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PreFáCio

O livro Da Crítica ao Reconhecimento: A Teoria da Justiça na Teoria Crítica 
de Thiago Aguiar Simim é a introdução mais completa e rigorosa ao pensa-
mento de Axel Honneth em língua portuguesa. Nele Thiago Simim apresenta 
as bases conceituais da teoria crítica desenvolvida pela Escola de Frankfurt e 
seus desdobramentos para uma teoria da justiça. Reconstrói o debate entre 
liberais e comunitaristas, e os aportes da teoria de John Rawls, para depois 
delinear os principais desafios de Honneth em sua tarefa de contribuir para 
aquele debate sobre justiça. Ao passo que apresenta o desafio de Honneth 
em se assumir como o herdeiro da Escola de Frankfurt, devendo por isso 
confrontar questões como o diagnóstico do tempo presente teleologicamente 
direcionado à emancipação, o aporte crítico e reconstrutivo da teoria crítica, 
as contribuições do marxismo e seus limites.

Como afirma Simim em seu livro, a crítica central de Honneth ao desen-
rolar da teoria crítica centra-se no universalismo ético e no déficit empírico, 
sociológico e histórico, de seus enunciados; e no déficit normativo e inter-
pretativo ligado às concepções de filosofia política e de teoria da justiça. De 
um lado, Rawls embasa a teoria da justiça na existência do sujeito da posição 
original, sem fornecer pistas antropológicas que o referenciem. Honneth por 
sua vez busca contextualizar a base da teoria da justiça rawlsiana no homem 
ocidental marcado pela experiência democrática.

Por um lado, o livro ressalta a importante contribuição de Honneth, 
sobretudo na formulação do deslocamento da desigualdade social, de sua posi-
ção marginal e excepcional, a que é relegada nas teorias liberais e procedimen-
tais, para reposiciona-la no centro da análise da teoria da justiça.  Ao mesmo 
tempo, avança em relação ao comunitarismo no sentido de perceber que a 
consideração dos contextos na formulação de uma teoria da justiça não preci-
sa ser feita as custas da aceitação do relativismo. E nesse caso, a reconstrução 
normativa das pretensões de validade pressupostas e utilizadas no âmbito da 
interação comunicativa permite a referência a padrões morais comuns.
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Por outro lado, Simim não se furta à tarefa de refletir criticamente sobre 
as aporias da teoria honnethiana. Em primeiro lugar, fundamenta a crítica ao 
abandono do caminho traçado pela teoria a partir do conceito de reconhecimen-
to e de sua ligação com lutas sociais de ação coletiva, redimensionando o papel 
do conflito na compreensão da eticidade social. Simim, acompanhando outros 
críticos, reforça o problema nos desdobramentos da obra de Honneth nos quais 
se abandona a categoria “luta” como chave explicativa do reconhecimento como 
resultado de conflitos, em favor de uma leitura que prioriza a reconciliação.

Depois Simim aprofunda essa crítica a partir da delimitação do reconhe-
cimento ao âmbito institucional, o que faz com que esse conceito perca força 
como chave explicativa das potencialidades de emancipação social, podendo 
eventualmente se prestar a uma leitura conservadora que parte de valores e 
instituições consolidados, sem questionar as próprias possibilidades de sua 
existência e extinção.

Outra relevante crítica de Simim a Honneth, que emerge em seu texto, é 
o do pressuposto de que trocas mediadas pelo mercado gerariam cooperação e 
portanto teriam uma base moral; e do fato de Honneth não problematizar o 
por quê isto não se dá na prática. Ao contrário, as trocas mediadas pelo mer-
cado produziriam, no âmbito simbólico, modos de distinção social, e não de 
igualdade. De modo que Honneth “perde não somente a possibilidade de um 
diagnóstico de tempo adequado à práxis real, como também perde o potencial 
crítico de sua análise” (p.82 ).

De fato é grande a contribuição de Axel Honneth à compreensão teoria da 
justiça que parta das experiências de desrespeito e do sentimento de injustiça que 
elas geram, dando partida ao motor da luta por reconhecimento. Essa dinâmica 
é também relacionada à dinâmica institucional e às patologias sociais que po-
dem decorrer de um “esquecimento do reconhecimento”. De maneira que Hon-
neth contribui para uma compreensão mais profunda da injustiça, em distintos 
planos, materiais e simbólicos, individuais e coletivos, psicológicos e sociais.

E nesse sentido, é profícuo o debate entre Nancy Fraser e Axel Honneth, 
reconstruído por Simim, que sublinha a importância de perceber como as de-
mandas de redistribuição, ou seja, por igualdade material, encerram também 
demandas por reconhecimento, ou seja, passam pela construção simbólica do 
valor social. E essa construção se dá na medida em que o sentimento de injus-
tiça e desvalor saem da esfera individual, por meio da mobilização coletiva. É 
esta que permite um reconhecimento mútuo entre os membros de um movi-
mento que tem em comum a injustiça e a articulação das demandas visando a 
superação da injustiça, o que exige o reconhecimento do grupo pelos demais 
membros da sociedade. Assim, a gramática moral dos conflitos permite uma 
análise mais complexa das desigualdades.
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Mas o que Honneth deixa de esclarecer com maior detalhe é como o 
sentimento de desvalor, gerado pela experiência de dor, pode se transformar 
em um sentimento de injustiça, capaz de desencadear uma reação propositiva, 
de disputa dos sentidos de justiça em nível social. Até que ponto o desvalor 
não acabaria por reforçar o poder instituído? Isto é, em quais circunstâncias 
as experiências individuais têm a força de ser um movimento coletivo de 
transformação, e em quais outras essas experiências marcam vivências de silen-
ciamento estratégicas que são assumidas para a sobrevivência do individuo em 
contextos sociais coletivos marcados pelas desigualdades estruturais, com seu 
peso material e simbólico?

De fato a ascensão social seja econômica e/ou política tem o condão 
de transformar o olhar do outro sobre si, e gerar orgulho e autoestima. Mas 
destituído do olhar que outorga honra, dignidade, admiração, o que resta a 
esse indivíduo deixado só frente ao espelho? Será ele capaz de se reconhecer, 
de produzir uma identidade que congregue os vários eus de sua história, a 
infância pobre e invisível, até o momento em que muda-se o status social? O 
olhar do outro será a tal ponto definidor que impede que esse indivíduo, se só, 
seja capaz de distinguir a sua imagem refletida, a não ser quando vestida com 
o papel social que lhe empresta algum grau de definição? Esse indivíduo que 
ascende socialmente encontra de fato o reconhecimento existencial e sócio-
-político? Ou não consegue superar dialeticamente a tensão entre o reconheci-
mento elementar do outro como aquele que o limita e desafia, o respeita e o 
estima; e o reconhecimento recíproco e já internalizado de que o outro assim 
como eu somos iguais em dignidade?

Esse reconhecimento precário não parece ser suficiente para que sejam re-
solvidas as questões sobre a humanidade e cidadania. Ao contrário, o processo 
de reconhecimento pode em algumas circunstâncias apagar humanidade e ci-
dadania a ponto de refletir apenas a função social. O reconhecimento torna-se 
assim um processo de reificação e não de emancipação. Pensemos atualmente, 
por exemplo, no suposto surgimento de uma nova classe média a quem é dado 
o acesso a bens materiais por meio de políticas de distribuição de renda, o que 
permite que estes acessem casa própria, passagens aéreas, ensino universitário, 
ou roupas de grife, tudo antes inacessível. Esse acesso não é apenas material, 
como também simbólico e depende da gramática moral das trocas de merca-
do. Supõe-se assim que a inserção nessas trocas em nível simbólico esteja aliada 
ao valor moral da cooperação.

Corre-se o risco, no entanto, que a imagem de que as trocas de mercado 
sejam morais porque se dirigem teleologicamente a alcançar o maior bem-estar 
para o maior número de pessoas, tome como completo o ciclo de inclusão 
na sociedade, relegando as pessoas novamente ao lugar subalterno que sempre 
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lhes coube. A final, a incapacidade de superar o desconhecimento de si pró-
prio perante o espelho – a sociedade sob a qual sua imagem se reflete – será 
atribuída a uma falha pessoal, de desenho meritocrático. De certo modo, o 
silêncio é o preço a se pagar pela visibilidade. Qual seria a razão da insociabi-
lidade? Por que sendo incluído, o indivíduo abstém-se de participar e silencia, 
ou no máximo cochicha e dá um resmungo de aprovação?

Não seria essa a incapacidade revelada da sociedade de construir um reco-
nhecimento recíproco, no qual seja possível respeitar o outro enquanto outro, 
igual e livre.  Falta à dinâmica da construção do reconhecimento a luta política 
e social contra as opressões e as hierarquias que teimam em invisibilizar e enco-
brir? Quando é que o reconhecimento alarga os sentidos da liberdade e da igual-
dade, tornam esses sentidos efetivos, modificam as exigências normativas dentro 
do processo histórico? Essas e outras perguntas dirigem-se ao Brasil que acredi-
tou que somente dar acesso a consumo seria capaz de desmontar as invisibilida-
des simbólicas históricas que estão intimamente relacionadas com a perpetuação 
das injustiças sociais. Assim, no nível da ação politica, esses homens e mulheres 
brasileiros foram fadados ao silêncio e ao não reconhecimento. Esses processos, 
mesmo quando coletivos, não lhes permitem refazer as suas experiências de dor 
reflexivamente, de modo a retira-los da condição de autômatos. A dor existencial 
é maior e torna insuportável a interlocução. E esse silêncio, por sua vez, dá lugar 
ao ódio à democracia, para resumi-lo com a expressão de Jacques Rancière.

Se de fato Honneth coloca em questão o ponto de partida de Rawls sobre 
a posição original, fazendo menção ao fato de que ela só pode ser contextual-
mente pressuposta a partir da figura do homem das democracias de massa oci-
dentais, ele deixa de problematizar quais interações sociais marcam o lugar no 
mundo desse homem.  Marcados pela historicidade da experiência da moder-
nidade/colonialidade e pela espacialidade das disputas de corpos que reivindi-
cam um mesmo lugar, o “homem”, “ocidental”, “moderno” é tudo menos um 
universal. Da enunciação de seu lugar, o “homem”, “ocidental”, “moderno” 
emerge como um conjunto de opressões sobrepostas umas às outras.

Nesse mesmo sentido, é necessário se pensar também como a classe, raça 
e gênero não são modos distintos de consciência de injustiça, o primeiro li-
gado à divisão social do trabalho e os outros dois ligados à identidade. A 
interpretação dessas injustiças como sobreposições que determinam e são de-
terminantes da vivência da injustiça fornece pistas de como as desigualdades 
materiais e simbólicas são vivenciadas de maneira intersecional. De modo que 
não basta a contextualização da desigualdade, mas é necessário ainda visibili-
zar as estruturas hierárquicas que a sustentam, inclusive ao próprio mercado.

Segundo Honneth, a questão da justiça deixa de ser um debate apenas sobre 
redistribuição de bens, pois visa o redimensionamento simbólico das relações 
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sociais, seja pelo mundo do trabalho ou em outras dimensões identitárias. O 
que não pode ser perdido no caminho para se explicar esse redimensionamento, 
especialmente quando se concentra o debate no nível institucional, é que em 
última instância a teoria crítica assume um compromisso ético-político com a 
perspectiva da emancipação social de grupos oprimidos por razões históricas, 
fruto da luta por reconhecimento. Assim, é preciso vigiar para que a teoria críti-
ca não deixe de ser crítica e cremos que Thiago Simim foi muito feliz ao apontar 
esses aspectos ao longo desta obra.

Assim, o leitor encontrará neste livro um aporte teórico e explicativo di-
dático, sem perder a profundidade e a capacidade analítica e reflexiva sobre a 
teoria. Thiago Simim foi capaz de apresentar Axel Honneth como esse grande 
pensador que tem contribuído para pensar a teoria social em nosso tempo, 
sem o texto assumir um tom adulador. E esta não poderia ser uma atitude 
mais respeitosa em relação ao respeitado teórico crítico e a sua obra.

MARIA FERNANDA SALCEDO REPOLÊS
Professora na Faculdade de Direito da UFMG


