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contudo, em que algumas características de determinados grupos ou
indivíduos são desrespeitadas pela sociedade da qual estes fazem parte o
conflito – geralmente poítico – é uma das alternativas para se buscar o
reconhecimento denegado. Desta maneira, a teoria habermasiana da
comunicação é transformada em uma teoria do conflito pela integração ao
mesmo tempo em que preserva a dimensão intersubjetiva da integração e a
relação entre a dimensão psíquica e os motivos da ação. Esta última relação
não significa apenas que as expectativas normativas do sujeito são motivos
para sua luta pór reconhecimento, mas também que elas ajudam a estruturar e
renovar as instituições sociais existentes ou, pelo menos, pressionam para que
estas sejam constantemente ampliadas.

II – REIFICAÇÃO E TRABALHO NA TEORIA DO RECONHECIMENTO
Neste modelo da teoria do reconhecimento, Honneth preocupou-se
antes com os fundamentos da teoria do que com sua aplicação mais imediata.
No entanto, nos anos seguintes foram realizadas tanto esclarecimentos
conceituais, sobre a epistemologia do reconhecimento, quanto trabalhos que
buscavam encarar problemas centrais da teoria social contemporânea. Seu
debate com Fraser3038 , por exemplo, gira em torno da questão da justiça social,
emquanto o texto “Grounding recognition”, de 20023039 é uma espécie de
esclarecimento sobre o fato de que seu conceito de reconhecimento refere-se
antes ao processo bem-sucedido de formação da personalidade do que a
disputas políticas. De qualquer forma, a ênfase na construção de um monismo
moral esteve presente nestes textos, isto é, o relacionamento entre processos
psíquicos e os motivos da ação social como alternativa ao déficit sociológico da
Teoria Crítica continuou preservado. Em dois trabalhos recentes, todavia, esta
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FRASER, Nancy and HONNETH, Axel. Redistribution or recognition. A politicalphilosophical exchange. London – New York: Verso, 2003
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HONNETH, Axel. “Grounding recognition: a rejoinder to critical questions” in Inquiry. An
interdisciplinary journal of phylosopy, vol. 45, n°4, December 2002 "Symposium on Axel Honneth and
Recognition": 499-519
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ligação apareceu de modo enfranquecido, fazendo com que fossem perdidas
algumas especificidades fundamentais da teoria do reconhecimento. Tratam-se
dos trabalhos sobre a reificação e sobre o mundo trabalho.
No primeiro destes trabalhos, sobre a reificação, Honneth procura
desenvolver a tese de que, para além da tentativa de Lukács de demonstrar
que a lógica racionalizada do fetichismo torna-se a segunda natureza dos seres
humanos na medida em que a mercadorização da produção se expande para
todas as relações de produção, há também no capítulo “A reificação e a
consciência do proletariado” indicações que permitem leituras alternativas. Daí
que ele nota que:
“[Lukács] afirma que a práxis genuína, verdadeira, possui precisamente as mesmas
características do relacionamento empático e do interesse que foram destruídos pela expansão
do comércio de mercadorias. Aqui Lukács não contrasta prática reificante com a produção de
um objeto por um sujeito coletivo, mas com uma outra atitude de parte do sujeito,
3040

intersubjetiva”

O interesse de Honneth, então, é o desenvolvimento de uma ideia de
reificação como forma de esquecimento das relações interpessoais que
sustentam o reconhecimento. Em outras palavras, para Honneth é possível
entender a reificação como um bloqueio do reconhecimento. Para isso, porém,
o aprofundamento epistemológico deste conceito se dá através das teorias de
Martin Heidegger e John Dewey sobre o relacionamento do indivíduo com o
mundo. Assim, toda a tentativa esboçada por ele nesta leitura é a de “justificar
a hipótese de que a posição de reconhecimento possui uma prioridade
genética e categorial sobre todas as outras atitudes direcionadas ao self e ao
mundo”3041. A tese central deste trabalho é a de que a retomada do conceito de
reificação torna-se possível apenas se for abandonada a noção de uma
totalidade da reificação em favor da ideia de que reificação refere-se a uma
espécie de esquecimento das relações primordiais entre os indivíduos que
3040

HONNETH, Axel. Reification. A new look at an old idea. The berkeley Tanner lectures (edited
by Martin Jay). New York: Oxford University Press, 2008a, p. 27. esta e todas as outras citações de
língua estrangeira foram traduzidas pelo autor.
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Idem, p. 36
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seriam, segundo esta leitura, relações de reconhecimento. Esta forma de
reificação como esquecimento da instância de reconhecimento é o equivalente
à incapacidade de perceber que em relações interpessoais os parceiros de
interação não têm apenas os seus interesses em jogo, mas também uma
demanda básica da outra pessoa, que é o reconhecimento de sua condição de
parceiro. A reificação como esquecimento do reconhecimento, diz Honneth, é
esta

tendência

a

“perceber

outras

pessoas

como

meros

objetos

insensíveis”3042 . Esta constatação leva-o a procurar na formulação da teoria da
prioridade categorial, social e genética do reconhecimento um contraponto à
reificação das relações com o outro e também da auto-reificação.
Se, porém, seu trabalho remete a importantes áreas da teoria
psicanalítica, em particular ao ressaltar o caráter primário da intersubjetividade,
aqui os problemas sociais são afastados, uma vez que aparecem apenas como
remissões a uma lógica de abandono da intersubjetividade. Logo, as questões
políticas e sociais que motivaram o debate com Nancy Fraser são relegadas a
um plano secundário no que diz respeito à epistemologia do reconhecimento.
Mais importante: a dimensão conflitiva do reconhecimento é abandonada em
favor de uma atitude primordialmente empática, algo que pode soar exagerado.
Por outro lado, no recente artigo “Trabalho e reconhecimento”, Honneth
realiza um retorno um tanto quanto surpreendente ao mundo do trabalho, dada
a sua histórica filiação a uma tradição habermasiana de filosofia social que se
constituiu justamente na crítica à sobrevalorização da esfera do trabalho na
teoria social. Neste texto suas preocupações são motivadas pelo fato de que:
“Apesar de todos os prognósticos nos quais se falou do fim da sociedade do trabalho,
não se verificou uma perda de relevância do trabalho no mundo socialmente vivido: a maioria
da população segue derivando primariamente sua identidade do seu papel no processo
organizado do trabalho”

3043

(Honneth, 2008b: 47)

Ao que tudo indica, então, Honneth considera que o mundo do trabalho
3042

Idem, p. 57
HONNETH, Axel. “Trabalho e reconhecimento” in Civitas. Revista de ciências sociais,
“Reconhecimento e Teoria Crítica”, vol. 8, n°1:46-67, 2008b
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é uma esfera privilegiada de crítica imanente à sociedade capitalista, ainda que
neste movimento ele seja levado a aceitar que, por um lado, qualquer imagem
utópica de superação das relações sociais deva ser abandonada e, por outro
lado, mesmo a imagem de uma atividade integral também deva ser
abandonada. Desta maneira, o que Honneth toma como uma crítica imanente à
divisão do trabalho social é a busca por “normas morais que sejam inerentes à
própria troca social de realizações enquanto exigências da razão” (Honneth,
2008b: 51). Assim, seria possível superar a dicotomia entre esferas da vida
social regidas por imperativos sistêmicos e esferas da vida social regidas por
imperativos morais, éticos ou comunicativos. Ao diagnosticar a presença ainda
importante do mundo do trabalho na vida individual, Honneth assume que
dentro deste contexto a superação da dicotomia entre sistema e mundo da
vida, ou entre integração sistêmica e integração social, pode ser alcançada por
meio desta instância de formação de valores e discursos internos à própria
relação em questão – neste caso, as relações de trabalho.
Ao contrário da tipologia apresentada em Luta por reconhecimento, que
parece ser onde Honneth lida de modo mais coerente com a tentativa de ligar
os processos de formação individual com a emergência de conflitos pela
instituição de um horizonte normativo ampliado para a sociedade em questão,
o manejo concomitante das esferas individual, intersubjetiva e pública, não é
repetido no artigo sobre “Trabalho e reconhecimento”, como também não o fora
no trabalho sobre a reificação.
Emil Sobottka, apesar disso, reconhece que “a tentativa de reconstruir
critérios éticos a partir do próprio trabalho para, com eles, possibilitar a crítica
social no marco de uma teoria crítica do reconhecimento é sem dúvida um
passo importante”3044 , mas nota também que o que há de mais importante é a
afirmação de Honneth de que o tema da crítica do mundo do trabalho deve ser
feito tendo por base os impulsos éticos daqueles que sofrem com suas normas
e desenvolvem formas de resistência e sociabilidades internas, assumindo-se a
perspectiva da integração social ao invés da sistêmica. Aqui talvez seja válido
3044

SOBOTTKA, Emil A.. “O trabalho na discussão sobre bem-estar e reconhecimento”, 33°
Encontro anual da ANPOCS, 26 a 30 de Outubro de 2009, Caxambu (MG), 11 páginas:
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lembrar a distinção proposta por David Lockwood antes de analisar de modo
mais atento o que tal proposição significa no âmbito da teoria do
reconhecimento. Segundo Lockwood,
“Enquanto o problema da integração social foca sua atenção sobre as relações
ordenadas ou conflituais entre os atores, o problema da integração sistêmica foca nas relações
ordenadas ou conflituais entre as partes de um sistema social”

3045

(Lockwood, 1992: 400)

Tendo a definição de Lockwood em vista, então, é preciso chamar a
atenção para o fato de que, com sua tentativa de buscar critérios éticonormativos internamente ao mundo do trabalho, Honneth parece preocupar-se
antes com a afirmação de estratégias de resistências do que com problemas
normativos de ordenação e conflito entre atores envolvidos nestas lutas, isto é,
ele tende a recair naquilo que havia criticado em Habermas, uma defesa de
uma lógica específica de ação ao invés da construção de gramáticas morais.
De fato, a própria existência do conflito parece diluída em meio à capacidade
de solidariedade e comunicação dos atores, de modo que – lembrando o que
havia de mais original em seu modelo teórico – também os processos de
formação de demandas por reconhecimento, que funcionavam como impulsos
para uma dinâmica histórica de ampliação das relações de reconhecimento,
são perdidos. Se, como afirma Lockwood, as teorias da integração social
devem preocupar-se com as relações entre atores, e se este for um assunto
especificamente sociológico, parece um retorno às proposições habermasianas
que Honneth abandone sua teoria da relação entre formação intersubjetiva e
horizonte normativo em favor de uma sociologia mais imediata das relações de
trabalho.
Não se trata aqui de negar o valor da tentativa de Honneth de fugir à
distinção estática entre esferas de integração social e sistêmica. O próprio
Lockwood considera em sua conclusão que apenas lidando com os objetos de
ambas as correntes o sociólogo pode formar uma visão não parcial da

3045

LOCKWOOD, David. Solidarity and schism. 'The problem of disorder' in durkheimian and
marxist sociology, Oxford: Clarendon Press/ Oxford University Press, p. 400
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integração e/ou da mudança social3046. Quando desenvolvida de modo
consequente, como o foi na passagem da crítica a Horkheimer, Adorno e
Habemas à teoria do reconhecimento, a ambição de lidar com os processos
formativos e os conflitos que ampliam as relações de reconhecimento pode ser
bastante frutífera. Esta proposição de uma teoria da ação social em que a
dimensão normativa se encontra nas próprias demandas dos sujeitos pelo seu
reconhecimento social, no entanto, é o que Honneth parece ter abandonado
em ambos os trabalhos aqui citados. Se no trabalho sobre a reificação as
preocupações de Honneth limitam-se à esfera do contato intersubjetivo entre
participantes da interação, deixando de lado os efeitos da demanda por
reconhecimento para a ampliação das relações sociais de reconhecimento, isto
é, para a luta por reconhecimento, na tentativa de formular uma sociologia do
trabalho baseada no reconhecimento, as estratégias de solidariedade e
resistência perdem aquilo que Christopher Zurn caracteriza como o diagnóstico
original das teorias do reconhecimento: o fato de que os indivíduos sentem
ferimentos devidos ao não reconhecimento de suas expectativas mesmo em
situações de normas e regras estruturadas institucionalizadas3047 . O tema da
passagem de uma formação intersubjetiva para o de lutas pelo reconhecimento
coletivo de diferentes valores éticos desaparece – de modo diferente, é
verdade – nestas duas formulações. E aqui se diz que ele desaparece porque a
ligação entre a teoria normativa e a sociologia que motivara a crítica de
Honneth à tradição da Teoria Crítica não se realiza nestes dois trabalhos mais
recentes.
III – SOCIOLOGIA E PSICANÁLISE: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE AS
IDEIAS DE HONNETH E WINNICOTT
De modo bastante interessante, contudo, no próprio Luta por
reconhecimento parece haver elementos de uma teoria da integração social
sustentada

pelas

exigências

normativas

presentes

nos

conflitos

por

3046

Idem, p. 412
ZURN, Christopher F.. "Indentity or Status? Struggles over 'recognition' in Fraser, Honneth and
Taylor" in Constellations, vol.10, n°4:519-537, 2003, p. 534
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reconhecimento, de modo que a ligação entre o bem-estar individual e as
normas sociais poderia ser tratada de modo diferente da busca por critérios
éticos internamente a uma relação específica do mundo da vida. Naquele livro,
Honneth pretendera diferenciar o paradigma do conflito moderno pautado em
interesses coletivos de um paradigma alternativo cujas sementes remontam à
noção exposta por Hegel de uma luta por reconhecimento social da
personalidade dos indivíduos, pois ainda que a história dos conflitos sociais
mostre que muitos deles tinham por orientação a própria sobrevivência ou a
segurança dos grupos envolvidos, e estes fossem conflitos que se
mantivessem presos à luta em defesa de interesses daqueles grupos, estudos
como os de Edward P. Thompson ou Barrington Moore demonstram que por
trás dos conflitos existem também sentimentos de desrespeito que
“formam o cerne de experiências morais, inseridas na estrutura das interações sociais
porque os sujeitos humanos se deparam com expectativas de reconhecimento às quais se
ligam condições de sua integridade psíquica; esses sentimentos de injustiça podem levar a
ações coletivas, na medida em que são experienciadas por um círculo inteiro de sujeitos como
3048

típicos da própria situação social”

Com isso, seria possível postular que a motivação moral dos conflitos
sociais estivesse relacionada tanto à dimensão do bem-estar individual quanto
à aceitação das demandas deste grupo por instituições reguladoras da vida
social. No entanto, ainda não haveria uma relação estabelecida entre a
dimensão conflituosa e política dos grupos desrespeitados e a ampliação das
normas de integração social propriamente ditas, isto é, ainda não estaria claro
como os sentimentos coletivos de injustiça e desrespeito poderiam se tornar
momentos de reconhecimento público da identidade destes grupos e porque
esta integração social de demandas diferenciadas seria positiva. Para resolver
tal problema Honneth sugere que a capacidade de uma sociedade em garantir
a integridade coletiva dos atores de que se compõe está ligada a uma “lógica

3048

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São
Paulo: Editora 34, 2003, p. 260
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universal da ampliação das relações de reconhecimento”3049 . O que parece
haver de criativo nesta formulação é que, sendo os conflitos por
reconhecimentos formas de protesto típicas das sociedades ocidentais
modernas, que foram aquelas onde o processo histórico levou à diferenciação
e individualização dos membros do corpo social, uma teoria do reconhecimento
que

lidasse

com

esferas

de

integração

social

considerando-as

intersubjetivamente formadas, como é o caso do modelo apresentado em Luta
por reconhecimento, teria a capacidade de observar na expansão das
instituições reguladoras à inclusão de novas identidade diferenciadas a lógica
deste processo moral de ampliação das relações de reconhecimento enunciado
por Honneth. Ou seja, a integração social e a luta por reconhecimento estariam
intimamente ligados e sua articulação se daria em torno de concepções de
bem-estar individual e coletivo reconhecidas por outros membros da sociedade
nas esferas jurídica e da solidariedade. Neste modelo são tratados de maneira
interdependente os conflitos entre atores de um sistema social e a dinâmica de
relações de poder que remetem a uma noção de bem-estar que diz respeito a
atores coletivos e individualizados.
Com isso, o qua há de especificamente sociológico na teoria do
reconhecimento começa a aparecer no fato de que nela está esboçado um tipo
de análise do conflito em que tanto a dimensão formativa individual quanto a
dimensão interativa da identidade se relacionam ao estabelecimento de
padrões normativos de socialização que, por sua vez, remetem à relação entre
estes processos. No entanto, também é preciso esclarecer em que medida esta
dimensão interativa da formação da personalidade significa uma concepção
alterada da sociologia. Para isso, uma breve remissão à obra de Donald
Winnicott será essencial.
Apresentando a ideia de que não existe desenvolvimento individual sem
a presença de um outro externo, que no primeiro momento é representado pela
mãe, Winnicott insiste que a presença externa cumpre ainda outro papel além
da apresentação do mundo ao bebê: a de parte de uma unidade. Segundo ele,
é essencial que se reconheça no lactente e no cuidado materno, isto é, na
3049

Idem, p. 265
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mãe, uma unidade:
“Não é suficiente que se reconheça que o ambiente é importante. Se vai haver uma
discussão da teoria do relacionamento paterno-infantil, então nos dividimos em dois grupos se
há aqueles que não concordam que nos estágios iniciais do lactente este e o cuidado materno
pertencem um ao outro e não podem ser separados. Essas duas coisas, o lactente e o cuidado
materno, se separam e se dissociam na normalidade; e normalidade, que significa tantas
coisas, em certo sentido significa a separação do cuidado materno de algo que nós então
denominamos lactente ou o ínício de uma criança em crescimento”

3050

Mais à frente no mesmo texto o autor defende a ideia de que o
desenvolvimento do ego da criança depende essencialmente da participação
complementar da do ego materno, ou seja, a indissocibilidade de ambos é mais
que um estágio de pré-normalidade: para Winnicott, o vir a ser de um self é
dependente da presença e da participação de um outro externo. Com isso,
Winnicott sugere que desde os estágios mais básicos da vida social a
dependência em relação ao outro é que garante a possibilidade de existência.
Ou seja, é exatamente o oposto da autonomia e do atomismo tradicionais que
são apresentados pela investigações de Winnicott.
Nos seus escritos de juventude, Hegel realizou uma crítica ao sistema
de Hobbes ao afirmar que é impossível que se imagine um ser humano,
mesmo em um estado natural hipotético, sem a presença de outro ser humano.
Obviamente a crítica de Hegel não se referia ao fato de que sempre existirão
outros seres humanos ao lado do primeiro, mas ao fato de que, sem que
pudesse ter no outro uma espécie de espelho de si, o primeiro humano jamais
poderia atribuir a condição de ser humano a si mesmo. Longe do atomismo
hobbesiano, as questões que Hegel levanta são, por um lado, a de que a
formação do ser é necessariamente reflexiva, e, por outro lado, a de que esta
reflexão exige a presença do outro como complemento e participante da
formação da consciência de si do ser. É possível dizer que há uma
aproximação entre esta formulação e a de Winnicott na medida em que ambos
3050

WINNICOTT, Donald D.. “Teoria do relacionamento paterno-infantil” (1960) in O ambiente e
os processos de maturação. Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artmed
editora, 1983, p. 40
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ressaltam a impossibilidade de desenvolvimento do “eu” em condições de
isolamento. Para Hegel, um tal sujeito seria incapaz de formular a ideia do que
é ser um “eu”; para Winnicott, um tal sujeito não apresentaria um self capaz de
vivenciar a continuidade de sua existência e, logo, de seu ser. A aproximação
possível a ser feita, então, é a de uma teoria da formação do “eu” que tenha
este caráter processual e ressalte a presença do outro, isto é, uma teoria
intersubjetiva da formação.
Para Honneth, este processo inicial de dependência do amor materno
desdobra-se em processos sociais de necessidade de reconhecimento em
esferas mais amplas que as relações indivíduais, sendo que a personalidade
dos sujeitos somente pode se desenvolver plenamente quando ele obtem
reconhecimento em suas relações primárias, em sua personalidade abstrata,
como membro de uma comunidade universal, e em suas particularidades
através de relações de estima e solidariedade. Também como crítico da noção
tradicional de sujeito, Honneth sugere que a noção de autonomia que tem
sustentado as análises clássicas sobre o sujeito deveria ser repensada em
direção a uma ideia de autonomia descentrada, onde ao invés de noções
estáticas de autonomia como verbalização de necessidades, como organização
dos impulsos ou como satisfação dos desejos, é possível formular um conceito
no qual o indivíduo autônomo seria antes aquele que está em condições de
desenvolver criativamente suas necessidades, apresentar sua vida cotidiana
sob parâmetros éticos e empregar contextualmente seus valores e normas3051.
Esta aproximação de uma teoria da atribuição de valores e sentidos é também
sua conclusão ao ensaio sobre a reificação, onde ele afirma que a ontologia
social pode prover meios mais adequados à compreensão das relações de
reificação atualmente3052 . Isto significa que, ainda que afastando-se de uma
teoria dos conflitos, em sua leitura sobre a reificação Honneth mantém-se
preso a uma leitura que procura preservar a relação entre os impulsos

3051

HONNETH, Axel. “Dezentrierte Autonomie. Moralphilosophische Konsequenzen aus der
Subjektkritik” in Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie, Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2000, p. 250
3052
HONNETH, Axel. Reification. A new look at an old idea. The berkeley Tanner lectures (edited
by Martin Jay). New York: Oxford University Press, 2008a, p. 85
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pśiquicos dos indivíduos e sua relação com o ambiente em que se encontram.
Retomando os termos de Lockwood, estas seriam “relações entre os atores”.
Ou seja, ainda que afastando-se de uma teoria do conflito, na teoria do
reconhecimento de Honneth existe um elemento que pode ser tratado como
especificamente referido à esfera da integração social, que é a relação entre as
esferas de reconhecimento jurídica e social e o estabelecimento de novos
horizontes de sociabilidade.
Como uma teoria moral da formação bem-sucedida da personalidade e
de sua aceitação em esferas mais amplas de sociabilidade, a preocupação
fundamental de uma teoria do reconhecimento como a de Honneth deveria ser,
portanto, com a integração social. Este parecia ser o caminho adotado por
Honneth em seu debate com Fraser, quando ele procurou responder à crítica
de que sua teoria deslocava os conflitos materiais afirmando que mesmo estes
conflitos poderiam ser lidos pela ótica de conflitos cujo fundamento é uma
crítica moral à lógica desigual do reconhecimento.
Honneth não parece satisfeito, contudo, nem com a elaboração de um
modelo crítico que trate de questões referentes a esferas sociológicas apenas
a nivel normativo nem com a trilha de desenvolvimento de sua teoria proposto
acima. É o que se depreende de sua tentativa de buscar elementos éticos e
morais internamente a esferas de integração sistêmica, imaginando que assim
seja melhor justificada uma crítica imanente. É este, então, o pano de fundo de
sua tentativa de analisar o mundo do trabalho, onde ele imagina que
“se fosse possível mostrar que também a capacidade de funcionamento do mercado
capitalista de trabalho está vinculada a pressupostos de um corolário completo de normas
morais (…) então não apenas desapareceria a contraposição categórica entre “sistema” e
“mundo da vida”, mas também seria possível assumir a perspectiva de uma crítica imanente
3053

face às relações de trabalho”

Entretanto, frente à postura anterior, este trabalho mais recente parece
apenas uma imersão em uma esfera particular da vida social. E ao realizá-la,
3053

HONNETH, Axel. “Trabalho e reconhecimento” in Civitas. Revista de ciências sociais,
“Reconhecimento e Teoria Crítica”, vol. 8, n°1:46-67, 2008b, p. 53-4
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Honneth

abandona

completamente

aquela

possibilidade

anteriormente

esboçada, na qual a integração social remetia antes à capacidade dos
membros de uma sociedade de reconhecerem intersubjetivamente o valor e as
contribuições de outros membros da comunidade para a vida social – ainda
que através de conflitos sociais – do que à capacidade de grupos determinados
de indivíduos de criarem coletivamente normas e padrões éticos e morais de
sociabilidade. O movimento de Honneth é de duplo afastamento: abandona ao
mesmo tempo a constituição intersubjetiva das esferas de integração e a
importância atribuída a estas esferas mesmas. Com isso, o que há de
especificamente sociológico em sua teoria, que é a relação entre esferas de
integração e ampliação dos padrões de reconhecimento é abandonado em
favor de um aprofundamento particular em uma das relações sociais – o
trabalho – contida nas esferas de integração social que, além disso, passa a
tratar a formação de normas e valores de modo externo.
IV – CONCLUSÃO
Ao longo deste texto tentou-se demonstrar que o modelo teórico da
teoria do reconhecimento apresentado em Luta por reconhecimento possui
duas especificades que o tornam interessante: em primeiro lugar há uma
relação entre a formação psíquica dos indivíduos e o estabelecimento de
normas de sociabilidade, de modo que a própria ação social pode ser vista
como uma fonte de normatividade; em segundo lugar, esta formação psíquica é
tratada de modo intersubjetivo, apontando para um processo de formação da
socialização que, apesar de possuir uma dimensão de conflito, implica em uma
interação necessária entre sujeitos. Assim, o próprio estabelecimento de
normas de sociabilidade e de instituições sociais deve ser pensado antes como
um processo de reconhecimento moral e intersubjetivo do que como um
processo político de tolerância e aceitação. Tendo em vista as proposições
recentes de Honneth, a ideia de um sistema de eticidade, com todas as
limitações que uma solução institucional regulada pelo Estado podem
apresentar, ainda parece mais cabível do que o reconhecimento obtido no
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mercado de trabalho através de um princípio de realizações (Leistugsprinzip).
Isto porque a organização de um sistema de eticidade cujas instituições
remetem à moralidade parece mais apto a enfrentar os problemas da justiça
social do que as relações meritocráticas de um mercado de trocas de
produção.
Honneth parece ter duas opções distintas: buscar em um mundo do
trabalho cuja crise não foi terminal elementos para uma crítica imanente das
sociedades contemporâneas ou retomar a construção mais ampla de uma
teoria da integração social. Ainda que o primeiro tema apresente um acesso
mais direto às questões de desiguladades materiais e às formas de
resistências dos envolvidos nas lutas sociais, suas limitações são muito
grandes, uma vez que não é possível derivar experiências de resistência de
espaços alheios ao mundo do trabalho, bem como não se olha mais para a
construção de relações de reconhecimento baseadas na solidariedade e sim
nas realizações. Por fim, o caráter intersubjetivo e moral da luta pela ampliação
das relações de reconhecimento é abandonado. Daí que parece mais produtivo
que, em lugar da sociologia do trabalho, a teoria do reconhecimento deva
desenvolver uma teoria geral da integração social na qual o tema da reificação
ocupe o lugar da sociologia do trabalho. O que se propõe aqui é uma guinada
abstrata: ao invés de mergulhar em problemas específicos, a teoria do
reconhecimento deveria tratar do diagnóstico negativo do esquecimento do
reconhecimento. Este passo, inclusive, seria mais apto a debater com as
teorias da justiça na medida em que manteria a disposição moral da teoria do
reconhecimento. Neste modelo alternativo, temas como o trabalho e a
solidariedade seriam tratados como questões de integração social, cujo
impedimento residiria em estruturas e instituições reificadas.
É preciso finalmente tocar de modo rápido em dois outros pontos.
Primeiro, há um movimento positivo nos esforços de Honneth em buscar
formas ético-discursivas de interação dentro de esferas específicas da vida
social. O problema está no abandono de um modelo onde seria possível tratar
do tema de forma mais ampla no que diz respeito à relação entre crítica, norma
e trasncendência. Além disso, um retorno à pesquisa empírica sobre o mundo
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do trabalho que ignora as teorias da crise destas relações arrisca-se a
sobrevalorizar a importância deste universo a despeito de trabalhos que
demonstram evidências contrárias ou propõem alternativas à afirmação de que
a identidade social ainda é constituída primariamente pela posição ocupada
pelo indivíduo no mercado de trabalho. Em segundo lugar, deve-se lembrar
que, por mais que um desenvolvimento da teoria do reconhecimento em
direção a uma teoria da integração normativa dos indivíduos pareça promissor,
a teoria do reconhecimento terá que se preocupar com outros tipos de críticas
que não poderão ser tratadas aqui, das quais pelo menos duas devem ser
anunciadas: por um lado, a questão da exploração interna às relações sociais,
como colocada por Marx, volta a perder relevância, uma vez que as lutas por
reconhecimento, ainda que tratadas como morais, são resolvidas na esfera dos
processos políticos representativos; por outro lado, a tripartição de Seyla
Benhabib entre crítica, norma e utopia poderia cobrar de Honneth uma teoria
mais substancial sobre a emancipação, para além de uma ampliação das
relações de reconhecimento, sugerindo que seu modelo de Teoria Crítica não
parece apontar de forma consistente para o momento da transcendência. Estes
problemas, porém, são temas mais cabíveis a uma teoria intersubjetiva do
reconhecimento e da luta por ele do que uma sociologia do trabalho, por mais
original que esta seja.
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Abstract
Axel Honneths theory of recognition bases itself on a “moral monism”,
which takes the psychic dimension and the social dimension of the
individualization as parts of a well-succeeded process of recognition. That
means that his theoretical model is one in which psychoanalysis and sociology
are complementary disciplines and must be thought of as intersubjective ones.
This is the theme of this text.
Keywords: recognition, Critical Theory, sociology, intersubjectivity,
psychoanalysis (Winnicott).
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AS (IM)POSSIBILIDADES DE RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE
PROFISSIONAL NAS MEMÓRIAS DOS EDUCADORES
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Dr. Jorge Luiz da Cunha3055
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RESUMO
Este trabalho vem apontar alguns elementos que marcam os conflitos que (im)
possibilitam o reconhecimento de identidade profissional nas memórias do educador,
situada na teoria “Luta por reconhecimento” em Honneth. A aproximação do tema com
esta teoria aponta novas possibilidades de práticas educativas na atual conjuntura
sócio/educacional. Pois, a prática do reconhecimento corresponde sempre a uma forma
positiva de autorrelacionameto.
Palavras chave: Identidade profissional, Memórias, Reconhecimento.
Que sentido e significado do reconhecimento há nas memórias do educador e
quais suas implicações no processo de construção da identidade profissional? Diante do
atual contexto social, marcado por conflitos é relevante considerar a luta por
reconhecimento (HONNETH 2009) como significativa possibilidade para transgredir os
tirocínios de desrespeito responsáveis por uma série de patologias na vida social e
profissional do educador. Estes problemas acabam refletindo em suas práticas
pedagógicas e consequentemente na formação humana, social e política do educando.
Por este viés, da luta por reconhecimento, acreditamos ser possível, pelo conflito social,
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resgatar o sentido e o significado da formação identitária do educador. Forjando assim,
para o século XXI, uma educação formadora de homens na sua integralidade, capaz de
viver em harmonia consigo mesmo e com seu meio social. Interferirindo de tal modo,
na organização social e política da sua comunidade. Este pensamento nos remete ao
ideal educativo e ao ideal de mundo grego com a Paidéia. Já que o objetivo desse
mundo não era ensinar ofícios, mas sim educar para a liberdade e a nobreza.
Nesse sentido, compreendemos que a formação identitária profissional ocorre
pelas interações com os elementos sociais, sendo assim, a “identidade um fenômeno que
deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade” (BERGER E LUCKMANN, 1985,
p. 230). Na eminência de compreender alguns elementos que marcam a luta por
reconhecimento, nos desafiamos a investigar tais fenômenos que cercam a temática de
tamanha relevância social. Buscamos na teoria do reconhecimento em Honneth, na qual,
resgata em Hegel o princípio do reconhecimento como possibilidade de emancipação e
justiça social, as bases fundamentais para a teorização investigativa. Com isso,
pensamos contribuir teoricamente com a academia nos processos formativos que forjam
também a identidade profissional do educador, refletindo de forma positiva em suas
práxis. Que tem a função histórica de desnaturalizar as práticas humanas, sejam elas,
sociais, educacionais, políticas e de trabalho. Visto que, o educador, pela premissa
social, assume o papel de responsável/mediador pela formação/educativa e, na atual
conjuntura sócio/econômica, encontra-se excluído de direitos, implicando assim, em
fatores como: qualidade do ensino, desmotivação profissional e comprometimento
identitário.
Identidade profissional do educador e o Mito de Mnemosyne: um matiz á história
oral
Para o jovem Hegel (1991) toda identidade se constrói num ambiente dialógico e
esse ambiente preexiste a qualquer prática social ou política, o que marca o aspecto
intersubjetivo, ou de interação, essencial no campo de constituição dos sujeitos. E, a luta
social configura-se como uma luta por reconhecimento que gera e desenvolve as
distintas dimensões da subjetividade humana, sendo o conflito a lógica do
desenvolvimento Moral da sociedade. Por sua vez, Nóvoa (1996) argumenta que toda
profissão personifica uma identidade, e esta não é um dado adquirido, não é uma
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propriedade. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço em construção
de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo
identitário. Processo esse, que evidencia o valor que caracteriza a maneira como cada
um se sente e se diz educador.
É importante ressaltar que o princípio de identidade é compreendido e
reconhecido por sua totalidade a partir de um olhar sociológico, filosófico e histórico
para que não se torne um conceito de valor descartável, ou seja, sem raízes, sem
passado, sem história. Durante as últimas décadas, devido à falta de reconhecimento e
valorização profissional, tanto do poder público quanto da sociedade, o educador vem
sofrendo considerável degradação, violação e privação de direitos de seu trabalho e,
consequentemente a isso, o desgaste de sua identidade profissional. A acomodação
diante dos conflitos sociais possivelmente tende a agravar esta situação de degradação.
Nóvoa argumenta que a profissão docente, paradoxalmente sofre a desvalorização
sócio/econômica simultaneamente a uma tentativa da dignificação da imagem social do
educador.
Ao longo do século XIX consolida-se uma imagem do professor, que cruza
as referências ao magistério docente, ao apostolado e ao sacerdócio, com a
humildade e a obediência devida aos funcionários públicos, tudo isto envolto
numa auréola algo mística de valorização das qualidades de relação e de
compreensão da pessoa humana. Simultaneamente, a profissão docente
impregna-se de uma espécie de entre-dois, que tem estigmatizado a história
contemporânea dos professores: não devem saber de mais, nem de menos;
não se devem misturar com o povo, nem com a burguesia; não devem ser
pobres, nem ricos; não são (bem) funcionários públicos, nem profissionais
liberais, etc. (NÓVOA, 1992, p. 16).

O que o autor descreve é possivelmente um dos fatores que interferem
negativamente na subjetividade do discente e da imagem que ele faz da sua profissão,
pois, esta idealização do educador deixa-o sem referências como sujeito histórico/social.
Diante desse processo de desvalorização, do não reconhecimento do sujeito/trabalhador
e da eventual crise social contemporânea, a luta por reconhecimento, contribuirá com
possibilidades por melhores condições de trabalho e de vida. Como forma de
reconhecimento, se faz necessário condenar os princípios que Honneth chama de: a
violação, a privação de direitos e a degradação.
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A construção da identidade profissional do educador é um processo complexo e
histórico. Sua construção acontece desde seus primeiros contatos amorosos com a
civilidade familiar (WINNICOTT, 1982) e acaba se moldando com a escolha de sua
profissão e de seu posicionamento diante das múltiplas e contraditórias situações no
contexto social, escolar e familiar. Dentre os quais, encontra-se pontos de vista, valores
morais e crenças expressados pelos discursos de vários interlocutores localizados nestes
diferentes contextos. Nesse sentido, a identidade pessoal e profissional se forja nas
experiências que se refazem diariamente em cada educador. Que na condição de um Ser
social, suas ações não se restringem ao mundo do trabalho, mas sobre outros espaços de
identificação e diferenciação como: a família, o matrimônio, a política, e o social.
Para compreender o processo de formação de identidade profissional do
educador é fundamental o resgate das memórias. Ao longo do tempo, a memória foi
abordada de diferentes formas. Na antiguidade, por exemplo, a memória era comparada
a uma deusa, Mnemosyne. A finalidade desta deusa era lembrar aos homens e aos heróis
suas conquistas, ou seja, seus feitos vantajosos. A memória era tratada como algo
divino, antídoto do não esquecimento, e foi responsável pela elaboração de uma vasta
mitologia na Grécia antiga. Em Le Goff.
A memória, onde cresce a história, que por sua vez alimenta, procura salvar
o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que
a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens
(LE GOFF, 1994, p. 24).

A identidade do educador, ora tecida em seu contexto familiar, profissional e
social, consciente ou inconscientemente, é alicerçada nos elementos que marcam o
processo da sua formação identitária. Entre eles: a entidade de classe (sindicato), a
sociedade, a instituição familiar, a instituição escolar e as políticas públicas. Todavia,
essa identidade é resgatada e compreendida a partir das suas memórias.
Como lembra Le Goff (1994) foram os gregos antigos quem fizeram da memória
uma deusa, de nome Mnemosyne. Ela, mãe das nove musas tidas com Zeus no
andamento de nove noites consecutivas, lembrava aos homens a recordação dos heróis e
dos seus grandes feitos. Na Mitologia Grega, as musas dominavam a ciência universal e
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inspiravam as artes liberais. Entre as nove filhas de Mnemosyne, Clio significava
(história). Assim, de acordo com essa construção mítica, a história sendo filha da
memória, fortalece a concepção de que não existe história sem antes recorrer-se à
memória.
O Mito3056 de Mnemosyne, deusa da memória, além da credibilidade ilustrativa
sobre o objeto de pesquisa, permite compreender a construção histórico/social a partir
da História Oral, assim como reconhece o sujeito a partir das suas memórias. Resgata os
fenômenos que corroboram para as (im) possibilidades de reconhecimento da
construção de identidade profissional. Ela é considerada como meio investigativo de
fontes identitária (MEIHY, 1998) seja ela, de uma nação, região, comunidade, povo,
grupo social ou cultura. Capaz de retratar as diferentes realidades, experiências, assim
como, o modo de vida destas realidades em seu tempo e meio social. Não só permite a
inserção do indivíduo no contexto social e da pesquisa, como também, o coloca como
sujeito histórico, produtor de histórias e feitos em seu tempo e espaço. A esse respeito
Pimenta (1997) define que a identidade profissional do indivíduo,
[...] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-se
também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor
conferem à atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida,
de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do
sentido que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua
rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e em
outros agrupamentos (PIMENTA 1997, p. 07).

A partir dessas reflexões, qual o caminho para desvelar e entender os fenômenos
que cercam a (im) possibilidade no processo de reconhecimento de identidade
profissional do educador? Num primeiro momento o pesquisador irá escrever sua
investigação submersa de experiências reais e fidedignas, sendo necessário perceber a
3056

Através do conceito de arquétipo, C. G. Jung abriu para a Psicologia a possibilidade de perceber nos
mitos diferentes caminhos simbólicos para a formação da Consciência Coletiva. Nesse sentido, todos os
símbolos existentes numa cultura e atuantes nas suas instituições são marcos do grande caminho da
humanidade das trevas para a luz, do inconsciente para o consciente. Estes símbolos são as crenças, os
costumes, as leis, as obras de arte, o conhecimento científico, os esportes, as festas, todas as atividades,
enfim, que formam a identidade cultural. Dentre estes símbolos, os mitos têm lugar de destaque devido à
profundidade e abrangência com que funcionam no grande e difícil processo de formação da Consciência
Coletiva (BRANDÃO, 2009, p.9).
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exterioridade que encobre a realidade fora do objeto. Ou seja, submergido por camadas
de mediações históricas. Isso significa que o objeto de pesquisa constituiu-se
historicamente a partir de inúmeras verdades; sejam elas, genuínas, parciais ou relativas.
Num segundo momento, compreender que a intenção de reconstituir aspectos da vida do
entrevistado, requer uma postura ética comprometida com a pesquisa. Benjamin (1994)
sustenta que o narrador sente-se a vontade e dá preferência em começar sua história com
uma descrição dos fatos que descreverá. O respeito com o narrador, as questões éticas e
o exercício de certa dose de objetividade, que não pode ser negligenciada nas pesquisas
acadêmicas, indicam como adequada a preparação prévia de um roteiro para nortear o
contato com o sujeito, desenvolvendo assim, um trabalho com qualidade e
profundidade. Por este viés, nosso trabalho tem a intencionalidade de contribui
teórico/cientificamente com a possibilidade de novas práticas educativas na
transformação social, a partir da luta por reconhecimento. Já que “o homem é
necessariamente reconhecido e é necessariamente reconhecente” (HONNETH, 2009, p.
86).
Alguns elementos que determinam o processo de formação de identidade
profissional do educador
Quais elementos determinantes no processo de formação de identidade
profissional do educador? Os elementos de que tratamos compreende-se pela
organização de forças da natureza humana, constituindo-se em uma espécie conceitual,
não podendo ser decomposta de sua essência: a instituição de classe (sindicato), a
sociedade, a instituição familiar, a instituição escolar e as políticas públicas. Da mesma
forma que, o processo é uma ordenação de ações especifica, um conjunto de fenômenos
que se apresenta como perspectivas de dinamizar e perpetrar determinados propósitos,
gerando com isso, uma série de consequências. Interferindo assim, positivo ou
negativamente na formação da identidade profissional, que tem como conceito, um
sentimento de pertença que permite dar sentido ao trabalho de quem o faz.

Quadro 1: Cinco elementos que determinam o processo de formação de identidade profissional do
educador
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A instituição de classe como elemento no processo de formação identitária
profissional do educador
Em Marx (2008) o homem só pode existir trabalhando. Sem o trabalho e sem
imprimir em todas as coisas a marca de sua humanidade, não é plenamente homem. O
trabalho é, então, toda atividade humana que permite manifestar a individualidade
daquele que a exerce, desenvolvendo-se socialmente. Nessa perspectiva, por ser o
homem um ser social, constituindo-se como sujeito histórico através do trabalho e das
relações sociais, é essencial que desenvolva plenamente o sentimento de pertença ao
espaço profissional. Por fim, seja reconhecido pelo que faz e pelo que representa no
contexto social a partir de seu trabalho.
O homem contemporâneo se organiza em grupos sociais a fim de garantir e
ampliar seus direitos, e a partir desse interesse se fortalece ante os conflitos que marca a
luta por reconhecimento. A partir da máxima de que “uma andorinha só não faz verão”,
queremos ampliar a ideia de que a entidade de classe é a representação legítima na
esfera da organização de lutas por respeito, direitos e solidariedades da profissão do
educador. Não nos referimos aqui somente aos interesses materiais e econômicos da
classe, mas, com ênfase às concepções político-ideológicas: a formação, a identidade e
principalmente a educação, fatores essenciais que compõem, caracterizam e justificam a
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existência da instituição de classe, a transformação pessoal, coletiva e social pelo
trabalho. Visto que, o trabalho em Marx possui uma tríplice qualidade, a de me revelar a
mim mesmo, de revelar minha sociabilidade e de transformar o mundo como Ser
histórico. Assim,
“O primeiro pressuposto de toda história humana é naturalmente a existência
de indivíduos humanos vivos”. É com esta simplicidade luminosa que Marx
(1979, p. 27) inicia sua concepção revolucionária de “história como produção
social da existência”. São as condições materiais e as formas culturais
geradas pela ação humana na produção e reprodução da vida que constituem
a história da humanidade nas suas diferentes temporalidades e na criação de
espaços sociais. A construção da história das sociedades é uma questão de
memória não no sentido meramente subjetivo, mas no sentido cultural, uma
questão da temporalidade da vida e de seu registro. A história é uma relação
ativa com o passado através da narrativa, da representação, da poesia ou do
discurso científico, da historiografia escrita, e de outras formas de preservar a
memória histórica (monumentos, filmes documentários etc.). A reconstrução
histórica é um resgate do tempo que se faz sempre em função de determinado
ponto de vista, de algum historicismo que não se revela apenas como uma
forma socialmente comprometida, mas também como uma argumentação,
uma persuasão, um discurso, uma certa visão de mundo, uma concepção de
história e de realidade (CIAVATTA, 2011, Xerografado, ainda no prelo para
publicação).

A história como produção social da existência humana em seu contexto de
conflitos e lutas, implica no resgate dos feitos narrativos, assumindo-se uma consciência
histórica dos processos educativos da profissão docente dentro dos padrões das relações de
trabalho em uma esfera capitalista. Este resgate perpassa também pelo espaço sindical,

como local de ampliação da consciência de classe, construção de conhecimentos e
possibilitador da formação de intelectuais orgânicos3057. Tem o papel e/ou função de
3057

Consciente da centralidade dos intelectuais no mundo contemporâneo, Gramsci

reserva a essa questão um espaço significativo em seus escritos. Ao vivenciar como poucos a
nova figura do intelectual militante capta as complexas dinâmicas de expansão da sociedade
civil, que vinha ampliando de forma inédita as expressões intelectuais na superestrutura social.
Em seus escritos, além de uma ampla gama de tipos de intelectuais (urbanos, industriais,
rurais, burocráticos, acadêmicos, técnicos, profissionais, pequenos, intermediários, grandes,
coletivos, democráticos etc.), encontra-se uma interpretação original das suas funções.
Gramsci rompe com o lugar comum que entendia os intelectuais como um grupo em si,
autônomo e independente. “Todo grupo social, ao nascer do terreno originário de uma função
essencial no mundo da produção econômica, cria também, organicamente, uma ou mais
camadas de intelectuais que conferem homogeneidade e consciência da própria função não
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resgatar historicamente conhecimentos sobre o trabalho como elemento mediador na
ampliação da consciência do sujeito, para a dimensão da sua práxis política/educativa,
enquanto espaço de luta.

Na medida em que pode possibilitar a mobilização, a

organização e a capacidade de argumentação da categoria diante dos embates
necessários para as mudanças nem só das condições de vida e de trabalho, mas também
da transformação social. Tendo como uma das possibilidades, o resgate ontológico do
trabalho, através da educação.
Na concepção de Ciavatta (2011) A historicidade do homem brasileiro,
referindo-se ao trabalho, tem uma memória negativa: inculto, incapaz, dependente. A
exploração do trabalho pelo meio de produção e a coisificação do sujeito no sistema de
capital validaram essa visão. Assim, é inconcebível pensarmos em riquezas, progresso,
evolução das ciências e transformação social se ao mesmo tempo, exclui-se do benefício
das mesmas aquele que a produz, o trabalhador. Que história é essa, que nega, ou seja,
não reconhece e incapacita o homem?
Sobre estas questões Honneth em sua teoria Luta por Reconhecimento, na qual
aborda a identidade pessoal e o desrespeito, aponta o tripé desse arquétipo de negação
do Ser como sendo a violação, a privação de direitos e a degradação.
[...] a particularidade dos modos de lesão física, como ocorre na tortura ou na
violação, não é constituída, como se sabe, pela dor puramente corporal, mas
por sua ligação como sentimento de estar sujeito à vontade de um outro, sem
proteção, chegando à perda do senso de realidade. Os maus-tratos físicos de
um sujeito representam um tipo de desrespeito que fere duramente a
confiança, aprendida através do amor, na capacidade de coordenação
autônoma do próprio corpo, daí a consequência ser também, com efeito, uma
perda de confiança em si e no mundo [...] A degradação valorativa de
determinados padrões de autorrealização tem para seus portadores a
consequência de eles não poderem se referir à condução de sua vida como a
algo que caberia um significado positivo no interior de uma coletividade; por
isso, para o indivíduo, vai de par com a experiência de uma tal
desvalorização social, de maneira típica, uma perda de autoestima pessoal, ou
seja, uma perda de possibilidades de se entender a si próprio como um ser
estimado por suas propriedades e capacidades características.[...] a
particularidade nas formas de desrespeito, côo as existentes na privação de
direitos ou na exclusão social, não representa somente a limitação violenta da
apenas no campo econômico, como também no social e político”. Assim, pois, a designação de
intelectuais “orgânicos” distintos dos intelectuais tradicionais (GRAMSCI, 1975, p. 1.513).
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autonomia pessoal, mas também sua associação com sentimento de não
possuir status de um parceiro da interação com igual valor, normalmente em
pé de igualdade;para o indivíduo, a denegação de pretensões jurídicas
socialmente vigentes significa ser lesado na expectativa intersubjetiva de ser
reconhecido como sujeito capaz de formar juízo moral; nesse sentido, de
maneira típica, vai de par com a experiência da privação de direitos uma
perda de autorrespeito, ou seja, uma perda da capacidade de se referir a si
mesmo como parceiro em pede igualdade na interação com todos os
próximos (HONNETH, 2009, p. 215 - 216 - 217 - 218).

Na concepção de Honneth a prática do reconhecimento corresponde sempre a
uma forma positiva de autorelacionameto. Este por sua vez, depende da possibilidade
de um reconhecimento constante do e no outro. Do contrário, os tirocínios de
desrespeito tende a provocar perdas, capazes de comprometer a identidade pessoal,
social e profissional, além de isolar o sujeito das relações sociais. Provocando com isso,
uma série de patologias como: stress, comportamento antissocial, baixa estima,
fracassos emocionais, perda de identidade, e etc.
Nas palavras de Linhares (1991) pouco se tem estudado sobre o profissional da
educação como trabalhador transverso em suas teorias do conhecimento e em suas
práticas escolares pelos conflitos de classe. Os quais podem convergir com os conflitos
de identidade pessoal, lugares de pertencimentos, vinculados a idade, gênero, etnia,
formação, trabalho, credo religioso e crenças político-ideológicas. Neste sentido, qual é
o sujeito educador presente ou não no movimento sindical? Quais são as memórias de
luta de classe pessoal e coletiva desse profissional? E qual a concepção que ele tem do
trabalho?
A sociedade como elemento no processo de formação identitária profissional do
educador
O educador é um sujeito que está presente no contexto social, numa dimensão
pessoal e profissional, como todo sujeito. Logo, seria irracional percebê-lo como um
indivíduo fora do contexto social. Um sujeito idealizado. Ele é um Ser complexo e que
não se desata dessa complexidade quando exerce seu trabalhando no contexto da escola.
Um sujeito real com problemas de toda ordem para enfrentar. Assume seu trabalho na
condição de Ser. É assim que, por um lado, que a sociedade, por uma questão de
reconhecimento e respeito, precisa considerar o profissional da educação, o educador.
Por outro lado, ao considerar o educador como um mero transmissor de conhecimento e
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massa de mão de obra barata, a sociedade, restringe seu papel docente negligenciando-o
e colocando-o a margem do princípio fundamental que determina e norteia a base
civilizatória da sociedade, a educação.
Nesse sentido, considera-se o educador um dos principais articuladores na
construção da base civilizatória da sociedade, pois trabalha com o principal meio, o Ser
humano. Isso significa dizer, que o sujeito, base constitutiva da sociedade, tem como
papel primordial, o compromisso de avaliar e reconhecer a sua própria ação construtiva
ou não, no processo histórico da sociedade. Levando em consideração, sempre, que a
educação do sujeito e a evolução civilizatória da sociedade também são de compromisso
social. A responsabilidade não pode ser atribuída só a escola e ao educador. Como
argumenta Akarri,
[...] Não é só salário, é uma questão de reconhecimento social. No Brasil,
percebo que o professor não tem esse reconhecimento. Alguns até
comentaram: “Quando as pessoas sabem que a gente é professor de Ensino
Fundamental, dizem: ‘que pena você não encontrou outro trabalho?”
(AKARRI, 2009, s/p.).

É nesse processo de (im) possibilidade de reconhecimento do educador e de seu
papel social que acontecem os conflitos pessoais e coletivos contribuintes e
determinantes nas memórias do educador, que justificam a construção de sua identidade
profissional. Construção que acontece pelas relações e lutas sociais desde as primeiras
experiências de vida do sujeito, porém vão se legitimando a partir das afirmações no
decorrer do processo evolutivo do sujeito em seu contexto social.
A instituição familiar como elemento no processo de formação identitária
profissional do educador

A instituição familiar vem perdendo cada vez mais seu caráter educativo. E a
escola luta para conciliar educação e construção de conhecimento. Atualmente, a
família tem passado para o educador a responsabilidade de instruir e educar seus filhos e
espera que o docente “transmita” valores morais, princípios éticos e padrões de
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comportamento, desde boas maneiras até hábitos de higiene pessoal. O que leva a crer,
que educar em sentido amplo é função da escola e papel do educador.
O êxito do desejo de conhecimento, a educação, vai depender, e muito, da
atuação e participação da família, que em todos os momentos da vida, assuma em todos
os aspectos do desenvolvimento de seus filhos, a responsabilidade por esse processo
educativo. Porém, na atual conjuntura social, caracterizada pelo sistema mercadológico
liberal, a família vem delegando ao educador o que ela tem como compromisso natural
de começar e continuar: dar limites e agir com autoridade. No entanto, a família em seu
discurso.
Espero do professor um trabalho conjunto com os pais e o aluno, uma
parceria. Deve haver um diálogo, mas não só no sentido de dar satisfação aos
pais, mas de realmente compartilhar o processo de aprendizagem. Acredito
que a escola seja a extensão do aprendizado de casa, e vice-versa: o que é
aprendido na escola também deve se refletir na família. Também penso que
uma preocupação do professor deva ser tratar os alunos como indivíduos,
sem compará-los entre si, estimulando-os a criarem suas próprias
personalidades (CALÁBRIA, 2011, s/p.).

Espera-se muito do educador, até responsabilidades que estão legadas a família e
a sociedade. A escola e o educador não criam identidades, ela tem como base a família,
a escola faz parte desse processo construtivo. A elevada responsabilidade e, uma certa
indefinição de responsabilidades, que advém do fato do papel do professor estar cada
vez menos definido, fica difícil estabelecer onde começa e acaba a função do educador e
a responsabilidade da família ou da sociedade. E nessa relação de conflitos e de lutas, o
educador vai forjando em suas memórias as (im) possibilidades de reconhecimento da
sua identidade profissional.
A instituição escolar como elemento no processo de formação identitária
profissional do educador
A instituição escolar espera do educador, através de sua ação pedagógica, que o
seu trabalho intelectual garanta o funcionamento da estrutura organizacional da escola,
integrada aos interesses estruturais mais amplos do modelo social contemporâneo, no
qual, ele está inserido. Assim, a escola serve de lócus viabilizador das ações
pedagógicas propostas pelo educador. Que, ao escolher o conteúdo, e a metodologia
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pode revelar o seu posicionamento crítico, ou acrítico, fazendo da sua prática, um ato
político. Orientando assim, a sua práxis como profissional da educação. Lutando ou
alienando-se.
Na última hipótese, sob o aspecto da alienação, da mesma forma que o educador
não se torna um agente transformador, por ser um instrumento reprodutor de valores
que favorece os interesses do modelo social/econômico contemporâneo, a escola,
enquanto reprodutora das condições necessárias ao funcionamento da sociedade, ao
reproduzir a força de trabalho para o mercado, também não será esse agente
transformador. Assim, o educador remetido a posição inferior de instrumento de
reprodução de mão de obra, passa ser valorizado pela sua prática pedagógica, de acordo
com o “produto” que possa produzir. Na escola pública ele ganha menos, na escola
particular ganha bem e nas escolas profissionalizantes ganha-se melhor. Por estes e
outros motivos o educador de um modo geral, é também, juntamente com a instituição
escolar, estigmatizado socialmente por não contribuir com uma transformação social. O
que acaba gerando conflitos de identidade pessoal e profissional.
As políticas públicas como elemento no processo de formação identitária
profissional do educador
As políticas públicas dizem respeito, de um modo geral, a todos os sujeitos,
influenciando direta ou indiretamente suas práxis. Entre os sujeitos, em especial, o
educador. Por isto, destacamos o pensamento de Arendt (1998) de que o sentido da
política é a liberdade, que para Freire, (1989) pode ser conquistada por meio da
educação. É por isso que, as políticas públicas são de suma importância na formação
inicial e continuada e na prática pedagógica do educador. Além de promover e
ressignificar valores éticos no campo da profissão, garante possibilidades de
articulações do profissional em sua organização e entidades de classe, inserção nos
diferentes movimentos da sociedade civil e, em particular na comunidade científica,
fortalecendo assim, a identidade profissional do educador. No entanto, essas
peculiaridades podem se tornar um entrave em algumas políticas de interesses de
determinados governos, o que acabaria gerando desestabilidade e contratempos da
ordem pessoal e profissional para o educador. Um exemplo foi a rejeição pelo governo
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Yeda Crusius do piso salarial nacional, determinado pela política educacional do
governo federal. Interferindo de um modo geral, no reconhecimento e valorização
profissional docente. Essas contradições implicam em sintomas de baixa estima e
negativação na construção da identidade profissional nas memórias dos educadores.
A teoria do reconhecimento em Honneth
A problemática do reconhecimento de identidade profissional do educador na
contemporaneidade pode encontrar na teoria de reconhecimento em Honneth (2009)
uma possibilidade de subverter a lógica imperialista do neoliberalismo responsável pelo
declínio dos princípios e valores de solidariedade. Responsável por este novo
sujeito/social

consequentemente

desprovido

de

valores

simbólicos.

Essa

dessimbolização tem como característica a degradação das relações sociais entre
sujeitos. Honneth aponta para o entendimento de que os atores sociais na eminência de
desenvolver um autorelacionamento positivo e saudável precisam ter a chance
proporcional de desenvolver a sua concepção de vida boa sem sofrerem os sintomas das
patologias oriundas dos tirocínios de desrespeito. Porque à prática do reconhecimento
corresponde sempre a uma forma positiva de autorelacionamento, sendo preciso partir
do princípio de que o teor do desrespeito deve estar tacitamente vinculado nas
reivindicações individuais por reconhecimento, isto é, se e quando o sujeito social faz
uma experiência de reconhecimento, ele adquire um entendimento positivo sobre si
mesmo, do contrário, a sua auto-relação positiva, adquirida intersubjetivamente, adoece,
provocando uma série de desencantos.
Expor os tirocínios de desrespeito no processo de formação de identidade do
educador tem como relevância social, a possibilidade de progressão e desenvolvimento
de práticas escolares emancipadoras nessa atual conjuntura sócio/econômico que,
caminha cada vez mais, para um comportamento individualista, narcisista e materialista.
O reconhecimento e o resgate dos valores, tradições e costumes comuns de um grupo ou
comunidade, tem como prioridade a construção de um projeto político, social,
democrático e emancipador. É neste contexto contemporâneo, de liquidez global
(BAUMAN, 1998 - 2001), que as memórias do educador podem ser usadas como forma
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de “conspirar” em defesa da luta pelo reconhecimento. Por meio das memórias latentes
desse sujeito serão ouvidas as vozes que, consciente ou inconscientemente, lutam por
uma vida social com mais respeito e felicidade. Com embasamento nas experiências do
educador, entre elas, o erro e o acerto, o mito e a realidade, a felicidade e a desilusão, a
busca e a desistência, o medo e a coragem, é possível construir mecanismos para
enfrentar os fenômenos que transgridem o direito a identidade como educador,
reconhecida social e politicamente
O conceito de reconhecimento ganhou importância filosófica com a obra de
Hegel Fenomenologia do Espírito (1980) nomeadamente na passagem sobre a Dialética
do Senhor e do Escravo. Desta época até a atualidade, vários autores serviram-se deste
conceito para reintroduzir contemporaneamente, nos debates filosóficos das ciências
sociais e políticas o conceito do reconhecimento. Mas, é em Honneth, em sua obra Luta
por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. (2009), na qual apresenta
uma sistematização teórica de reconhecimento. Nela, Honneth fundamenta solidamente,
a partir dos escritos do jovem Hegel, a ideia de que é a luta por reconhecimento, e não
de autoconservação, que se constitui uma gramática não utilitarista, mas Moral. O autor
constrói a conjectura fundamental de que “a experiência do respeito é a fonte emotiva e
cognitiva de resistência social e de levantes coletivos” (HONNETH, 2009, p. 257).
Assim, deve-se entender a luta do educador pelo reconhecimento de sua identidade
profissional, seja através da instituição de classe (o sindicato), da sociedade, da
instituição familiar, da instituição escolar, e das políticas públicas, como a gramática
Moral dos conflitos sociais. Nesse sentido, Honneth argumenta que esta luta social por
reconhecimento deve ser entendida como “o processo prático no qual experiências
individuais de desrespeito são interpretadas como experiências cruciais típicas de um
grupo inteiro, de forma que elas possam influir, como motivos diretores da ação, na
exigência coletiva por relações ampliadas de reconhecimento” (HONNETH, 2009, p.
257).
Sua obra traz um estudo sistemático das três formas de reconhecimento: o amor,
o direito e a solidariedade. Na primeira, o amor, permite ao sujeito uma confiança em si
mesmo, influenciando diretamente na auto-realização pessoal; na segunda, o direito, o
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indivíduo é reconhecido como autônomo e moralmente responsável, desenvolvendo
uma relação de auto-respeito; na terceira, a solidariedade, a pessoa é reconhecida como
digna de estima social. Dessa forma, a teoria aponta que a esses três exemplos de
reconhecimento, há três formas de desrespeito respectivamente: a violação, a privação
de direitos e a degradação. É em resistência a essas formas de desrespeito que se
desencadeiam os conflitos sociais, considerando-se, por exemplo, a luta por
reconhecimento

de

identidade

profissional

uma

resposta

verdadeiramente

emancipadora.
Considerações finais
A formação da identidade pessoal do sujeito tem origem nas relações amorosas,
lá na base familiar (WINNICOTT, 1982) e, consequentemente, o fortalecimento das
bases para a formação da identidade profissional. A escolha da profissão vai reforçar as
bases da construção da identidade profissional, que não é descolada da identidade
pessoal. Esta escolha pressupõe-se independer da idade e contexto social que está
inserido o sujeito. Vê-se que não é possível considerar a identidade como algo acabado,
ela se reconstrói ou se resignifica a partir dos embates sócio/políticos do cotidiano
social e profissional do sujeito. E nesse aspecto, é possível construir e/ou reconstruir o
sentido e o significado da profissão, assim como, os seus propósitos.
A identidade profissional do educador, muitas vezes tolhida por elementos
sociais que durante o processo de luta acabam utilizando a violação, a privação de
direitos e a degradação como forma de controle e manutenção de poder, fica abalada
subjetivamente, justamente por não ser reconhecida social e politicamente. Com isso, o
sujeito adoece, provocando uma série de desencantos, refletindo negativamente no
sentido e no significado de suas memórias. Na eventual crise que perpassa o sistema
educativo, lutar por tal reconhecer contribuirá com possibilidades por melhores
condições de trabalho, de vida e de um sistema de educação inspirado nos clássicos
gregos. Como forma de reconhecimento, se faz necessário condenar os princípios que
Honneth chama de: a violação, a privação de direitos e a degradação.
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E nesse processo histórico de construção e reconstrução identitária, estão as
memórias do educador. E para melhor compreendermos o processo de formação de
identidade profissional é essencial o resgate dessa memória. Comparada a deusa
Mnemosyne. Pois é na memória que cresce a história de acordo com a sabedoria grega.
Sua função maior era salvar o passado para servir o presente e o futuro, tendo como
significado, a liberdade do homem.

E nesse contexto em que se discute o

reconhecimento como possibilidade de reconstrução do atual modelo educacional,
enfrenta uma grande crise, torna-se essencial trazer para o foco das discussões e dos
conflitos, elementos como: a instituição de classe, a sociedade, a instituição familiar, a
instituição escolar e as políticas públicas. Pré-requisitos que resgatarão e fortalecerão os
sentimentos de luta e de amor pela profissão e pelo compromisso social que tem o
educador.
É visto que se deseje e lute para que a profissão do Ser educador se construa a
partir de um processo histórico social. Em suas mais diferentes culturas e épocas. Que, a
cada tempo e espaço, o sujeito teça seus significados no plano pessoal e no profissional
com vistas ao coletivo. Como foi na Paidéia grega, uma cultura formadora de homens
na sua integralidade. A dualidade corpo e espírito, influenciando todo um modelo de
educação ocidental. Porque para os gregos o homem era o mais importante. A Paidéia
caracterizava-se pela busca da formação integral e individual do Ser. Para que este
pudesse interferir na organização política e social da Polis3058. A ideia principal foi
colocar o homem a par de todo o conhecimento necessário, para alcançar a harmonia
consigo mesmo e com a comunidade.

3058

A Polis era o modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período

clássico, vindo a perder importância durante o domínio romano. Devido às suas características, o termo
pode ser usado como sinônimo de cidade. As poleis, definindo um modo de vida urbano que seria a base
da civilização ocidental, mostraram-se um elemento fundamental na constituição da cultura grega, a ponto
de se dizer que o homem é um "animal político". A Polis é a Cidade, entendida como a comunidade
organizada, formada pelos cidadãos, isto é, pelos homens nascidos no solo da Cidade, livres e "iguais"
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Polis).
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Tal harmonia está diretamente ligada às três formas de reconhecimento que
Honneth traz em sua teoria: o amor, o direito e a solidariedade. Essa perspectiva
configura o reconhecimento como um fator primordial, corroborando na formação
identitária profissional e na prática pedagógica responsável do educador. Remodelandose constantemente a partir de seus conflitos e lutas. Na perspectiva de Honneth entendese que os sujeitos sociais, na eminência de desenvolverem um autorreconhecimento
positivo e saudável, precisam ter direitos proporcionais, para que possam ampliar a
concepção de justiça social. Nesse caso, sem a influência patológica oriunda dos
tirocínios de desrespeito. Porque à prática do reconhecimento, corresponde sempre a
uma forma positiva de autorreconhecimento.
Assim, expor as (im) possibilidades que determinam os processos de
reconhecimento de identidade profissional do educador, nesse contexto social marcado
por conflitos sociais, tem como relevância social e científica, a possibilidade de
desenvolver práticas conscientes e responsáveis. Tendo em vista, que a nossa conjuntura
sócio/econômica

caminha

com

maior

intensidade

para

um

comportamento

individualista, narcisista e materialista.
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ABSTRACT
This paper has pointed out some elements that mark the conflicts that (im) possible the
recognition of professional identity in the memories of the educator, located on the
theory “Struggle for Recognition" in Honneth. Approaching the issue with this the or
suggests new possibilities for educational practice in the current socio/educational.
For the practice of recognition always corresponds to a positive self-relacionament.
Keywords: Professional Identity, Memory, Recognition.
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