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Fórum Justiça

Sistema de Justiça

Redistribuição Reconhecimento



Fórum Justiça

Segundo imperativo 
categórico:

KANT

PAUTA

PROGRESSISTA

DIREITOS 
HUMANOS

categórico:

“age como se a 
humanidade existente em 
ti e nos outros fosse 
sempre um fim em si 
mesmo e nunca um meio 
para algo.”



Fórum Justiça

REDISTRIBUIÇÃOREDISTRIBUIÇÃO

- desigualdade material
- classes sociais



Fórum Justiça

REDISTRIBUIÇÃOREDISTRIBUIÇÃO

POBRE
x

EMPOBRECIDO



Fórum Justiça

RECONHECIMENTORECONHECIMENTO
Afirmação de si comoAfirmação de si como

Autoconsciência
vida do espírito



Fórum Justiça

RECONHECIMENTORECONHECIMENTO

AUTOCONSCIÊNCIAAUTOCONSCIÊNCIA

1. Reconhecimento como afeto: AMOR;

2. Reconhecimento como igualdade: LEGALIDADE;

3. Reconhecimento como diferença: SOLIDARIEDADE.



Fórum Justiça

RECONHECIMENTORECONHECIMENTO

- A injustiçainjustiça é, antes de tudo, uma experiência 
pessoal;

- A afirmação da identidade própria e a 

Axel Honneth

- A afirmação da identidade própria e a 
possibilidade de realização pessoal depende do 
reconhecimento que os outros fazem de você.

SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES AFETIVAS:

1. Amor: AUTOCONFIANÇA.
2. Legalidade: AUTORESPEITO.
3. Solidariedade: AUTOESTIMA.



Fórum Justiça

DILEMA:

Redistribuição: igualdade
x

Reconhecimento: liberdadeReconhecimento: liberdade

NEGAR E AFIRMAR AS 
ESPECIFICIDADES AO 
MESMO TEMPO...



Fórum Justiça

DILEMA 2:

Reconhecer significa 
aquiescer aquele modo 

de vida?de vida?

Numa democracia há diferentes 
concepções de vida boa, podendo todas 
ser igualmente legítimas...



Fórum Justiça

REDISTRIBUIÇÃO + RECONHECIMENTOREDISTRIBUIÇÃO + RECONHECIMENTO

- A distribuição justa de bens e recursos torna 
possível o respeito próprio e a autoestima;

- Como reconhecer estilos de vida que você não 

Nancy Fraser

- Como reconhecer estilos de vida que você não 
concorda com eles por lhe parecerem 
inapropriados?

IDENTIDADE OU STATUS??

A afirmação de uma identidade socialmente 
reconstruída pode gerar os seguintes problemas:

- massificação;
- opressão intragrupal;
- simplificação excessiva.



Fórum Justiça

MODELO DO STATUSSTATUS

Reconhecimento não da identidade do 
grupo, mas da capacidade de seus 
integrantes de atuarem como parceiros 

Nancy Fraser

integrantes de atuarem como parceiros 
plenos na interação social.

-Não se trata de valorização do estilo de vida, mas 
de negação de qualquer tipo de subordinação 
moral, política, jurídica e econômica.

PRINCÍPIO DA PARIDADE PARTICIPATIVA



Fórum Justiça

Sistema de Justiça

Redistribuição Reconhecimento

Participação



Fórum Justiça

- REDISTRIBUIÇÃO

- RECONHECIMENTO

- PARIDADE DE PARTICIPAÇÃO

PAUTA

PROGRESSISTA

AUTONOMIA

- CAPACIDADE DECISÓRIA
- IGUAL VALOR MORAL
- AMPLIFICAÇÃO DAS VOZES



Fórum Justiça

Como fazer do Sistema de 
Justiça um meio de 

redistribuição, 
reconhecimento ou busca 

de paridade participativa??de paridade participativa??



Sólo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente,

Que la reseca muerte no me encuentre
Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Leon Giéco



OBRIGADO A TODAS E TODOS.

AQUELE ABRAÇO!

PROF. JOSÉ RICARDO CUNHA

e.mail: jr-cunha@uol.com.br


