

fundamentação, a partir de 2002, para explicar o movimento conflituoso de atualização histórica de 

potenciais morais. 

••• 

Habermas conceituou o processo de evolução social (em seus termos, racionalização do mundo da 

vida) como um processo de aprendizagem, aplicando à dimensão filogenética a representação 

piagetiana de uma estrutura lógica de sucessão necessária de níveis de racionalidade na dimensão 

ontogenética. Em sua recepção crítica da obra de Habermas, Honneth considera que essa 

3 HONNETH, Axel. Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischem Vorbehalt: Zur Idee der »Kritik« in 
der Frankfurter Schule. In: HONNETH, Axel. Pathologien der Vernunft: Geschichte und Gegenwart der Kritischen 
Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007a. p. 66. 
4 HONNETH, Axel. Das Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit. Berlin: Suhrkamp, 2011, 
pp. 18-28, passim. 
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abordagem é por demais abstrata e despreza o processo fático de mudança social que se realiza 

sob condições particulares,5 levando-o a perder de vista a análise empírica dos conflitos sociais 

que servem de força-motriz desse desenvolvimento. Seria preciso, segundo Honneth, operar 

uma correção interna no modelo habermasiano, de forma a realçar o caráter tenso do processo 

de racionalização social, cujo desenvolvimento e a forma tomada são antes determinados pelo 

conflito entre grupos com distintas orientações de ação e concepções de valor.6 

Essa tentativa de correção viria em Luta por reconhecimento, onde Honneth, ao interpretar, contra 

Habermas, o processo de desenvolvimento social como um processo conflituoso, é forçado, com 

Habermas, a visualizar na dinâmica do conflito social motivações morais. Honneth opõe-se, 

assim, às análises sociológicas e econômicas hegemônicas, que explicam o conflito em termos 

utilitaristas e/ou funcionalistas, como luta por autoconservação e/ou pela imposição de interesses. 

O conflito social é por ele conceituado como 

[...] o processo prático no qual as experiências individuais de desrespeito 
são interpretadas como experiências cruciais típicas de um grupo inteiro, 
de forma que elas podem influir, como motivos diretores da ação, na 
exigência coletiva por relações ampliadas de reconhecimento.7 

Compreendido como dotado de motivações morais, o conflito social assume o papel de motor do 

desenvolvimento moral da sociedade, no sentido da ampliação e do aprofundamento das relações 

de reconhecimento. Esse desenvolvimento ocorre tanto como diferenciação de padrões de 

reconhecimento (amor, direito e solidariedade) quanto como liberação do potencial inscrito 

internamente em cada uma das esferas de reconhecimento assim diferenciadas.8 

Pressuposto dessa concepção de conflito social é a imagem antropológica segundo a qual “sujeitos 

só podem chegar a uma relação prática consigo mesmos se aprendem a se conceber, da 

perspectiva normativa de seus parceiros de interação, como destinatários [Adressaten] sociais 

destes”.9 Em outras palavras, trata-se da idéia de que não apenas a formação da subjetividade, 

mas também as espécies de relação prática consigo mesmo (autoconfiança, autorrespeito, 

autoestima) são mediadas pela interação intersubjetiva. Honneth considera que há um “imperativo 

ancorado no processo da vida social [que] opera como uma pressão normativa que força os 

5 HONNETH, Axel. Kritik der Macht, op. cit., p. 312. 
6 HONNETH, Axel. Kritik der Macht, op. cit., p. 314 
7 HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Mit einem neuen 
Nachwort. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, p. 260. A tradução utilizada é de Luiz Repa, que modifico 
quando julgo necessário: HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais. 
São Paulo: Editora 34, 2003, p. 257. 
8 HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung, op. cit., p. 272; Luta por reconhecimento, op. cit., p. 267. 
9 HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung, op. cit., p. 148; Luta por reconhecimento, op. cit., p. 155. 
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indivíduos a uma deslimitação gradual do teor do reconhecimento recíproco”.10 O potencial de 

desenvolvimento moral da sociedade se inscreve na estrutura de socialização humana. Nessa 

gramática da dinâmica social, pretensões normativas contrafáticas cuja resolução era até então 

meramente possível tem seu conteúdo tornado efetivo por meio de seu reconhecimento social 

consolidado. 

O movimento conflituoso de desenvolvimento moral da sociedade é explicado por Honneth com 

auxílio da psicologia social de G. H. Mead, da qual lança mão para redescrever em termos 

materialistas a teoria social do jovem Hegel. Mead descreve em termos pragmáticos a formação 

da consciência de si humana e das relações práticas consigo mesmo a partir da experiência da 

tomada de perspectiva de um parceiro de interação e da compreensão de si mesmo como objeto 

para outro sujeito. Nessa descrição, Mead vale-se aos conceitos de “eu” e “me”, legados de William 

James e John Dewey, para designar o fato de que o indivíduo só é capaz de trazer a si mesmo 

à condição de conteúdo de sua própria consciência na posição de objeto (“me”), ao passo que o 

sujeito agente das suas próprias ações espontâneas (“eu”) nunca entra em seu próprio campo 

de visão. Como o indivíduo aprende a tomar-se como objeto a partir da tomada de perspectiva 

reativa de seu outro da interação, o “me” representa a instância psíquica que internaliza os 

valores e expectativas sociais de comportamento vigentes. Em contraposição, o “eu” designa “a 

experiência repentina de um afluxo de impulsos internos”, o “reservatório de energias psíquicas que 

dota todo sujeito de uma pluralidade de possibilidades de identidade não exauridas” por aquelas 

que já encontraram reconhecimento social.11 Do atrito entre as normas convencionais de um 

mundo da vida e as pretensões de individualização de um “eu” que excede o “me” que as 

internaliza sucede o conflito entre indivíduos e seu ambiente social. Nesse conflito, o “eu” antecipa 

ou projeta, nas pretensões de validade que levanta, uma sociedade possível onde normas mais 

universais, sensíveis a uma diferença ou a uma igualdade até então não reconhecida, encontram 

assentimento generalizado. É o reconhecimento consolidado que efetiva pretensões de validade 

que, enquanto meras pretensões, mantém-se no plano das possibilidades. 

A explicação moral do conflito proporcionada por Mead não deixa completamente claro, contudo, 

que espécie de relação há, para o Honneth de Luta por reconhecimento, entre possibilidade e 

efetividade normativa em um dado momento histórico. Essa imprecisão seria apontada pela 

questão que Arto Laitinen põe a Honneth num colóquio na Universidade finlandesa de Jyväskyla em 

2002.12 Num artigo de cunho analítico, Laitinen procura esclarecer conceitualmente o que se 

10 HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung, op. cit., p. 148-149; Luta por reconhecimento, op. cit., p. 155-156. 
11 HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung, op. cit., p. 131; Luta por reconhecimento, op. cit., p. 140-141. 
12 LAITINEN, Arto. Interpersonal recognition: A response to value or a precondition of personhood? Inquiry, 45 
(4), 2002, pp. 463-478. 
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entende por reconhecimento. Sua observação mais perspicaz diz respeito à equivocidade sobre 

as realizações do ato de reconhecimento:13 trata-se de um ato receptivo que responde 

adequadamente a um status pré-existente, ou de um ato atributivo que faz, por sua conta, 

emergir o status reconhecido? Se o reconhecimento é o ato que marca a transição entre a mera 

possibilidade de uma pretensão de validade e a sua resolução em efetividade, a resposta a essa 

questão determina também o status ontológico daquilo que é meramente possível num dado 

momento. No primeiro caso, o do modelo receptivo, a pretensão levantada já implicaria por si 

mesma sua própria efetivação, não carecendo do ato de reconhecimento para essa atualização. No 

segundo, o modelo atributivo, a pretensão levantada possuiria força nula, pois seria 

completamente dependente de um ato de reconhecimento que advém arbitrariamente e ex nihilo. 

A resposta de Honneth, na trilha daquela proposta pelo próprio Laitinen, procurar equilibrar as 

duas respostas-limite. “Em nossa atitude de reconhecimento”, diz Honneth, 

reagimos apropriadamente a características valorativas que os sujeitos 
humanos já possuem previamente de acordo com critérios de nosso mundo 
da vida, das quais eles, no entanto, só podem atualmente dispor se 
também são capazes de se identificar com elas graças à experiência 
desse reconhecimento.14 

Na leitura que Honneth faz de Mead em Luta por reconhecimento, indicava-se, ainda que de forma 

não totalmente clara, que competia à instância psíquica do “eu” o papel de negação da ordem 

social efetiva (seu mundo da vida internalizado no “me”), sendo uma fonte inexaurível de 

possibilidades normativas. A resposta a Laitinen parece, por um lado, indicar que há uma 

limitação objetiva à dimensão das possibilidades normativas ligadas à atividade negadora do “eu”: 

os critérios axiológicos de seu mundo da vida. Esses valores, explica Honneth, são entendidos no 

sentido de um realismo moderado: possuem certa objetividade dentro do horizonte de experiência 

de um mundo da vida particular. Honneth não permite que isso implique em relativismo 

axiológico, pois dota seu realismo moderado de uma “concepção robusta de progresso”, postulando 

um “desenvolvimento direcionado que permita juízos fundamentados sobre a validade trans-

histórica  de  cada  cultura  de  reconhecimento”.15 A consequência desse esclarecimento da 

teoria16 é que aquilo que no modelo de Mead aparecia como uma mera possibilidade entre 

outras, vinculada à negatividade da imprevisível instância psíquica do “eu”, aponta agora como 

13 LAITINEN, Arto. Interpersonal recognition, op. cit., pp. 473-475. 
14 HONNETH, Axel. Der Grund der Anerkennung: Eine Erwiderung auf kritische Rückfragen. In: HONNETH, Axel. 
Kampf um Anerkennung, op. cit., p. 327. 
15 HONNETH, Axel. Der Grund der Anerkennung, op. cit., p. 324-325. 
16 Não parece razoável considerar que a resposta a Laitinen consista numa revisão da posição defendida por 
Honneth em Luta por reconhecimento. Já no livro de 1992, em especial em seu último capítulo, Honneth 
defendia explicitamente uma posição semelhante, ainda que com outros referenciais teóricos. 
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possibilidade latente e privilegiada, inscrita num mundo da vida já efetivo e aguardando o devido 

reconhecimento para se tornar consciente de (“se identificar com”) sua efetividade. 

Patchen Markell argumenta que, se com esse esclarecimento Honneth pretendeu demarcar a 

inscrição de potencialidades no seio da efetividade histórica, acabou enfatizando a divisão do 

trabalho entre as duas dimensões: “ao sugerir que as potencialidades precisam ser suplementadas 

por algo mais antes de poderem ser efetivadas [...] essa abordagem converte a pura ou mera 

potencialidade em seu contrário: incapacidade”,17 pois se, por um lado, aquele que reclama uma 

potencialidade não é capaz de se identificar completamente com ela, por outro lado, apenas aquele 

de quem essa potencialidade é reclamada tem o poder de atualizá-la em efetividade. Ou ainda, 

como Honneth sintetiza a crítica de Markell, sua teoria situaria “os excluídos num estado de 

incapacidade epistêmica ao sustentar que o domínio de potenciais pretensões por reconhecimento 

só é acessível num sentido teórico”.18 

Honneth contra-argumenta que Markell teria interpretado sua explicação das realizações da 

atitude de reconhecimento de forma limitada, entendendo a efetivação de potencialidades operada 

pelo reconhecimento apenas como um tipo de realização cognitiva, ao passo que, na discussão 

com Laitinen, a distinção entre potencialidade e efetividade não indicaria uma lacuna epistêmica, 

mas um desacordo entre o saber ético de um mundo da vida e a sua expressão social prática. A 

resposta dá mais um passo na explicitação da relação entre possibilidade e efetividade pressuposta 

na gramática das lutas por reconhecimento. “Nesse sentido”, Honneth argumenta, 

a luta por reconhecimento representa uma luta pela articulação social de 
um saber pré-existente; o resultado positivo dessa luta – “efetivação” – 
consiste no estabelecimento de práticas de reconhecimento através das 
quais as pessoas em questão podem de fato se identificar com suas 
características valorativas.19 

A se tomar esse esclarecimento, as pretensões em jogo num conflito por reconhecimento visariam 

somente à aplicação correta de uma norma já válida em um determinado mundo da vida. A 

divisão do trabalho entre potencialidade e efetividade se traduz agora na divisão entre validade e 

facticidade, entre norma meramente válida e norma vigente regularmente aplicada. A 

questionável atribuição de validade a uma norma não efetiva revela que, ainda que Markell não 

tenha razão em sua objeção sobre incapacidade epistêmica dos “não-reconhecidos”, sua denúncia 

de uma separação entre os dois planos segue fazendo sentido. Além disso, parece haver na resposta 

17 MARKELL, Patchen. The Potential and the Actual: Mead, Honneth, and the “I”. In: BRINK, Bert van den, 
OWEN, David (eds.). Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007, p. 105. 
18 HONNETH, Axel. Rejoinder. In: BRINK, Bert van den, OWEN, David (eds.). Recognition and Power, op. cit., p. 
355. 
19 HONNETH, Axel. Rejoinder, op. cit., p. 356. 
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de Honneth uma sugestão implícita de que apenas o plano da aplicação de normas pré-existentes é 

que compõe o objeto da lide por reconhecimento, e não o plano da justificação dessas normas, 

i.e., sua validade mesma. 

Até então tem-se os seguintes resultados. As possibilidades normativas de um determinado 

momento histórico são limitadas não apenas pela objetividade de valores de seu mundo da vida, 

mas, mais estritamente, pelas normas nele já válidas, ainda que contrafaticamente, i.e., sem que 

sejam ao mesmo tempo aplicadas (efetivas). Nesse sentido, essas possibilidades devem ser 

compreendidas em sentido estrito como possibilidades latentes e privilegiadas em sua chance de 

efetivação em face das demais. No conflito social, a efetiva vigência de normas sociais 

contrafaticamente válidas é reclamada por um grupo social em face dos demais, e a efetivação da 

possibilidade em lide se dá pela atitude prática de reconhecimento, por parte desses demais 

grupos, de que a norma se aplica, ou seja, se dá pela efetiva aplicação da norma. 

Markell prossegue sua crítica a Honneth propondo alternativamente uma interessante e distinta 

leitura da obra de Mead, chegando a uma explicação teórica do conflito social na qual as 

possibilidades do presente estão inscritas de forma não determinista na efetiva atividade 

imprevisível do “eu”. Foge dos objetivos dessa investigação, contudo, acompanhar seu 

argumento,20 em especial porque já em 2002 Honneth havia explicitamente abandonado o 

referencial teórico de Mead, argumentando de forma lacônica que sua teoria não serve a uma teoria 

do reconhecimento.21 

Ao mesmo tempo em que abandona o quadro de referências da psicologia social de Mead, 

Honneth começa a lançar mão um pouco inadvertidamente de um novo conceito para 

explicação da dinâmica de evolução social. O conceito de excedente de validade 

(Geltungsüberhang) das normas de reconhecimento vem tornar um pouco mais complexa a vacilante 

relação traçada entre possibilidade e efetividade.  Com ele, Honneth designa o fato de que 

mesmo quando não parece haver nenhuma fissura entre práxis fática e 
normas implícitas, os ideais das distintas formas de reconhecimento 
exigem continuamente um mais em comportamento moralmente 
adequado do que o já praticado nessa realidade particular. [...] as normas 
de reconhecimento [...] reclamam sempre, a partir de si mesmas, uma 
maior perfeição de nossa ação moral, de tal forma que o processo 

20 Remete-se à estimulante leitura de MARKELL, Patchen.The Potential and the Actual, op. cit. 
21 Honneth explica apenas que o que Mead entende por “reconhecimento” não passaria do “ato recíproco 
tomada de perspectiva, sem que nisso a ação do respectivo outro tivesse importância decisiva”, de forma que a 
emergência de normas sociais não seria dependente dos comportamentos de ambos os parceiros de interação 
e as próprias ações não seriam distinguíveis em seu caráter normativo. HONNETH, Axel. Der Grund der 
Anekennung, op. cit., p. 312. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
7 

                                                 



 

histórico é caracterizado por uma permanente pressão por aprendizagem.22 

Esse conceito, introduzido subitamente, parece não ser contraditório com a lógica de movimento 

do conflito social do interacionismo de Mead: a idéia de um excedente de validade parece 

conformar-se em alguma medida com a da pressão exercida pelo “eu” de Mead, essa fonte 

contínua de insatisfação contra a ordem social, exigente de ampliação e aprofundamento das 

formas de reconhecimento já consolidadas. No entanto, como dito, Honneth já havia abandonado o 

quadro teórico de Mead. Em seu lugar explicativo dentro da teoria do reconhecimento de Honneth 

entraria a já empregada teoria psicanalítica das relações de objeto, à qual voltarei mais adiante. 

Resta saber se o novo conceito contradiz ou complementa o quadro até então traçado. O 

conflito social havia sido definido como um conflito pela efetivação de normas já válidas 

contrafaticamente num determinado mundo da vida, efetivação que tem lugar pela consolidação 

de uma atitude prática de reconhecimento. As normas válidas de um mundo da vida aparecem 

agora como normas de reconhecimento dotadas de um excedente de validade, apontando, a partir 

de si mesmas, para além de si mesmas. Não fica claro como isso acontece, e Honneth admite 

que o conceito introduzido pertença ainda a um território extremamente especulativo.23 A fim 

de esclarecê-lo, é preciso acompanhar o conceito em suas ocorrências pontuais no 

desenvolvimento da obra de Honneth,24 e ao mesmo tempo, por um caminho indireto, a 

substituição do quadro teórico de Mead pela ampliação do escopo da teoria das relações de objeto. 

Já em um artigo de 1981, antes de sua primeira formulação de uma teoria do reconhecimento e, 

portanto, em um contexto distinto, Honneth se refere à “sensibilização por pretensões sociais 

inexauridas por justiça”, ligada aos “excedentes normativos [die normativen Überschusse] da 

moral universal burguesa” que, para o Habermas de Para a reconstrução do materialismo 

histórico, representam os pressupostos prático-morais da crítica.25 Surpreendentemente, esse sentido 

da expressão é extremamente próximo daquele que aparece em um artigo escrito por Honneth 

trinta anos depois. Ali, a afirmação do Marx de A guerra civil na França de que a Comuna de Paris 

desejou trazer a idéia de propriedade privada à sua verdade é interpretada como a indicação de 

um apelo, por parte da classe trabalhadora, ao excedente normativo de validade da idéia já 

estabelecida institucionalmente de propriedade privada.26 

22 HONNETH, Axel. Der Grund der Anerkennung, op. cit., p. 341. 
23 HONNETH, Axel. Der Grund der Anerkennung, op. cit., p. 341. 
24 No que se segue, a compilação de ocorrências do termo na obra de Honneth não se garante exaustiva. 
25 HONNETH, Axel. Moralbewußtsein und soziale Klassenherrschaft: Einige Schwierigkeiten in der Analyse 
normativer Handlungspotentiale. In: HONNETH, Axel. Das Andere der Gerechtigkeit: Aufsätze zur praktischen 
Philosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000, p. 111. 
26 HONNETH, Axel. Die Moral im „Kapital“: Versuch einer Korrektur der Marxschen Ökonomiekritik. Leviathan, 
39, 2011, p. 586. 
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Essa interpretação de Marx pode ser mais bem compreendida a partir de outra passagem de 

Honneth, dessa vez já no contexto de sua teoria do reconhecimento. Dessa vez, Honneth define o 

excedente de validade dos princípios de reconhecimento internos às esferas diferenciadas 

historicamente como princípios normativos que possuem “um excedente semântico 

[semantischen Überschuss] que demanda um mais em justiça relativa a cada esfera [de 

reconhecimento] do que o que já está incorporado nas práticas e instituições existentes”.27 O que 

interessa, dessa vez, é a afirmativa de que o excedente de validade das normas de 

reconhecimento de um mundo da vida é um excedente semântico dessas normas. No caso da 

interpretação que Honneth faz da passagem de Marx, como já era de se entrever, tratava-se de 

apontar no conflito de classes uma disputa hermenêutica pelo significado da norma de 

propriedade privada para além de seu conteúdo efetivado. Todavia, é notável que não se fale 

em abertura, mas em excedente semântico, o que não deixa de ter implicações. 

A caracterização do excedente de validade das normas de reconhecimento como um excedente 

semântico permite que se mantenha, até então, a gramática do conflito social traçada. Trata-se 

ainda, no conflito por reconhecimento, de uma lide pela aplicação de normas já válidas de um 

mundo da vida, aplicação que se efetiva pelo reconhecimento social da pretensão levantada. O 

que se torna mais complexo é o que se entende por aplicação da norma, pois a norma não é 

mais cerrada dentro de limites dados. Não é, todavia, norma aberta em qualquer direção. O que 

a escolha do termo excedente semântico de validade parece assinalar é que a norma social em lide 

possui já em si um cerne racional e universalizável que, pela mediação do conflito, pressiona a 

facticidade em uma direção determinada, a da racionalização das relações sociais. 

É também nesse sentido que Honneth se utiliza do conceito de excedente de validade na 

discussão com Nancy Fraser. Ali, Honneth considera a luta por reconhecimento como uma luta 

em torno da “aplicação e interpretação apropriadas” do excedente de validade dos princípios 

específicos de cada esfera de reconhecimento.28 Esse conflito põe em marcha uma dialética moral 

entre o universal e particular: “pode- se sempre recorrer a uma diferença particular relativa 

aplicando-se um princípio geral de reconhecimento mútuo que compele normativamente a uma 

expansão das relações existentes de reconhecimento”.29 Em outras palavras, “exigências são 

sempre feitas de uma perspectiva particular (carência, situação de vida, contribuição) que ainda 

não encontrou consideração apropriada em recurso a um princípio geral de reconhecimento (amor, 

27 HONNETH, Axel. Gerechtigkeit und kommunikative Freiheit: Überlegung im Anschluss na Hegel. In: MERKER, 
Barbara; MOHR, Georg. QUANTE, Michael (Hrsg.). Subjektivität und Anerkennung. Padeborn: Mentis Verlag, 
2004. p. 226. O grifo na citação é meu. 
28 HONNETH, Axel. Redistribution as recognition: A response to Nancy Fraser. In: FRASER, Nancy; HONNETH, 
Axel. Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. New York: Verso, 2003, p. 186. 
29 HONNETH, Axel. Redistribution as recognition, op.cit., p. 152. 
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direito, mérito)”.30 Essa dialética moral representa a forma como o excedente de validade das 

normas de reconhecimento se desenvolve. Trata-se do desdobramento do cerne racional, 

universalizável da norma. O processo de universalização das normas sociais se dá no duplo 

sentido da individualização e da inclusão, sentidos ligados um ao outro interna e logicamente: o 

reconhecimento de uma diferença (individualização - particularidade) amplia a extensão da 

norma de reconhecimento (inclusão - universalidade). 

O conceito de excedente de validade volta a ser empregado na apresentação de um programa de 

pesquisa sobre paradoxos da modernização capitalista.31 Trata-se ali de apresentar liminarmente a 

tese de que, sob as crescentes pressões de exploração (Verwertungszwänge) do capitalismo 

neoliberal, os padrões interpretativos de reconhecimento institucionalizados se transformam de 

uma forma caracterizada como paradoxal, entendo-se por paradoxo “quando justamente 

mediante a tentativa de efetivação de uma intenção, diminui-se a probabilidade de que essa 

intenção se efetive”.32 Sem que se adentrar mais no problema tratado, o que interessa aqui 

provisoriamente é que se entrevê também a possibilidade de um desenvolvimento distorcido ou 

falho do excedente de validade das normas de reconhecimento.33 

Nisso parece ter se esclarecido tanto quando possível o teor do conceito de excedente de 

validade em suas implicações na ontologia social de Honneth. Ele traduz a pressuposição de uma 

racionalidade ao mesmo tempo imanente e transcendente às relações sociais, ou, melhor dito, 

dotadas de uma transcendência advinda de dentro dessas relações. As normas nas quais os 

agentes se apóiam no conflito social possuem um potencial de universalização e é esse o índice que 

permite determinar cada resultado provisório do conflito como um passo de progresso moral ou 

não. Essa racionalidade imanente das normas sociais exerce uma pressão, ao modo da coerção não 

coercitiva do melhor argumento em Habermas, em direção ao progresso moral, mas este não 

é garantido apenas por esse motivo. Outros fatores impõem distorções e desvios ao 

desenvolvimento correto das normas das relações sociais. 

Não se deve, todavia, equiparar, nesse ponto, o modelo de Honneth ao de Habermas. 

30 HONNETH, Axel. Redistribution as recognition, op.cit., p. 186. 
31 Ocorrências nas páginas 224, 225 e 226 de HONNETH, Axel; HARTMANN, Martin. Paradoxien der 
kapitalistischen Modernisierung: Ein Untersuchungsprogramm. In: HONNETH, Axel. Das Ich im Wir: Studien zur 
Anerkennungstheorie. Berlin: Suhrkamp, 2010. 
32 HONNETH, Axel; HARTMANN, Martin. Paradoxien der kapitalistischen Modernisierung, p. 233. 
33 O que não fica claro, no entanto, é a forma como o os nomeados imperativos de exploração do capitalismo 
influenciam nas normas de reconhecimento que sustentam normativamente o próprio sistema capitalista. 
Honneth rejeita o diagnóstico habermasiano de colonização do mundo da vida pelos imperativos sistêmicos (cf. 
Kritik der Macht, cap. 9), sem oferecer, até onde entendo, uma explicação alternativa para o fenômeno visado. 
Acredito que a rejeição do ponto de vista alegadamente utilitarista da economia política impede Honneth de 
tratar satisfatoriamente, em termos explicativo-causais, as patologias da reificação, do reconhecimento 
ideológico, bem como dos paradoxos no desenvolvimento normativo do capitalismo ora mencionado. 
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Honneth aceita a destranscendentalização da razão operada pela pragmática universal de 

Habermas, e é nos termos da teoria do discurso e da idéia de um telos do entendimento da 

linguagem que Honneth compreende a racionalidade imanente às relações sociais.34 No entanto, 

à diferença de Habermas, Honneth não considera que as obrigações legítimas contextuais de um 

mundo da vida originam-se organicamente de normas de ação acordadas consensualmente, mas 

sim que penetram sempre nesse discurso a partir de fora,35 ou, na ótima formulação de Testa, que 

são os “sentimentos negativos de desprezo [que] tornam cognitivamente acessível uma distorção 

moral”.36 A racionalidade imanente de um mundo da vida não é abstrata, mas aquela concreta das 

normas e valores desse mundo da vida particular, ainda que materializada em relações não 

universalizáveis, como no caso das relações pessoais íntimas.37 

Para esclarecer o ponto em que o tratamento do problema por Honneth se distingue daquele 

oferecido por Habermas, é preciso complementar a investigação do conceito de excedente de 

validade com as revisões que Honneth se impôs após o abandono do quadro teórico de Mead, 

retomando o fio da argumentação há pouco posto à parte. Como mencionado, no lugar onde antes 

a teoria social de Mead era empregada explicativamente, entra a teoria psicanalítica das relações 

de objeto. Ela deve servir como que de contrapartida ontogenética às reflexões social-filosóficas 

que embasam o conceito de excedente de validade. 

Se Mead fora abandonado por reduzir o ato de reconhecimento apenas à tomada cognitiva de 

perspectiva de um parceiro de interação, a virada em direção à teoria das relações de objeto tem 

por objetivo justamente “explicar por que o reconhecimento é primordialmente afetivo em sua 

natureza”.38 Trata-se da mesma necessidade teórica que levaria Honneth, pouco mais tarde, à 

34 Nesse sentido, considero que Honneth se equivoca ao estabelecer uma comparação entre seu conceito de 
excedente de validade e a idéia de incalculabilidade da justiça desenvolvida por Derrida em Força de Lei, a que 
Honneth parece se referir aqui: “O segundo aspecto ao qual me oponho é que o que ele [Ricoeur] descreve 
como ‘má infinitude’ eu descreveria como infinito produtivo. E, nisso – no que diz respeito à produtividade da 
infinitude – eu penso que devo estar mais perto de Derrida do que de Ricoeur, pois sustento que essas normas 
de reconhecimento – seja a da igualdade, seja a do amor – possuem um excedente normativo, uma pretensão 
normativa embutida, que nós nunca seremos realmente capazes de institucionalizar completamente. Mas isso 
significa que nós, seres humanos, temos uma exigência permanente imposta sobre nós, uma exigência de 
tornar as coisas melhores” GONÇALO, Marcelo; HONNETH, Axel. Recognition and critical theory today: An 
interview with Axel Honneth. Philosophy and Social Criticism, published online 16 January 2013, p. 9. 
35 HONNETH, Axel. Problems of ethical pluralism: Arnold Gehlen’s anthropological ethics. Iris, I, April 2009, p. 
193. 
36 TESTA, Italo. Intersubjetividade, natureza e sentimentos morais: A teoria crítica de A. Honneth e a regra de 
ouro. Civitas, 8 (1), 2008, p. 97. 
37 Cf., HONNETH, Axel; RÖSSLER, Beate. Einleitung: Von Person zu Person: Zur Moralität persönlicher 
Beziehungen. In: HONNETH, Axel; RÖSSLER, Beate (Hrsg). Von Person zu Person: Zur Moralität persönlicher 
Beziehungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008. 
38 DERANTY, Jean-Philippe. Reflective critical theory: A systematic reconstruction of Axel Honneth’s social 
philosophy. In: PETHERBRIDGE, Danielle (ed.). Axel Honneth: Critical Essays. With a Reply by Axel Honneth. 
Leiden: Brill, 2011, p. 82, grifo do autor. 
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proposição de que o reconhecimento precede o conhecimento,39 interpretando a reificação como 

esquecimento da atitude primária de reconhecimento.40 Do ponto de vista do problema ora 

tratado, a relevância da revisão em termos da teoria do reconhecimento da psicanálise diz respeito 

ao lugar da negatividade do sujeito em relação à ordem social e em seu papel de motor de 

atualização de possibilidades não efetivadas. Já esse era o papel que Mead reservava ao “eu”, em 

contraposição ao “me”. A noção meadiana (também freudiana, embora com outra tonalidade) de 

uma negatividade intrínseca do sujeito é que é revisada. 

A representação de uma natureza psíquica antissocial, seja na forma da pulsão de morte ou de 

uma inclinação à agressividade, tem um papel central para a psicanálise freudiana ortodoxa. Essa 

representação é dependente de uma concepção de sujeito pré- social e que subsiste à 

socialização, opondo-lhe resistência. Para dar conta de seu compromisso intersubjetivista, 

Honneth se apóia na escola psicanalítica das relações de objeto, que localiza inicialmente a 

formação da subjetividade na ruptura da intersubjetividade primária da ligação simbiótica entre 

bebê e mãe, ali onde a independência do mundo objetivo e do parceiro da interação (a mãe) é 

dolorosamente reconhecida. O que, por exemplo, a idéia de objeto transicional de Winnicott 

explicita, é que essa ferida infligida à criança pela coerção pelo reconhecimento de um mundo 

interativo independente permanece atuante por toda a sua vida na forma de uma tendência ao 

restabelecimento da unidade simbiótica primária.41 A idéia especulativa de um “trabalho do negativo” 

inerente à constituição psíquica, que Joel Whitebook o acusa de negligenciar, é interpretada por 

Honneth, como “um rebelar-se sempre renovado contra a independência e a indisponibilidade 

do Outro que personifica a sociabilidade  [die Sozialität verkörpernden Anderen]”.42 Essa 

negatividade “não é compreendida como um dom de nossa natureza pulsional, mas como 

resultado inevitável de nossa socialização”.43 

Do ponto de vista do indivíduo, é a lembrança de um estado primevo e irrecuperável de fusão 

intersubjetiva a responsável por impelir os sujeitos à negação da ordem social. O “eu” de Mead, 

empregado em Luta por reconhecimento para designar a fonte imprevisível de possibilidades de 

identidades pessoais não exauridas pelas já socialmente reconhecidas, cede lugar ao conceito 

psíquico de um sujeito sempre em busca de uma origem perdida – de uma reconciliação. 

39 HONNETH, Axel. Unsichtbarkeit: Über die moralische Epistemologie der Anerkennung. In: HONNETH, Axel. 
Unsichtbarkeit: Stationen einer Theorie der Intersubjektivität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, pp. 10-27. 
40 HONNETH, Axel. Verdinglichung: Eine anerkennungstheoretische Studie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2005. 
41 HONNETH, Axel. Das Werk der Negativität: Eine anerkennungstheoretische Revision der Psychoanalyse. In: 
HONNETH, Axel. Das Ich im Wir, op. cit., p. 259 
42 HONNETH, Axel. Facetten des vorsozialen Selbst: Eine Erwiderung auf Joel Whitebook. In: HONNETH, Axel. 
Das Ich im Wir, op. cit., p. 297. 
43 HONNETH, Axel. Das Werk der Negativität, op. cit., p. 259. 
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Com isso, é dado o último passo no esclarecimento do conteúdo conceitual subjacente ao 

excedente de validade das esferas de reconhecimento. Objetivamente, corresponde à pressão 

pela racionalização/universalização das relações intersubjetivas, operada como resultado de uma 

disputa hermenêutica em torno de normas vigentes de um mundo da vida e não exauridas na 

correção de sua aplicação em face dos critérios contrafáticos desse mesmo mundo da vida. Tem 

por contraparte subjetiva o anseio individual de restabelecimento de uma condição primária de 

deslimitação entre eu e não-eu, i.e., uma reconciliação como reconhecimento total e absoluto. 

Ambos os conteúdos conceituais convergem para o mesmo telos, na medida em que racionalização 

das relações sociais e reconciliação coincidam. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
13 


