
  



Direitos Humanos e neoliberalismo no marco dos 70 anos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH/1948) 

 

Ana Catarina Alencar 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Esta pesquisa pretende analisar e compreender a relação entre direitos humanos, 

neoliberalismo e subjetividade enquanto fenômenos inter-relacionados na atualidade, criando 

a moldura institucional do mundo moderno. Articulando uma intersecção entre estas três 

esferas, o presente estudo procura demonstrar que (i) o neoliberalismo, para além de um 

dispositivo de política econômica ou de uma ideologia, consiste em uma doutrina ética que se 

espraia para todas as esferas da vida humana como ethos do tempo presente e que (ii) o 

neoliberalismo enseja transformações reificantes na compreensão dos direitos humanos, bem 

como na noção de “sujeito” dos direitos humanos.  No marco dos 70 anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, pretende-se questionar a possível captura dos direitos 

humanos pela racionalidade neoliberal, na qual as molduras da economia, da política, da cultura 

e da subjetividade começam, cada vez mais, a interpenetrarem-se e diluírem-se.  A investigação 

se justifica, tendo em vista que a relação entre direitos humanos e neoliberalismo impacta não 

apenas o debate acerca de sua eficácia, mas, também seu próprio fundamento de validade - que 

parece ser colocado em questão a partir da defesa de uma intrínseca relação entre direitos 

humanos e neoliberalismo. Assim, neste contexto de incontáveis retrocessos, marcado por 

conflitos armados, terrorismo, guerras civis e banalização da vida humana, o marco histórico 

dos 70 anos da DUDH em 2018 (e também dos 30 anos da Constituição da República Federativa 

do Brasil) conduz a uma reflexão sobre os desafios colocados pela emergência de novas formas 

de captura da vida humana pelos dispositivos de poder. Na operação da ordem neoliberal, que 

reifica conceitos e condutas, questiona-se em que medida as figuras jurídico-políticas já 

conhecidas de nosso mundo são capazes de fornecer balizas quanto ao futuro dos direitos 

humanos e seus sujeitos. 
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Patologias da liberdade: problemas das normas ou dos sujeitos? 

 

Bárbara Buril 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Os diagnósticos das patologias das liberdades jurídica e moral, elaborados pelo filósofo 

frankfurtiano Axel Honneth em O direito da liberdade, são abordados neste artigo segundo as 

suas complexidades sintomatológicas, mas também em suas incompletudes etiológicas 

(causais), a fim de mostrar que o déficit etiológico nestes diagnósticos está relacionado ao uso 

da reconstrução normativa como método pelo filósofo. Na primeira parte, defenderemos como 

os limites na concepção de liberdade jurídica são responsáveis pelo surgimento da incapacidade 

de estabelecer relações sociais afetivas (I). Em seguida, observaremos como, segundo Honneth, 

a concepção de liberdade moral é capaz de promover sofrimentos como rigidez e engessamento 

(II). Honneth indica que, embora ambas as concepções de liberdade tenham aberto caminho, 

devido aos seus limites, para o surgimento de patologias sociais, a causa em si dessas 

enfermidades residiria em uma “interpretação errônea” pelos sujeitos da normatividade de 

ambas as concepções de liberdade. Assim, nestas duas seções, mostraremos como Honneth 

desenvolve uma etiologia limitada em ambos os diagnósticos. Por último, veremos como a 

crítica das patologias sociais se desmobiliza dentro de um espectro de pressupostos que apenas 

vê “desenvolvimentos errados de normas corretas”, e não “desenvolvimentos corretos de 

normas problemáticas” nas esferas de realização individual dos sujeitos, segundo a lógica 

metodológica da reconstrução normativa (III). 
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Estado Democrático Constitucional e o Princípio do Contraditório: a cláusula 

democrática na colisão de princípios 

 

Brunela Vieira de Vincenzi; Pedro Luiz Domingos 
(Universidade Federal do Espírito Santo) 

 

O artigo submetido é resultado de profícuas reflexões realizadas nas disciplinas de Ética no 

Direito e Processo Constitucional do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do 

Espírito Santo, bem como do forte impacto que a teoria de Robert Alexy trouxe quando em 

contato pessoal com um dos pesquisadores, por meio de presença do Jusfilósofo no UNOESC 

Internacional Legal Seminar de 2017, onde era professor-convidado. Na presente pesquisa, 

abordaremos a partir do paradigma de um Estado Democrático Constitucional, o uso do 

contraditório enquanto cláusula democrática na ponderação entre princípios. Em especial 

utilizando Robert Alexy (2001) e Marcelo Neves (2014), esperamos situar o leitor numa análise 

Hermenêutica Jurídica, justificando seu uso, a partir da Teoria Constitucional, sugerindo uma 

produção normativa realizada pelo Poder Judiciário, onde a atividade do intérprete possua uma 

preconcepção democrática para aplicação da norma jurídica. O juiz deixa de agir em sua livre 

convicção cética, em uma espécie de autorregramento da vontade, para atuar na condição de 

ator institucional posicionado de forma privilegiada na esfera pública. Isso porque, numa 

democracia, a atividade interpretativa do direito deve ser compreendida dentro de uma 

sociedade aberta aos intérpretes, e sua produção normativa inserida dentro de uma crítica 

pública da aplicação prática. Neste contexto, antes de aplicar a teoria analítica-hermenêutica de 

Alexy, em um primeiro momento, verificamos se poderia o contraditório ser considerado um 

princípio em nosso Ordenamento Jurídico. Com a resposta afirmativa, passamos a diferenciar o 

princípio do contraditório, das demais regras jurídicas, densificando-o processualmente, para, 

ao término, propor o seu uso por meio da técnica de proporcionalidade em casos difíceis. 

 

Palavras-chave: Estado Democrático Constitucional; Teoria Geral do Direito; Teoria da 
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Redistribuição e reconhecimento a partir Hegel: um diálogo entre Axel Honneth e 

Nancy Fraser 

 

Camila Palhares Barbosa 
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

 

O objetivo deste trabalho é o de fazer uma leitura da ideia de reconhecimento em Hegel 

enquanto uma teoria da justiça. Farei esta análise a partir do diálogo entre Nancy Fraser e Axel 

Honneth, a fim de construir uma interpretação materialista da dialética hegeliana, que não seja 

apenas fundamentada na ideia de reconhecimento como Honneth sugere, mas também 

incorporando as críticas de Fraser para fundamentar a redistribuição como base de uma teoria 

da justiça contemporânea. A filosofia hegeliana serviu de fundamento para modelos de teorias 

da justiça tanto pelo lado dos “Liberais”, como por exemplo, com Rawls, quanto do lado dos 

“Comunitaristas”, como vemos em Habermas. Uma releitura atualizada do sistema hegeliano 

nesse sentido precisa comedir o projeto da “Fenomenologia do Espírito” no qual Hegel 

desenvolve um sistema do saber absoluto, e focar na preocupação do jovem Hegel com a 

realização da noção de liberdade. Em “Sofrimento de Indeterminação” (2007), Honneth faz uma 

‘reatualização’ do conceito de reconhecimento no sistema hegeliano como uma leitura possível 

para promover princípios universais de justiça e de auto realização individual (HONNETH, 2007, 

p. 31). O foco principal da análise de Honneth é como o reconhecimento recíproco proposto por 

Hegel serve como fundamento para uma teoria da justiça contemporânea. Já em “Luta por 

Reconhecimento” (2003), Honneth demonstra como a ideia de reconhecimento hegeliana 

incorpora numa análise de lutas sociais pautadas por identidades coletivas. Em ambas as obras, 

Honneth opta por focar na “Filosofia do Direito” (1997), abrindo mão tanto da sistemática da 

Lógica hegeliana, quanto do conceito de Estado (HONNETH, 2007, p. 33). A fim de estender o 

diálogo entre Nancy Fraser e Honneth (2003) como uma possível interpretação materialista da 

dialética hegeliana por reconhecimento, também restringirei esta análise a uma releitura da 

“Filosofia do Direito”. Assim, com este trabalho proponho incorporar as críticas de Fraser ao 

projeto de reconhecimento de Honneth e suas próprias contribuições para a construção de uma 

teoria da justiça, em uma releitura da dialética hegeliana. A fim de trazer uma interpretação 

mais materialista de Hegel, que ultrapasse a recepção de Marx, demonstrarei como é possível 

fazer, a partir da articulação de Honneth, uma releitura fundamentada na perspectiva de Fraser. 

Assim, proponho demonstrar em trechos específicos da Filosofia do Direito a efetivação ético-

normativa do reconhecimento enquanto direito pela auto realização dessas duas dimensões, a 

saber, de identidade (reconhecimento em si) e distribuição material. Por fim, ao adotar uma 

dialética materialista para uma análise atual e contextualizada da justiça, parece necessário 

considerar como esse modelo dialético pode ser realizado em sociedades marcas pela extrema 

desigualdade de recursos e bens primários. 
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Uma Crítica Da Justiça Prática: Justificação Normativa Reflexiva Segundo Rainer Forst 

 

Carlos R. Bueno Ferreira; Thabita Fonseca Abrahim 
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul); 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
 

O presente trabalho aborda o tema da justificação normativa, a partir da contribuição de Rainer 

Forst para o estudo do tema em sua obra Justification and Critique. A seleção dos princípios que 

legitimam o justo exercício dos comandos políticos e das normas jurídicas é assunto frutífero, 

há muito debatido, e a respeito do qual foram desenvolvidas inúmeras teorias, desde 

concepções puramente ideais de justiça, até os modelos que priorizam a efetiva capacidade de 

redução de injustiças. Primeiramente serão abordadas, de um lado a noção de justiça 

distributiva tradicional, baseada no princípio da suum cuique; de outro a noção de justiça 

reflexiva, na qual os indivíduos assumem ativamente o papel de determinar a estrutura social, 

baseados em princípios de igual respeito, participação e não dominação. No presente estudo 

será avaliado o caráter relacional da justiça, consubstanciado no modelo reflexivo proposto por 

Forst o qual, por sua vez, se funda no direito à justificação normativa. Aqui serão tratados os 

temas da autonomia e da natureza discursiva da justificação. Para isso, serão analisadas 

diferentes abordagens, tomando por base as teorias propostas por Amartya Sen e John Rawls, 

buscando elucidar qual das noções de justiça mais contribui para um modelo reflexivo: a justiça 

procedimental ou a voltada para o resultado. Ao final, será lançada uma breve apreciação do 

princípio da justificação geral e recíproca, o que, na concepção de Forst, garante que os sujeitos 

se submetam apenas àquilo que autorizaram de forma livre e igual. 

 

Palavras-chave: Legitimação normativa; Justificação normativa; Rainer Forst; John Rawls; 
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Nationalist Myth and Liberal Guise: The Forced Unveiling of Muslim Women 

 

Daniel Restrepo 
(St. John University) 

 

Over the past decade in European countries, and now Quebec there have been laws passed to 

ban full-face coverings. A similar ban has been debated in Australia. In France, there is the added 

controversy of the ban on wearing hijabs in public schools which is now over a decade and a half 

old. What is odd about these laws is that they are enacted in liberal democratic republics, which 

ought to prioritize individual liberty. Yet these laws are specifically targeted at Muslim women 

who wear the burqa or the niqab, or in the case of the French law that affects public school 

students, the hijab. Why would liberal democratic republics seek to limit the religious expression 

of their citizens? In this presentation I examine three possible justifications for laws that ban the 

veil: the liberation of women, the importance of the face in democratic life, and preservation of 

European values. I argue that each of these justifications is flawed and that the first and third 

hide a more pernicious nationalism steeped in a legacy of colonialism. 
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Quilt Ecofemista: Uma Filosofia Política Interseccional, Inclusiva e Não 

Discriminatória 

 

Daniela Rosendo 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Teóricas feministas têm denunciado os limites das concepções de justiça supostamente neutras 

que, a partir de formulações teóricas universais, visam estabelecer como lidar com direitos 

individuais e direitos de grupos específicos, como mulheres, imigrantes, religiosos etc. A partir 

das categorias do pensamento feminista, como gênero e patriarcado, as desigualdades são 

evidenciadas e revelam os problemas da neutralidade e da universalidade, passando a trabalhar 

com saberes e sujeitos situados. Contudo, à lente de gênero são somados também classe e raça, 

a fim de pensar a questão da justiça de maneira interseccional. Ao utilizar a singularidade e a 

vulnerabilidade como critérios de inclusão moral, amplia-se esse círculo de consideração para 

todos e todas que são capazes de sofrer as consequências – positivas ou negativas – das ações 

dos agentes morais. Percebe-se também que diferentes sistemas de opressão estão 

interconectados e por trás dos diferentes “ismos” de dominação (sexismo, classismo, racismo, 

especismo, naturismo etc.) existe a mesma “lógica de dominação”, decorrente de estruturas 

conceituais opressoras caracterizadas por dualismos de valor hierarquicamente organizados. Ao 

identificar esses sistemas de opressão que se reforçam mutuamente, ecofeministas aderem as 

críticas feministas, em especial das socialistas, a fim de pensar a teoria como processo, que 

demanda sempre uma contextualização histórica, social e material. Nesse sentido, o quilt 

ecofeminista tem o potencial de pensar a justiça de modo interseccional, mas superando a 

tradicional tricotomia moral que segrega a justiça para humanos, animais e natureza. Nessa 

concepção, para além de se abster de causar atos danosos ou lesivos, uma nova abordagem 

política sobre as relações sociais, e com os animais não humanos e a natureza, nos demandam 

também deveres positivos de cuidado. 

 

Palavras-chave: Ecofeminismo; Justiça interseccional; Lógica da dominação; Vulnerabilidade; 

Cuidado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



Experiência Social, Cooperação e Neoliberalismo 

 

Eduardo de Borba 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Axel Honneth e Emmanuel Renault, autores com contribuições decisivas para a Teoria Crítica, 

voltaram-se se para a explicitação e crítica de fenômenos que pudessem ser reconstruídos 

enquanto fenômenos do social. Renault fala em experiência de sofrimento, Honneth, em 

experiências de desrespeito. Tentarei um outro caminho e pensarei a própria experiência 

enquanto um fenômeno social sui generis e, enquanto tal, objeto de uma teoria crítica da 

sociedade. Buscarei uma ideia básica de experiência social que permita, por sua vez, pensar essa 

ideia básica enquanto estruturada pela própria sociabilidade. Minha pergunta então se colocou 

da seguinte forma: que tipo de experiência a sociedade capitalista neoliberal possibilita aos seus 

indivíduos? Para isso, começarei reconstruindo a ideia de experiência nos textos de Theodor 

Adorno. Feito isso, discuto o neoliberalismo enquanto “forma de vida” e lanço mão de duas 

abordagens para pensar os entraves para uma sociabilidade baseada na cooperação: a 

abordagem conhecida como psicodinâmica do trabalho, de Christian DeJours, e a análise de 

Adalberto Cardoso da sociabilidade brasileira como reprodutora da desigualdade tomando 

como ponto de partido o trabalho, “um mecanismo de vertebração da sociedade brasileira”. 

 

Palavras-chave: Teoria Crítica; Cooperação; Neoliberalismo; Experiência; Trabalho 
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Justice as a transit or transition to justice:  on the nexus between critical theory, 

justice and human rights 

 

Gianfranco Casuso 
(Pontificia Universidad Católica del Perú) 

 

In the first part, I will articulate some widely accepted ideas about transitional justice. According 

to this conception, the acts which are the object of analysis by such a form of justice must have 

been carried out by an agent in representation of a State. In addition, the criterion for 

determining the incorrectness of such acts is not primarily legal, but moral; that is, based on the 

universal defense of human dignity. The perpetrator has, furthermore, a clear intention and 

both he and his victims can (and must) be identified. Finally, the measures to guarantee the 

exercise of justice refer mainly to the restoration of both an institutional order governed by the 

principles of universal human rights and the deteriorated interpersonal ties. These measures 

require punishment of the perpetrator and reparation to the victims, and are aimed at the 

restoration of bonds of trust based on shared values, the promotion of democracy and social 

integration. Based on some objections to this premises, in the second part I will defend four 

theses in order to clarify some misunderstandings regarding the meaning of the transitional 

component in this form of justice and its role in the processes of democratization and social 

transformation. Firstly, after an explanation of the difficulties of the strictly individual attribution 

of responsibility to an intentional agent, I will defend a paradigm shift that enables a social-

ontological analysis aimed at revealing the source of validity of the reasons used by the agents. 

In that sense, it is necessary to examine the processes of constitution of the normative orders 

and the narratives of justification that made such acts possible and that would allow their 

eventual questioning. Secondly, I will discuss the usually admitted premise of a legitimate 

institutional order that has been interrupted and whose foundations must be restored. Against 

this I will argue that those orders contain hidden contradictions that radical experiences of 

violence help to reveal. Thirdly, I will defend that to make explicit such contradictions a 

permanent critical praxis is necessary. This must be associated with collective attempts to find 

consistency between the different interpretations of implicitly accepted values and the social 

reality. Finally, I will try to lay the foundations to develop a transitional understanding of justice, 

which is not simply a previous step towards a state of affairs justified beforehand and legitimized 

in the light of universal values. It is, rather, an ideal of a higher order, whose incarnation in social 

practices and institutions is always incomplete and, therefore, perfectible. In this way, it makes 

sense the idea that the exercise of justice has both a retrospective element, linked to the 

collective reconstruction of the content of ideals tacitly accepted but distorted incarnated, as 

well as a prospective one, associated with an always open project of social learning, that is: of a 

better realization of those ideals. And since these are subject to conflicts of interpretation and 

struggles for power, the democratic inclusion of the experiences and perspectives of multiple 

social actors is required. 
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Crítica à vida urbana: um diagnóstico a partir das lutas por reconhecimento 

 

Giovana de Souza Possignolo 
(Universidade de São Paulo) 

 

Partindo do diagnóstico de tempo sobre a dominância da vida nas cidades em sociedades 

contemporâneas, o presente trabalho visa apresentar como a luta por reconhecimento 

formulada por Axel Honneth e uma reflexão crítica urbana influenciada pelos trabalhos de Henri 

Lefebvre podem iluminar os mesmos fenômenos, tais quais as interações sociais mediadas pelas 

experiências urbanas. O ponto de partida para tal crítica imanente da vida urbana é a assunção 

que o contexto urbano produz uma densa camada de experiências negativas, que suscitam 

reações diversas nas relações sociais, como desrespeito, sentimento de injustiça, vexação, 

exclusão social e sofrimento. Como as experiências negativas assumem um papel central na 

motivação da luta por reconhecimento, a partir de dois dos padrões de reconhecimento 

sistematizados por Honneth, a saber do direito e da solidariedade, mostra como suas respectivas 

lógicas ajudam a explicar normativamente as dinâmicas da vida urbana sob a perspectiva do 

social; tanto por uma tendência a universalização das pretensões jurídicas justificadas e dos 

sujeitos destinatários, quanto pela pluralização na diversidade das formas de vida com cada 

valor particular reconhecido socialmente. Para a reflexão sobre o contexto urbano, assume que 

o urbano expressa uma postura ambivalente na efetivação do reconhecimento, ou sob a chave 

lefebvriana do possível-impossível, pois à medida que impacta negativamente comportamento 

e ação social esperadas, também cria mais possibilidades de conflito social e reformulação das 

demandas por reconhecimento. Em suma, a partir do diagnóstico do efeito urbano nas relações 

intersubjetivas, pretende refletir sobre quais são as formas de dominação social que bloqueiam, 

ainda que provisoriamente, a práxis, mas que também provocam um deslocamento das 

interações, indignações pungentes na vida cotidiana social no espaço urbano, novas formas de 

vida e de sociabilidade, além de uma reconfiguração das próprias expectativas recíprocas de 

reconhecimento. Com isso, a questão que pretende discutir em pano de fundo é se, nos dias 

atuais, inclusive no próprio território “nativo” da teoria crítica, ainda há lugar para lutas por 

reconhecimento nos diagnósticos de tempo presente. 

 

Palavras-chave: Luta por Reconhecimento; Contexto Urbano; Experiência; Desrespeito; 
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Justiça e Direitos Humanos na Economia da Inovação 

 

Giovani Mendonça Lunardi 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

A sociedade hodierna está caracterizada pela denominada “Economia da Inovação” que, 

segundo Habermas, é o desenvolvimento do capitalismo em sua fase tardia, tendo como 

paradigma a crescente interdependência entre pesquisa e técnica, que transformaram a ciência 

na principal força produtiva deste modelo econômico. A cientificização da técnica permitiu 

aumentar a produtividade do trabalho inserindo dentro de um mesmo sistema ciência, técnica 

e valor econômico. Marx e Schumpeter, segundo Habermas, já haviam sugerido cada um à sua 

maneira, que o modo de produção capitalista pode ser concebido como um mecanismo que 

garante uma propagação permanente dos subsistemas do agir racional-com-respeito-a-fins e, 

com isso, abala a "supremacia" tradicionalista do quadro institucional diante das forças 

produtivas. Desta forma, a dinâmica econômica está vinculada a um intenso processo de 

inovação tecnológica, com redução cada vez mais rápida do dos ciclos de vida dos produtos e 

aumento constante da diversidade dos produtos e, por sua vez, reduzindo as oportunidades de 

inserção de grupos sociais, cujas características socioeconômicas e culturais não correspondam 

às condições sociais exigidas por esses novos padrões de produção e de consumo. Tal 

complexidade tecnológica transforma, assim, a inovação em vetor de exclusão social. Assim, 

neste trabalho, examinam-se implicações de uma sociedade baseada na economia da inovação 

para o estabelecimento de um sistema de justiça e concretização dos direitos humanos. Como 

proposta, investigam-se modelos teóricos alternativos baseados nos conceitos de inovação 

social, tecnologias inclusivas e economia solidária. 
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A assimetria do processo de procriação humana e a atribuição das responsabilidades 

de cuidado ao corpo que gesta e amamenta. 

 

Ilze Zirbel 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

O presente artigo visa discutir alguns aspectos da desigualdade de gênero nas sociedades 

contemporâneas tomando o corpo que gesta como ponto de partida para a reflexão.  A 

interdependência procriativa entre homens e mulheres é tematizada, assim como a assimetria 

em questões de vulnerabilidade vivenciada por ambos os grupos. De igual forma, questiona-se 

o fato de um aspecto biológico (a gestação e a dependência nutricional de infantes) desencadear 

interpretações que transformam o corpo grávido em corpo incapacitado ou repleto de 

fragilidades, assim como a mulher em um ser destinado a assumir as atividades de cuidado de 

todos os membros de sua família e sua sociedade. Por fim, defende-se que um estudo sobre as 

alterações na vida de mulheres grávidas e a coleta de narrativas sobre as atividades de cuidado 

implica um conhecimento sobre a condição humana e sobre inúmeros aspectos das 

desigualdades de gênero (no campo político, econômico-trabalhista, doméstico-familiar, 

teórico...) relevantes para qualquer teoria da justiça. 

 

Palavras-chave: Teorias do cuidado; Teoria Feminista; Justiça Intra-Familiar; Justiça Social; 
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Performance and Immanent Critique: Unveiling the Normative Charge of Non-

Discursive Social Practices 

 

Ítalo Alves 
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

 

In this work, I discuss the role of non-discursive practices in a project of immanent social critique, 

specifically its normative capacity in shaping rules of action. The background problem is that of 

grounding social normativity: Where do rules of action come from? What grants them binding 

force? My central question is whether, if we work within the basic structure of contemporary 

projects of normative justification such as Habermas’ or Honneth’s, it is possible to find 

normative charges outside of discourse. My hypothesis is positive: the performative (i.e., 

symbolic, ritualistic, etc.) aspect of the interaction between subjects in the public sphere is 

autonomous in its capacity to pose normative claims, and this can be demonstrated if we 

conceive social practices through the theoretical lenses of performance studies. In the first 

section, Immanent Critique and Reconstruction, I present an overview of the Critical Theory 

issue of grounding social normativity and I make a distinction between constructivist and 

reconstructivist approaches. I also raise three questions an immanent critique project must 

answer. Then, in the second section, Discourse and Normativity, I discuss the question of the 

analytical scope of such a project, meaning the types of practices that should be accounted for 

by the critical method. I argue that, in Habermas and Honneth, discourse occupies a central role, 

and that this role is unjustified because it ignores normative charges present in non-discursive 

practices. Finally, in the last section, Performance, I attempt to demonstrate that the symbolic, 

aesthetic, ritualistic aspect of the interaction between social agents is autonomous in its capacity 

for normativity, meaning there is normative charge also in non-discursive social practices. 

 

Palavras-chave: Critical Theory; Immanent Critique; Normativity; Discourse; Performance; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13



A Concepção Teórico-Discursiva dos Direitos Humanos de Rainer Forst: um 

apresentação crítica 

 

Ivan Rodrigues 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Rainer Forst articula uma concepção dos direitos humanos que se pretende não só nova, mas 

também superior às demais concepções filosóficas. Segundo ele, tal concepção é uma quarta 

abordagem dos direitos humanos, alternativa às abordagens ética, político-jurídica – ou 

funcionalista – e normativa minimalista: trata-se de uma abordagem teórico-discursiva (FORST, 

2015, p. 72-74, 78-79). Com isso, ele pretende, primeiro, que sua concepção seja 

completamente independente de qualquer visão de vida boa, ainda que muito abstrata e pouco 

substancial, assim como que sua concepção seja reconciliável com o pluralismo ético; pretende, 

segundo, que sua concepção não seja limitada à função atribuída aos direitos humanos nas 

relações internacionais, a função de limitação da soberania nacional; pretende, terceiro, que sua 

concepção seja radicalmente normativa, fundacionalista, centrada em um fundamento moral 

único e abrangente – o direito à justificação; e pretende, quarto, que sua concepção não seja 

confundida com a abordagem teórico-discursiva de Jürgen Habermas, tendo em conta que, na 

reconstrução habermasiana dos direitos humanos, há uma veemente recusa a apelar a um 

fundamento propriamente moral. Neste artigo, é tecida uma apresentação da concepção 

forstiana, tanto quanto são delineadas três críticas a ela: critica-se a centralidade que Rainer 

Forst confere à forma direito, critica-se seu regresso ao jusnaturalismo racionalista e se critica 

sua omissão do substrato ético do direito à justificação e dos direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos; Rainer Forst; Direito à justificação; Jusnaturalismo 

racionalista; Eticidade. 
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Dos conflitos sociais aos direitos humanos: o sentido normativo das lutas sociais em 

Rainer Forst 

 

Jorge Armindo Sell 
((Instituto Federal de Santa Catarina) 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos celebra seu septuagésimo aniversário em 2018 e 

muito se discute sobre os ganhos jurídicos, políticos, sociais e civilizatórios que esta teria 

proporcionado. Por vezes, contudo, tais discussões focalizam aspectos periféricos da noção de 

direitos humanos, perdendo de vista aquilo que pode ser entendido como seu ganho normativo 

maior, quando não os reificam completamente, desvinculando-os das reivindicações sociais que 

de fato lhes conferem sentido e atualidade. Por isso, pretende-se neste artigo reconstruir os 

aspectos conceituais e argumentativos dos direitos humanos a partir da teoria crítica das 

relações de justificação de Rainer Forst, em que estes são interpretados como decorrentes de 

um direito fundamental à justificação. Este, na teoria de Forst, é interpretado como sendo parte 

da “gramática profunda” dos conflitos sociais. Recorrendo aqui à teoria forstiana, argumenta -se 

em favor de uma interpretação dos direitos humanos capaz de abarcar em sí os múltiplos 

aspectos desses direitos, evitando interpretações reducionistas e unilaterais destes. A 

apresentação será dividida em três partes. Primeiramente se apresenta a rejeição das injustiças 

sociais como motivação profunda dos conflitos, em contraste com outras interpretações da 

justiça. Em seguida, discute-se o princípio de justificação forstiano e a argumentação recursiva 

que conduz a ele. Por fim, realiza-se uma interpretação das reivindicações por direitos atuais 

utilizando-se do arcabouço forstiano. 

 

Palavras-chave: Justiça Social; Direitos Humanos; Conflitos Sociais; Justificação; Rainer Forst. 
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Crítica e Emancipação: uma leitura filosófica social do “Mais IDH”  

 

José H. Sousa Assai 
(Universidade Federal do Maranhão) 

 

A gênese constitutiva do programa socionormativo da teoria crítica se autocompreende 

enquanto interdisciplinar. Dentre os vários saberes constitutivos da pesquisa crítica a filosofia 

social ocupa um lugar específico com relação às tratativas sociais na medida em que é 

autocompreendida enquanto um saber voltado ao mundo social com o telos da emancipação. 

A filosofia social se ocupa fundamentalmente da esfera do “Social” (Das Sozialen) cuja 

compreensão se remete à pergunta “[...] por nossas práticas sociais, instituições e relações 

sociais, portanto, de nossas formas de vida sociais” (Jaeggi). O “Social”, por assim dizer, trata 

das relações (práticas) sociais bem como em suas instituições nas quais sejam compreendidas 

enquanto condições constitutivas para o exercício efetivo da individualidade e da liberdade. 

Nesse sentido, a tarefa de uma instituição social torna-se fundamental na promoção à existência 

social. Por outro lado, a emancipação é entendida aqui enquanto identificação, análise e 

tentativa de resolver as patologias sociais (Honneth).  Pretendo explicitar nesta pesquisa , 

oriunda do doutoramento, que o programa socionormativo de uma filosofia social tomando por 

base uma plataforma de cunho político vinculado a uma forma de vida institucional se encontra 

refletido no plano de ação “Mais IDH” (MA/Brasil) cujo desafio centra l é a efetivação dos bens 

sociais possibilitando melhores condições de existência social para um povo vilipendiado por 

práticas políticas disruptivas no tocante ao próprio “Social”. 

 

Palavras-chave: Teoria Crítica; Plano “Mais IDH”; Filosofia Social; Instituição social; Bens 

sociais; 
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Democracia supranacional, cosmopolitismo e direitos humanos segundo Habermas 

 

Jozivan Guedes 
(Universidade Federal do Piauí) 

 

A intenção precípua desta pesquisa consiste em articular a proposta habermasiana de 

cosmopolitismo à luz dos direitos humanos. Para isso, tomará por base capítulos concernentes 

ao tema da justiça global, sobretudo, em A Inclusão do Outro, Sobre a Constituição da Europa e 

Na Esteira da Tecnocracia. Habermas não concorda com a tese do realismo político segundo a 

qual as relações internacionais devam ser reduzidas a conflitos de interesses e de poder e, 

igualmente, discorda do modelo neoliberal de Estado que reduz as relações internacionais ao 

imperialismo e à dominação; a sua via é democrática e normativa: pensa que Kant foi 

emblemático na proposta de um direito cosmopolita, todavia tratou-se no seu parecer de um 

projeto insuficiente devido a falta de uma institucionalização e juridificação do cosmopolitismo. 

Nesse sentido, com Kant além de Kant, Habermas propõe atualizar o cosmopolitismo a partir da 

institucionalização de uma “democracia supranacional” onde os cidadãos tenham igual peso 

perante os Estados nacionais e, além disso, grupos e blocos como G7 e União Europeia não sejam 

conduzidos sob propósitos meramente monetários em detrimento da participação dos cidadãos 

nas decisões políticas. O substrato normativo deste cosmopolitismo habermasiano remete aos 

direitos humanos e estes por sua vez têm por base a ideia moral de dignidade humana 

considerada como um “sismógrafo” e um critério universal para uma ordem jurídica 

democrática e justa. Para Habermas, o problema é quando os direitos humanos são 

instrumentalizados e tomados como subterfúgios por Estados que objetivam meramente 

estender o seu poder e dominação sobre povos considerados mais vulneráveis e desprotegidos 

por organismos internacionais, inclusive sob a subscrição da ONU que amiúde cede às investidas 

de superpotências. A eficácia dos direitos humanos requer, destarte, a consideração 

cosmopolita e universal da dignidade humana de todos os indivíduos entendidos como cidadãos 

do mundo. 

 

Palavras-chave: Cosmopolitismo; Democracia supranacional; Dignidade humana; Direitos 

Humanos; 
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Direitos iguais x Realidades diversas: do discurso comum ao entendimento privado 

na questão de gênero. 

 

Karen Franklin 
(Universidade Federal do Paraná) 

 

Buscamos refletir sobre os direitos a igualdade nas questões de gênero, problematizando o 

ponto de partida do entendimento do termo, bem como as concepções éticas e políticas que 

utilizam o argumento da natureza como fundamento de suas demandas. Tecemos algumas 

reflexões sobre a ética do care para referendar o debate com Martha Nussbaum no processo 

educativo necessário para fortalecer a representação das mulheres nas questões públicas. 

Assegurando que algumas teorias éticas buscam compreender que a teoria moral marginaliza 

valores como responsabilidade e solicitude para com pessoas particulares e partindo do 

pressuposto que estes valores aproximam os seres humanos, como interdependentes e 

desiguais, apontamos para a discussão sobre como algumas experiências referendarem um 

"modo de ser" a partir da natureza. A normatização da mulher e do homem, estabelecidos pelo 

argumento da natureza, são interceptados nas políticas liberais através de propostas legislativas 

capazes de dirimir o problema do argumento em um primeiro momento. A proposta de 

igualdade de direitos está frente a realidade diversa e modifica sua ação a medida que o 

entendimento privado interpreta o termo gênero. Não é evidente na terminologia o sistema 

proposto de compensações que delibera ora a favor, ora contra a mulher, pois sempre está em 

referência à história das relações, onde a experiência masculina é normatizadora dos 

comportamentos. O discurso de ética do care, que mantém os argumentos baseados na 

natureza e na diferença entre os sexos, propõe uma ação direta nas políticas liberais, como 

forma compensatória para a igualdade de gênero. Entre todos os discursos éticos que envolvem 

a questão do sentido da experiência da mulher no interior das sociedades, o que mantém o 

argumento da natureza parece prevalecer entre outros. A discussão filosófica e política que se 

origina desta cultura da diferença, nos impele a centralizar a problemática da questão da 

igualdade de direitos a partir da concepção e do uso da palavra gênero, no seu sentido geral, 

humano. A partir da natureza humana os esforços educativos devem ser direcionados para 

estruturar sociedades capazes de compreenderem diferenças, sem discriminá-las ou utilizá-las 

como fundamento na promoção de uns e destituição de outros com referência ao direito a 

igualdade de condições 

 

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Mulher; Gênero; Educação; 
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On Hating and Despising Moral Rights: A Second-Personal Interpretation 

 

Lucas Petroni 
(Universidade de São Paulo) 

 

Propõe-se uma lista de functionings básicos, para tornar realizável o projeto da abordagem das 

capabilities de Sen, resolvendo em particular o problema relacionado com a perspectiva do 

autor sobre a democracia. Ao contrário de Nussbaum, Sen não propõe uma lista de capabilities, 

entendendo ser papel da razão pública, exercida a partir da democracia, a definição de quais 

são as capabilities valiosas para uma sociedade. No entanto, constata-se que as desigualdades 

encontradas no mundo impedem que o modelo de democracia como “governo pela discussão” 

seja efetivamente realizado, pois as pessoas que se encontram em condição de extrema 

desigualdade ou pobreza, ou são vítimas de preconceito social, podem ser excluídas do debate 

democrático, não tendo a oportunidade de apresentar suas próprias demandas. É por esse 

motivo que defendo a necessidade da definição de uma lista de functionings básicos, 

necessários para que uma pessoa tenha condições de ingressar como um cidadão igual no 

debate democrático. Essa não é uma lista de capabilities como a de Nussbaum, não tendo a 

pretensão de propor uma teoria, mesmo que mínima, do que é o bem, trata-se de uma lista que 

estabelece as condições mínimas para que as pessoas possam comparecer como cidadãos iguais 

para o debate democrático, pois são eles que definem, através da democracia, quais são os 

functionings valiosos para sua comunidade, com as decorrentes opções de ação pública em 

favor (ou não), da promoção das capabilities ligadas a esses functionings. Defendo que a essa 

lista tem o potencial de não somente solucionar o problema da democracia em Sen, como 

fornece um critério normativo para a proposta do autor, a partir da defesa desse mínimo, de um 

threshold que deve ser garantido a todas as pessoas, para que tenham condições de aparecerem 

publicamente como cidadãos iguais. Defendo, ainda, que essa solução não se trata de um desvio 

da proposta de Sen, tendo em vista que procurei resolver o problema da democracia dentro da 

própria ótica das capabilities, sem recorrer a outro tipo de teoria, nem se trata de uma proposta 

essencialista, mas sim de uma definição política do que é necessário para ser um cidadão igual 

em uma sociedade democrática. 

 

Palavras-chave: Basic Rights, Equality, Justice, Disrespect, Second-Person Standpoint Morality 
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Uma análise da invisibilidade social a partir da teoria do reconhecimento. 

 

Maikon Chaider 
(Instituto Federal do Espírito Santo) 

 

Depois de construir os pressupostos de sua Teoria Crítica a partir da noção de reconhecimento, 

Axel Honneth se dispôs a realizar um diagnóstico de época das patologias sociais. O filósofo 

alemão se dedicou a análise de patologias sociais configuradas como patologias do 

reconhecimento, formas institucionalizadas de desrespeito. Contudo, foi só uma década depois 

da publicação de Luta por reconhecimento que Honneth começou um debate aprofundado 

sobre as diferentes configurações da institucionalização do desrespeito, traçando uma tipologia 

das patologias sociais. Em nosso trabalho examinaremos o diagnóstico que Honneth faz de uma 

patologia denominada invisibilidade social. Honneth toma como ponto de partida para sua 

investigação da invisibilidade social o romance Homem invisível do escritor norte-americano 

Ralph Ellison. A obra que conta a história de um jovem negro vivendo no sul dos EUA na década 

de 20 é vista pelo filósofo como uma fenomenologia da invisibilidade social. Por meio de uma 

análise dessa obra literária a partir de sua teoria do reconhecimento, Honneth buscou extrair do 

trabalho de Ellison as principais características da invisibilidade social, o que nos permitiria 

identificar essa patologia em diferentes contextos. Nosso objetivo é examinar os potenciais e as 

limitações do diagnóstico do filósofo frankfurtiano. Ao final, defenderemos que uma abordagem 

institucional-sistêmica poderia complementar o modelo seguido por Honneth no estudo da 

invisibilidade social, cobrindo alguns déficits existentes no diagnóstico do filósofo. 

 

Palavras-chave: Desrespeito; Diagnóstico; Invisibilidade, Reconhecimento; 
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Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio: um debate sobre os limites dos direitos 

expressivos 

 

Renato Francisquini 
(Universidade Federal da Bahia) 

 

Não se desconhece que poucos temas foram tão ampla e profundamente escrutinados quanto 

a liberdade de expressão. Tomado como valor fundamental das sociedades contemporâneas, 

seja por seu impacto sobre a forma democrática, seja pelas implicações que tem sobre a 

formação de identidades coletivas e individuais, as controvérsias acerca de seu significado e das 

formas mais adequadas de promovê-la na prática seguem gerando disputas teóricas e políticas 

de grande relevância. Fenômeno que tem recentemente chamado a atenção de pesquisadores 

e da sociedade em geral, o discurso de ódio alimenta essa controvérsia, colocando em lados 

opostos argumentos de indubitável potencial heurístico, com impactos significativos sobre a 

forma como se organiza a sociedade. Este artigo se dedica a uma discussão sobre o discurso de 

ódio, tomando como base normativa os debates no campo da filosofia e da teoria política 

contemporâneas sobre o alcance e os limites da liberdade de expressão. A partir dessa base 

normativa, o trabalho buscará refletir sobre dilemas clássicos desses campos de estudos, 

sempre procurando pensar a implicação de tais dilemas para a realidade e os conflitos a que 

todos estamos sujeitos nas sociedades modernas, marcadas pela difusão em massa da 

expressão. Entre eles, destacam-se: a interação entre dois ou mais valores considerados 

fundamentais, o choque e a incomensurabilidade das liberdades individuais, o conflito entre as 

concepções negativa e positiva da liberdade, tal como situados no debate a partir de 

compreensões em disputa sobre o direito à livre expressão de ideias. Sem a pretensão de 

oferecer respostas definitivas, pois acredito mesmo que não as há e nem as poderá haver, 

entendo este esforço como convite a que outros pesquisadores venham a se debruçar sobre as 

espinhosas questões que o discurso de ódio traz à tona. 

 

Palavras-chave: Liberdade de Expressão; Discurso de Ódio; Democracia; Autonomia; Igualdade 

de Status 
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O conceito de esfera pública jurídica e a audiência pública sobre cotas raciais no 

Supremo Tribunal Federal 

 

Ricardo Juozepavicius Gonçalves 
(Universidade de São Paulo) 

 

O objetivo deste artigo é apresentar o conceito de esfera pública jurídica nas produções de 

Jürgen Habermas e exemplifica-lo através do mecanismo institucional das audiências públicas 

que ocorrem no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tratando, ao final, da audiência pública 

específica sobre a constitucionalidade das cotas raciais para ingresso no ensino superior que 

ocorreu no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186 (ADPF 186), 

julgada em 2012. Apresentamos o conceito habermasiano buscando explicar uma arena 

institucional com um diferente potencial democrático deliberativo no interior do Judiciário, bem 

como melhor compreender as trocas de energia social que podem influenciar posicionamentos 

nos centros decisórios jurisdicionais. 

 

Palavras-chave: Teoria crítica, Jürgen Habermas, esfera pública jurídica, audiências públicas, 

cotas raciais. 
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Debates sobre Justicia e interculturalidad en contexto desde la lucha por el 

reconocimiento del Pueblo Mapuche. Luces y sombras filosófico-políticas, entre 

América Latina y la Escuela Frankfurt 

 

Ricardo Salas; Juan Jorge Fagundes 
(Universidad Católica de Temuco-Chile); (Universidad Autonoma de Chile) 

 

Desde los contextos y los conflictos histórico-culturales radicados en la instalación misma de los 

estados latinoamericanos, este trabajo aborda las respectivas búsquedas y puentes entre la 

filosofía crítica europea y la filosofía intercultural latinoamericana sobre la justicia y el 

reconocimiento, visualizando el papel jugado por las resistencias de los pueblos indígenas y sus 

luchas por el reconocimiento. Para ello, mostraremos desde una perspectiva interdisciplinaria, 

las insuficiencias de dichos procesos sociales y políticos que buscan restablecer la justicia. La 

nueva concepción de la justicia en contexto que presentamos, en lo teórico, recoge la tradición 

latinoamericana de la filosofía intercultural y, entre otras, debate con las teorías críticas de la 

Escuela de Frankfurt, en lo que Hundady ha denominado una “crítica a la teoría critica” de 

Habermas, Honneth y Forst, como representantes de una misma búsqueda de la “Justicia. Ese 

diálogo se empapa en la experiencia de sufrimiento, emergencia y lucha por reconocimiento del 

Pueblo Mapuche en que se sitúa nuestro trabajo. Asimismo, tanto, debe pensarse desde la 

necesaria cuestión del poder como presupuesto de la justicia, así como desde el deber de 

justificar las reglas con quienes hemos de obedecerlas para poder establecer los límites 

razonables que la convivencia democrática requiera, como mínimo fundamental de la justicia. 

Como, al mismo tiempo, la justicia que reclaman los pueblos indígenas en América Latina no 

puede ser funcional a los mínimos, sino que presupuesto de su derecho a la identidad cultural, 

lo que supone condiciones materiales como la protección de sus territorios y recursos naturales. 

Con este fin, proponemos una noción compleja de la justicia -que denominamos “justicia 

intercultural”-, en tanto hacer justicia implica reconocer, porque sin reconocimiento no hay 

justicia posible. 

 

Palavras-chave: Justicia; Reconocimiento; Interculturalidad; Derechos Humanos; Indígenas 
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Interseccionalidade para além da conquista de direitos 

 

Tânia Aparecida Kuhnen 
(Universidade Federal do Oeste da Bahia) 

 

O presente trabalho busca investigar de forma crítica a estratégia de obtenção de direitos do 

movimento feminista para o enfrentamento das desigualdades produzidas na sociedade 

patriarcal. A partir das contribuições teóricas de MacKinnon e do pensamento de autoras 

ecofeministas como Shiva, Mies, Salleh e Warren, aponta-se para a necessidade de repensar a 

própria constituição de uma sociedade promotora de oposições hierárquicas e dualistas, onde 

o status quo se configura como o padrão ideal a partir do qual determinados ajustes são 

pensados. Muitas vezes, as políticas pautadas na promoção da igualdade ignoram a 

desigualdade de poder estrutural, intensificada por meio dos atravessamentos dos diversos 

sistemas de opressão - gênero, raça, etnia, classe, capacidades, espécie, etc. Nesse sentido, 

torna-se necessário repensar a própria estrutura de uma sociedade desenhada de forma 

excludente e assentada na produção de minorias com vidas precárias, por meio do 

enfrentamento das estratégias de normalização e homogeinização dos grupos dominantes. Um 

redirecionamento nas sociedades patriarcais pressupõe a redistribuição de poder, o 

reconhecimento de uma multiplicidade real de formas de vida humanas e não humanas, cuja 

existência depende da valorização das interconexões para que cada qual possa se construir num 

espaço amplo que o habilite a respeitar e a preservar as diferentes formas de vida. Para além de 

procurar encaixar mulheres e outras minorias na realidade existente, por meio de normas gerais 

que produzem alguns resultados positivos em casos particulares, é substancial o fortalecimento 

de um olhar interseccional na consideração das minorias, vítimas de um mesmo processo de 

dominação promovido pela estrutura patriarcal. 

 

Palavras-chave: Direitos; Feminismo; Interseccionalidade; Natureza; Opressão 
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A proposta de uma lista de functionings básicos como solução ao problema da 

democracia em Amartya Sen 

 

Tiago Mendonça dos Santos 
(Universidade Federal de Santa Catarina) 

 

Propõe-se uma lista de functionings básicos, para tornar realizável o projeto da abordagem das 

capabilities de Sen, resolvendo em particular o problema relacionado com a perspectiva do 

autor sobre a democracia. Ao contrário de Nussbaum, Sen não propõe uma lista de capabilities, 

entendendo ser papel da razão pública, exercida a partir da democracia, a definição de quais 

são as capabilities valiosas para uma sociedade. No entanto, constata-se que as desigualdades 

encontradas no mundo impedem que o modelo de democracia como “governo pela discussão” 

seja efetivamente realizado, pois as pessoas que se encontram em condição de extrema 

desigualdade ou pobreza, ou são vítimas de preconceito social, podem ser excluídas do debate 

democrático, não tendo a oportunidade de apresentar suas próprias demandas. É por esse 

motivo que defendo a necessidade da definição de uma lista de functionings básicos, 

necessários para que uma pessoa tenha condições de ingressar como um cidadão igual no 

debate democrático. Essa não é uma lista de capabilities como a de Nussbaum, não tendo a 

pretensão de propor uma teoria, mesmo que mínima, do que é o bem, trata-se de uma lista que 

estabelece as condições mínimas para que as pessoas possam comparecer como cidadãos iguais 

para o debate democrático, pois são eles que definem, através da democracia, quais são os 

functionings valiosos para sua comunidade, com as decorrentes opções de ação pública em 

favor (ou não), da promoção das capabilities ligadas a esses functionings. Defendo que a essa 

lista tem o potencial de não somente solucionar o problema da democracia em Sen, como 

fornece um critério normativo para a proposta do autor, a partir da defesa desse mínimo, de um 

threshold que deve ser garantido a todas as pessoas, para que tenham condições de aparecerem 

publicamente como cidadãos iguais. Defendo, ainda, que essa solução não se trata de um desvio 

da proposta de Sen, tendo em vista que procurei resolver o problema da democracia dentro da 

própria ótica das capabilities, sem recorrer a outro tipo de teoria, nem se trata de uma proposta 

essencialista, mas sim de uma definição política do que é necessário para ser um cidadão igual 

em uma sociedade democrática. 
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