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A formação da identidade intersubjetiva através do reconhecimento 
pela teoria de Axel Honneth dentro de um espaço de reconhecimento, 
os conselhos municipais. 

O método utilizado é o dialético que permite uma reflexão acerca das 
contradições dos fenômenos estruturais da sociedade. Tendo como 
procedimento o uso da pesquisa bibliográfica, especialmente a revisão 
das obras de Axel Honneth, além de outros autores da temática. 

O reconhecimento é uma questão ética, ligado à ideia de realização 
plena de uma boa vida. Assim, os conselhos passam a serem 
entendidos, sob a ótica da teoria de Honneth, como um espaço onde 
ocorre o conflito por reconhecimento dos sujeitos através de seus 
interesses, valores e demandas, tornando-se local de construção e 
valorização da identidade. Em especial, na esfera da solidariedade 
constroem-se as identidades coletivas no confronto entre as 
propriedades e valores dos diversos grupos sociais. 

 

Demonstrar como os conselhos podem ser espaços de reconhecimento 
onde os indivíduos tem a possibilidade de construir igualmente e 
positivamente as suas identidades individuais e coletivas. 

O reconhecimento para Honneth traduz-se como uma forma de 
restaurar as relações distorcidas entre os sujeitos e evitar as patologias 
sociais. Isso acontece na forma de um conflito por reconhecimento 
entre os indíviduos, que através dessa luta dialética constroem suas 
identidades, sendo assim uma categoria moral fundamental. Assim, 
foi possível identificar analiticamente a formação da identidade 
intersubjetiva em três esferas distintas de reconhecimento, a do amor, 
do direito e da solidariedade. Como, demonstrado no quadro sinótico 
a seguir: 
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