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Introdução

O livro “Filosofia da Educação: entre a formação de educadores e
a qualificação profissional” discute um dos temas gerais debatidos pela
Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação — SOFIE: a formação
humana1. O seu objetivo geral é o de sistematizar os debates que vêm
sendo realizados pela Filosofia da Educação tanto no Brasil quanto
no exterior, sobretudo, nos campos da pesquisa na Pós-graduação e
do ensino de Graduação nos cursos de Licenciatura e de Pedagogia,
nos últimos anos. Especificamente, propõe-se a repensar esses campos
num contexto de retrocesso democrático e que desafia a Filosofia da
Educação a se tornar politicamente mais engajada e resistir aos descaminhos do tempo presente. Particularmente, este livro visa oferecer
ferramentas conceituais e teóricas para que os filósofos que se dedicam
à educação pudessem participar mais ativamente do debate nacional
em torno da problemática formativa, em suas várias instâncias. Nesse
escopo mais geral, debate a formação no contrafluxo dos processos
de qualificação profissional, problematizando o sentido estritamente
técnico com que o tema vem sendo discutido, oferecendo subsídios
teóricos para compreender a formação de modo amplo.

1. Este livro é fruto do II Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, que
ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro de 2016, na Faculdade de Educação da Unicamp. O evento
foi promovido pela Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação (SOFIE) e pela Faculdade de
Educação da Unicamp e teve o apoio financeiro da CAPES e do CNPq.
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Com esse recorte, o livro se empenha a discutir as seguintes
questões. Que entendimentos de formação humana têm presidido
as propostas educacionais? Que entendimentos relativos às contribuições da Filosofia têm estado presentes nas falas que a propõem
como componente necessário nos vários níveis da educação formal e
na vida em geral das pessoas? Como a Filosofia da Educação, como
campo de saber, pode contribuir para o debate?
A temática de abertura é abordada pelo professor Olivier à luz
do pensamento de Axel Honneth e, particularmente, de sua teoria do
reconhecimento. Fazendo alusão e discutindo um dos artigos sobre a
educação desse importante representante da terceira geração da Escola
de Frankfurt, o pesquisador francês procura demonstrar a importante tarefa da escola na formação da cidadania e, principalmente, no
reconhecimento de figuras sociais minoritárias, oportunizando a elas
um maior poder de igualdade para concorrer nas lutas pelos seus direitos civis. Dessa perspectiva, problematiza os fluxos atuais de certa
tecnicização do ensino na França e em outros países, dando relevo à
importância da educação escolar no espaço público e reelaborando
os seus eventuais sentidos políticos no presente.
Ao debater temática análoga, o professor Bruno Pucci analisa,
a partir de algumas ideias-chaves de Theodor Adorno, a mercantilização do ensino superior brasileiro e o papel das instituições
privadas nesse cenário. Em sua exposição, procura demonstrar os
sincronismos da mundialização do capital com a participação dessas
instituições, assim como a privatização do ensino superior brasileiro
que, aos poucos, vai ocorrendo, em parceria com programas estatais que visam ampliar o acesso desse nível de educação a setores
que até então estavam dele excluídos. Essa contradição, por assim
dizer, não ocorreria sem uma mudança de foco da formação para a
qualificação desses setores sociais, preparando-os sobretudo para o
mercado de consumo e de trabalho, ignorando aspectos que poderiam instrumentalizá-los no sentido da atuação crítica na sociedade
e privilegiando a ampliação do lucro nesse setor empresarial, que
tornou a educação um negócio lucrativo. Retomar esse primordial
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aspecto formativo ignorado no ensino superior e resistir no âmbito
político-educacional a essa tendência dominante no Estado Brasileiro são as indicações de Pucci para evitar essa radicalização da
conversão da formação em qualificação educacional no presente e,
particularmente, em nosso país.
Sobre tema análogo versa exposição de Alexandre Filordi de
Carvalho. Dando ênfase maior à conjuntura política e aos movimentos
do neoliberalismo atual, o professor da Universidade Federal de São
Paulo desenvolve a sua análise no quadro do homem endividado (de
Maurizio Lazzaratto) e do pós-toyotismo, demonstrando o quanto a
qualificação profissional em que o capitalismo aposta, e a escola a que
se restringe, apresenta-se como um filtro existencial de desqualificação
dos processos de subjetivação. Analisa ainda a fabricação da crise e a
disseminação do medo difundida na atualidade como meios da governamentalidade, compreendendo o quanto que a educação escolar
tem se contribuído para aquela qualificação e para esses artifícios do
neoliberalismo. Contextualiza as razões pelas quais a qualificação
profissional vem sendo privilegiada no âmbito da escola, convertida
em uma empresa, ignorando as vicissitudes da formação de modos
de subjetivação outros nessa mesma instituição.
Finalizando a primeira seção, o professor Ralph Bannell amplia
o tom desenvolvido nos expositores da mesa, sugerindo que, embora
as análises de Pucci e Filordi foquem em questões essenciais, é necessário pensar numa educação para além do capital. Inspirando-se
no pensamento de Istvàn Mészáros, e seu livro homônimo, professor
Bannell enuncia claramente a necessidade de ir além da negação e a
necessidade de engajamento com as vidas e os sentidos — inclusive
éticos e estéticos — criados por aqueles marginalizados e oprimidos
pelos poderes econômicos, políticos e culturais vigentes. Ele indica a
necessidade de um maior engajamento por parte dos intelectuais que
contestam a organização social dominante, bem como a necessidade
de sempre focar nas relações causais que estão determinando tanto
a organização vigente como as possibilidades de sua transformação
numa sociedade mais igual e humana.
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A segunda seção tem por título a Filosofia da Educação na Pedagogia, com textos dos professores Marcos Lorieri (UNINOVE),
José Pedro Boufleuer (Unijuí) e Luiz Roberto Gomes (UFSCar). O
primeiro se pauta numa concepção de Filosofia da Educação de base
antropológica, insistindo no seu papel de formadora do pensamento
reflexivo dos futuros professores nos Cursos de Pedagogia. Para isso,
argumenta que essa disciplina deveria oferecer aos pedagogos uma
sólida base de teoria do conhecimento, ética e de estética em suas
relações com a educação. Assim, fundamentaria melhor a ação dos
educadores, conferindo a ela um caráter intencional e consciente.
Por sua vez, o professor Boufleuer analisa, à luz da obra de Mario
Osório, o impacto sofrido pelo paradigma moderno em educação com
a chamada “virada linguística” e suas consequências para a formação
dos educandos, inclusive, em termos de exigências para que procedesse
a um acerto de perspectivas. Nessa análise, considera que o humano
é formado a partir do que denomina de “construção de referências”
no sentido de concorrer para esse acerto de perspectivas no que se
refere tanto ao que pode ser definido como razoável quanto na elaboração de narrativas que permitam certo entendimento intersubjetivo.
Assim, a disciplina Filosofia da Educação deveria se modular a essas
exigências, garantindo que, mais do que uma doutrina, os futuros
professores vissem nela a possibilidade de construir referências que
auxiliassem à produção desse entendimento intersubjetivo por meio
de uma variação do que se conhece, por assim dizer, como “ação
comunicativa”.
Ao debater os dois posicionamentos precedentes sobre o papel da
Filosofia da Educação no curso de Pedagogia, o professor Luiz Roberto
Gomes pondera sobre a necessidade de se elaborar uma reformulação
dessa disciplina sob a inspiração do pensamento pós-metafísico e de
oferecer instrumentos conceituais e habilidades linguísticas aos futuros
professores, como forma de se manter aberto ao diálogo e, ao mesmo
tempo, à ação comunicativa — esboçada na segunda intervenção —,
mas sem ignorar a necessidade de formar o humano — apontada na
primeira. Ademais, indica o desafio de fazer essa reformulação, levando
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em conta o contexto político-econômico atual, sobretudo, no tocante
à crítica dos processos de adaptação da filosofia às necessidades do
mercado. O autor apoia-se na tradição da Teoria Crítica da Sociedade,
especialmente nas considerações de Adorno sobre a atualidade da Filosofia, para argumentar que o desafio do pensamento filosófico crítico
é desenvolver na humanidade a capacidade de interpretação crítica
da realidade. No caso específico da Filosofia da Educação, significaria
interpretar o próprio sentido da pedagogia, conforme a indagação
formulada por Adorno: educar para quê?
A terceira seção, intitulada Filosofia da Educação nas Licenciaturas, é composta pelos professores Renê José Trentin Silveira (Unicamp),
Tatiana C. S. Araújo (UFPE) e Silvio Gallo (Unicamp). O primeiro
expositor procura situar historicamente o lugar ocupado pela Filosofia
da Educação no âmbito dos cursos de Licenciatura, particularmente
enfatizando a importância dessa disciplina promover a elevação do
senso comum à consciência crítica do futuro educador, assim como
transmitir um panorama histórico-crítico necessário à sua formação
pedagógica. Sustenta seus argumentos em dois ensaios de Antônio
Gramsci, problematizando os aspectos político-ideológicos presentes
na ação docente e seu papel na transformação social.
Por sua vez, a professora Tatiana Araújo procura analisar o tema
em foco a partir de sua experiência como professora de didática e de
suas pesquisas em Filosofia da Educação. Dessa perspectiva problematiza as dificuldades encontradas nos cursos de Licenciatura em que
a Filosofia da Educação se constituiu como uma de suas disciplinas
curriculares, assim como as possibilidades que se abriram destinadas
ao pensar reflexivo e à construção de certo experimentalismo pedagógico a partir desse campo.
Concluindo essa seção, o professor Silvio Gallo tematiza como a
Filosofia da Educação vem sendo pensada e praticada nos cursos de
formação de professores no Brasil. Retoma alguns aspetos históricos
para mostrar que, em diferentes momentos e conjunturas, a Filosofia
da Educação foi praticada como uma fundamentação necessária à
prática pedagógica e argumenta que mesmo após a configuração
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atual da formação de professores, definida pela LDB de 1996 como
sendo apenas em nível superior, tal configuração permanece. Retoma
as críticas apresentadas por Dermeval Saviani, que chama a atenção
para a necessidade de problematizar a prática pedagógica. Ao apresentar
algumas questões relativas aos desafios epistemológicos contemporâneos, chama a atenção para a atitude de abertura necessária aos
cursos de Licenciatura e o papel que a Filosofia da Educação pode
desempenhar ali.
A próxima seção discorre sobre o tema da Pesquisa em Filosofia
da Educação e tem textos dos professores Antônio Joaquim Severino
(UNINOVE), Alexandre Simão de Freitas (UFPE) e Lílian Aragão do
Valle (UERJ). O professor Severino, ao discorrer sobre o tema, enfatiza
certa repartição da área e das pesquisas relacionadas aos aspectos axiológicos, éticos, políticos e estéticos da educação. Argumenta que o que
as articularia seria tanto sua fundamentação da práxis humana quanto
seu sentido antropológico, defendendo que o círculo hermenêutico é
um caminho eficaz para a prática da pesquisa filosófico-educacional.
Ao indicar quatro círculos hermenêuticos da pesquisa educacional e o
modo como se articulam para o seu desenvolvimento, sustenta nessa
direção a importância de seu caráter interdisciplinar com as Ciências
Humanas. Salienta, porém, que a pesquisa em Filosofia da Educação
deve preservar o seu caráter filosófico, pautando-se no diálogo com
os outros campos do conhecimento, na análise da historicidade do
fenômeno e na relação dialética de sua particularidade com a universalidade. Procura dessa forma delinear parâmetros gerais para a pesquisa em Filosofia da Educação, tendo em vista delinear a identidade
desse campo e estabelecê-la no sentido de ampliar o seu vínculo com
a ação política dos educadores.
O professor Freitas, por sua vez, de uma perspectiva teórica
bastante distinta, procura recobrar parte da produção sobre a história
da pesquisa em Filosofia da Educação no Brasil e, particularmente,
produzida pelo GT-17 da ANPEd, para mostrar o quanto se produziram a partir de certa quebra epistemológica e para indicar o que
denomina de uma virada ontológica. A partir de autores como Latour
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e Viveiros de Castro, caracteriza o desenvolvimento desse campo
de pesquisa no Brasil não mais como um terreno de interlocução,
conforme apregoado pela literatura sobre o tema, mas um terreno
de predação em razão de seu perspectivismo. Desse ponto de vista,
Freitas defende que é nesse perspectivismo, assumido de um ponto
de vista ontológico e não meramente epistemológico, que se pode encontrar na pesquisa filosófico-educacional um exercício de alteridade
que, antes de se restringir à produção de conhecimento, compreende
um sentido ético-ontológico-político.
Ao concluir essa seção, a professora Lílian do Valle expôs o seu
ponto de vista sobre o tema a partir dos textos de seus antecessores:
o do pesquisador mais experiente e, por assim dizer, o do recém-chegado. Partindo de uma concepção de pesquisa pautada no conhecimento e de outra emergente das paixões, dos modos de vida e das
vísceras, a autora analisa o paradoxo entre paixão e conhecimento à
luz do pensamento de Cornelius Castoriadis. Desse ponto de vista,
argumenta por uma necessária conciliação entre ambos, de modo a
que o pensamento se torne Eros, onde o seu investimento não seja
em um objeto, nem em uma imagem de si, mas em um objeto/não
objeto capaz de converter em criação o apego ao verdadeiro.
Com uma abertura e três seções, o livro conduz o leitor pelo
labirinto em que consiste os desafios da Filosofia da Educação, como
campo de ensino e pesquisa, na atualidade. Nesse sentido, o livro
oferece, por um lado, uma síntese sob a ótica de que no ensino da
disciplina e nas pesquisas em Filosofia da Educação se deveria privilegiar o seu caráter fundamentador das investigações educacionais, desenvolvendo conceitualmente os fundamentos dessa articulação num
caso e os textos filosóficos e pedagógicos clássicos no outro. Somente
dessa forma se garantiria um exercício compreensivo e hermenêutico
em relação ao ensino da disciplina nos cursos de formação docente
e a fundamentação teórica da ação educativa em relação à pesquisa
nesse campo. Por outro lado, o livro ajuda seus leitores a verem uma
maior preocupação com o engajamento político, evidenciada nos seus
capítulos, como principal desafio para esse campo de pesquisa e essa
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disciplina, na atualidade. Para tanto, instiga-nos a pensar também a
Filosofia da Educação como uma prática, um exercício, um modo de
existência, deslocando-a de seu papel fundamentador e aproximando-a de sua visada ética-formativa. Assim, indica como bem-vinda
a ampliação de suas margens para abranger interfaces com outros
campos do saber educacional e, sobretudo, a sua compreensão como
uma prática filosófica na educação, desenvolvida pelo educador, em
seu sentido estrito.
Os sentidos implicados nesses dois movimentos presentes nos
capítulos do livro delineiam ainda um perfil acerca das pesquisas que
poderiam se constituir em tema para futuros congressos e publicações.
Esperamos que, assim, este livro contribua para a discussão dos rumos
da Filosofia da Educação num momento tão controverso do ponto de
vista econômico, político e político-acadêmico. Afinal, os desafios enfrentados pela educação são mundiais, sendo, muitas de suas causas,
processos e estruturas globais e hegemônico-econômicas, políticas e
até culturais nesse momento histórico, embora com consequências e
desdobramentos diferenciados em cada país. E, no nosso caso, eles
devem ser urgentemente enfrentados.
O livro é, assim, um convite aos leitores para enfrentarem conosco,
docentes e pesquisadores em Filosofia da Educação, organizados na
Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, os desafios conjunturais assinalados e para discutir os pontos de vistas, as perspectivas
teóricas e as ferramentas aqui ofertadas.
Ralph Bannell
Luiz Roberto Gomes
Silvio Gallo
Pedro Pagni
Organizadores
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Parte I

Filosofia da Educação:
entre a formação de educadores
e a qualificação profissional
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1
A DEMANDA DE
RECONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO2

Alain Patrick Olivier

A demanda de reconhecimento é comum a muitos atores do
mundo social, e particularmente no campo da educação. Seja no caso
de professores, seja no caso de alunos, estudantes, crianças, de pais
de alunos, o recurso à noção de “reconhecimento” é muito corrente.
A demanda de reconhecimento é elemento determinante da satisfação do professor em relação a seu ofício, ainda que os termos dessa
necessidade sejam de difícil determinação, já que não se reduzem a
reivindicações salariais e quantificáveis, nem mesmo a reivindicações
jurídicas. Na obra A luta por reconhecimento, Honneth (1992 [2003])
não somente teoriza a demanda de reconhecimento, permitindo assim

2. Conferência de abertura do II Seminário da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação
(Sofie), que teve lugar na Unicamp, em setembro de 2016.
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uma abordagem científica desse fenômeno, mas lhe confere o valor
de paradigma para as ciências humanas. Tratar-se-ia, dessa forma, de
atualizar o projeto de uma teoria crítica da sociedade na perspectiva
da Escola de Frankfurt. Há, portanto, trinta anos que o conceito de
reconhecimento se encontra no centro dos debates relativos à filosofia social e à teoria crítica — e a questão da educação não poderia
estar alheia a esse questionamento. No entanto, quando Honneth
(2012 [2013]) examina a questão da educação, ele o faz do ponto
de vista da filosofia política, das teorias da democracia, sem fazer
intervir sua própria teoria do reconhecimento, o que pode parecer
paradoxal3. Então o esquema do reconhecimento, que reclama para
si uma validade geral no domínio das ciências humanas, não valeria
para o campo da educação? É dessa problemática epistemológica
que passarei a tratar neste texto, voltando, para isso, às teorias filosóficas do reconhecimento de Hegel, Marx e Honneth. Schmidt am
Busch (2015) interrogou o valor dessas filosofias do reconhecimento
do ponto de vista da teoria crítica. Dedicou-se, assim, a pensar sua
contribuição possível para o campo da Filosofia da Educação, isto
é, para a elaboração de uma teoria crítica da educação.4 Pretendo, a
seguir: a) examinar a “demanda de reconhecimento em educação”,
situando-me em uma perspectiva epistemológica que visa analisar
o interesse das teorias do reconhecimento para as ciências da educação em geral; b) retomar as formulações históricas de Hegel e Marx,
assim como a interpretação de Honneth; c) e, por fim, apresentar
quatro pontos relativos à atualidade das teorias do reconhecimento
para a educação.

3. Retomo aqui alguns elementos de minha análise das teorias do reconhecimento desenvolvidas em A. Patrick Olivier, Théorie de l’éducation et philosophie politique selon Axel
Honneth. Penser l’éducation, n. 35, p. 93-105, 2014.
4. Alguns comentadores identificam igualmente a origem histórica das teorias do reconhecimento nas filosofias de Fichte, ou mesmo Rousseau — ou, ao menos, buscar demonstrar
a pertinência de uma leitura desses filósofos na perspectiva das teorias do reconhecimento.
Sobre Rousseau, ver, por exemplo, C. A. Dalbosco, Educação natural em Rousseau. São Paulo:
Cortez, 2011.
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1. A problemática epistemológica do conceito de
reconhecimento
No campo da Filosofia da Educação, as teorias do reconhecimento
podem constituir-se, por um lado, em um objeto filosófico de interesse
para a formação. Elas podem, por outro lado, fazer-se uma modalidade
para pensar a identidade docente, a relação pedagógica, uma maneira de pensar a atividade de forma crítica. Apesar disso, não tratarei
concretamente dessas questões, relativas ao ofício e à identidade dos
professores, isto é, das condições reais do trabalho pedagógico, mas
antes da questão da transferência das teorias do reconhecimento para
o campo da educação. De modo geral, não tratarei das aplicações
concretas, ou das pesquisas empíricas levadas a cabo na educação,
mas me aterei à dimensão epistemológica dessas questões.
O reconhecimento implica em levar em consideração os elementos qualitativos no trabalho e no ser da pessoa e, igualmente,
a dimensão afetiva das relações entre seres humanos, na medida
em que a demanda de reconhecimento não pode ser apreendida em
termos puramente jurídicos ou econômicos. Importa, em particular, levar em consideração a dimensão da estima social, da estima
de si, ou do desprezo de si, de relações morais como o respeito, o
amor, a estima.
Para Honneth, essa dimensão moral do reconhecimento é um
elemento determinante, não apenas das relações dos indivíduos entre
eles, na sociedade, mas igualmente das lutas sociais na história, inclusive quando essas lutas tomam a forma de reivindicações puramente
econômicas, como é o caso das lutas sociais travadas pelos operários. A
originalidade de sua posição consiste em levar em conta essa dimensão
moral, considerando-a, mais ainda, essencial nas relações sociais, até
fazê-la um princípio de sua filosofia social.
A luta pelo reconhecimento é considerada por Honneth como
um paradigma que permitiria fundar ou fazer frutificar uma teoria
da sociedade com valor normativo. Ele integra em seu projeto de
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filosofia social dados oriundos tanto da psicologia e da psicanálise — isto é, de uma teoria do indivíduo — quanto da psicologia
social e da sociologia, da história, do direito e das ciências políticas — isto é, de uma teoria da vida comum e do devir histórico
das sociedades.
A teoria do reconhecimento permitiria não somente oferecer um
quadro teórico para as lutas políticas próprias do novo estado do capitalismo, no contexto do neoliberalismo, mas também para as teorias
da sociedade, do ponto de vista epistemológico. Ao mesmo tempo, a
teoria da experiência apoia-se em dados empíricos, em experiências
vividas pelos indivíduos e grupos, e em particular em experiências
de negação do reconhecimento, de indiferença social, que estariam
na origem dos movimentos de protesto, de resistência e de luta pelo
reconhecimento. Assim, as experiências e sentimentos cotidianos
constituir-se-iam no material da teoria do reconhecimento5.
Falar de “demanda por reconhecimento” em educação é tematizar
uma forma de dependência mútua, que constitui a relação pedagógica,
não como uma relação unilateral que vai daquele que ensina àquele
que aprende, mas uma relação bilateral, relação de ação recíproca do
aluno ao professor, na qual a desigualdade de fato é pensada sob a
perspectiva de uma igualdade de direito, ou de uma potencial inversão da relação. Trata-se, pois, de uma relação dinâmica e processual,
dialética no sentido em que as posições são levadas a se suprimir ou
a se inverter, fazendo intervir uma dimensão de luta. Nessa relação
de ação recíproca, cada um tenta encontrar sua autonomia, sua independência, e a fazê-la ser reconhecida pelo outro.
A matriz filosófica da relação de reconhecimento é fornecida, portanto, pela relação de autonomia (ou independência), Selbständigkeite,
5. O Centre de Recherches en Education de Nantes (CREN) desenvolve algumas pesquisas
sobre, por exemplo, a desvalorização social e profissional de professores do ensino secundário
(P. Guibert); sobre o sentimento de reconhecimento dos educadores nos ateliês de artes plásticas
para deficientes (P. Juvenez); sobre o valor da teoria do reconhecimento para pensar o sistema
educativo francês (M. Chatellier).
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de não-autonomia (ou de dependência), Unselbstständigkeit, da consciência de si na Fenomenologia do espírito de Hegel, que tem a forma de
uma relação de dominação e de servidão (Herrschaft et Knechtschaft).
Hegel tematizou igualmente a relação de reconhecimento em escritos anteriores à Fenomenologia do espírito, nos esboços de seu sistema,
da época de Iéna. A partir da análise desses documentos, Honneth
elaborou A luta por reconhecimento. Sua teoria não trata, contudo, da
relação entre mestre e escravo. Em sua interpretação, Honneth faz a
abstração dessa dimensão. Ele raramente se refere ao texto da Fenomenologia, antes aos esboços de sistema relativos à filosofia do direito.
E, quando menciona a Fenomenologia, ele tem o cuidado de afastar
o momento da relação mestre e escravo. Ora, o texto de Hegel não
somente constitui-se na matriz das ideias das teorias do reconhecimento, mas contém potencialidades para a aplicação das teorias do
reconhecimento à questão da educação.
Gostaria, portanto, de distinguir as posições de Hegel, de Marx
e de Honneth a respeito da teoria do reconhecimento. A interpretação
que Honneth faz de Hegel e de Marx é, atualmente, objeto de debates
no campo das teorias do reconhecimento; uma nova interpretação
permitiria também identificar algumas potenciais contribuições dessas
teorias, particularmente as contribuições críticas, colocando em relevo
a temática educativa.

2. As teorias do reconhecimento e sua contribuição
para a educação: Hegel, Marx e Honneth
2.1. A filosofia de Hegel
De modo geral, pode-se considerar que a contribuição de Hegel
para as teorias do reconhecimento é, de um ponto de vista epistemológico, tripla:
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a) Ela permite, primeiramente, pensar a ligação entre “autorreflexão” e “orientação para o outro”6. Isto equivale a não distinguir a
abordagem do ponto de vista da consciência, abordagem psicológica
ou fenomenológica, de uma abordagem sociológica.
b) Ela permite, em seguida, pensar a dinâmica do processo de
reconhecimento como procedendo de um polo negativo. O momento
forte consiste em considerar o “crime” como necessário na concepção e
no estabelecimento do direito (pensar o direito a partir do crime, pensar
a indiferença para pensar a estima social). A “negatividade ética” é
estendida, em seguida, ao conjunto de “transações entre humanos”.7
Por exemplo, para Hegel, o papel da família é de formar a “negatividade interna” da criança, de maneira a “suprimir” a unicidade do
sentimento. Trata-se de permitir à criança superar o quadro familiar
fundado sobre a afetividade, para entrar em sociedade (encorajando
uma espécie de revolta). Concede-se, dessa forma, uma significação
positiva aos atos destrutivos do bebê (voltados contra a mãe) que
podem ser entendidos como momentos de resistência, de liberdade,
ao mesmo título que os movimentos sociais. Eles dão lugar a demandas de reconhecimento e não devem ser apreendidos apenas como
atos puramente negativos e destrutivos. Essa demanda deve ser interpretada e levada em consideração sobretudo se não é formulada
em termos de uma demanda de direito. Um dos aportes teóricos da
filosofia de Hegel é, portanto, o de permitir pensar a negatividade
na relação pedagógica como constitutiva do processo (como o erro
contribui, no plano científico, para o processo da verdade).
c) Enfim, Hegel teoriza o “processo de institucionalização do
reconhecimento” por meio das diferentes esferas da família, do direito, do Estado. Ele nos permite não apenas pensar a necessidade
de reconhecimento sob o plano individual, ou na relação mestre e
discípulo, mas igualmente de situar essas relações intersubjetivas em
6. RICŒUR, Paul. Parcours de la reconnaissance. Paris: Ed. Stock, 2004, p. 271 e seg. [Percurso
do reconhecimento. São Paulo: Loyola, 2007]
7. Id., ibid.
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um quadro institucional, apreendendo nesse nível as formas de luta
pelo reconhecimento.
Hegel desenvolve a ideia de dependência e independência do
indivíduo nas esferas da família, da sociedade e do Estado.
a) Na família, o indivíduo mantém um laço amoroso com os
pais. A relação mãe-filho, em particular, aparece como uma forma
de reconhecimento incondicional do indivíduo. O reconhecimento é
o lugar da carência afetiva, e não apenas material. O apego da mãe e
da criança é uma forma de simbiose e, ao mesmo tempo, uma afirmação da autonomia e da individualidade de cada um. Ela se constitui
em um aprendizado sob o modo de luta pela autonomia. A família é
considerada como o primeiro ato das relações sociais. Ela é, segundo
Hegel, a “Bildung universal dos humanos”. Trata-se, como formula
Ricœur8, de “sair do estado de dependência absoluta que suscita um
laço libidinal de natureza fusional”.
b) A sociedade é lugar de trocas, do mercado, da concorrência
de todos com todos. Ela permite o reconhecimento do mérito dos
indivíduos com base em seu valor para a sociedade, em particular
no mundo do trabalho, o que introduz uma dimensão mais objetiva
do que o laço incondicional próprio à esfera familiar. O domínio do
direito reconhece a pessoa abstrata, a pessoa jurídica que difere do
ser afetivo, do ser de carência. O reconhecimento aparece ao termo
de lutas dos indivíduos pelo reconhecimento de seus direitos jurídicos, que lhes garante uma existência física material, assim como uma
forma de consciência de si e de estima de si.
c) O Estado (apreendido como Estado providência) é o lugar do
universal, onde os indivíduos não são apenas considerados em guerra
uns contra os outros, mas podendo afirmar também valores como a
solidariedade. Eles são movidos pelo universal e não pelo singular, o
que constitui a dimensão da Sittlichkeit (da moralidade objetiva, eticidade). O indivíduo encontra o reconhecimento a uma só vez como

8. Id., p. 298.
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ser genérico e como ser de necessidades. Ora, as leis são, igualmente,
frutos das relações de luta entre indivíduos. O Estado providência
ele próprio aparece historicamente como o resultado de uma história
de lutas sociais. O indivíduo se encontra nessa esfera reconhecido
como outra coisa além de força de trabalho: ele é apreendido no “ser
genérico”, o que realiza sua humanidade. Isso vale especialmente
para as instituições escolares, universitárias, isto é, para as estruturas
educativas.
Encontram-se ainda na filosofia de Hegel duas dimensões suscetíveis de interessar às teorias do reconhecimento, mas que, apesar
disso, não são consideradas por Honneth (1992).
d) Nos discursos do período de Nuremberg, quando era diretor
de um ginásio, Hegel distingue as esferas da família, da sociedade e
do Estado e faz da escola o termo médio dessas esferas; a escola forma
o cidadão do Estado (função do universal) e permite a passagem da
esfera privada familiar para a sociedade (aprendizado do mundo da
sociedade fundado nos méritos).
e) Na Fenomenologia do espírito, como indicado anteriormente, a
passagem apresentada como a dialética do mestre e do escravo descreve a função da consciência de si, o processo de autonomia ou de não
autonomia da consciência de si. Esse é o processo da emancipação, da
autonomização a partir de uma situação de confronto de consciências,
da luta mortal para existir como consciência independente. Essa luta é
uma forma de mostrar sua autonomia em relação às necessidades da
vida. A relação do mestre e do escravo é fundada na reciprocidade.
O mestre precisa do reconhecimento do escravo, da outra consciência
para existir como consciência de si. Há uma dependência do mestre
em relação ao escravo não somente no que se refere às suas necessidades, mas na constituição de sua posição de mestre. Essa relação é,
ao mesmo tempo, uma relação assimétrica: o mestre e o escravo têm
um status social incomparável, eles estão em uma relação de desigualdade de fato, mas ela é pensada como uma relação de igualdade
de direito — o escravo adquire um saber que o mestre não possui e,
assim, alcança uma igualdade no plano da autonomia.
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Pode-se indagar se é legítimo tratar da relação de reconhecimento
de Hegel por referência ao mundo da educação, pois pode parecer
chocante comparar a relação do mestre e do escravo com a relação
do professor e do aluno. Entretanto, a descrição do processo de autonomia na relação mestre e escravo permite que se compreenda o
processo de libertação da consciência, o processo de emancipação e
de construção da independência ou da autonomia da consciência que
dependem intrinsecamente da educação e da formação. E, de fato,
essa relação de emancipação da consciência é descrita explicitamente
como um processo de Bildung, de formação de cultura. É precisamente
o processo da Bildung que permite a inversão dialética que faz do
escravo o mestre do mestre.

2.2. A filosofia de Marx
Em Marx, a teoria hegeliana do reconhecimento elaborada na
Fenomenologia a partir da dialética do mestre e do escravo é aplicada
ao mundo social real, ao mundo do trabalho e da economia política.
Nos escritos do jovem Marx, a teoria do reconhecimento fornece o
modelo de uma economia não capitalista, de relações não alienadas
entre humanos, mesmo quando se trata de uma relação fundada na
troca de mercadorias. A dialética do mestre e do escravo torna possível a compreensão do mundo do assalariado no século XIX e das
relações de exploração. Marx integra ao sistema fenomenológico de
Hegel os dados da economia política e, desse modo, transforma a estrutura da relação intersubjetiva do reconhecimento, considerando aí
inicialmente uma forma de reciprocidade fundada não sobre relações
da consciência de si, como na filosofia idealista, mas sobre a fruição
e a satisfação das necessidades, do ponto de vista de uma filosofia
materialista. Eis como ele integra na teoria do reconhecimento a dupla
perspectiva de, por um lado, a realidade histórica das condições de
vida no capitalismo (pela análise crítica da economia política) e, por
outro lado, da realidade antropológica do humano entendido como
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ser sensível e ser de necessidades (segundo a crítica da filosofia hegeliana desenvolvida por Feuerbach).
Essa dupla dimensão transparece ainda na abordagem de Honneth, ainda que a concepção desse último se distinga daquela do
materialismo e tenda a encobrir sua origem marxiana. Verifica-se,
com efeito, na ideia de uma teoria da sociedade fundada na “luta pelo
reconhecimento” o resíduo de explicação das sociedades capitalistas
e de sua história pela “luta de classes” (Honneth falava, no início dos
anos 1980, de uma “luta de classes pelo reconhecimento”). Para dar
conta da dimensão normativa, lançou mão do fenômeno da luta social. O paradigma do reconhecimento possibilita igualmente integrar
uma dimensão do sensível, do corpo, na descrição das relações sociais
que o modelo das teorias da comunicação fornecido por Habermas
não considerava (e pela perspectiva fenomenológica de Hegel, que
é essencialmente caracterizada, segundo J. Butler, pelo esquecimento
do corpo, e que está justamente presente na dialética do mestre e do
escravo). Para Marx, a relação de reconhecimento se baseia, em última análise, em uma relação de poder e de dominação que a forma
jurídica e, menos ainda, a relação de amor mascaram — o que faz
do conceito de “luta” tanto mais necessário, ele que permite fugir da
ilusão ideológica de uma abordagem puramente irênica da relação
de reconhecimento, como é o caso em Ricœur, mas não em Honneth9.
Na perspectiva de uma teoria crítica da educação, a abordagem
de Marx permite pensar o estatuto do professor, do aluno e da instituição a partir da ótica fenomenológica da relação de trabalho e da
análise crítica da atividade, mas também na ótica global das relações de
dominação próprias ao estado do mundo capitalista, que não podem
ser reduzidas à forma de uma relação de reconhecimento desprovida
de luta. Quando examina, assim, a filosofia da educação apreendida
pelo ponto de vista da filosofia política, Honneth é confrontado à

9. OLIVIER, A. Patrick La lutte pour la reconnaissance et le processus éducatif. Journée
scientifique du laboratoire CIVIIC. Paul Ricœur: perspectives et héritages en éducation et formation
aujourd’hui. Université de Rouen, 2015.
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necessidade de considerar a objeção feita por Althusser, que julgava
as teorias do reconhecimento como formas ideológicas visando a
adaptação à ordem existente, e não a resistência a ela. No caso da
educação, essa objeção é ainda mais viva porque o mundo escolar é
entendido como um modo de adaptação ao sistema capitalista por
meio do Estado — que, quanto a ele, não é visto como constituindo-se em esfera própria mas, ao contrário, como uma esfera submissa
à lógica da sociedade, isto é, à lógica do mercado, que é preciso analisar na medida em que se concebe a educação como emancipação
e que se pretende conservar essa dimensão essencial da teoria do
reconhecimento. Honneth pensa escapar da ideologia por meio de
uma estratégia epistemológica que, por um lado, assume o ponto de
vista do dominado e, por outro, parte de experiências negativas de
não-reconhecimento. Falar de “demanda de reconhecimento”, nessas
condições, é o mesmo que afirmar que se parte da dimensão humana,
no plano fenomenológico, e que essa demanda deve ser encarada não
somente como uma dimensão da vida, mas também como uma dimensão “moral”, no sentido em que o que está aí em jogo é a realização do
ser humano genérico. A dimensão da “demanda de reconhecimento”
não poderia, pois, ser apreendida independentemente da noção de
“luta” que, justamente, permite que essa demanda seja concebida não
apenas como uma forma de dependência, mas igualmente como uma
forma de resistência e de afirmação desse ser genérico.

2.3. A interpretação de Honneth
Honneth apreende reconhecimento, (a) no plano empírico, a
partir da experiência de sua negação; (b) na perspectiva de uma
teoria social normativa, capaz de se fazer teoria do capitalismo, uma
teoria, assim, descritiva e normativa, mas igualmente crítica. Honneth pretende se basear no esquema hegeliano, mas integra também
uma dimensão que denomina “empírica” ou “materialista”, porque
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fundada em uma associação com as ciências empíricas e com as
ciências sociais. Ele se propõe a integrar o desprezo, a negação do
reconhecimento — experiências negativas que Hegel não teria levado em consideração e que, segundo ele, são constitutivas das lutas
no plano histórico. Todas essas dimensões são, decerto, passíveis de
serem aplicadas à educação.
Ora, como já mencionamos, quando trata da questão da educação, Honneth não integra a teoria do reconhecimento. Ele se apoia,
ao contrário, em filosofias políticas e filosofias da educação (como as
de Rousseau, de Kant, de Durkheim, de Dewey) que se apresentam
como teorias da democracia. Observa-se, porém, no pano-de-fundo,
uma distinção entre as esferas da família, da sociedade e do Estado
que entram em conflito com a educação. As teorias reivindicadas
mantêm uma orientação moral e normativa que não parece deduzida das experiências negativas dos sujeitos. No entanto, em Luta pelo
reconhecimento10 identificavam-se elementos capazes de descrever o
processo educativo como processo de reconhecimento, em particular
na abordagem da primeira infância tal como teorizada por D. Winicott e J. Benjamin, que Honneth inclui no quadro epistemológico das
teorias do reconhecimento.

3. A atualidade da teoria do reconhecimento
para a Educação
O interesse da teoria do reconhecimento que Honneth desenvolveu e tal como é hoje retomada por muitos pesquisadores é múltiplo.
E isso não diz respeito apenas ao conteúdo dessa teoria, mas também
à sua forma, eis porque ela pode interessar às ciências da educação, à
Filosofia da Educação, muito especialmente quando se trata de compreender tudo que se refere à formação do professor e sua identidade.
10. HONNETH, A. La lutte pour la reconnaissance. Paris : Cerf, 2000 [Luta por reconhecimento
— A gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003.]
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