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Diante do perigo, a holotúria se divide em duas: 

deixando uma sua metade ser devorada pelo mundo, 

salvando-se com a outra metade. 

 

Ela se bifurca subitamente em naufrágio e salvação, 

em resgate e promessa, no que foi e no que será. 

 

No centro do seu corpo irrompe um precipício 

de duas bordas que se tornam estranhas uma à outra. 

 

Sobre uma das bordas, a morte, sobre outra, a vida. 

Aqui o desespero, ali a coragem. 

 

Se há balança, nenhum prato pesa mais que o outro. 

Se há justiça, ei-la aqui. 

 

Morrer apenas o estritamente necessário, sem ultrapassar a medida. 

Renascer o tanto preciso a partir do resto que se preservou. 

 

Nós também sabemos nos dividir, é verdade. 

Mas apenas em corpo e sussurros partidos. 

Em corpo e poesia. 

 

Aqui a garganta, do outro lado, o riso, 

leve, logo abafado. 

 

Aqui o coração pesado, ali o Não Morrer Demais, 

três pequenas palavras que são as três plumas de um voo. 

 

O abismo não nos divide. 

O abismo nos cerca. 

(Autotomia, Wislawa Szymborska) 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivos, por um lado, investigar as relações entre Foucault e a 

Escola de Frankfurt e, por outro, discutir o legado desta corrente de pensamento através 

da reflexão acerca de sua vitalidade para o tempo presente. Num primeiro momento, 

analisamos os elementos centrais da crítica realizada por Axel Honneth, em Crítica do 

Poder, ao pensamento de Michel Foucault, articulando-a com sua análise da obra do 

chamado “círculo interno” da Escola de Frankfurt, principalmente, Adorno e 

Horkheimer. Desta maneira, entendemos que Honneth opera uma aproximação do 

pensamento foucaultiano à linhagem crítica frankfurtiana com ênfase em deficiências 

comuns que apontam para uma filiação entre os autores e, ao mesmo tempo, para sua 

insuficiência na análise da sociedade contemporânea. No segundo momento, partimos 

criticamente do ponto de vista defendido por Axel Honneth segundo o qual Foucault e 

Habermas podem ser compreendidos como desenvolvimentos rivais das idéias e 

questões propostas pela primeira geração da Escola de Frankfurt. Indicamos também 

que os pensamentos de Adorno/Horkheimer e Foucault se configuram em linhas 

paralelas de abordagem da sociedade moderna, mantendo pontos de distanciamento, ao 

mesmo tempo em que convergem no que se refere a uma análise radical que afirma a 

indissociabilidade entre crítica, razão e sociedade. Por fim, buscamos concluir nossa 

travessia focalizando a teoria social frankfurtiana e o papel que a aporia desempenha em 

sua montagem, tanto no que se refere à questão da crítica da razão tal qual Habermas a 

formula e no que tange à práxis social emancipatória da maneira como Lukács a 

compreende. Procuramos, então, encaminhar estas duas críticas através do eixo comum 

do deslocamento da aporia: ela deixa de ser o obstáculo da crítica ou a responsável pela 

danificação da reflexão crítica, sendo assim necessário que a superemos de alguma 

forma, e passa a ser concebida como a condição de possibilidade do exercício crítico, 

como a potência da crítica.  

 

Palavras-chave: Teoria Crítica, Escola de Frankfurt, Foucault, Razão e Sociedade. 

  



 
 

ABSTRACT 

 
The objectives of this work are (1) to analyze the core elements of Axel Honneth’s 

critique Michel Foucault’s thought in The Critique of Power, by linking it with his 

analysis of the work of the "inner circle" of the Frankfurt school, especially Adorno and 

Horkheimer. Thus it is understood that Honneth makes an approximation between 

Foucault's thinking and the Frankfurt School critical tradition, emphasizing common 

deficiencies that indicate an affiliation between these authors, while at the same time 

noting their failures in the analysis of contemporary society. Such a reading, despite its 

innovation in putting side by side Foucault and Habermas as rival developers of critical 

theory, is limited in not considering the reorientation in Foucault’s thought from 1978 

on, and in not identifying the notions of power and domination as problematic. These 

limitations do not preclude sustaining a convergence between Foucault's thinking and 

that of the Frankfurt school, thinking of it in a positive fashion that is not restricted to 

the limitations of its critical tools, and instead focusing on the radicality of such 

criticism, making it possible to highlight its relevance; (2) starts from the point of view 

held by Axel Honneth that Foucault and Habermas are understood as rival 

developments of the Frankfurt School, Adorno and Horkheimer in particular. We 

propose that the conduct is before the Enlightenment that departs from Habermas and 

Honneth Adorno/Horkheimer and Foucault. We conducted a rapprochement between 

Foucault and the Frankfurt School which relies initially on critical Honneth much as the 

other one, then to overcome it, showing at the same time, the common point and the 

reasons for that are not confused; (3) seek to reflect on the point from which Habermas 

and Lukács argues the obsolescence of the social criticism of the first generation 

Frankfurt School, Adorno in particular, namely the idea that the radical critique of 

rationality articulated with social analysis of capitalism would inevitably lead to an 

analytic aporia which could only be overcome by the paradigm shift within the critical 

theory. Focusing as Adorno seeks to maintain the aporetic situation of social criticism, 

we seek to resize the aporia taking it out of the record insurmountable obstacle to the 

condition of possibility of the critical exercise. 

 

 

Keywords: Critical Theory, Frankfurt School, Foucault, Reason and Society. 
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Introdução: de “Foucault e a Escola de Frankfurt” à potência da crítica 

frankfurtiana da primeira geração.  

 

O pontapé inicial para esta pesquisa foi o encontro que tivemos com a tese de 

doutorado de Axel Honneth, atual diretor do Instituto de Pesquisa Social
1
, intitulada 

Crítica do Poder. Estágios de reflexão de uma teoria social crítica. Nesta obra, 

Honneth busca realizar a história da teoria crítica partindo de Adorno e Horkheimer,  

compreendendo que, na década de 60, passou a existir uma bifurcação no interior do 

projeto da teoria crítica: de um lado, Habermas e, de outro, Foucault. Respectivamente, 

abordariam os problemas das formas de integração e dos modos de dominação das 

sociedades contemporâneas. Constituía-se, então, a condição de possibilidade para o 

nosso primeiro objeto de investigação, a saber, a vinculação entre Foucault e a Escola 

de Frankfurt. 

No entanto, apesar da primeira concordância com esta obra de Honneth, 

verificamos, logo em seguida, como ele operava essa vinculação: o pensamento de 

Foucault é concebido enquanto desenvolvimento do campo problemático aberto pela 

Escola de Frankfurt, ao mesmo tempo também como herdeiro das dificuldades 

analíticas da primeira geração. Sua conclusão é a de que “nem a Teoria Crítica de 

Adorno nem sua continuação sistêmica no âmbito da teoria do poder de Foucault nos 

proporcionam o instrumental adequado para analisar as formas de integração das 

sociedades tardocapitalistas” (HONNETH, 2009, p. 301). Para chegar a tal conclusão, 

Honneth considera Foucault um funcionalista, behaviorista e alguém que desvaloriza os 

avanços da modernidade. 

Esta avaliação se embasa na afirmação de que Foucault herda, da Escola de 

Frankfurt, algo como patologias genéticas de análise. A deficiência central, da qual as 

outras derivariam, seria a de incorrer num deficit sociológico, na medida em que 

Foucault compreende o campo social como embate entre dispositivos de poder, como a 

disciplina, e campos de saber, os quais, em ultima instância, atenderiam aos objetivos 

                                                           
1
 Trata-se do Institut für Sozialforschung, posteriormente conhecido internacionalmente como “Escola de 

Frankfurt”, termo que denota a filiação institucional de diversos membros, tais quais Adorno, Marcuse e 

Habermas. Foi criado em 1923, com o objetivo de consolidar um projeto de pesquisa interdisciplinar 

orientado pelo pensamento marxista. Em 1931, Horkheimer assumiu a direção do Escola, com Habermas 

e Honneth, dentre outros, sucedendo-o. Segundo Assoun (1991, p. 19), o termo “Escola de Frankfurt” é 

uma etiqueta que serve para marcar um acontecimento (a criação do Instituto), um projeto científico 

(intitulado de “filosofia social”), uma atitude (denominada “Teoria Crítica”) e uma corrente ou 

movimento teórico ao mesmo tempo contínuo e diverso. 



11 
 

do poder. Por exemplo, em Vigiar e Punir, a emergência das instituições disciplinares 

como a prisão, o hospital psiquiátrico e as escolas, tiveram como correlato a produção 

dos saberes pedagógicos, psicológicos, psiquiátricos, jurídicos etc. O deficit estaria 

justamente em prescindir, nesta reflexão social, da dimensão da experiência dos sujeitos 

inseridos nessa dinâmica. Isto levaria Foucault a incorrer num funcionalismo orientado 

historicamente, pois para ele as mudanças históricas ocorridas no tecido social seriam 

vistas apenas sob a ótica da otimização do poder; numa descrição behaviorista da 

subjetividade, pois em sua genealogia do sujeito moderno são os procedimentos 

coativos externos que produzem sujeitos adequados a um sistema social, no caso da 

disciplina, fabrica-se sujeitos dóceis e úteis; por fim, acompanhando Habermas, 

Honneth argumenta que Foucault entende a modernidade de maneira unidimensional, 

isto é, apenas enquanto processo no qual a dinâmica subjacente de incremento das 

formas de poder se intensifica. 

Guiados por certo incômodo diante desta operação de vinculação, procuramos 

problematizá-la a partir de uma análise minuciosa destes argumentos que permitiram 

Honneth tornar tal conclusão sustentável. Em primeiro lugar, partindo do ponto de vista 

segundo o qual a obra de Foucault é bastante ampla, tratamos de compreender qual era 

o Foucault que servia de objeto de investigação para Honneth. Chegamos à conclusão 

de que se tratava mais especificamente da genealogia foucaultiana. Ou seja, era este 

período
2
, de 1968 até 1976, aproximadamente, onde Foucault procurou analisar 

detidamente as relações de poder e os campos de saber, o alvo das críticas e análises em 

Crítica do Poder.  

A amplitude de nosso título – Razão e sociedade: da Crítica do Poder à potência 

da crítica – é, em verdade, uma estratégia utilizada por nós no sentido de desvencilhar e 

desprender nossa pesquisa do encontro entre o Foucault genealógico e a leitura realizada 

                                                           
2
 Essa linguagem de periodização do pensamento foucaultiano foi consagrada por Dreyfus e Rabinow 

(2010), para os quais, por exemplo, a genealogia adviria do fracasso da arqueologia. Os autores, deste 

modo, realizam uma divisão tripartite da obra de Foucault: a arqueologia do saber da década de 60, a 

genealogia do poder da década de 70 e a ética do sujeito da década de 80. Esta periodização serve de base 

para Honneth, em Crítica do Poder (cf. o prefácio à segunda edição alemã). Embora não tenhamos 

discutido este ponto ao longo do trabalho, vale ressaltar que não concordamos com tal periodização. 

Concebemos, de maneira diversa, que o fio condutor das análises foucaultianas é o sujeito, tal como ele se 

constitui enquanto objeto de através das formas de saber possível e das matrizes normativas de 

comportamento, além da maneira pela qual ele se constitui a si mesmo enquanto sujeito. Arqueologia, 

genealogia e ética são mais dimensões de análise daquilo que Foucault nomeou como “foco de 

experiência” (FOUCAULT, 2010a, p. 4). A este respeito, ver também Davidson (1988) e a publicação 

tardia do curso de Foucault de 1970-71, Lições sobre a vontade de saber (FOUCAULT, 2011c), onde o 

filósofo francês realiza um estudo no qual saber, verdade e conhecimento se entrelaçam enquanto 

dimensões de análise acerca da sexualidade. 
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por Honneth. Desvencilhar deste encontro pois corríamos o risco de, ao contrapor a 

crítica efetuada por Axel Honneth, em Crítica do Poder, à nossa leitura de Foucault, 

exercermos uma espécie de defesa. Neste âmbito, nossa pesquisa se resumiria ao 

conflito de opinião acerca de um debate que passa muito longe de nós, geográfica e 

cronologicamente. Assim, corríamos o risco de produzir uma pesquisa como advogados 

de Foucault frente às acusações ilegítimas de Honneth. 

Por outro lado, tratou-se também de desprender nossas preocupações deste 

encontro, o que significou propor algo para além destes termos contraditórios. Tal 

defesa de Foucault deu lugar, assim, a uma outra proposta de entender os pontos de 

aproximação entre Foucault e a Escola de Frankfurt, para além da leitura que os 

restringiam às deficiências de análise em comum. Do encontro entre Foucault e a Escola 

de Frankfurt, fomos conduzidos ao campo de investigação acerca do problema das 

relações entre razão e sociedade, no qual estes autores se inscrevem. 

Desta forma, ao dizer, no título, razão e sociedade estamos então propondo que 

Foucault e a Escola de Frankfurt se vinculam sobretudo a partir de um mesmo solo 

problemático que diz respeito à análise da racionalidade e dos efeitos de poder a ela 

ligados. Trata-se de algo bastante próximo ao que McCarthy (1994, p. 243) chamou de 

“crítica da razão impura”, isto é, a racionalidade entendida como contaminada pela 

história e pelo poder. Refere-se, também, a uma modalidade de análise social cuja 

efetivação é indissociável de uma crítica da Razão
3
. 

A Razão é compreendida não como racionalidade de alguma coisa, como um 

atributo de um sujeito ou uma abstração universal, mas como, na esteira das análises de 

Weber e Marx, “um todo original e que não comporta alternativas, como um todo que 

caracteriza uma ‘postura de vida’, um ‘modo de vida peculiar’” (LÖWITH, 1997, p. 

19). A Razão implica a produção de um certo modo de viver. Ela é um “movimento 

instaurador de formas de vida” (SAFATLE, 2011, p. 85). Faz parte da própria dinâmica 

da racionalidade moderna a sua conversão em modos de dominação social. Em 

                                                           
3
 O fato de não referenciarmos a proposta de Honneth de recuperar o legado da teoria crítica para o século 

XXI sob a forma das análises das patologias sociais da razão, o que significa, em resumo, “uma teoria da 

razão enquanto diagnóstico de patologias sociais” (HONNETH, 2008, p. 395), deve-se ao modo como 

esta mudança no estatuto da crítica é realizada. Honneth pressupõe o ideal normativo de vida boa como 

regulador e possibilitador destas análises das patologias sociais. No final do segundo capítulo, 

procuramos discutir como Foucault atualiza de outra maneira os princípios fundamentais da crítica 

pensada por Horkheimer em Teoria Tradicional e Teoria Crítica: a orientação para a emancipação, o 

diagnóstico do presente e o comportamento crítico. Além disso, consideramos que em Adorno e Foucault 

tal ideal normativo se encontra de certo modo ausente. No terceiro capítulo, procuramos demonstrar como 

é justamente a ausência deste fundamento normativo, que constitui a aporia ou a contradição 

performativa, segundo Habermas, que garante a radicalidade da crítica em Adorno. 
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Foucault, este movimento reflexivo aparece como análise dos dispositivos, isto é, das 

racionalidade especificas, como a psicológica, psiquiátrica, médica, punitiva, escolar 

etc. Já em Adorno e Horkheimer, trata-se do processo de conversão da razão em seu 

contrário, a dominação, através da racionalidade instrumental ou da Indústria Cultural, 

por exemplo. Nestes autores, a crítica da razão pressupõe a análise social e vice-versa. 

Razão e sociedade marca, portanto, neste trabalho, a nossa proposta de 

vinculação entre Foucault e a Escola de Frankfurt. Assim, o trabalho de Honneth, 

Crítica do Poder, constitui nosso ponto de partida, na medida em que nos forneceu 

nosso primeiro objeto de estudo, a saber, dos possíveis vínculos entre o pensamento 

foucaultiana e a primeira geração frankfurtiana. Entretanto, buscamos ir além deste 

primeiro objeto. 

Mais do que propor outra forma de vinculação, pomos em destaque a avaliação 

da conclusão de Honneth segundo a qual nem Adorno nem Foucault nos fornece 

instrumental capaz de analisar as sociedades contemporâneas. Nossa aproximação 

destes autores visa, portanto, não uma defesa advocatícia, mas sim a reafirmação de sua 

atualidade através do foco na radicalidade de análise. Pouco a pouco, os problemas da 

modernidade e do Iluminismo passam a ter maior destaque em nosso trabalho. Para nós, 

existe algo como uma “convergência programática” no que se refere à análise da razão e 

do Iluminismo em Adorno, Horkheimer e Foucault. Ou, podemos dizer, uma paralela 

convergência: ao mesmo tempo em que se aproximam, também se tensionam, não 

deixando que esta convergência se torne uma fusão pacífica, tampouco permitindo 

afastá-los em demasia.  

Se com relação à nossa proposta de vinculação entre Foucault e a Escola de 

Frankfurt usamos criticamente a expressão crítica da razão impura de McCarthy, no 

que se refere ao problema da atualidade da reflexão da primeira geração frankfurtiana, 

em especial a teoria social frankfurtiana, é a noção de campos de força, cunhada por 

Martin Jay (2003), historiador da Escola de Frankfurt, que se põe como inspiração. 

Através deste recurso conceitual, problematizamos a composição do pensamento 

adorniano visando trilhar caminho para além daquele que afirma ser necessário e 

inevitável a reformulação e abandono de determinados pressupostos fundamentais ao 

exercício da crítica adorniana.  

Assim, a parte final deste trabalho dedica-se ao estudo do principal ponto a partir 

do qual se afirma a inatualidade da primeira geração frankfurtiana, isto é, a condição 

aporética de seu pensamento. Buscamos, então, refletir acerca do ponto nodal das duas 



14 
 

principais críticas que se levantaram contra seu pensamento: a que veio da matriz 

marxista ortodoxa de Georg Lukács, cuja afirmação de base era de que o pessimismo 

social frankfurtiano é próximo ao gozo estético de alguém que vislumbra a barbárie na 

civilização pela janela de um quarto luxuoso, localizado no “Grande Hotel Abismo”; a 

outra veio de Habermas e diz respeito a como a radicalidade da crítica da razão em 

Adorno passa do ponto e se torna inexequível. Isto é, ao entender que o próprio 

exercício racional contém germes de dominação, Adorno poria em risco a serventia da 

crítica, no sentido de que o fundamento que viabiliza a crítica estaria, desta forma, 

danificado, prejudicado. Na parte final, saímos do nosso primeiro objeto (referente aos 

modos de vinculação entre Foucault e a Escola de Frankfurt) e nos direcionamos à 

atualidade da crítica social adorniana, buscando apontar sua atualidade através da 

análise da aporia no interior do pensamento social adorniano. Isto significa pôr a aporia 

como elemento fundamental no campo de forças da teoria crítica. 

Nosso trabalho está estruturado na forma de três capítulos, além da introdução e 

da conclusão:  

O primeiro capítulo – Michel Foucault e a Escola de Frankfurt: reflexões a 

partir da obra Crítica do Poder, de Honneth
4
 – cujo objetivo é analisar os elementos 

centrais da crítica realizada por Axel Honneth ao pensamento de Michel Foucault, 

articulando-a com sua análise da obra do chamado “círculo interno” da Escola de 

Frankfurt, principalmente, Adorno e Horkheimer. Desta maneira, entende-se que 

Honneth opera uma aproximação do pensamento foucaultiano à tradição crítica 

frankfurtiana com ênfase em deficiências comuns que apontam para uma filiação entre 

os autores e, ao mesmo tempo, para sua insuficiência na análise da sociedade 

contemporânea. Tal leitura, contudo, em que pese sua inovação em pôr lado a lado 

Foucault e Habermas enquanto desenvolvimentos rivais da Teoria Crítica, é limitada 

tanto cronologicamente, por não levar em consideração a reorientação realizada por 

Foucault a partir de 1978, quanto por identificar problematicamente as noções de poder 

e dominação. Esta limitação não inviabiliza, entretanto, manter o gesto de convergência 

entre o pensamento foucaultiano e a Escola de Frankfurt, pensando-o através de uma via 

positiva, que não se restrinja às limitações das suas ferramentas críticas, mas que, ao 

contrário, ao focalizar a radicalidade de tal crítica torne possível destacar a sua 

atualidade. 

                                                           
4
 Este capítulo foi parcialmente publicado em Trans/Form/Ação, Marília, v. 35, n. 3, p. 157-188, 

Set./Dez., 2012. 
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O segundo capítulo – Crítica, razão e sociedade: convergência e paralelismo 

entre as obras de Foucault e Adorno/Horkheimer – parte criticamente do ponto de vista 

defendido por Axel Honneth, segundo o qual Foucault e Habermas podem ser 

compreendidos como desenvolvimentos rivais das idéias e questões propostas pela 

primeira geração da Escola de Frankfurt. Procuramos analisar criticamente a 

aproximação estabelecida por Honneth entre Adorno/Horkheimer e Foucault com a 

finalidade de apontar respostas possíveis à avaliação de Honneth acerca do modelo de 

crítica social presente na obra de Foucault. Em seguida, propomos que, apesar da 

pertinência dessas críticas e das respostas que elas ensejam, é a conduta diante do 

Iluminismo que divide e afasta os desenvolvimentos rivais da teoria crítica 

(Habermas/Honneth, por um lado, Adorno/Horkheimer/Foucault, por outro). Ao 

defender esta hipótese, buscaremos também indicar que os pensamentos de 

Adorno/Horkheimer e Foucault se configuram em linhas paralelas de abordagem da 

sociedade moderna, mantendo pontos de distanciamento, ao mesmo tempo em que 

convergem no que se refere a uma análise radical que afirma a indissociabilidade entre 

crítica, razão e sociedade: trata-se de uma paralela convergência. Ademais, procuramos 

sustentar que Foucault atualiza os princípios básicos da teoria crítica, a saber, o 

diagnóstico do presente, a orientação para a emancipação e o comportamento crítico, 

colocando-se como alternativa no interior da linhagem franfkurtiana.  

O terceiro capítulo – A aporia e seus destinos: a primeira geração e os 

problemas da crítica da razão e da práxis social emancipatória – no qual buscamos 

concluir nossa travessia, iniciada com a leitura de Crítica do Poder, focalizamos a 

aporia compreendendo de que maneira ela atua na montagem da crítica social 

frankfurtiana, tanto no que se refere à questão da crítica da razão tal qual Habermas a 

formula e quanto no que tange à práxis social emancipatória da maneira como Lukács a 

compreende. Procuramos, então, encaminhar estas duas críticas através do eixo comum 

do deslocamento da aporia: ela deixa de ser o obstáculo da crítica ou a responsável pela 

danificação da reflexão crítica, sendo assim necessário que a superemos de alguma 

forma, e passa a ser concebida como a condição de possibilidade do exercício crítico
5
, 

                                                           
5
 Cumpre observar a presença oculta de Derrida (1996), enquanto inspiração, nesta nossa argumentação. 

Foi através do livro dele intitulado Apories que vislumbramos a possibilidade de compreender a aporia de 

uma outra maneira, isto é, “diferente da significação usual onde ‘aporia’ é simplesmente uma constatação 

de duas premissas contraditórias. A aporia derridiana não é uma ferramenta crítica, tampouco um abrigo 

para paradoxos. Ela é a condição de possibilidade para o pensamento” (BORGES, 2007, p. 24). A devida 

compreensão desta obra e deste autor ainda nos escapa no momento desta escrita, contudo consideramos 
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como a potência da crítica. Este tema, que aparece no final do primeiro e do segundo 

capítulo, retorna de maneira central neste terceiro. No que se refere à Habermas, a 

aporia em Adorno pode ser compreendida como a possibilidade de uma crítica radical à 

racionalidade que busca uma relação específica com o objeto. Com relação à Lukács, o 

problema da práxis social emancipatória em Adorno é complexificado não apenas pelo 

abandono da possibilidade de o proletariado operar a negação determinada no interior 

do capitalismo, mas também por deixar de pressupor uma dominação pessoal, utilitária; 

trata-se, desta forma, da proposição de uma dominação social sem sujeito.  

É importante sublinhar que, ao decorrer de todos os capítulos, fazemos 

referência a determinados autores que não são oficialmente considerados como 

pertencentes à Escola de Frankfurt, tais quais Ulrich Beck, Giorgio Agamben, Robert 

Kurz, Moishe Postone, Daniel Bensaïd, Antoine Artous, Jean-Marie Vincent, dentre 

outros. Isso se deve ao fato de que a nossa proposta de vinculação de Foucault à matriz 

frankfurtiana na verdade nos possibilitou entendê-la menos como uma escola de 

pensamento cujos pensadores poderiam se filiar e mais como um campo problemático 

referente às sociedades contemporâneas e sua crítica radical sustentada pelo diagnóstico 

orientado pela emancipação do estado vigente. Na entrada do século XXI, a teoria 

crítica precisa reafirmar sua condição frointeiriça, interfacetária. Em 1931, Horkheimer 

chamou isso de materialismo interdisciplinar. 

Desta forma, entendemos essa pesquisa não como uma tomada de partido diante 

da querela filosófica entre Foucault e Habermas ou Honneth, mas sim como a 

viabilidade de revitalizar a radicalidade da crítica da primeira geração frankfurtiana 

através do questionamento de determinada leitura que é feita acerca deles e, sobretudo, 

pela aproximação de autores que elaboram, a partir da crítica radical, o diagnóstico do 

presente. Em uma palavra, para nós, a crítica social frankfurtiana é, ao mesmo tempo, 

aporética e urgente, impossível e necessária, inatual e contemporânea. A manutenção de 

seu legado crítico-radical é uma das garantias da vitalidade da teoria crítica no século 

XXI. 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
importante observá-la a fim de sustentar que este deslocamento conceitual da aporia não é um gesto 

inédito e nem carente de fundamentação.  
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Capítulo 1. Michel Foucault e a Escola de Frankfurt: reflexões a partir da obra 

Crítica do Poder, de Axel Honneth. 

 

 Este capítulo procura expor e discutir os elementos centrais da crítica realizada 

por Honneth ao pensamento de Michel Foucault, visando o tema da vinculação entre 

este e a primeira geração da Escola de Frankfurt, especificamente Adorno e 

Horkheimer. Para este fim, partimos do livro Crítica do poder
6
 (Kritik der Macht: 

Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie), tese de doutoramento de Axel 

Honneth, no qual se defende a pertença de Foucault à matriz filosófica frankfurtiana. 

Nosso foco é, portanto, a avaliação, feita por Honneth, do pensamento de Foucault e sua 

proposta de inscrição deste na teoria crítica.  

Em primeiro lugar, exporemos e problematizaremos o contexto da obra de 

Honneth, Crítica do poder, como meio de entender a dinâmica da própria teoria crítica 

em relação à mudança de preocupações no que se refere à passagem da primeira, da 

segunda e da terceira geração da Escola de Frankfurt e de como o próprio Honneth se 

inscreve nesta última.  

 Em segundo, procuraremos esboçar de que maneira, a partir da noção de deficit 

sociológico, a crítica de Honneth a Foucault se vincula à crítica que ele faz a Adorno e 

Horkheimer. Para fundamentar este ponto de vista, utilizaremos dois textos: o primeiro 

capítulo de Crítica do Poder intitulado A ideia original de Horkheimer: o deficit 

sociológico da Teoria Crítica e  o artigo Teoria Crítica, escrito como forma de 

apresentação das ideias da Escola de Frankfurt e cuja reflexão está centrada em como o 

próprio Honneth concebe a primeira geração e seus respectivos problemas, deixando 

claro quais são os eixos de análise que se põem como matéria-prima para a crítica ao 

pensamento de Foucault.  

Em ambos os textos, o argumento central de Honneth é que existe um deficit 

sociológico nas análises da primeira geração da Escola de Frankfurt na medida em que 

descrevem a sociedade como um sistema no qual há, de um lado, as estruturas 

econômicas e seus imperativos e, de outro, o processo de socialização do indivíduo, sem 

considerar nenhum ponto de mediação, nem levar em conta a ação social ou a 

experiência dos próprios indivíduos nos processos de dominação. Este deficit faria com 

                                                           
6
 Utilizaremos a versão traduzida para o espanhol, cujo título é Crítica del poder: fases en la reflexión de 

una Teoria Crítica de la sociedad, traduzida por Germán Cano, publicada em 2009 pela Machado Libros. 

Em alguns momentos, para ajudar na tradução dos trechos que citamos, utilizamos também a edição 

americana, The Critique of Power: reflective stages in a critical social theory, traduzida por Kenneth 

Baynes, publicada em 1991 pela MIT Press.  
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que Adorno e Horkheimer empreendessem suas análises num “nível funcionalista”, ou 

seja, entendessem, por exemplo, as dimensões da cultura e da socialização como tendo 

unicamente por finalidade a imposição do imperativo capitalista de “valorização do 

valor”, para usar uma expressão de Marx (1988, p. 125).  

Esta ideia de funcionalismo ou de nível funcionalista de análise, que será, em 

seguida, um dos eixos da crítica de Honneth a Foucault, é, ainda em relação à primeira 

geração da Escola de Frankfurt e mais diretamente a Adorno e Horkheimer, a base para 

outros desenvolvimentos críticos que apontam para: a presença de um reducionismo 

funcionalista do processo histórico; a centralidade do paradigma da dominação da 

natureza que compreende apenas uma modalidade de ação social; e, por fim, a 

insuficiência em considerar as realizações progressistas devido a uma crítica radical da 

razão. 

Após expor os pontos centrais da crítica de Honneth a Adorno e Horkheimer, 

focalizaremos a obra Crítica do Poder, em especial o capítulo 6, intitulado “A teoria da 

sociedade de Foucault: uma dissolução teórico-sistêmica da Dialética do 

Esclarecimento”. A crítica aí esboçada tem como alvo especificamente o período 

genealógico de Foucault, cronologicamente situado de meados de 1968 até 1976, 

aproximadamente, no qual o tema central são as relações poder-saber. Para Honneth, 

Foucault enfrentaria, através daquilo que compreende como dissolução teórico-

sistêmica da obra de Adorno e Horkheimer, as mesmas dificuldades destes.  

Desta maneira, exporemos as deficiências em comum apontadas por Honneth, 

quais sejam: o funcionalismo orientado historicamente, a relação entre poder e coerção 

vista a partir de uma espécie de behaviorismo e a desvalorização da ordem jurídica face 

ao processo de intensificação sistêmica do poder. É importante apontar como, 

principalmente no que se refere a este último ponto, Honneth está muito próximo das 

formulações da chamada “segunda geração” da Escola de Frankfurt, sobretudo no que 

se refere ao diagnóstico do presente divergente com relação à “primeira geração”: a 

introdução de um elemento contraditório no processo histórico da modernidade, visto 

não apenas como oriundo de um processo subjacente de racionalização, mas também 

como possuidora de uma dimensão comunicativa, orientada para o consenso. Há, neste 

particular, tanto em Honneth quanto em Habermas, a necessidade de revisar os 

parâmetros da teoria crítica, sobretudo na direção da Dialética do Esclarecimento, onde 

o pensamento correria o risco de se perder na própria possibilidade da crítica e da 

emancipação. 
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Por fim, lançaremos interrogações sobre a crítica de Honneth para problematizá-

la, sobretudo naquilo que diz respeito à identidade entre poder e dominação e aos 

limites da leitura empreendida por Honneth em relação ao conjunto da obra de Foucault 

e a seu projeto filosófico, em especial no que se refere aos textos posteriores a 1978, 

inclusive aqueles marcados de forma mais direta pelo confronto entre seu pensamento e 

o de Habermas.  

Nosso objetivo é manter o gesto iniciado por Honneth de convergência entre o 

pensamento foucaultiano e a Escola de Frankfurt, porém buscando pensar esta 

vinculação através de uma via positiva, isto é, que não se restrinja às limitações das suas 

ferramentas críticas, mas que, ao contrário, ao focalizar a radicalidade de tal crítica 

torne possível destacar a sua atualidade. Neste sentido, as formulações foucaultianas 

surgem como possibilidades de atualização da crítica empreendida por Adorno e 

Horkheimer.  

1.1.  O pensamento de Honneth face à Teoria Crítica 

 

 De acordo com Levya (2005) e Soares (2008), Axel Honneth pode ser 

considerado como membro da chamada terceira geração da “Escola de Frankfurt”, 

etiqueta que remete geralmente a um programa de reflexão filosófica, investigação 

social e orientação política, vinculado a um conjunto de autores, tais quais Adorno e 

Horkheimer (primeira geração), Wellmer e Habermas (segunda geração) e Honneth, 

Kellner, Blanca Muñoz e Fraser (terceira geração), dentre outros. Do ponto de vista da 

história do pensamento, a Escola de Frankfurt se constitui a partir do cruzamento entre 

os pensamentos de Freud, Nietzsche e Marx, ao menos no que tange à primeira geração 

(CACHOPO, 2008).  

Sob a classificação de gerações da Escola de Frankfurt não se acha apenas a 

dimensão cronológica, referindo-se principalmente às problemáticas abordadas e aos 

posicionamentos adotados, ou seja, a determinados contextos históricos e problemas 

políticos. Do mesmo modo, a etiqueta “Escola de Frankfurt” leva ao engano de pensar 

que se trata de uma escola de pensamento circunscrita ao contexto alemão, quando, em 

verdade, os membros da primeira geração apenas tardiamente receberam esse título 

unificador e a maioria de seus trabalhos mais conhecidos não foram publicados 

originalmente na Alemanha
7
, o que obstaculiza a rotulação somente geográfica. 

                                                           
7
 É importante frisar que logo após a ascensão do nazismo na Alemanha, o próprio Instituto de Pesquisas 

Sociais teve que migrar para os Estados Unidos. Datam exatamente deste entretempo a publicação de 
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Cabe ainda outra observação a respeito da singularidade da “Escola de 

Frankfurt”: ela não se confunde com o Instituto de Pesquisas Sociais (Institut für 

Socialforschung), situado na Goethe Universität, embora ali tenham se instalado 

Horkheimer, Adorno, dentre outros. A denominação “Escola” pode ser 

contraproducente neste caso, já que remete a um conjunto de axiomas entendido como 

dogmas a servirem de balizas do pensamento. Segundo Horkheimer (1983, p. 161), “a 

filosofia que pretende se acomodar em si mesma, repousando numa verdade qualquer, 

nada tem a ver, por conseguinte, com a teoria crítica”. Neste sentido, é importante ter 

em mente ao se falar em Escola de Frankfurt o seguinte raciocínio:  

 

Afinal, a ideia de uma teoria crítica é incompatível com a noção de escola e 

tudo que isso, via de regra, denota: unidade de pensamento e de método, 

definição de uma ortodoxia, constituição de princípios básicos norteadores 

tendentes a se tornarem verdades a priori e com a presença de um maître à 

penser, um líder intelectual do qual gravitariam outros pensadores de menor 

relevo. (SOARES, 2008, p. 475 e 476) 

 

A conclusão que podemos retirar é que houve, em verdade, “teorias críticas”. 

Também Nobre (2004) concorda que a alcunha Escola de Frankfurt passa a impressão 

de que se trata de um conjunto de autores que partilhavam integralmente uma doutrina 

comum, o que não é o caso da teoria crítica. Para Nobre o termo denomina um campo 

teórico, um grupo específico de intelectuais filiados a esse campo teórico e inicialmente 

reunidos em torno de uma instituição determinada (o Instituto de Pesquisa Social) e a 

Escola de Frankfurt. Ainda para esse autor, a teoria crítica tem ainda uma característica 

fundamental: ser permanentemente renovada e exercitada, não podendo, portanto, ser 

fixada em um conjunto de teses imutáveis, por exemplo:  

 

tomar a obra de Marx como referência primeira da investigação não significa 

tomá-la como uma doutrina acabada, mas como um conjunto de problemas e 

de perguntas que cabe atualizar a cada vez, segundo cada constelação 

histórica específica (NOBRE, 2004, p. 23).  

 

Através da problematização da noção de “Escola”, chegamos então à ideia de 

teoria crítica no plural. Para Nobre (2004, p. 23), trata-se de “modelos de teoria crítica”, 

cuja característica comum é trazer consigo determinado diagnóstico do presente e um 

prognóstico de possíveis desenvolvimentos, ambos baseados em tendências discerníveis 

em cada momento histórico determinado. O agenciamento filosófico da primeira 

                                                                                                                                                                          
obras como A Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, Razão e revolução, de Marcuse e 

Teses sobre o conceito de história, de Walter Benjamin. 
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geração tinha como contexto a ascensão do nazismo, a sociedade administrada liberal-

americana e seu correlato soviético. A junção Marx e Freud, sobretudo, possibilitava 

pensar acerca dos modos de sujeição que atingiam o psiquismo dos indivíduos ao 

mesmo tempo em que atuavam em função das exigências capitalistas. Weber também 

fazia parte do aparato conceitual da primeira geração e o conceito de desencantamento 

do mundo é fundamental na Dialética do Esclarecimento, porém Marx e Freud, ocupam 

situação de maior destaque na construção de um diagnóstico do presente marcado pela 

identificação de uma sociedade dinamizada pelo capital e empenhada em migrar a 

dominação para o interior dos indivíduos.  

É importante também destacar o papel desempenhado, na gênese e 

desenvolvimento da teoria crítica da primeira geração, pelo que Merleau-Ponty (2006) 

chamou de marxismo ocidental, isto é, uma tendência que se opõe ao materialismo 

mecanicista e as formas a-históricas de interpretação (BRONER, 1997). Principalmente 

as obras História e Consciência de Classe, de Lukács (2003) e Marxismo e filosofia, de 

Korsch (2008), dão o impulso originário, a saber, a recusa da identificação do marxismo 

como um dogma partidário e sua transformação em método crítico de investigação da 

sociedade e da cultura.  

Já na segunda geração (lembrando que Adorno morre em 1969, Horkheimer em 

1973 e Marcuse em 1979), a problemática histórica se referia a uma intervenção estatal 

de tipo não-totalitária cujo fim era regular os processos econômicos e os direitos sociais. 

Em muitos momentos, Honneth faz uso da expressão “capitalismo tardio”, utilizada 

também por Habermas
8
, como significando essa regulação estatal dos conflitos sociais e 

sua intervenção reguladora no âmbito do mercado: trata-se do Welfare State ou Estado 

de Bem-estar Social. Daí o recurso a Hegel e Weber de outra maneira, isto é, como 

pensadores capazes de refletir acerca da complexidade da relação entre Estado e grupos 

sociais bem como capazes de fundamentar a análise da ação social para além da ação 

instrumental orientada para fins.  

                                                           
8
 Na obra Problemas de legitimacion en el capitalismo tardio, Habermas (1999, p. 68) explica que as 

expressões “capitalismo tardio” ou “capitalismo regulado pelo Estado” se referem a duas classes de 

fenômenos: por um lado, o processo de concentração de empresas (o nascimento das corporações 

nacionais e multinacionais) e a organização dos mercados de bens, capitais e de trabalho; por outro lado, 

o fato de que o Estado intervém nas crescentes falhas de funcionamento do mercado. Para Habermas 

(1983, p. 333), o sistema do capitalismo em fase tardia é definido por uma política que garante a 

fidelidade das massas assalariadas. Ou seja, por uma política de evitar conflitos, de tal modo que estes 

conflitos são incorporados na estrutura da sociedade, possibilitando recuos e avanços. Para lá, isto posto, 

da noção de que existe um avanço unilateral do sistema capitalista diante dos grupos sociais. Convém 

sublinhar que o modelo de análise de Adorno e Horkheimer era, por sua vez, o conceito de “capitalismo 

de Estado”, de Friedrich Pollock. 
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Desse modo, a reflexão da segunda geração frankfurtiana é orientada pela 

análise da sociedade para além da coação e da dominação, em direção ao jogo de forças 

que se estabiliza com relativa autonomia diante da racionalidade instrumental. Exemplo 

forte disso é o ganho de direitos trabalhistas, regularizado, codificado e positivado 

através das leis jurídicas, ganho oriundo do embate de forças contrapostas. Esse tipo de 

consideração está fortemente presente no argumento de Honneth e, por conseguinte, na 

avaliação que ele faz do pensamento de Foucault e de sua vinculação com a Escola de 

Frankfurt.  

1.2. O deficit sociológico  

 

Em entrevista a Marcos Nobre e Luiz Repa, questionado sobre o que seria essa 

deficiência, Honneth (2003) expõe que, em Adorno e Horkheimer, a teoria da sociedade 

subestima o sentido próprio do mundo da vida social, não atribuindo, desta maneira, às 

normas morais nem às operações interpretativas dos sujeitos papel essencial na 

reprodução da sociedade. Assim, ambos tenderiam a um “funcionalismo marxista”, ou 

seja, a socialização, a integração cultural e o controle jurídico teriam apenas como 

função a imposição do imperativo capitalista da valorização
9
.  

A ideia de “funcionalismo” refere-se sobretudo ao modo como estes autores 

negligenciariam uma esfera intermediária entre os imperativos que produzem 

dominação social e os valores morais, bem como a socialização dos indivíduos. Neste 

sentido, procuraremos demonstrar como, a partir de Honneth, o deficit sociológico se 

apresenta em Adorno e Horkheimer. 

No artigo Teoria Crítica, Honneth (1999, p. 205) procura reconstruir 

sistematicamente o pensamento da Escola de Frankfurt a partir da formulação de que a 

Adorno e Horkheimer faltava “um conceito apropriado para a análise dos processos 

societários”. Honneth contrapõe, então, o “círculo interno” – Horkheimer, Adorno e 

Marcuse – ao “círculo externo” – Benjamin, Neumann, Kirchheimer e Fromm. 

                                                           
9
 Honneth, com relação a Foucault, nesta mesma entrevista, diz que, no seu caso, o deficit sociológico se 

dá porque ele abandona a intuição central de Durkheim, segundo a qual toda ordem de poder carece de 

assentimento normativo dos membros da sociedade na forma de um consenso. Este deficit se faria 

presente também em Habermas, de outra maneira, pois este subestimaria em todas as ordens sociais o seu 

caráter determinado por conflitos e negociações. Honneth conclui que essas diferentes versões de um 

deficit sociológico na tradição da teoria crítica da sociedade só podem ser superadas quando se coloca no 

centro da vida social um conflito insolúvel por reconhecimento. Segundo suas próprias palavras (2003b, 

p. 23), esta proposta surge dos resultados dos estudos em Crítica do Poder e fundamenta, em boa medida, 

suas análises em Luta por reconhecimento. 
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Numa parte deste escrito, chamada “a fraqueza teórica da teoria crítica”, 

Honneth comenta que há duas convergências entre os três membros do círculo interno 

frankfurtiano: primeiro, a suposição de que a racionalidade humana deva ser entendida 

como faculdade intelectual para o domínio instrumental sobre os objetos naturais; e, 

segundo, que o desenvolvimento histórico consiste num processo de desdobramento 

desse potencial racional enquanto domínio instrumental do homem. Nesta medida, diz 

Honneth (1999, p. 517), “permanecem ligados à tendência, já predominante em Marx, 

de restringir instrumentalmente a história humana para um desdobramento 

desenvolvimentista do procedimento societal da natureza”.  

No fim dessa frase, o próprio Honneth põe uma nota de rodapé em direção à sua 

obra, Crítica do Poder. Trata-se do conceito esboçado nela de “modelo da dominação 

da natureza”, que orientaria a crítica de Adorno e Horkheimer e seria responsável por 

fazê-los compreender a dominação social enquanto relação unilateral correlata da ação 

de dominação da natureza, tendente sempre ao maior controle, como veremos a seguir 

em sua avaliação da Dialética do Esclarecimento. 

Há, neste momento, a contestação frontal de Honneth com relação à hipótese de 

fundo que sustenta a Dialética do Esclarecimento, isto é, o diagnóstico do então 

presente totalitário a partir da elaboração de uma filosofia da história cujo centro crítico 

reside na afinidade genética entre razão e dominação. A partir desse diagnóstico, a 

história da humanidade se passaria unicamente como história da dominação, perdendo-

se, então, do horizonte as possibilidades de emancipação. 

O que nos interessa nesse texto sobre a teoria crítica é como Honneth deixa claro 

alguns argumentos que o norteiam na aproximação entre o pensamento foucaultiano e as 

reflexões frankfurtianas. Para ele tal aproximação se dá no polo negativo, isto é, das 

deficiências e limitações de análise que unem esses dois pensamentos. Por exemplo, 

como já apontamos, haveria uma espécie de “nível de pensamento funcionalista do 

instituto” que consistiria em desconsiderar qualquer tipo de ação social que não fosse 

instrumental (HONNETH 1999, p. 532). Deste modo, entende-se que  

as sociedades se reproduzem, em princípio, independentemente da 

autocompreensão comunicativa de seus membros, na medida em que 

ancoram as demandas econômicas diretamente na natureza das necessidades 

do indivíduo com a ajuda dos processos sistêmicos de direcionamento. Como 

consequência desse modelo conceitual, um funcionalismo fechado pode 

finalmente emergir, e foi dessa forma que o programa horkheimeriano de um 

“materialismo interdisciplinar” acabou sendo apresentado (HONNETH, 

1999, p. 518).  
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O mesmo tipo de argumento balizará a análise honnethiana do pensamento de 

Foucault. O que está em jogo é uma explicação dos fenômenos sociais cuja ênfase está 

na relação funcional do movimento de autovalorização do capital que se daria às costas 

do sujeitos. Neste sentido, as patologias sociais (para usar uma expressão cara a 

Honneth) seriam explicadas exclusivamente através dos mecanismos de dominação (ou 

seja, pelas formas de saber e dispositivos de poder) sem recorrer às experiências dos 

próprios sujeitos que se inscrevem nestes processos. Faltaria a eles, Adorno e 

Horkheimer, e também a Foucault, portanto, uma teoria da ação capaz de explicar como 

os sujeitos experimentam tais patologias sociais e expressam esta vivência através de 

conflitos sociais e movimentos políticos
10

. A questão está, portanto, em “pensar os 

fundamentos normativos da crítica com base na dinâmica social efetiva ou inseridos 

nela, isto é, segundo as experiências de injustiça e os conflitos que se seguem a tais 

experiências” (WERLE; MELO, 2009, p. 184). 

A filosofia da história sustentada por Adorno e Horkheimer na Dialética do 

Esclarecimento, por exemplo, produziria, devido a este deficit sociológico, o 

entendimento funcionalista do processo histórico, quer dizer, uma leitura da história 

enquanto movimento superestrutural do poder infraestrutural que tende ao domínio 

sempre crescente. Assim, estes autores não seriam capazes de tomar em consideração a 

esfera comunicativa da prática social.  

Não surpreende que todas as realizações criativas dos sujeitos e grupos 

interagentes sejam vítimas desse reducionismo histórico-filosófico; toda a 

esfera prática diária comunicativa é tão decisivamente excluída da 

investigação do processo civilizatório que os avanços sociais, do modo como 

ocorreram nesse período, são deixados de lado. Uma consequência disto, 

como se pode ver na Dialética do iluminismo, foi a negação de uma 

dimensão do progresso civilizatório que não se expressa no aumento das 

forças de produção, mas numa ampliação das liberdades jurídicas e do escopo 

da ação individual (HONNETH, 1999, p. 523).  

 

Para Honneth, somente considerando a esfera comunicativa da prática diária 

social é que Horkheimer e Adorno poderiam ter reconhecido que a reprodução 

                                                           
10

 Outro aspecto que Honneth pretende criticar é o modo como falta a Adorno e Horkheimer, por 

exemplo, a instância pré-teórica na qual os fundamentos da crítica se ancoram. Em A dinâmica social do 

desprezo. Para determinar a posição de uma teoria crítica da sociedade, Honneth (2009c, p. 252) 

argumenta como a primeira geração da teoria crítica, devido ao impacto do fascismo e do stalinismo, vê 

desvanecer “qualquer possibilidade de prover a perspectiva crítica da teoria de um suporte objetivo em 

uma instância pré-científica, seja em um movimento social ou em um interesse existente”. A 

radicalização posterior operada por Adorno agudiza esta distância entre relação reflexiva e práxis pré-

científica. A radicalização da crítica da coisificação do Adorno tardio subtraiu definitivamente da teoria 

social qualquer esforço de denominar um momento intramundano de transcendência para prover a crítica 

de um suporte social; a intenção de entrar em uma relação reflexiva com a práxis pré-científica chegava a 

seu fim com o negativismo adorniano. (HONNETH, 2009c, p. 253).  
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societária “nunca ocorre na forma de um cumprimento cego de imperativos funcionais, 

mas só por meio da integração das normas de ação específicas do grupo” (HONNETH, 

(1999, p. 518). Novamente, o deficit sociológico da primeira geração da Escola de 

Frankfurt se apresenta sobretudo na ênfase dos imperativos funcionais (no caso de 

“valorização do valor”) e em suas incidências sobre o indivíduo, sem nunca pôr algum 

ponto de mediação entre ambas as instâncias, ignorando, desta maneira, “a existência de 

uma esfera intermediária da ação social” (HONNETH, 2009a, p. 102).  

Segundo Nobre (2009, p. 16), Honneth entende que desde Teoria Tradicional e 

Teoria Crítica de Horkheimer, vigora uma concepção de sociedade que tem dois polos e 

nada a mediar entre eles, “posta entre estruturas econômicas determinantes e 

imperativas e a socialização do indivíduo, sem tomar em conta a ação social como 

necessário mediador. É o que Honneth denomina deficit sociológico da Teoria Crítica”.  

Cumpre destacar que, para Honneth, tal deficit também se encontraria em 

Habermas. Neste caso, ele questiona quais são as experiências e atitudes empíricas que, 

em termos pré-científicos, proporcionam um indicador dos critérios normativos de 

Habermas, ou seja, qual é o suporte que a ideia de racionalidade comunicativa encontra 

nas experiências cotidianas dos atores sociais. Além disso, também salienta para o fato 

de que Habermas subestimaria em todas as ordens sociais o seu caráter determinado por 

conflitos e negociações (HONNETH, 2003). Desta maneira, Honneth procura entender 

de que maneira o reconhecimento se inscreve nestas experiências através das 

expectativas morais de reconhecimento recíproco, e com isso busca propor uma 

alternativa a Habermas: 

 

Com estas reflexões chegamos ao ponto onde se perfilam os primeiros 

contornos de uma alternativa à versão do paradigma da comunicação relativa 

à teoria linguística. Seu ponto de partida está constituído pela reflexão de que 

os pressupostos normativos da interação social não podem ser apreendidos 

em toda sua dimensão se se estabelecem unicamente nas condições 

linguísticas de uma comunicação livre de dominação, mas sim deve ser 

considerado principalmente o fato de que o pressuposto do reconhecimento 

social está associado com o estabelecimento de comunicação em termos de 

expectativas normativas. (HONNETH, 2009c, p. 262).  

 

Isso permite a Honneth introduzir uma boa dose de luta no paradigma da 

comunicação habermasiano, construindo uma relação entre uma racionalidade 

comunicativa e as experiências de desrespeito social, que levam os sujeitos a 

empreenderem diversas formas de luta social por reconhecimento. De acordo com 

Werle e Melo (2009, p. 186), o paradigma da comunicação, para Honneth, teria de ser 
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desenvolvido não nos termos de uma teoria da linguagem, mas com base nas relações de 

reconhecimento formadoras de identidade, isto é, da constituição intersubjetiva da 

identidade pessoal e coletiva. Não por acaso ele afirma: “quem procura integrar os 

avanços da teoria social representados pelos escritos históricos de Michel Foucault no 

quadro de uma teoria da comunicação se vê dependente do conceito de uma luta 

moralmente motivada” (HONNETH, 2003b, p. 23). Deste modo, a inscrição que ele faz 

do pensamento foucaultiano na linhagem frankfurtiana tem como produto uma leitura 

inovadora das heranças de Foucault e Habermas.  

Podemos concluir que a noção de deficit sociológico atua como elemento 

regulatório dos argumentos de Honneth em direção a Adorno e Horkheimer, bem como 

a Foucault e Habermas. A partir de sua exposição e entendimento, podemos 

compreender as seguintes críticas com relação à primeira geração da Escola de 

Frankfurt e que lhe servem também para analisar o pensamento de Foucault: a questão 

do reducionismo funcionalista do processo histórico como desenrolar de uma dinâmica 

subjacente de “valorização do valor”, o paradigma da dominação da natureza que 

compreende apenas uma modalidade da ação social orientada instrumentalmente, isto é, 

todas as dimensões da ação social seriam concebidas como prolongamentos da 

dominação humana da natureza; e a dificuldade em considerar as realizações 

progressistas devido a uma crítica radical da razão. São estes os elementos que norteiam 

não só o artigo sobre a teoria crítica, como também a obra Crítica do Poder. São, ainda, 

os eixos que balizam a aproximação entre Foucault e a primeira geração da Escola de 

Frankfurt operada por Honneth.  

Em todos estes casos, existe a falta de instâncias intermediárias. O processo 

histórico é visto como, por um lado, desenvolvimento de uma lógica subjacente de 

poder e, por outro, como materialização de seus efeitos através das instituições sociais, 

sem qualquer ponto de mediação capaz de interromper esta dinâmica. O paradigma da 

dominação da natureza pressupõe, de um lado, processos de racionalização e controle da 

vida e, de outro, indivíduos passivos, quase meros produtos ou resultados. Por fim, a 

crítica radical da razão denunciaria seu conluio com as formas de dominação, ao mesmo 

tempo em que não se ancoraria em nenhuma outra forma possível de racionalidade que 

lhe possibilitasse fundamentar esta própria crítica.  

1.3. A crítica à primeira geração da Escola de Frankfurt e a emergência da crítica 

a Michel Foucault 
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O objetivo da obra Crítica do Poder é reconstruir histórica e sistematicamente as 

fases da Teoria Crítica, tendo como etapas, grosso modo, os anos trinta com a distinção 

horkheimeriano entre teoria tradicional e teoria crítica, os anos quarenta e cinquenta 

com o estágio de negativismo filosófico-social adorniano, chegando por fim às 

formulações de Habermas e Foucault, na década de 60:  

 

Ao longo desse estudo meu objetivo não foi outro senão o de lançar luz sobre 

os problemas fundamentais que, a partir do ponto de vista histórico, 

aparecem relacionados com o nascimento de uma Teoria Crítica da 

Sociedade. Daí que, num primeiro nível, no que diz respeito ao 

desenvolvimento histórico da teoria, fui guiado pela convicção de que as duas 

aproximações mais inovadoras e influentes da Teoria Crítica, a saber, as 

empreendidas por Michel Foucault e Jürgen Habermas, podem ser entendidas 

como dois desenvolvimentos rivais dentro de um âmbito de questões que já 

havia sido previamente aberto pela Teoria Crítica. (HONNETH, 2009a, p. 

21)  

 

 

Em linhas gerais, na primeira parte, intitulada A incapacidade para a análise 

social: as aporias da teoria crítica, Honneth procura partir da reflexão onde 

Horkheimer distingue a teoria tradicional da teoria crítica a fim de mostrar o que ele 

entende por deficit sociológico. A obra continua a análise da Dialética do 

Esclarecimento mostrando como a teoria crítica se constrói como filosofia da história 

ancorada no modelo de dominação da natureza e finalmente aborda a teoria da 

sociedade de Adorno como chegada a um beco sem saída com a formulação de uma 

repressão definitiva do social. 

O que marca a transição da década de 30 – isto é, da proposta de Horkheimer de 

distinguir entre a teoria crítica e a tradicional no sentido de estabelecer um campo de 

conhecimento capaz de desenvolver uma crítica da sociedade efetivamente existente – 

para a década de 40 é uma mudança em direção à filosofia da história. É neste sentido 

que se inicia o capítulo 2: O giro até a filosofia da história na Dialética do 

Esclarecimento: uma crítica da dominação da natureza. Em termos históricos, Honneth 

(2009a, p. 74) assinala que o ponto nevrálgico da teoria crítica não é mais, como na 

crítica horkheimeriana dos anos 30, a desilusão das esperanças revolucionárias, mas sim 

o horror produzido pelo progresso histórico:  

 

A brusca transformação da Revolução Soviética em burocracia estatal 

ditatorial de Stálin, a consolidação terrorista dos aparatos fascistas de poder 

na Europa e o crescimento aparentemente sem limites do capitalismo norte-

americano são para ele formas de desenvolvimento apenas um plano 
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superficial diferentes de um único processo histórico cuja culminação não é 

senão um sistema de dominação total (HONNETH, 2009a, p. 74). 

 

 Diante dessa conjuntura histórica, o núcleo duro dessa nova concepção da 

Teoria Crítica gira em torno de uma filosofia da história capaz de elucidar a condição 

de possibilidade dessa dominação. Em outras palavras: a “gênese histórica da 

dominação total” (HONNETH, 2009a, p. 76). A função da crítica, na década de 40, é 

clarificar a origem e a dinâmica desse processo de precipitação na barbárie que persiste 

no seio do projeto de modernização enquanto progresso.  

A dominação da natureza constituiria, desta forma, o núcleo a partir do qual se 

decifra, com a ajuda de uma filosofia da história, o fenômeno civilizatório, 

compreendido como processo de crescente reificação da sociedade. Na opinião de 

Honneth (2009a, p. 99), o processo de dominação social aparece, então, para Adorno e 

Horkheimer, como o correspondente do reflexo estrutural do processo de controle 

instrumental. Emerge neste momento a ideia, já mencionada por nós, de um nível 

funcionalista da investigação da primeira geração da Escola de Frankfurt, o qual faria 

desconsiderar qualquer possibilidade de autonomia relativa das instituições sociais face 

ao processo de produção capitalista, uma vez que, vistas como meros reflexos, não 

passam de efeitos de superfície.  

 

A correspondência existente entre a dominação da natureza e a dominação 

social não lhes permite tomar em consideração outro modelo de dominação 

social mediante coação direta ou indireta; mas aqui, por princípio, impede-se 

qualquer tipo de reconhecimento geral das próprias atividades culturais e as 

funções hermenêuticas dos grupos submetidos ao sistema social 

(HONNETH, 2009a, p. 102).  

 

 

Adorno e Horkheimer não contemplariam, assim, a possibilidade de uma esfera 

independente e intermediária de ação cultural na qual os membros de um grupo social 

determinado tenham suas expectativas cotidianas e seus interesses recíprocos como 

objeto de acordo dentro de uma visão comum, em um espaço público regulado 

democraticamente. Esse tipo de crítica se fará presente de igual modo na análise da obra 

de Foucault, pois este também negligenciaria tal fator.  

Deste modo, a dimensão funcionalista do pensamento de Adorno e Horkheimer, 

sustentada no nível de análise pelo modelo de dominação da natureza, desemboca numa 

insuficiência crítica diante das outras possibilidades de ação social para além da 

modalidade instrumental. Honneth direciona sua crítica ao fato de que tanto Adorno 
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quanto Horkheimer tornam impossível um tipo de dominação assegurado 

consensualmente. A conclusão de Honneth é a de que  

 

nestas duas versões sucessivas da Teoria Crítica, o marco conceitual da teoria 

da ação se vê reduzida ao conceito de trabalho; em ambas versões, por 

consequência, a história das sociedades humanas apenas é concebida em 

conexão com a dinâmica da dominação humana da natureza. (...) Dialética do 

Esclarecimento, menos de uma década depois, atribui o impulso original da 

decadência da civilização a um processo de dominação tecnologicamente 

progressivo da natureza (HONNETH, 2009a, p. 103).  

 

A última fase deste primeiro momento da Teoria Crítica é, para Honneth (2009a, 

p. 105), “A teoria da sociedade de Adorno: a repressão definitiva do social”. Se tocamos 

até agora em dois pontos fundamentais da crítica de Honneth à primeira geração, isto é, 

o paradigma da dominação e o nível funcionalista de análise; é na avaliação do 

pensamento adorniano pós-Dialética do Esclarecimento que as aporias da crítica à razão 

aparecem como elementos a serem necessariamente superados por outro tipo de crítica a 

qual considere outra face da razão que não seja instrumental
11

. 

Para Honneth, ainda que Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, 

descubram no primeiro momento do processo de regressão da espécie o marco da 

realidade histórica da Alemanha, ou seja, que promovam um diagnóstico do presente 

ancorado no paradigma da dominação da natureza, perscrutando no início da civilização 

o processo de racionalidade que promove dominação, eles não apreciariam que este 

fenômeno possa ter chegado ao seu fim justamente na derrocada do regime fascista. 

Honneth recorre, então, à seguinte passagem: 

 

Na Alemanha, o fascismo venceu sob uma ideologia crassamente xenófoba, 

anticultural e coletivista. Agora que ele está devastando a terra, os povos têm 

que lutar contra ele, não há saída. Mas quando tudo houver acabado, não é 

preciso que o espírito da liberdade se difunda sobre a Europa, suas nações 

                                                           
11

 Este tipo de crítica seria aquela que recorre à outra modalidade de razão que não a instrumental. De 

acordo com Rouanet (1987), o conceito de racionalidade de dupla face, isto é, instrumental e 

comunicativa, é criado por Habermas com o objetivo de superar as seguintes aporias da crítica de Adorno: 

primeira aquela de uma razão que continua exercendo sua atividade, mesmo depois de ter perdido todo 

direito à existência devido ao seu entrelaçamento com a dominação; segunda aquela que, na esteira de 

Nietzsche, realiza uma crítica total da razão que compromete seus próprios fundamentos, pois utiliza as 

armas da razão para denunciar a razão; e terceira a que se refere à necessidade de ultrapassar o conceito 

através do próprio conceito, isto é, afirmar a não-identidade por meio de um procedimento cuja lei de 

funcionamento é justamente subsumir o não-idêntico na unidade do idêntico. Isso permitiria a Habermas 

salvar o fundamento que permite o exercício crítico: já que é uma forma de racionalidade, a 

comunicativa, que permite realizar a crítica. Em Honneth, esta aporia se apresenta mais 

preponderantemente no primeiro sentido salientado por Habermas, ou seja, como a perda do fundamento 

social da própria crítica exercida por Adorno na medida em que este não encontra suporte empírico para 

as suas reflexões. Enquanto Habermas (2001) defende que isto é um produto da leitura negativa da 

modernidade a partir de Weber e Lukács, Honneth, por sua vez, compreende como um deficit ou mesmo 

como um “girar em falso” da crítica adorniana face um mundo que não é necessariamente totalitário.  
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podem se tornar tão xenófobas, hostis à cultura e pseudocoletivistas como era 

o fascismo do qual tiveram de se defender. Mesmo a sua derrota não 

interrompe necessariamente o movimento da avalancha (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 182).  

 

 

Ou seja, para Adorno e Horkheimer, após o fascismo não viria um período de 

Luzes, um Esclarecimento reabilitado. Pelo contrário, o fascismo teria aberto o sulco 

pelo qual passaria incessantemente o totalitarismo, mesmo que com outras fachadas. Os 

atuais acontecimentos do início do século XXI envolvendo os imigrantes europeus ou 

mesmo a guerra contra o terror parecem confirmar este raciocínio (AGAMBEN, 2007). 

Contudo, Honneth vê nesse movimento reflexivo uma aplicação fora de contexto. A 

interpretação genealógica do totalitarismo fascista passa a ter como missão diagnosticar 

criticamente a situação das democracias de Estado de Bem-Estar Social existentes no 

capitalismo tardio:  

 

Com a visada posta em uma interpretação filosófico-histórica do fascismo, a 

Teoria Crítica que Adorno desenvolve em seus escritos durante a fase pós-

guerra dirige sua atenção à Alemanha capitalista na situação de reconstrução. 

Sua teoria encontra em uma situação paradoxal: por um lado, está equipada 

com as ferramentas conceituais adequadas para uma análise da dominação 

totalitária, estas, como é natural, por outro lado, já não são úteis para a 

investigação da forma normal de dominação capitalista (HONNETH, 2009a, 

p. 106).  

  

 

Dessa situação paradoxal da crítica, Honneth faz devir uma situação aporética 

insustentável para uma análise das sociedades contemporâneas: a Teoria Crítica gira em 

falso no novo tempo histórico pós-fascismo. Exemplo dessa situação aporética está na 

definição de razão instrumental, a qual se torna tão amplificada em Adorno e 

Horkheimer que inclui também o próprio pensamento filosófico, aquilo que em si 

mesmo poderia servir como possibilidade emancipatória. A questão de como o 

pensamento pode escapar à sua junção com a racionalidade instrumental se torna 

elemento de preocupação central em Adorno através de seu próprio exercício filosófico.  

Na Dialética Negativa, por exemplo, o tom se agudiza face ao novo tempo 

histórico: “A filosofia, que um dia pareceu ultrapassada, mantém-se viva porque se 

perdeu o instante de sua realização” (ADORNO, 2009, p. 11). O que passa a estar em 

jogo, no procedimento filosófico adorniano pós-Dialética do Esclarecimento, é a 

situação paradoxal de um pensamento que insiste em sustentar a irredutibilidade do não-

idêntico mesmo concebendo que “pensar significa identificar” (ADORNO, 2009, p. 12-

13). Trata-se, para Adorno, de manter a radicalidade da crítica do presente à revelia do 
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argumento segundo o qual “o pior já passou”. Como diz Nobre (2009), é um pensar que 

pensa contra o pensamento, que se vira contra as nossas próprias estruturas de 

pensamento, denunciando o conluio da forma de nossa racionalidade com a forma de 

dominação vigente. 

Honneth (2009a, p. 113), por sua vez, não hesita em demonstrar claramente os 

problemas desse procedimento filosófico. Ele pergunta: como é possível uma Teoria 

Crítica sob as premissas de uma construção histórico-filosófica que sempre descobre de 

imediato em cada ação de conhecimento conceitual o signo de uma poderosa dominação 

da natureza sob cujo domínio a própria humanidade se encontra alienada? Como, em 

virtude destas premissas, ela é capaz de realizar afirmações legítimas sobre a realidade 

se em princípio apenas é capaz de descobrir e abrir-se à realidade com a ajuda do 

conhecimento conceitual?  

Descortina-se aqui outro ponto importante da crítica de Honneth, e que o 

aproxima de Habermas, a saber, a situação paradoxal e aporética do exercício da crítica 

radical à Razão. Para Honneth, o paradigma da dominação da natureza analisa apenas 

uma modalidade de ação social e é incapaz de valorizar as realizações progressistas
12

 

devido a uma crítica radical da razão. Aliás, neste ponto podemos antecipar o modo 

como ele entende as similitudes entre Foucault e Adorno neste sentido: 

 

Todos os dados sociais e culturais da sociedade burguesa, instituições, 

culturas e formas de consciência que ela criou, tornam-se, desta maneira, 

encarnações de uma força motriz originária, seja a partir da vontade de poder 

ou da tendência à dominação subjetiva do mundo. Como Adorno e Foucault 

compartilham este problemática redução com as teorias da época pós-

moderna e dificilmente podem corresponder ao conteúdo racional do 

processo de racionalização moderna, enredam-se na mesma aporia de uma 

crítica totalizadora da razão: não podem nem devem estar seguros de seu 

próprio meio, do conteúdo racional dos argumentos teóricos. (HONNETH, 

2009d, p. 140).  

 

Nobre (2009, p. 50) comenta essa aporia oriunda do próprio exercício crítico da 

seguinte forma: se a razão instrumental é a única forma de racionalidade, bloqueando 

qualquer possibilidade de emancipação, em nome do que é possível criticar a 

racionalidade instrumental? Para Nobre, e também para nós, Adorno e Horkheimer 

                                                           
12

 A discussão em torno de como Honneth compreende a noção de progresso é pertinente e complexa. 

Poderíamos indicar, a este respeito, o último capítulo de Luta por reconhecimento, intitulado Perspectivas 

de filosofia social: moral e evolução da sociedade. No que se refere ao escopo do presente trabalho, 

apontamos tão somente para o fato de que seu argumento também se sustenta na afirmação, também 

defendida por Habermas, de que Adorno, Horkheimer e também Foucault, desconsiderariam, em suas 

análises, outra dimensão da história que não fosse a do crescente incremento dos processos de 

racionalização. 
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assumem conscientemente essa aporia
13

, defendendo que ela é a condição de 

emergência de uma crítica cuja possibilidade se tornou extremamente precária. Neste 

sentido, em vez de o pensamento buscar a solução desta aporia, ele se sustenta nela para 

produzir efeitos de análise sobre o presente. Voltaremos a esse ponto, na medida em que 

o consideramos elemento central numa possível resposta às críticas de Habermas e 

Honneth, bem como de atualização da crítica radical na contemporaneidade. 

Assim como o modelo de dominação da natureza de Adorno e Horkheimer seria 

capaz apenas de diagnosticar uma forma de dominação unívoca e crescente, Foucault 

compartilharia, segundo Honneth, a noção de que o processo civilizatório pautado na 

racionalidade instrumental culmina em organizações de dominação capazes de controlar 

e dirigir os indivíduos e a vida social. A este respeito, Maia (2002, p. 72) comenta que 

Honneth aponta como elementos comuns às análises de Foucault e Adorno a 

compreensão de que a racionalização social implicaria violência ao corpo humano e o 

entendimento de que o processo civilizatório se daria precipuamente por meio do 

progresso exclusivo da racionalidade técnica ou instrumental.   

 Ambos, Adorno e Foucault, veriam o fundamento de sua crítica danificado, na 

medida em que o próprio processo de construção racional da crítica se encontraria 

emaranhado com o seu objeto, as relações de poder e a dominação. Podemos ilustrar 

melhor esta questão através das palavras de Habermas (2004, p. 261), para quem a 

aporia surge como “contradição performativa”:  

A autocritica totalizante da razão enreda-se na contradição performativa: não 

pode convencer a razão centrada no sujeito de sua natureza autoritária senão 

recorrendo aos próprios meios dessa razão. 

  

 Não apenas o termo é o mesmo utilizado por Habermas e Honneth, “totalização 

da crítica”, mas também seus resultados: uma aporia que tornaria insustentável o 

próprio exercício crítico. Segundo a visão comum a Habermas e Honneth, tornando-se 

total e tendo por alvo a própria razão, a crítica anularia sua pretensão de validade. A 

totalização da crítica exercitada por Adorno e Horkheimer, portanto, conduziria a 

filosofia inevitavelmente a uma direção aporética, ao beco sem saída do ceticismo, 

como assinala criticamente Cachopo (2008).  

                                                           
13

 Também Habermas (2000, p. 170), neste sentido, comenta que Adorno era consciente daquilo que ele 

chama de contradição performativa: “Esta descreve, contudo, a autodestruição da capacidade crítica de 

modo paradoxal, visto que no instante da descrição ainda tem de fazer uso da crítica que declarou estar 

morta. Ela denuncia o esclarecimento que se tornou totalitário com os meios do próprio esclarecimento. 

Adorno estava perfeitamente consciente dessa contradição performativa da critica totalizada”. 
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Quando se defronta com o pensamento foucaultiano, em Crítica do Poder, 

Honneth serve-se de boa parte dos argumentos utilizados na análise acerca da primeira 

geração da teoria crítica, de modo que o entendimento de seu ponto de partida, a noção 

de deficit sociológico, bem como as questões do nível funcionalista de análise, o 

paradigma da dominação da natureza que produz o entendimento exclusivo de uma 

modalidade de ação social e a desconsideração de determinados progressos da 

modernidade, são fundamentais para compreender a sua leitura de Foucault.  

A partir desta exposição dos elementos centrais da crítica que Honneth faz à 

primeira geração da Escola de Frankfurt, podemos iniciar nossa análise em direção ao 

foco de nosso trabalho, a saber, do modo como Honneth entende a pertença de Foucault 

à teoria crítica. Deste modo, exporemos e discutiremos as questões centrais que 

balizarão seu encontro com Foucault: o funcionalismo orientado historicamente, a 

correlação entre poder e coerção, provocando uma leitura behaviorista da integração 

social, e a desvalorização da ordem jurídica. Três problemáticas que emergem da 

mesma perspectiva usada com relação à primeira geração da Escola de Frankfurt.  

1.4. A teoria da sociedade de Foucault: uma “dissolução histórico-sistêmica da 

Dialética do Esclarecimento”.  

 

Enquanto a primeira parte de Crítica do Poder é dedicada à avaliação do 

pensamento da primeira geração da Escola de Frankfurt, em especial Adorno e 

Horkheimer, como vimos, a Segunda, O redescobrimento do social. Foucault e 

Habermas, Honneth (2009a, p. 165) expõe o estatuto do pensamento de Foucault face à 

tradição crítica, entendendo as teorias desenvolvidas por Foucault e Habermas como 

escolas de pensamento que competem por serem a continuação da Teoria Crítica 

trabalhada por Adorno, e nas quais duas questões tomam desenvolvimentos opostos: de 

um lado, os modos de dominação e de outro as formas de integração nas sociedades do 

capitalismo tardio. Enquanto “a teoria da sociedade de Foucault representa, em última 

instancia, uma forma de dissolução teórico-sistêmica dos conteúdos desenvolvidos na 

Dialética do Esclarecimento”, Honneth compreende, por outro lado, “a teoria da 

sociedade de Habermas em termos gerais como uma ‘transformação teórico-

comunicativa’ da Dialética do Esclarecimento” (HONNETH, 2009a, p. 166). 

A investigação de Honneth se concentra na passagem da arqueologia do saber à 

genealogia do poder, situando como momento de transição expressões nas quais 

Foucault sinaliza estar se referindo não mais ao grande modelo da língua e dos signos, 
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mas sim o da guerra e da batalha, focalizando, desta maneira, as relações de poder e não 

de sentido (FOUCAULT, 2004, p. 5).  

Pode-se sublinhar aqui a centralidade da noção de poder no pensamento 

foucaultiano dos anos setenta, permitindo que o pensador francês se distancie sobretudo 

do marxismo clássico carente de um programa capaz de compreender os mecanismos de 

integração social das sociedades desenvolvidas, pois teria permanecido preso a 

concepções “pré-modernas” de poder. Isto porque no marxismo e também na teoria 

clássica, o ponto de partida é o sujeito em posse do poder, utilizando meios para impor 

proibições e instruções que lhe permitem realizar seus objetivos de domínio, 

centralizados no aparato estatal. Em oposição, Foucault proporia um modelo estratégico 

de poder cuja característica precípua provém da tentativa de traduzir a teoria de poder 

nietzschiana para o quadro de uma teoria da sociedade. 

Para Honneth, Foucault, tanto quanto Adorno, compreende as estruturas sociais 

em geral como formas coaguladas de uma atividade de controle dirigida tanto à natureza 

externa como interna. Com a diferença de que Foucault parte de uma dimensão ainda 

mais específica da ação social, o modelo da intersubjetividade estratégica da luta 

(HONNETH, 2009a, p. 241). Em outras palavras, tratar-se-ia da luta como modelo 

básico da ação social. Honneth diz que este pressuposto da batalha perpétua contém 

em si um problema, qual seja: de que maneira a unidade de uma estrutura de poder, por 

mais momentânea que seja, pode ser deduzida da situação social de luta ininterrupta? 

A teoria foucaultiana da ação social partiria da premissa de que o contexto da 

vida social pode ser observado como processo de conflitos estratégicos entre atores e 

que o poder social, em nível fundamental, pode ser interpretado simplesmente como 

êxito em uma situação de luta. Ela conteria, assim, de forma implícita, uma crítica da 

tradição da teoria social centrada no reconhecimento normativo do poder social.  

Segundo Honneth, existe certa dificuldade foucaultiana em compreender a 

possibilidade de estabilização de posições de poder estrategicamente conquistadas. No 

mundo social constituído exclusivamente por situações de ação estratégica não poderia 

se desenvolver em nenhum caso algo como um consenso normativamente motivado, já 

que os sujeitos deveriam necessariamente se perceber como oponentes interessados no 

êxito com respeito aos fins. Disto resultaria o rechaço foucaultiano das normas jurídicas 

e das orientações morais que regulam a interação dos membros da sociedade, entendidas 

por ele como meras ilusões ou enganos culturais: 

 



35 
 

Neste esquema de pensamento, que acabamos de perfilar a grandes traços, se 

deduz para Foucault sobretudo a necessidade de rechaçar as normas jurídicas 

e as orientações morais que regulam a interação dos membros da sociedade 

entre si, entendidas agora como meras ilusões ou enganos culturais. No 

perpétuo combate das lutas sociais, no qual uma ordem social de dominação 

alcança em certo sentido sua existência, as normas jurídicas e as atitudes 

morais tão só possuem a função de esconder os objetivos estratégicos e velar 

a situação cotidiana de conflito. Frente à inalterável substância da luta, elas 

representam, por assim dizer, meras superestruturas historicamente 

modificáveis”. (HONNETH, 2009a, p. 248. Grifos nossos) 

 

Ou seja, considerando o perpétuo combate das lutas sociais, no qual uma ordem 

social de dominação se efetiva, as normas jurídicas e atitudes morais teriam tão somente 

a função de esconder os objetivos estratégicos e velar a situação cotidiana de conflito. 

Honneth se refere à ideia de que existiria uma infraestrutura dinamizada pelo processo 

de intensificação de poder, na direção de sua otimização e maximização, onde as 

normas jurídicas e valores morais aparecem como meros fenômenos ou atendendo à 

função de incremento de poder. Essa é uma das críticas de Honneth em relação a 

Foucault. Tratar-se-ia da extensão do funcionalismo presente na primeira geração da 

Escola de Frankfurt.  

O que para Honneth, em contrapartida, resulta importante nessa exclusão teórica 

de toda dimensão possível efetiva de acordo normativo se resume na seguinte questão: 

sem a possibilidade do consenso normativo, como uma estrutura de poder qualquer 

pode estar em mínima estabilidade se ela deriva de uma luta ininterrupta, ou seja, sem 

que seja atendido o requisito da interrupção dos processos em conflito?  

 A maneira como Foucault analisa as formas de integração social característica 

das sociedades modernas seria construída, para Honneth, segundo o modelo das 

instituições totais. Tomar o nascimento da prisão como objeto de investigação se 

explicaria, nesse raciocínio, por ser esta um lugar onde se pode compreender a dinâmica 

da própria sociedade, que se dissemina para outras instituições, como a escola, o 

hospital, o quartel etc.  

Em Vigiar e Punir, duas imagens marcam a formação do sistema moderno de 

poder: o relato de uma execução cruel ocorrida em 1757 em Paris e a descrição do 

projeto de 1836 para uma cidade penal projetada como sistema de supervisão total.   

A passagem da execução sumária, do espetáculo de retalhamento corporal, para 

a pena de reclusão, em Foucault, não significaria humanização, mas sim otimização do 

processo de controle social. A diferença entre ambas concerne à economia do poder. Em 

outras palavras, na execução espetacular está em jogo a restauração da soberania 
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colocada em xeque; já a prisão é o exemplo institucional que dá materialidade 

explicativa à teoria foucaultiana do poder, evidencia-o através de técnicas de dominação 

social que se orientam e, portanto, podem ser melhor compreendidas sobretudo pelos 

seus efeitos sobre a conduta corporal dos indivíduos.  

 Honneth argumenta que se em As Palavras e as Coisas era o pensamento 

clássico que estava em jogo, no Vigiar e Punir é o sistema clássico da lei penal, 

especificamente a reforma da lei penal, a qual tem raízes filosóficas nas teorias 

burguesas do contrato social e termina por converter o “homem” em limite da 

legitimidade da autoridade punitiva. Tal reforma consiste na crítica direta às técnicas de 

tortura através da defesa do argumento de que as penas devem instruir e na defesa 

também da humanização dos instrumentos empregados na punição aos infratores da lei.  

 O desenvolvimento argumentativo de Foucault estaria próximo a um 

“funcionalismo orientado historicamente” (HONNETH 2009a, p. 275), por entender as 

ideias e os valores constituídos historicamente apenas do ponto de vista exclusivo da 

função objetiva que desempenham dentro de um processo sistêmico dirigido à obtenção 

de mais poder. No entanto, quais os critérios para se dizer que tais instrumentos são 

mais efetivos do que os anteriores? A sugestão de Honneth é que são possíveis duas 

respostas: na primeira, o exercício de controle social mudaria com a transformação das 

formas de dominação social e seu nível de efetividade dependeria das condições 

particulares pelas quais se constitui a forma específica de dominação social; na segunda, 

os pontos de referência que definem o exercício de controle social são historicamente 

variáveis e determinados por um optimum de controle descrito objetivamente que torna 

possível medir a efetividade das formas individuais de controle social independente do 

marco institucional no qual elas se situam. 

 Das diferenças existentes entre estas duas possibilidades próprias de uma análise 

funcionalista derivariam, ainda de acordo com Honneth, distinções que não seriam de 

pouca relevância para o modo de proceder de Foucault. No encaminhamento da 

primeira resposta o eixo se localiza na ordem social e econômica a partir do qual se 

examinam e põem à prova os meios de controle que são adequados, como é o exemplo 

de Rusche e Kirchheimer, membros da primeira geração da Escola de Frankfurt que 

produziram um trabalho, citado por Foucault em Vigiar e Punir, sobre a relação entre 

sistema penal e capitalismo. No interior da análise foucaultiana, a transformação dos 

indivíduos em corpos dóceis e úteis estaria em conformidade com o modo capitalista de 

produção. Com relação à segunda resposta, haveria o processo de incremento e 
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intensificação do poder social cumprindo sua função dentro de um quadro de referências 

invariável: 

Se Foucault segue com um procedimento metodológico deste tipo, tem que 

intentar observar todos os processos sociais a partir de uma perspectiva 

funcionalista não só atendendo à conservação, mas também à questão do 

incremento do poder, e isto significa a partir do ponto de vista da finalidade 

objetiva de lograr o máximo de controle de todos os processos da vida social. 

(HONNETH, 2009a, p. 278.) 

 Na questão dos procedimentos de controle corporal analisados em Vigiar e 

Punir, Foucault realizaria uma pré-história, descrevendo métodos, técnicas e 

conhecimentos que se formaram desde o século XVI a partir de diversas instâncias 

disciplinares com o fim de normalizar e adestrar a conduta dos corpos humanos. Além 

disso, comenta Honneth (2009a, p. 284), Foucault deduziria a tese segundo a qual nos 

centros disciplinares a vida psíquica interior dos sujeitos só é capaz de surgir sob a 

coação de um disciplinamento corporal gradualmente intensivo. É o que se pode chamar 

uma genealogia da alma moderna a partir da história dos métodos de controle.  

 A crítica de Honneth é que ao tomar as influências sociais como meros 

procedimentos coercivos externos que produzem sujeitos e formam um tipo de vida 

psíquica, Foucault se orientaria por uma forma de behaviorismo que representaria os 

processos psíquicos apenas como resultados de condicionamentos constantes, 

estabelecidos a partir do exterior e imunes à intervenção ativa destes sujeitos. Deste 

modo, “o sujeito moderno no fim das contas não é outra coisa senão a unidade fictícia 

gerada por regras de discurso anônimas ou produzidas por estratégias” (HONNETH, 

2009d, p. 147).  

 Honneth retoma, ainda, o tema do funcionalismo para dizer que Foucault 

impulsiona sua investigação a partir deste modelo por conceber a sociedade como um 

complexo de estratégias respectivas de poder sob o qual os problemas são considerados 

em termos invariantes, ou seja, concebe o social a partir exclusivamente do processo de 

incremento do poder:  

 

De outro ponto de vista finalmente, há outros aspectos na argumentação 

foucaultiana, em verdade, bastante próximos a uma versão grosseira do 

behaviorismo, que também se ajusta a uma concepção em princípio 

mecanicista. A partir da perspectiva da teoria de sistemas, contempla os 

processos sociais enquanto processos sistêmicos de incremento de poder. 

(HONNETH, 2009a, p. 293) 

 

 O modelo teórico-sistêmico seria subjacente à investigação histórica de 

Foucault, pelo fato de que a evolução social seria concebida exclusivamente como 
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processo de incremento do poder social, desenvolvendo-se segundo a lógica de 

periódicas adaptações, entendendo-se os conflitos sociais como terreno cotidiano sobre 

o qual o processo sistêmico abre caminho.  

 Se Foucault tivesse, em contraste com isto, argumenta Honneth, seguido de 

forma mais consequente a esteira de seu modelo original de ação, valorizando as formas 

existentes de dominação social como produtos de conflitos sociais e não como 

resultados de um processo sistêmico de adaptação, não teria podido evitar dotar 

conceitualmente os atores sociais de motivações que em geral desencadeiam a 

revolução política e o conflito social. Na verdade, através dessa crítica descortina-se a 

proposta honnethiana de uma luta por reconhecimento, de um embate motivado 

moralmente. 

Em Foucault, não existiria distinção entre organizações sociais cujos membros 

se regulam sobre a base de contratos juridicamente livres e instituições totais, cujos 

membros são coagidos. Seria possível a Foucault passar por alto destas diferenças 

porque definiria a lei e a moralidade como simples instrumentos de encobrimento 

cultural de fins estratégicos.  

 Assim, o recurso ao panoptismo encerraria, em si mesmo, a ideia da regulação 

de condutas vinculada a um sistema fechado e autorregulado, exemplificando ainda uma 

outra visão de sociedade unidimensional (MARCUSE, 1979) ou de sociedade 

administrada (ADORNO; HORKHEIMER, 1985) na qual os sujeitos seriam coagidos a 

adaptar-se não através da manipulação de seus impulsos psíquicos, mas sim através do 

disciplinamento de sua conduta corporal.  

 Fazendo menção à uma frase do Vigiar e Punir, “as Luzes que descobriram as 

liberdades também inventaram as disciplinas” (FOUCAULT, 2009a, p. 209), Honneth 

defende que se trata de uma correspondência direta com a Dialética do Esclarecimento.  

Foucault, aparentemente como Adorno, identificaria o curso da história europeia ao 

processo de racionalização no qual os meios de dominação são aperfeiçoados 

gradualmente sob o véu da emancipação moral. O que Foucault chama de “lado escuro” 

do processo civilizador moderno, é concebido por Adorno e Horkheimer como “história 

subterrânea da Europa”. Como Adorno, Foucault também veria o processo de 

racionalização técnica determinando subterraneamente o curso da história europeia.  

Ambos entenderiam que nem os grupos sociais nem as convicções normativas 

nem as orientações culturais dos sujeitos socializados têm função importante na 

integração social das sociedades do capitalismo tardio, tratando-se unicamente de uma 
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organização sistêmica independente: Adorno consideraria que a administração 

centralizada leva a cabo o processo de dominação, Foucault, por sua vez, veria a 

sujeição assegurada pelos procedimentos de controles disciplinares, produzidos em 

organizações institucionalmente adjacentes, tais quais a escola, prisão e fábrica. Deste 

modo, argumenta Honneth (2009d, p. 140), Adorno e Foucault convergem no 

diagnóstico da forma de integração das sociedades contemporâneas, pois compreendem 

que “o processo de civilização da racionalização instrumental culmina em organizações 

de dominação que são capazes de controlar e conduzir por completo a vida social”. 

Neste sentido, a estabilidade das sociedades seria unicamente o resultado do trabalho 

controlador de organizações administrativas que intervém como instituições totais nas 

vidas de cada indivíduo para fazer dele disciplinado e controlado, manipulado e 

adestrado, integrante dócil da sociedade. 

 Deste modo, da mesma maneira como Honneth compreende que Adorno e 

Horkheimer entendiam apenas uma modalidade da ação social, a instrumental, também 

Foucault, segundo ele, proporia, como aquilo que torna possível a subjetividade, uma 

espécie de descrição behaviorista da relação entre poder e coerção: 

 

Se Foucault realmente supõe que a origem da subjetividade humana se forja e 

ajusta deste modo, deveria ter sido guiado por uma versão de behaviorismo: 

representa os processos psíquicos como o resultado de um condicionamento 

constante. (...) Por causa de sua bagagem inicial estruturalista, Foucault, uma 

vez que dá a sua teoria do poder a forma de uma investigação histórica, 

descreve os sujeitos de modo behaviorista, como criaturas informes, 

totalmente suscetíveis de serem condicionadas. (HONNETH, 2009a, p. 286 e 

299). 

 

 

 No entendimento de Honneth, ambos os autores (e também Horkheimer) 

situariam na base de suas teorias um modelo coercitivo de ordem social. Foucault 

descrevendo os sujeitos de modo behaviorista, como criaturas informes, totalmente 

suscetíveis de serem condicionadas e Adorno, por sua vez, analisando a dominação dos 

indivíduos a partir do produto histórico de um processo de civilização que retroage às 

fases mais iniciais da história humana. Se ambos convergem acerca do diagnóstico, isto 

é, acerca do processo de racionalização técnica dos instrumentos da dominação social, 

divergem pelo fato de que Adorno tenta extrair consequências intrapsíquicas e sociais, a 

partir de três dimensões que se implicam mutuamente: produção social, dominação 

social e formação da personalidade. Para Foucault, e aqui está uma divergência entre 

ambos, as questões seriam dirigidas à segunda dessas três dimensões, entendendo a 
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história das sociedades apenas como processo sistêmico que tende ao incremento da 

capacidade do poder.  

 Honneth denomina modelo de dominação da natureza o que sustenta as 

reflexões adornianas e de racionalidade estratégica a base das formulações 

foucaultianas. Ou, ainda, chama esta de “versão teórico-sistêmica” de cunho 

funcionalista, pois se trata de incremento do poder social se ramificando ao longo da 

textura das relações humanas.  

 A conclusão de Honneth (2009a, p. 301) é a de que, em verdade, nem a Teoria 

Crítica de Adorno nem sua continuação sistêmica, a teoria do poder de Foucault, 

proporcionam-nos o instrumental adequado para analisar as formas de integração das 

sociedades tardo-capitalistas. Trata-se, como se pode verificar, de uma aproximação dos 

pensamentos de Foucault, Adorno e Horkheimer pela via das limitações de análise. Em 

contraste, na parte final de Crítica do Poder, Honneth entende que a teoria social de 

Habermas oferece uma oportunidade efetiva de compreensão destas sociedades pois 

abre espaço para a compreensão da possibilidade da comunicação e consenso no tecido 

social.  

1.5. Relevância do trabalho de Honneth e interrogações da vinculação entre 

Foucault e a Teoria Crítica. 

 

Em que pese ter sido o primeiro grande trabalho a perfilar Habermas e Foucault 

como desenvolvimentos da teoria crítica da primeira geração, o impacto de Crítica do 

Poder não foi devidamente dimensionado. No Brasil, fora o trabalho de Maia (1999) 

não se ouviu quase nenhum ruído de tal proposta. Ademais, sua intenção era: por um 

lado, mapear uma convergência entre o diagnóstico articulado por Habermas na Teoria 

do Agir Comunicativo, no que se refere à colonização do mundo da vida, e as 

consequências depreendidas das análises foucaultianas do poder, sobretudo nas 

discussões concernentes às lutas transversais; por outro lado, apontar as convergências 

entre a crítica foucaultiana da modernidade elaborada no período genealógico, 

especialmente na obra Vigiar e Punir, e a crítica formulada por Adorno e Horkheimer 

na Dialética do Esclarecimento.  

Neste sentido, o fato de Honneth desconsiderar, em sua tentativa de vincular 

Foucault à Escola de Frankfurt, outra modificação ocorrida no interior do pensamento 

foucaultiano, aquela empreendida a partir de 1978 em direção à estética da existência e 

à ontologia histórica de nós mesmos, continua sem um estudo mais detalhado. Em que 
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pese este fato, o trabalho de Maia constitui uma empresa fundamental
14

 para a 

articulação de duas grandes tradições do pensamento contemporâneo que podem 

fornecer excelentes ferramentas conceituais para a análise de nosso tempo histórico.  

Jay (1996) analisa de modo positivo as aproximações esboçadas tanto por 

pensadores como Foucault, Derrida e Lyotard, bem como estudos posteriores que 

intentam entrelaçar a teoria crítica com o chamado pós-modernismo. Através desse 

encontro entre o pensamento francês e a teoria crítica alemã se evidencia a 

demonstração da vitalidade da Escola de Frankfurt no final do século XX.  

Podemos analisar da seguinte maneira a proposta de Honneth: se por um lado 

tem seu feito original de pôr Foucault praticamente enquanto herdeiro da tradição crítica 

frankfurtiana, por outro lado realiza esta aproximação através da identificação do que 

seriam deficiências comuns, pois esta herança genuína apenas demonstra limitações do 

pensamento de Foucault, enquanto Habermas indicaria o caminho a ser desenvolvido a 

partir da superação da aporia. O que precisa ser investigado é se é possível estabelecer 

de outra maneira essa vinculação de Foucault com a Escola de Frankfurt, 

principalmente através da forma como o próprio pensador francês entende sua 

vinculação a esta tradição de pensamento:  

E me parece que a opção filosófica com a qual nos vemos confrontados 

atualmente é a seguinte. É preciso optar ou por uma filosofia crítica que se 

apresentará como uma filosofia analítica da verdade em geral, ou por um 

pensamento crítico que tomará a forma de uma ontologia de nós mesmos, de 

uma ontologia da atualidade. E é essa forma de filosofia que, de Hegel à 

Escola de Frankfurt, passando por Nietzsche, Max Weber, etc., fundou uma 

nova forma de reflexão à que, é claro, eu me vinculo na medida em que posso 

(FOUCAULT, 2010, p. 21 e 22). 

 

Interrogaremos agora a empreitada de Honneth a partir de três eixos: o primeiro 

se refere à limitação histórica de sua investigação; o segundo diz respeito à identificação 

problemática entre poder e dominação; o terceiro, à indissociabilidade, em Foucault, 

entre crítica social e crítica da razão, o que nos conduz ao tema da “chantagem 

iluminista”. 

Honneth perde de vista a reorientação operada no interior do pensamento 

foucaultiano após 1976, ano de publicação do primeiro volume da História da 
                                                           
14

 Trabalho fundamental também por ter sinalizado para a convergência positiva posteriormente realizada 

por Honneth (2008), na qual se propõe a reabilitação do potencial da teoria crítica através da psicanálise e 

em direção ao diagnóstico das patologias sociais, campo de investigação que reuniria todos os pensadores 

da Escola de Frankfurt, relativizando, assim, a divisão entre círculo interno e círculo externo. Neste 

quesito, na esteira de Safatle (2010, p. 88), podemos afirmar que a crítica se converte em sintomatologia 

que visa identificar as patologias sociais. Trata-se de um procedimento, diga-se, bastante diferente do 

realizado em Crítica do Poder. Embora ainda continue tentando manter Foucault nitidamente afastado da 

tradição frankfurtiana no que tange à análise das sociedades contemporâneas. 
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sexualidade: a vontade de saber. Ora, Foucault opera neste momento um terceiro 

deslocamento, para além do poder e do saber, ou seja: para além das matrizes 

normativas de comportamento e do eixo da formação dos saberes, a questão se estende 

ao eixo de constituição dos modos de ser do sujeito: 

 

Substituir a história dos conhecimentos pela análise histórica das formas de 

veridicção, substituir a história das dominações pela análise histórica dos 

procedimentos de governamentalidade, substituir a teoria do sujeito ou a 

história da subjetividade pela análise histórica da pragmática de si e das 

formas que ela adquiriu, eis as diferentes vias de acesso pelas quais procurei 

precisar um pouco a possibilidade de uma história do que se poderia chamar 

de “experiências” (FOUCAULT, 2010, p. 7). 
  

Deste modo, “não é o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral da minha 

pesquisa”, diz Foucault (2010, p. 274). Neste período, a noção de experiência como 

articulação entre formação de saberes, sistemas de poder e formas pelas quais os 

indivíduos podem e devem se reconhecer, por exemplo, como sujeitos sexuais, é um 

ponto fundamental desta reorientação que Foucault opera sobre seu próprio pensamento 

(FOUCAULT, 2006b, p. 193). Contudo, mesmo em trabalhos posteriores, Honneth 

(2009b) insiste em afastar Foucault das tarefas atuais da teoria crítica e não demonstra 

preocupação em apreciar esta fase tardia do pensamento foucaultiano
15

. Em 

consideração ao que se pode chamar período genealógico, muitas das críticas de 

Honneth procedem, porém precisam também ser postas à prova diante da fase final do 

pensamento de Foucault. Pois, a nosso entender, está em jogo o valor das reflexões 

foucaultianas para a atualização das propostas e formulações da primeira geração da 

Teoria Crítica.  

Dentre as críticas que procedem, podemos destacar o caráter total e inescapável 

que o poder assume em Foucault, sobretudo em vários trechos de Vigiar e Punir. Uma 

espécie de “asfixia do poder”, segundo as palavras de Muricy (1992, p. 7). Em uma 

entrevista, Foucault deixa bastante evidente como ele identificou esse problema e 

procurou contorná-lo:  

Tenho, agora, uma visão muito mais clara de tudo isso; acho que é preciso 

distinguir as relações de poder como jogos estratégicos entre liberdade – 

jogos estratégicos que fazem com que uns tentem determinar a conduta dos 

                                                           
15

 Por exemplo, embora Honneth (2009d, p. 142) reconheça que os dois últimos volumes da História da 

Sexualidade provocam um redimensionamento no pensamento de Foucault, sobretudo no que se refere à 

posição central que a dimensão da subjetividade passa a ocupar na relação entre saber-poder, sustenta que 

“Foucault concebeu de fato em suas últimas duas obras a subjetividade do homem, já não como mero 

campo de manipulação para as técnicas de poder, senão como elemento independente e constitutivo em 

uma estrutura de poder respectiva. Seja como for, em suas principais obras sobre a teoria do poder os 

indivíduos não representam senão seres formáveis e manipuláveis sem oferecer resistência”.  
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outros, ao que os outros tentam responder não deixando sua conduta ser 

determinada ou determinando em troca a conduta dos outros – e os estados de 

dominação, que são o que geralmente se chama de poder. E, entre os dois, 

entre os jogos de poder e os estados de dominação, temos as tecnologias 

governamentais, dando a esse termo um sentido muito amplo – trata-se tanto 

da maneira com o que se governa sua mulher, seus filhos, quanto da maneira 

com que se dirige uma instituição. A análise dessas técnicas é necessária, 

porque muito frequentemente é através desse tipo de técnica que se 

estabelecem e se mantém os estados de dominação. Em minha análise do 

poder, há esses três níveis: as relações estratégicas, as técnicas de governo e 

os estados de dominação. (FOUCAULT, 2006a, p. 285). 

 

Isto sinaliza que a obra de Foucault esteve em constante processo de mutação e 

também que as críticas oriundas dos representantes da Teoria Crítica, como Habermas, 

forçaram uma resposta, por exemplo no que se refere ao sentido de poder. E este é um 

tema no qual, ao que nos parece, a crítica de Honneth a Foucault encontra certos 

entraves. 

O poder, em Foucault, não remete diretamente à dominação ou a um processo de 

dominação entre duas instâncias que não são de modo algum mediadas. A própria noção 

de experiência dá conta de como o sujeito ou as formas de subjetivação estão em jogo 

nas relações de poder-saber. É por isso que há uma diferença entre defender que as 

relações de poder atravessam todo o tecido social e dizer que a sociedade é 

completamente submetida a um impulso de mais-poder. É a primeira alternativa que 

Foucault defende explicitamente em A vontade de saber, postulando o poder como 

produtivo, positivo e não repressivo; as relações de poder remetendo às estratégias e às 

resistências. A segunda alternativa é o que Foucault chama de estados de dominação, 

onde a possibilidade de liberdade é quase que completamente obstaculizada.   

Assim, ao não considerar a fase mais tardia do pensamento de Foucault e ao 

estabelecer uma identidade entre poder e dominação, isto é, entre relações estratégicas 

de poder e estados de dominação, a leitura da obra de Foucault realizada por  Honneth  

pode ser questionada, sobretudo no que se refere ao modo de vinculação por ele 

proposto entre os primeiros frankfurtianos e o pensamento foucaultiano. 

Em último lugar, podemos considerar aquilo que Foucault (2008a; 2008d) 

chama de “chantagem iluminista”, ou seja, o argumento segundo o qual seria impossível 

realizar uma crítica racional da racionalidade, sendo inevitável a alternativa de ser a 

favor da razão ou contra a razão, irracionalista, portanto.  

Quando Honneth constantemente expõe os supostos avanços realizados pela 

democracia, é como se essa chantagem motivasse seu argumento, o que, por sua vez, faz 

com que Foucault passe a ser entendido como alguém, tanto quanto Adorno e 
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Horkheimer, que menospreza os ganhos engendrados pela modernidade no que diz 

respeito às liberdades individuais e aos direitos jurídicos. Além de serem vistos como 

pensadores cuja crítica, devido a sua radicalidade, não se sustenta nem pode garantir 

seus fundamentos.  

Ao recusar aquilo que chama de “chantagem iluminista”, Foucault pode afirmar 

que “as disciplinas reais e corporais constituíram o subsolo das liberdades formais e 

jurídicas” (FOUCAULT, 2009, p. 209). Ou seja, a face emancipatória do processo de 

modernização possui a contraface dos procedimentos de poder. Estes não são um desvio 

daquele. Neste sentido, a Razão abstrata, iluminista e libertária constitui a outra face dos 

processos de sujeição. Ao realizar a crítica dessa maneira, Foucault está claramente na 

linha de Adorno e Horkheimer, para os quais a reflexão filosófica não pode mais 

recorrer à Razão abstrata como salvaguarda da emancipação. A crítica se faz enquanto 

análise imanente de como os efeitos de poder em determinado contexto social são 

coexistentes aos discursos pretensamente emancipatórios.  

Tanto Foucault quanto Adorno e Horkheimer entendem os processos de sujeição 

como consequência lógica dos discursos emancipatórios. Enquanto Foucault faz isso 

diretamente com relação ao nascimento das prisões, Adorno e Horkheimer submetem 

este procedimento na análise do fascismo, entendido não como acidente histórico, mas 

como desenvolvimento cujas bases estão pressupostas na racionalidade instrumental 

mantida e sofisticada pelo Esclarecimento. Como disse Matos (1996, p. 22), “o nazismo 

– emblema do mundo administrado – não é um acidente de percurso político, mas o 

resultado do vitorioso desenvolvimento da ratio, cuja matriz é a ciência moderna”.  

A chantagem iluminista quer fazer crer que esse tipo de procedimento conduz a 

crítica a um beco sem saída por manter uma aporia insustentável: se a reflexão não pode 

garantir o fundamento seguro da emancipação, se a Razão é declarada suspeita de 

coadunação com os efeitos de poder, para que mais a crítica serviria? Ao que ela pode 

recorrer para fundamentar seu exercício? 

Ao nosso ver, é justamente essa manutenção da condição aporética da crítica 

que aproxima Foucault da primeira geração da Escola de Frankfurt. Deste modo, a 

crítica é menos uma indicação infalível para a práxis e mais um exercício de leitura 

acerca do presente histórico (GATTI, 2009), com potência de produzir um diagnóstico. 

Honneth percebeu muito bem isso, embora tenha optado por enfatizar as limitações das 

ferramentas críticas de Adorno, Horkheimer e Foucault, afirmando que o diagnóstico 
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produzido por esses autores não fornece instrumental adequado para analisar a dinâmica 

das sociedades contemporâneas.  

Contudo, trata-se em uma palavra, de reposicionar a aporia: não mais a conceber 

como o beco sem saída da crítica do qual é necessário superar, mas sim enquanto a 

própria condição de possibilidade do exercício crítico. Deste modo, estamos de pleno 

acordo com as seguintes palavras: 

Com efeito, a preocupação com o fundamento normativo da crítica conduz à 

recusa de uma radicalização da crítica, cujo caráter paradoxal se condena. 

Numa frase, seria este o paradoxo: tornando-se total, visando a própria razão 

(problematizando os critérios racionais que servem de normas ao exercício 

crítico), a crítica anularia a sua pretensão de validade. Ora, neste aspecto, 

uma insistência nesta preocupação elide o que julgamos ser o âmago de uma 

crítica filosoficamente radical, a saber, a possibilidade de ela visar as suas 

próprias condições de possibilidade. Ela será, talvez, paradoxal: mas 

paradoxal, a bem dizer, já era a crítica como a concebia Kant, em cuja 

filosofia, mutatis mutandis, a razão comparece paradoxalmente como juíza e 

ré... (CACHOPO, 2012, p. 53). 

 

Para nós, por fim, trata-se de enfatizar a radicalidade da crítica destes autores 

com vistas a destacar a sua atualidade. Neste sentido, portanto, a obra de Foucault, com 

efeito, emerge como atualização da crítica social exercida pela primeira geração da 

Escola de Frankfurt na segunda metade do século XX, mantendo a radicalidade 

característica a Adorno e Horkheimer. 
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Capítulo 2. Crítica, razão e sociedade: convergência e paralelismo entre as obras 

de Foucault e Adorno/Horkheimer.  

 

De acordo com Honneth (2009, p. 21), em sua obra dedicada ao estudo das fases 

sucessivas da teoria crítica, Foucault e Habermas podem ser entendidos como 

“desenvolvimentos rivais dentro de um âmbito de questões que foi previamente aberto 

pela Teoria Crítica”. Interessa-nos não tanto a rivalidade entre estes dois 

desenvolvimentos, mas sobretudo o modo como Foucault se aproxima da primeira 

geração de teóricos críticos, principalmente Adorno e Horkheimer. Trata-se, deste 

modo, de investigar um pouco mais este gesto inédito por parte de Honneth de vincular 

Foucault à teoria crítica. Portanto, a questão mais geral que propomos neste capítulo é: 

o que, com efeito, torna as análises destes autores próximas a ponto de que possamos 

concebê-las como oriundas de um mesmo campo problemático?  

Para Martin Jay (1996), historiador da Escola de Frankfurt, o pensamento 

francês contemporâneo, isto é, as obras de Bataille, Lyotard, Derrida, Deleuze e 

Foucault, dentre outros, possui pontos de convergências com os representantes da teoria 

crítica, em especial Adorno e Horkheimer
16

. A Escola de Frankfurt teria encontrado um 

novo público para as suas obras devido ao retorno de algumas de suas problemáticas 

operado por estes autores, como no caso específico da crítica da razão: 

A crítica radical da tradição ocidental da racionalidade, instrumental e 

tecnológica, mais extensivamente elaborada na Dialética do Esclarecimento, 

com suas turvas considerações sobre o entrelaçamento entre mito e a razão, 

pode ser vista como potencialmente coerente com a desconfiança pós-

modernista para com todas as versões da razão.  (JAY, 1996, p. 16) 

 

No caso particular de Foucault, Jay (1996, p. 17) salienta que a história 

genealógica do corpo, a hostilidade à normatização e a disciplina, a atenção micrológica 

aos detalhes e a análise das relações entre conhecimento e poder, têm sido vistos como 

próximos às problemáticas centrais da primeira geração frankfurtiana, apesar da 

avaliação crítica da hipótese repressiva marcuseana presente no primeiro volume da 

História da sexualidade. A propósito, Foucault teria reconhecido paralelos marcantes 

                                                           
16

 Jay (1998, p. 22) comenta ainda que estes vínculos vão além de simples paralelos fortuitos, pois é 

possível discernir, na figura de Walter Benjamin, uma conexão mais histórica. Uma vez que durante seu 

exílio em Paris, nos anos 30, ele era conhecido no “círculo de protodesconstrucionistas” do Collège de 

Sociologie, liderado por Georges Bataille, Pierre Klossowski, Roger Caillois e Michel Leiris.  
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entre sua própria análise da sociedade disciplinar da modernidade e o “mundo 

administrado” de Adorno
17

 (JAY, 1988, p. 22). 

Ainda na opinião de Jay (1996), comparar Foucault e a Escola de Frankfurt 

tornou-se frequente. Para defender essa opinião, ele cita dois livros: a coletânea 

organizada por Kelly (1994), que não é propriamente um trabalho que tem por objeto 

esta relação, mas sim um conjunto de artigos que versam sobre questões entre Foucault 

e Habermas; e a tese de doutoramento de Honneth (2009), Crítica do Poder, o qual, 

com efeito, como já apontamos no capítulo anterior, tem por um dos objetos de 

investigação os pontos de aproximação entre Foucault e a Escola de Frankfurt, inclusive 

situando o pensamento daquele como desenvolvimento rival da teoria crítica, em 

contraponto com Habermas. 

Em determinado ponto desse estudo, Honneth (2009, p. 301) conclui que “nem a 

teoria crítica de Adorno nem sua continuação sistêmica, a teoria do poder em Foucault, 

proporcionam-nos instrumental adequado para analisar as forma de integração tardo-

capitalistas”. Esta conclusão deixa claro que se por um lado Honneth, de maneira ímpar, 

põe a obra de Foucault como um desenvolvimento das problemáticas abertas pela 

primeira geração frankfurtiana, por outro lado toma partido do desenvolvimento rival, 

isto é, as formulações de Habermas (2010).  

O que buscaremos, neste capítulo, concordando inicial e parcialmente com essa 

caracterização dos desenvolvimentos da teoria crítica, é refletir acerca dos pontos que 

permitem a Honneth efetuar esta opção por Habermas
18

, para que nos seja possível 

questionar se não há outra forma de conceber esta proximidade entre Foucault e a 

primeira geração frankfurtiana, em especial a partir dos pontos salientados por Jay: a 

crítica da racionalidade moderna articulada com a teoria da sociedade.  

                                                           
17

 Também Wiggershaus (2006, p. 36) enxerga uma proximidade quase literal entre as obras de Adorno e 

Foucault no que se refere a uma crítica racional da razão. Na mesma linha, Habermas (1997b, p. 132) 

afirma que “há, é claro, muitas semelhanças entre a dialética negativa e os procedimentos de 

desconstrução, de um lado, e a crítica da razão instrumental e a análise da formação de discurso e poder, 

de outro”. E Dews (1996, p. 51), por sua vez, observa o aumento das reflexões acerca das afinidades 

temáticas entre o trabalho de pensadores franceses recentes, comumente agrupados sob o rótulo de “pós-

estruturalismo”, e o pensamento da primeira geração da Escola de Frankfurt.  
18

 Ao afirmar isso, não queremos dizer que a elaboração teórica de Honneth é mero apêndice ou 

continuação das formulações habermasianas. Isto seria um erro na medida em que seu ponto de partida é 

efetivamente uma relação entre Foucault e Habermas em direção a uma teoria social que contenha, ao 

mesmo tempo, o elemento da luta e do consenso normativo.  Logo, queremos tão somente salientar para o 

fato de que há duas concepções de modernidade distinta entre estes dois autores e Honneth adere 

indubitavelmente à habermasiana, isto é, aquela constituída por uma dialética entre racionalidade 

comunicativa e instrumental.  
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Com vistas a analisar criticamente a avaliação feita por Honneth à análise social 

de Foucault, separamo-la em três eixos de investigação como formas de encaminhá-las 

em direção a possíveis respostas: o primeiro dizendo respeito às relações entre razão, 

poder e sociedade; o segundo concernindo às relações sujeito, poder e liberdade; 

terceiro, por fim, a questão da crítica do Iluminismo
19

. Estes encaminhamentos, se 

pertinentes, podem nos conduzir a outra forma de conceber a proximidade de Foucault 

com Adorno/Horkheimer, buscando afirmar a atualidade de sua crítica social. Deste 

modo, sublinhamos que, embora busquemos interrogar a vinculação que Honneth opera 

entre Foucault e a Escola de Frankfurt, não se trata simplesmente de realizar uma 

defesa, mas sim de demonstrar como esta proposta de vinculação obnubila o que há de 

mais produtivo em Foucault, do ponto de vista da atualização da teoria crítica.  

2.1. A vinculação de Foucault com a Escola de Frankfurt. 

 

Para chegar a conclusão de que nem Adorno nem Foucault nos proporcionam 

instrumental analítico capaz de analisar as formas de integração das sociedades 

contemporâneas, Honneth (2009, p. 275) avalia o pensamento de Foucault com base em 

três argumentos centrais: primeiro, a constatação de que Foucault seria guiado por um 

funcionalismo orientado historicamente, que o levaria, segundo, a uma desvalorização 

dos progressos da modernidade, já que mudanças significativas no que diz respeito a 

liberdades individuais, sociais e políticas, são vistas a partir somente do prisma da 

função que desempenham no processo sistêmico de intensificação do poder, fazendo 

com que as ações sociais e suas resultantes, tais quais transformações da ordem jurídica 

e a criação de instituições sociais, por exemplo, perdessem autonomia diante desse 

processo de otimização do poder sobre a sociedade; e, terceiro, a uma visão de que a 

subjetividade se forma a partir das coações externas, isto é, como resultado de 

condicionamentos constantes, descrevendo, assim, a subjetividade de modo 

behaviorista, concebendo os sujeitos como “criaturas informes, totalmente suscetíveis 

de serem condicionadas” (HONNETH, 2009, p. 286 e 299). 

                                                           
19

 Aufklärung, em alemão. Usualmente traduzido por Iluminismo, Esclarecimento ou simplesmente 

Luzes, e se configura, de acordo com Reale e Antiseri (1990), não tanto como um compacto sistema de 

doutrinas, mas muito mais como movimento em cuja base está a confiança na razão humana, cujo 

desenvolvimento é a condição de progresso para a humanidade e de libertação dos vínculos cegos e 

absurdos da tradição, das raízes da ignorância, da superstição, do mito e da opressão. Embora a questão 

do Iluminismo não se inicie nem termine com Kant (2005), a sua proposta de que “o Esclarecimento é a 

saída do homem do seu estado de menoridade”, processo que consiste na utilização da razão para que o 

homem possa se constituir como livre e dotado de uma vontade racional autônoma, constitui referência 

maior quando se fala da Aufklärung. 
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Estes três pontos seguem o fio condutor de uma rejeição da unilateralidade 

analítica da Modernidade
20

, ou seja, Honneth discorda frontalmente do que ele supõe 

ser a visão de Foucault da racionalidade moderna e do papel desempenhado pelo 

Iluminismo, a qual consistiria em afirmar a primazia de um processo de intensificação 

das formas de sujeição no tecido social, cujo elemento central é a conexão interna dos 

saberes com os poderes instituídos. Desta forma, a sociedade seria tratada como um 

sistema autorregulado, cujos conflitos entre os atores sociais não passariam de 

atualizações sistêmicas, sem possibilidade de interrupção ou modificação da lógica do 

poder. Porém, seria assim mesmo? 

A aproximação realizada por Honneth possui dois pontos que nos parecem 

problemáticos: o primeiro deles é realizar uma abordagem do pensamento foucaultiano 

que prescinde da filosofia, sobretudo de sua relação fecunda com a filosofia moderna, 

principalmente em direção a Kant e a problemática do Iluminismo, ocorrida com maior 

ênfase no último período de sua atividade intelectual. As críticas de Honneth estão 

situadas ao que se pode chamar de genealogia foucaultiana
21

 e por isso não focalizam 

os redimensionamentos provocados por Foucault na questão do sujeito, os quais situam 

de outra maneira as relações entre poder e coerção, liberdade e história, ação e governo; 

o segundo deles é a realização dessa proximidade entre Foucault e a Escola de Frankfurt 

desconsiderando a forma como o primeiro entendia sua pertença ao conjunto de 

questões lançados pela primeira geração de frankfurtianos, sobretudo nos anos que vão 
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 Esta expressão é usada por Duarte (1997c, p. 60) como aquela que supostamente representaria a visão 

de Adorno da modernidade do ponto de vista de Habermas. Criticando esta apropriação, Duarte (1997b, 

p. 136) sustenta que inexiste em qualquer obra de Adorno a declaração de que não haja saída do 

Esclarecimento, havendo pontos positivos desta análise da modernidade, sobretudo no que tange à 

negatividade, responsável por introduzir um elemento reflexivo na racionalidade moderna. Neste ponto de 

avaliação do pensamento de Adorno face à razão e o Iluminismo, como em outros, Habermas e Honneth 

convergem literalmente. Embora renomadamente representantes da segunda e terceira geração da Escola 

de Frankfurt, pode-se sustentar, como Duarte (1997a, p. 180) o faz, que o pensamento de Adorno está em 

claro desacordo com o de Habermas. Caberia, então, a pergunta: não estaria Foucault, devido à sua 

análise crítica do Iluminismo, muito mais próximo de Adorno? 
21

 Segundo Machado (2006, p. 167), a palavra genealogia foi introduzida em Vigiar e Punir, denotando 

uma análise histórica das condições políticas de possibilidade dos discursos. Com o procedimento 

genealógico, Foucault põe novas problemáticas em questão, tais quais a noção de poder molecular, isto é, 

uma microfísica do poder; a contestação de que o poder é puramente negativo e impõe limites, castigos, 

coerções, ou seja, uma das teses genealógicas é a de que o poder produz subjetividades, assim não destrói 

o indivíduo, mas o fabrica; a tese da indissociabilidade entre poder e saber, dentre outras problemáticas 

próprias da genealogia. Para Ewald (1993, p. 20), a genealogia é também uma questão de método, pois 

ela não coloca os mesmos problemas nem perspectivas da arqueologia do saber que marcou os livros 

anteriores de Foucault. A genealogia analisa, em resumo, “especificamente o problema do poder e do 

corpo (dos corpos), coloca os problemas a partir da tomada de poder sobre os corpos”. 
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de 1978 a 1984
22

 e que permitem estabelecer proximidade no que se refere às relações 

entre razão, poder e sociedade.  

2.2. Razão, poder e sociedade: a história como ferramenta de crítica social 

 

Ao mesmo tempo em que prescinde da filosofia ou da proximidade filosófica de 

Foucault com o pensamento moderno, em especial da filosofia kantiana, Honneth 

procura deslocar suas divergências para o terreno da sociologia, usando assim um léxico 

sociológico, isto é, um conjunto de conceitos oriundos da sociologia para avaliar o 

pensamento foucaultiano. Assim, suas críticas estão baseadas num suposto 

funcionalismo orientado historicamente por parte do “modelo teórico-sistêmico” de 

Foucault.  

O funcionalismo, em resumo e de acordo com Boudon (1990, p. 111 e 112), é 

uma hipótese inspirada no organicismo do século XIX segundo a qual os elementos da 

sociedade constituem um todo indissociável, desempenhando papel vital na perpetuação 

do equilíbrio do conjunto. Neste sentido, o funcionalismo pressupõe a estabilidade e 

integração dos sistemas sociais, explicando os conflitos, instituições e modificações 

sociais a partir do esclarecimento das funções sistêmicas que desempenham
23

. 

Honneth situa sua crítica sobretudo na exposição de Foucault, em Vigiar e 

Punir, segundo a qual foi devido a uma mudança na economia de poder, e não por 

avanço progressista da razão iluminista como promotora da humanização do direito de 

punir, que os suplícios deram lugar ao devido processo legal e à emergência das 

instituições disciplinares, como os presídios. Seria claro o funcionalismo foucaultiano 

neste exemplo já que a sociedade disciplinar opera para formar sujeitos dóceis e úteis 

                                                           
22

 As várias menções de Foucault à Escola de Frankfurt coincidem com o momento no qual ele toma por 

objeto de suas reflexões a Aufklärung, isto é, o Iluminismo ou Esclarecimento. Seguimos aqui a opinião 

de Higuera (2011) segundo a qual, em 1978, iniciou-se um ciclo, finalizado em 1984, onde Foucault 

repetidas vezes refletiu acerca do conceito de Iluminismo e, por conseqüência, da crítica da razão. Os 

textos mais significativos deste ciclo são: O que é a crítica? (Crítica e Esclarecimento), de 1978, 

Seminário sobre o texto de Kant: O que é o Esclarecimento?, trata-se aqui da primeira aula do curso de 

1983, O Governo de Si e dos Outros, e, por fim, O que são as Luzes?, de 1984. Eribon (1996, p. 175) 

também sublinha que 1978 foi o ano em que se inaugurou uma longa série de textos nos quais Foucault 

sublinha a afinidade com a Escola de Frankfurt. 
23

 Para Levine (1997) e Cuin (1994), o funcionalismo foi o principal legado da tradição sociológica 

francesa e hegemonizou o século XIX. Introduziu-se por dois caminhos: um pela antropologia social 

anglo-saxã, cujos porta-vozes foram Radcliffe-Brown e Malinoswki; outro pela apropriação direta da obra 

de Durkheim realizada por Parsons e Merton. Há, ainda de acordo com Levine e Cuin, um duplo 

problema analisado pelo funcionalismo: o das condições de manutenção e do funcionamento social, por 

um lado, e o das modalidades da ação social, por outro. Entram em jogo os imperativos funcionais, tais 

quais, a adaptação ao meio exterior, a realização das metas, a integração dos atos e a manutenção dos 

modelos latentes.  
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para que estes se tornem mais produtivos do ponto de vista do capitalismo, determinante 

em última instância
24

 das modificações sociais e políticas. Então é como se fosse o 

imperativo sistêmico de “valorização do valor” capitalista que comandasse as 

modificações ocorridas na sociedade.  

Mas o que é próprio das disciplinas é que elas tentam definir em relação as 

multiplicidades uma tática de poder que responde a três  critérios: tornar o 

exercício do poder o menos custoso possível (economicamente, pela parca 

despesa que acarreta;  politicamente, por sua discrição, sua fraca 

exteriorização, sua relativa invisibilidade, o pouco de resistência que suscita); 

fazer com que os efeitos desse poder social sejam levados a seu máximo de 

intensidade e estendidos tão longe quanto possível, sem fracasso, nem lacuna; 

ligar enfim esse crescimento “econômico” do poder e o rendimento dos 

aparelhos no interior dos quais se exerce (sejam os aparelhos pedagógicos, 

militares, industriais, médicos), em suma fazer crescer ao mesmo tempo a 

docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema. (FOUCAULT, 

2009, p. 206) 

 

A partir desta citação, Honneth compreende que a investigação histórica 

foucaultiana é concebida de modo funcionalista, porque compreende a organização 

social como um complexo de estratégias que atendem a imperativos sistêmicos, no caso 

o da intensificação do poder: os processos sociais atendem à conservação de 

determinado diagrama de poder político, estando assim submetidos à lógica de 

“incremento de poder” (HONNETH, 2009, p. 278).  

É indiscutível a pertinência da crítica de Honneth naquilo que se refere à 

genealogia foucaultiana. Muito embora seja mais do que necessário, diante dessa crítica, 

relembrar as últimas frases de Vigiar e Punir:  

E que finalmente o que preside a todos esses mecanismos não é o 

funcionamento unitário de um aparelho ou de uma instituição, mas a 

necessidade de um combate e as regras de uma estratégia. (...) Nessa 

humanidade central e centralizada, efeito e instrumento de complexas 

relações de poder, corpos e forças submetidos por múltiplos dispositivos de 

“encarceramento”, objetos para discursos que são eles mesmos elementos 

dessa estratégia, temos que ouvir o ronco surdo da batalha. (FOUCAULT, 

2009, p. 291). 
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 A crítica de Honneth a Foucault é também atravessada por uma crítica ao marxismo. Em outro texto, 

ele argumenta que a primeira geração frankfurtiana está ligada à tendência, já predominante em Marx, de 

restringir instrumentalmente a história humana para um desdobramento desenvolvimentista do 

procedimento societal da natureza. (HONNETH, 1999, p. 517). Especificamente no contexto de Vigiar e 

Punir, a argumentação é a de que as disciplinas estão a serviço do imperativo do capital, já que seu 

objetivo é produzir corpos dóceis e úteis. Portanto, o princípio de inteligibilidade dos acontecimentos 

históricos no pensamento foucaultiano seria funcionalista da mesma forma que em Marx, na medida em 

que este supostamente entenderia as modificações ocorridas no tecido social apenas como fenômenos de 

superfície da modificação das forças produtivas, constituintes da infraestrutura social que determinaria a 

superestrutura (relações jurídicas, formas de governo, discursos, saberes etc.). Novamente, assim como no 

funcionalismo, este modo marxiano de entender a sociedade levaria a primeira geração da Escola de 

Frankfurt e também Foucault a não ter a devida consideração pelos atores sociais e aquilo que estes 

produzem, principalmente contra e de forma autônoma ao sistema vigente.  
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Se Foucault realmente entendesse os conflitos sociais a partir de sua função 

sistêmica, não teria claramente separado, de um lado, combates e batalhas e, de outro, as 

regras de uma estratégia ou os dispositivos. Além disso, não há funcionalismo em 

Foucault também porque não há centro de emergência do poder. Não há aparelho 

central ou instância reguladora e funcional que comande estas incessantes formas de 

lutas engendradas pelos atores sociais ou que dê a última palavra a respeito dos 

conflitos. O que marca a diferença crucial entre Foucault e o funcionalismo é a sua 

rejeição ao entendimento da sociedade como sistema em busca de estabilidade, 

equilíbrio e consenso.  

De acordo com Vittulo (2007, p. 65), os funcionalistas, como Parsons e Merton, 

entendem o conflito como uma patologia
25

 que deve ser reprimida e eliminada, pois 

seria disfuncional à sobrevivência do sistema social. Ora, para Foucault, não há relação 

social sem luta, embate, estratégia. A afirmação de que Foucault adere a determinados 

pressupostos funcionalistas em sua análise nos parece questionável em determinados 

aspectos.  

É bem verdade que a noção de funcionalismo em Honneth é bastante singular, 

como vimos no capítulo anterior, e se refere, em uma palavra, ao fato de que Foucault 

também analisaria duas instâncias separadas, nas quais uma delas subjuga a outra sem 

nenhuma mediação. Apesar disso, faz-se mister, primeiro, distanciar Foucault daquilo 

que sociologicamente se entende por funcionalismo e, a partir de agora, problematizar 

se efetivamente há algum resquício funcionalista no pensamento foucaultiano.  

Deste modo, devemos responder à seguinte questão: se o uso que Foucault faz à 

história não é funcionalista, o que é? Ou, em outras palavras, se não é a adaptação 

sistêmica, qual é o estatuto dos acontecimentos no uso crítico da história realizado por 

Foucault e qual função de tal uso em seu pensamento no que se refere às relações entre 

sociedade, razão e poder?  

                                                           
25

 Cumpre destacar que, mais de vinte anos depois de Crítica do Poder, Honneth (2009b) procura dar 

conta do legado da teoria crítica sob a forma de diagnóstico das patologias sociais. Safatle (2010, p. 88) 

entende que há um deslocamento no interior do projeto crítico, no sentido de que essa perspectiva não 

visa esclarecer as condições de possibilidade para a fundamentação da normatividade racional, mas sim 

dá lugar à análise da natureza do sofrimento produzida por formas de racionalidade. A crítica é então 

entendida como sintomatologia que visa identificar patologias sociais.  



53 
 

Podemos encontrar a resposta para essas perguntas num conhecido debate 

travado entre Foucault e o historiador Jacques Leonard em torno de Vigiar e Punir
26

. 

Dentre as críticas de Leonard a Foucault, duas nos servem bastante por causa da 

resposta que Foucault lhe deu: a primeira de que o século XIX não é unicamente o palco 

de uma “normalização massiva”, mas sim “um conjunto de lutas políticas e sociais 

articuladas” (LEONARD, 1982, p. 18), o que levaria Foucault a exagerar a 

racionalização e normalização da sociedade francesa na primeira metade do século XIX, 

minimizar, em vários terrenos, a resistência aos hábitos do passado e subestimar a 

importância da desordem e do caos; a segunda é a de que Foucault descreve uma 

“maquinaria sem mecânico” (LEONARD, 1982, p. 16) próxima de um universo 

kafkiano, descrição que impossibilitaria responder questões como: de quem são ou 

quem promove as estratégias de poder? De quem é esse poder? Se há uma batalha em 

curso permanente no tecido social, essa batalha é de quem contra quem? 

Em resposta a Leonad, Foucault sublinha a diferença entre analisar um 

problema e estudar um período. Foucault nega que seu trabalho seja sobre a sociedade 

francesa em um período determinado, nega também que seja sobre as prisões da França 

entre 1760 e 1840. Ele diz que se trata de analisar a razão que foi posta em prática na 

reforma do sistema penal quando se decidiu introduzir nele a prática do encarceramento 

(FOUCAULT, 1982, p. 43). É neste sentido que podemos entender o uso da história por 

Foucault como modalidade de crítica da razão punitiva, em Vigiar e Punir, uma vez 

que está em jogo a análise desta “racionalidade que não é simplesmente princípio de 

teoria e de técnicas científicas, que não produz simplesmente formas de conhecimento e 

tipos de pensamento, mas que está ligada por laços complexos e circulares a formas de 

poder” (FOUCAULT, 1982, p. 47).  

Foucault responde a Leonard que ele fala em sociedade disciplinar e não em 

sociedade disciplinada, o que daria razão a seu interlocutor na acusação de 

“normalização massiva” sem oposição. É sobretudo na mesa-redonda de 1978 que 

Foucault explicita a acontecimentalização (événementialisation) como princípio de 

inteligibilidade de seu uso da história. Acontecimentalização entendida como, em 
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 Trata-se de L’impossible prison (recherches sur Le système penitentiare au XIX siècle par Michelle 

Perrot – Débat avec Michel Foucault), L’Univers historique, Editions Du Seuil, Paris, 1980. Aqui 

utilizamos a versão espanhola desse livro – La imposible prisión: debate com Michel Foucault, da 

Editorial Anagrama, 1982, Madrid – que reúne o artigo crítico de Leonard, “O historiador e o filósofo”, a 

resposta de Foucault, “A poeira e a nuvem”, bem como a mesa redonda realizada em 1978, que teve como 

ponto de partida a discussão dos textos de Leonard e Foucault e que se fizeram presentes nomes como 

François Ewald, Alexandre Fontana, Michelle Perrot e Jacques Revel, além dos autores dos artigos em 

questão. 
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primeiro lugar, ruptura de evidência, ou seja, demonstração de que aquilo que aconteceu 

não era tão evidente, inevitável ou desenvolvimento evolutivo natural do anterior. Em 

segundo lugar, acontecimentalizar consiste em encontrar as conexões, encontros, 

apoios, bloqueios, relações de força e estratégia, que em determinado momento formam 

o que logo funcionará como evidência, universalidade e necessidade.  

Vê-se que essa leitura da história que enfatiza o acontecimento é diferente da 

análise funcionalista: enquanto uma tem como procedimento tratar como acaso os 

encontros que formam um determinado dispositivo, como por exemplo a disciplina, 

outro toma os acontecimentos históricos como fenômenos de superfície de uma lógica 

subjacente inevitável e inelutável. Acontecimentalizar é  

expor como acontecimento, resultado imprevisto de uma miríade de 

processos encontrados, o que correntemente se percebe como estrutura 

universal, crença inscrita no coração humano ou produto de uma necessidade 

racional, seja sob a forma do progresso dialético ou de aperfeiçoamento 

acumulativo (GARCÍA, 1995, p. 21).  

 

Trata-se, portanto, de analisar a racionalidade enquanto acontecimento, isto é, 

como multiplicidade de tipos singulares construídos no interior de práticas sociais 

diversas (racionalidade psiquiátrica, clínica, punitiva, sexológica etc.). É neste sentido 

que podemos defender que a leitura foucaultiana da história não é funcionalista. Trata-

se mais de um recurso filosófico à história na direção de uma crítica da razão que seja 

indissociável da análise de uma determinada sociedade, daquilo que emerge como 

problema e articula discursos, saberes, instituições, governos etc. Foucault põe a história 

como ferramenta de análise que lhe permite diagnosticar o presente através do estudo 

das condições que o tornam possível e da análise dos jogos de forças que o compõem, 

relacionando criticamente razão, poder e sociedade em direção ao diagnóstico do 

presente. 

Em uma conferência proferida a 27 de Maio de 1978, intitulada O que é a 

crítica? (Crítica e Aufklärung), Foucault esboça de maneira bastante clara o que 

significa este recurso à história. Após afirmar que o problema entre ratio e poder é o 

que o irmana com a Escola de Frankfurt, Foucault propõe uma prática histórico-

filosófica, ou seja, de uma análise onde a história apareceria como atravessada pela 

questão das relações entre as estruturas de racionalidade que articulam o discurso 

verdadeiro e os mecanismos de sujeição que lhe estão ligados. A primeira característica 

dessa prática seria “dessubjetivar a questão filosófica pelo recurso ao conteúdo 

histórico, libertar os conteúdos históricos pela interrogação sobre os efeitos de poder, 
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conteúdos cuja verdade (de que, supostamente, derivam) é afetada por esses efeitos” 

(FOUCAULT, 2012, p. 66).  

A acontecimentalização, de que falamos anteriormente, refere-se ao 

procedimento desta prática que permite estabelecer conexões entre mecanismos de 

coerção diversos (como conjuntos de legislação, regulamentos, dispositivos etc.) e 

conteúdos de conhecimento (isto é, a noção de saber, que se refere a todos os 

procedimentos e a todos os efeitos de conhecimento que são aceitáveis num dado 

momento e num domínio definido). Portanto, o objetivo desta prática histórico-

filosófica, o que ela procura saber é 

quais são os laços, quais são as conexões que podem encontrar-se entre 

mecanismos de coerção e elementos de conhecimento, que movimentos de 

reenvio e apoio se criam de uns para os outros, o que é que leva a que um 

dado elemento de conhecimento possa assumir efeitos de poder, num sistema 

como esse, a um elemento verdadeiro ou provável ou incerto ou falso, e o que 

é que leva a que um dado procedimento de coerção adquira a forma e as 

justificações próprias de um elemento racional, calculado, tecnicamente 

eficaz, etc. (FOUCAULT, 2012, p. 67).  

 

Assevera Foucault que nesta prática não se trata de descrever o que é saber e o 

que é o poder e como um repirimiria o outro ou como o segundo abusaria do primeiro. 

A questão está em descrever um nexo de saber-poder que permite identificar o que 

constitui a aceitabilidade de determinado sistema, seja ele o sistema de doença mental, 

da penalidade, da delinquência, da sexualidade etc.  

Não há, portanto, nem uma orientação funcionalista em Foucault, tampouco a 

pressuposição de duas dimensões (da história e da sociedade, por exemplo) que não 

encontram pontos de mediação. Ao contrário, as dimensões do poder e do saber se 

situam exatamente neste ponto intermediário. A inscrição do sujeito neste diagrama não 

é de passividade. Se há aceitação dos sistemas postos é como resultado de uma miríade 

de processos que envolvem muito mais do que o convencimento. Analisaremos a 

questão do sujeito a partir de agora. 

2.3. Sujeito, poder e liberdade: do antagonismo ao agonismo 

 

 Outro ponto questionável na análise de Honneth, no que se refere aos vínculos 

entre o pensamento foucaultiano e a primeira geração da Escola de Frankfurt, é a 

ausência de menções ao modo como o próprio Foucault entende os termos desta 

aproximação. O período de 1978 a 1984 é muito fecundo a este respeito, pois Foucault 

reiteradas vezes menciona a teoria crítica, inclusive refletindo acerca de sua inserção no 
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campo problemático aberto pela primeira geração frankfurtiana. É a partir deste período 

em específico que podemos entender como Foucault tematizou as relações entre sujeito, 

poder e liberdade, em direção a uma relação de agonismo entre indivíduos e governo, 

para lá portanto de uma noção antagonista, funcionalista ou behaviorista. 

No final de 1978, em Paris, Foucault é entrevistado por Duccio Trombadori. 

Trata-se mais de uma conversa livre sobre o próprio percurso intelectual de Foucault e 

menos de uma entrevista. Os temas vão da concepção que Foucault tem do próprio 

trabalho, da recepção de sua obra, da resposta às críticas e aos críticos, os componentes 

culturais de sua formação intelectual, enfim, são questões que envolvem o pensamento 

foucaultiano e seu contexto. 

Interessa-nos nesta conversa as palavras proferidas por Foucault no que se refere 

à sua relação com a Escola de Frankfurt. Trombadori pede a Foucault que fale de como 

seu pensamento se situa em relação à Escola de Frankfurt, ao que o entrevistado 

responde: 

No que me concerne, penso que os filósofos dessa Escola colocaram 

problemas em torno dos quais ainda penamos: notadamente, o dos efeitos de 

poder em relação a uma racionalidade que se definiu histórica e 

geograficamente no Ocidente, a partir do século XVI. O Ocidente não teria 

podido chegar aos resultados econômicos, culturais que lhe são próprios, sem 

o exercício dessa forma particular de racionalidade (FOUCAULT, 2010c, p. 

323).  

 

 A primeira observação a ser pontuada é a de que existe, de acordo e a partir do 

próprio Foucault, um solo problemático comum à Escola de Frankfurt que se refere à 

correlação entre racionalidade e efeitos de poder a ela ligados. Assim, o problema da 

Dialética do Esclarecimento, da conversão da racionalidade em dominação, é retomado 

por Foucault (2010c): “Não poderíamos concluir que a promessa da Aufklärung de 

alcançar a liberdade pelo exercício da razão voltou-se, ao contrário, para uma 

dominação da razão mesma, a qual usurpa mais e mais o lugar da liberdade?”. O 

entrelaçamento entre razão e dominação constitui, assim, tanto para Foucault quanto 

para Adorno e Horkheimer, uma problemática comum. A razão é, portanto, 

indissociável das redes de poder que se proliferam no tecido social em determinado 

tempo histórico. 

 Após esta observação, Foucault faz de longe o maior elogio que já proferiu a 

uma linha de pensamento:  
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Quando eu reconheço os méritos dos filósofos da Escola de Frankfurt, eu o 

faço com a má consciência daquele que deveria tê-los lido bem antes e os 

compreendido mais cedo. Se eu tivesse lido essas obras, não teria 

necessidade de dizer muitas coisas, teria evitado erros. Talvez, se tivesse 

conhecido os filósofos dessa Escola, teria sido tão seduzido por eles que não 

faria outra coisa senão comentá-los (FOUCAULT, 2010c, p. 324).  

 

 Exagero ou não, o fato é que a admiração de Foucault se demonstra 

intensamente. Uma conclusão apressada se limitaria a defender, a partir dessas últimas 

duas declarações de evidente conexão entre os pensamentos em jogo, que existe 

praticamente uma relação de pertença. Como veremos, no entanto, se de um lado existe 

uma explícita relação entre Foucault e a Escola de Frankfurt, sobretudo no que toca ao 

campo problemático da relação entre razão e os efeitos de poder a ela ligados em 

determinada sociedade, por outro há sempre uma reticência, uma distância. 

Esquematicamente, podemos dizer que estes autores se aproximam quando se tematiza 

as relações entre razão, poder e sociedade, porém se distanciam quando o que está em 

jogo são as ligações entre sujeito, poder e liberdade. Portanto, partir apressadamente 

para uma fusão pacífica seria um erro, embora ainda nos pareça problemático o tipo de 

aproximação efetuado por Honneth.  

 A própria continuação da entrevista comprova que a relação entre Foucault e a 

Escola de Frankfurt é paradoxal. Após essa admiração intensamente evocada, Foucault 

(2010c, p. 325) pontua algumas questões divergentes, tais quais a questão do sujeito, na 

qual os frankfurtianos pressuporiam algo que já se encontra aprisionado, e a leitura da 

história, a qual não levaria em consideração a dimensão do acontecimento e sua 

implicação para o devir histórico.  

É esta questão do sujeito, e sua relação com o poder e a liberdade, ponto de 

tensão entre Foucault e a primeira geração da Escola de Frankfurt, que nos permite 

questionar outro ponto da crítica de Honneth, a saber, a existência de um suposto teor 

passivo na noção de sujeito em Foucault, próximo do behaviorismo, onde o papel 

ocupado pelos sujeitos seria condicionado pelo processo de adaptação ao meio exterior. 

Em que pese o fato de que no Vigiar e Punir o acento da análise seja colocado nos 

exercícios de poder e de sua relação interna com a produção de saber em direção à 

produção de subjetividades dóceis e úteis ao capitalismo, a partir de 1978 a relação 

entre sujeito e poder é entendida como um tipo de agonismo recíproco. 

Isto significa que a relação entre liberdade e poder não é antagônica mas sim 

agônica: mais de incitação mútua e menos de confrontação entre duas forças 
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heterogêneas. O poder é concebido como “uma ação sobre ações” (FOUCAULT, 

2010b, p. 288), ações sobre ações dos outros para governá-las, canalizá-las, dispor uma 

direção. Como sublinha Ortega (1999, p. 34), a noção de poder, de cunhagem 

nietzschiana, característica da genealogia, é substituída por uma idéia de poder como 

governo, orientado para uma teoria da ação. A noção de governo marca essa leitura 

agônica de Foucault: 

O termo “conduta”, apesar de equivocado, talvez seja um dos que permitem 

melhor atingir aquilo que há de específico nas relações de poder. A 

“conduta” é, ao mesmo tempo, o ato de “conduzir” os outros (segundo 

mecanismos de coerção mais ou menos estritos) e a maneira de se comportar 

em um campo mais ou menos aberto de possibilidades. O exercício de poder 

consiste em “conduzir condutas” e em ordenar a probabilidade. O poder, no 

fundo, é menos da ordem do afrontamento entre dois adversários, ou do 

vínculo de um com relação ao outro, do que da ordem do “governo”. 

(FOUCAULT, 2010b, p. 288).  

 

 O governo emerge como elemento que busca estruturar o eventual campo de 

ação dos outros. O que significa que entre liberdade e poder não há necessariamente 

apenas confronto, mas a primeira aparece como condição de existência do segundo. De 

modo que o poder pressupõe a liberdade: “se há relações de poder em todo o campo 

social, é porque há liberdade por todo lado” (FOUCAULT, 2006, p. 277). 

Mais do que um “antagonismo” essencial, seria melhor falar de um 

“agonismo” de uma relação que é, ao mesmo tempo, de incitação recíproca e 

de luta; trata-se, portanto, menos de uma oposição de termos que se 

bloqueiam mutuamente do que de uma provocação permanente 

(FOUCAULT, 2010c, p. 290).  

 

Estas análises foucaultianas pressupõem um tecido social no qual os indivíduos 

tenham liberdade de agir para que possam dobrar o poder, daí as práticas de liberdade, 

as quais consistem em desafiar os limites deste governo de ações, pô-los em dúvida, 

experimentar novas possibilidades que obriguem, por parte das ações de poder, a 

inventar novas formas de governo, novos cálculos no curso de uma partida infinita 

(GARCÍA, 1995, p. 40). 

Não se trata, assim, de pura relação de resistência antagônica ou mesmo de 

submissão funcionalista passiva, mas sim de relação formativa que modifica 

profundamente as formas de subjetivação e o governo das condutas. Aqui Foucault está 

muito longe de qualquer descrição próxima do behaviorismo, embora as práticas 

disciplinares corporais tenham contribuído, em sua genealogia, para a produção de 

subjetividade.  
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Na visão de Judith Butler, ao referir-se, no primeiro volume da História da 

sexualidade, às artes da existência, ou seja, às ações através dos quais os homens não só 

definem para si um conjunto de regras de conduta, mas também procuram transformar-

se no seu ser singular e tornar a sua vida numa obra, Foucault teria entendido que  

essas vidas não se conformam simplesmente com preceitos ou normas morais 

numa forma em que os si mesmos, que consideramos formados previamente 

ou prontos-a-usar, se encaixem num molde exposto pelo preceito. Pelo 

contrário, o si mesmo molda-se em termos da norma, passa a habitá-la e a 

incorporá-la, mas a norma não é, neste sentido, externa ao princípio através 

do qual o ser é formado. (BUTLER, 2012, p. 86).  

 

Deste modo, a relação entre norma e sujeito não é de externalidade, não se 

refere, logo, à questão de uma passividade, de uma ética baseada no comando e na 

obediência. Ao contrário, condiz a uma prática ética que implica de forma central a 

formação do si mesmo. O poder não se refere a algo que exerce pressão sobre o sujeito a 

partir de fora, algo que subordina, coloca debaixo e relega a uma ordem inferior. Em 

Foucault, o poder é algo que também forma o sujeito (BUTLER, 2001, p. 12). Podemos 

dizer, então, que o poder é aquilo que faz possível o sujeito.  

A subjetivação implica, como salienta Butler (1997) duas dimensões: a 

dimensão dos processos e modos de sujeição mas também a dos processos de produção 

do sujeito. Está em jogo não apenas uma subordinação, mas principalmente a instalação 

de um sujeito, uma subjetivação. “O poder é simultaneamente externo ao sujeito e a 

própria jurisdição do sujeito” (BUTLER, 2001, p. 26). Mesmo em Vigiar e Punir, “a 

sujeição ou assujeitamento não é apenas uma subordinação, mas também um reforço e 

manutenção, uma instalação do sujeito, uma subjetivação” (BUTLER, 2001, p. 103). 

Vemos, então, como principalmente partir de 1978, mas também em alguns 

lampejos anteriores, conceitos como os de governamentalidade, governo, modos de 

subjetivação, ética etc., vão tematizar as relações entre sujeito, poder e liberdade para lá 

da suposta asfixia da genealogia foucaultiana. As relações de poder, portanto, ficam 

muito mais próximas de jogos estratégicos entre liberdades, “jogos estratégicos que 

fazem com que uns tentem determinar a conduta dos outros, ao que os outros tentam 

responder não deixando sua conduta ser determinada” (FOUCAULT, 2006, p. 285).  

Estas relações de poder são como jogos abertos, de várias possibilidades, onde a 

liberdade de ação é quesito fundamental.  
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2.4. Rumo a um beco sem saída ou em direção à crítica radical? 

  

Se, por um lado, Foucault (2009, p. 209) afirma: “as Luzes que descobriram as 

liberdades também inventaram as disciplinas”, pois “as disciplinas reais e corporais 

constituíram o subsolo das liberdades formais e jurídicas”, por outro lado, Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 19) afirmam expressamente que “o esclarecimento é totalitário”. 

Isso conduz, segundo críticos frankfurtianos da segunda e terceira geração, como 

Habermas e Honneth, a um beco sem saída: 

 

Mas, se é assim, também o próprio exercício crítico encontra-se em uma 

aporia: se a razão instrumental é a forma única de racionalidade no 

capitalismo administrado, bloqueando qualquer possibilidade real de 

emancipação, em nome de que é possível criticar a racionalidade 

instrumental? (NOBRE, 2004, p. 52)  

  

Porém, como defende Nobre mais adiante em sua argumentação, tanto 

Horkheimer quanto Adorno assumem conscientemente esta aporia, defendendo-a 

enquanto condição de uma crítica cuja possibilidade se tornou precária. Essa situação 

paradoxal e aporética da crítica é a condição que permite a Adorno e Horkheimer pensar 

o presente histórico marcado pelo fascismo, pelo liberalismo americano e pelo 

stalinismo. Trata-se de uma crítica aporética pois, afinal de contas, ela já não pode mais 

garantir a emancipação. O que poria em risco, de acordo com Habermas, o próprio 

projeto crítico, já que ele giraria em falso em seu próprio fundamento.  

Trata-se, então, de retirar a aporia do registro daquilo que obstaculiza ou mesmo 

impossibilita a crítica e colocá-la na posição segundo a qual a própria crítica é tornada 

possível: tanto Adorno e Horkheimer quanto Foucault, reposicionam a aporia como 

condição de possibilidade para o exercício do que se pode chamar de crítica radical. 

Estes autores convergem na radicalidade da análise do Iluminismo.  

Radical aqui no sentido marxiano de quem vai à raiz do problema, neste caso, a 

saber, a relação genética entre racionalidade abstratamente emancipatória e dominação 

imanentemente eficaz. Tal crítica busca defender que no próprio interior da 

racionalidade moderna existem os elementos de sua dissolução e conversão em 

dominação, não havendo relação de contaminação ou constrangimento entre razão e 

dominação, mas uma relação genética: a relação entre razão, sociedade e poder não 

seria patológica, mas sim patogenética. As conseqüências desse tipo de leitura radical 

não são de pouca importância, pois enquanto se poderia pensar que a relação entre 
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Iluminismo e barbárie é uma questão de desvirtuação, de traição, ou ainda de 

constrangimento externo, esta leitura afirma que se trata de uma conseqüência lógica, 

quer dizer, há uma pressuposição totalitária no seio do projeto emancipatório moderno. 

 Segundo Nobre (2004), existem, pelo menos, dois modelos críticos da Escola de 

Frankfurt: o primeiro, o modelo da Dialética do Esclarecimento, cujo objetivo é 

compreender por que a racionalidade das relações sociais produziu um sistema social 

que bloqueou a possibilidade emancipatória, em vez de produzir uma sociedade 

emancipada de homens e mulheres livres; e o segundo modelo comunicativo de 

Habermas que esboça uma teoria da racionalidade de dupla face, a instrumental e a 

comunicativa, cuja conseqüência é desvincular a noção de emancipação da noção de 

revolução, tendo como contrapartida “uma valorização dos potenciais emancipatórios 

presentes nos mecanismos de participação próprios do Estado democrático de direito” 

(NOBRE, 2004, p. 58). 

 Por estarmos lidando com um autor diferente do analisado por Nobre nesta 

categorização, talvez fosse preciso encontrar lugar para Foucault. Devido a diferenças 

inconciliáveis na análise da racionalidade entre Foucault, Adorno e Horkheimer, a 

crítica radical do Iluminismo através da afirmação da indissociabilidade entre razão, 

sociedade e poder, pode nos servir para vincular estes autores e também para 

demonstrar como a questão da análise negativa feita por Honneth é concernente a sua 

divergência com relação ao tipo de crítica – seus objetivos, suas ferramentas, seu 

procedimento etc. – desenvolvido por Foucault. A suspeita radical que Foucault 

compartilha com Adorno e Horkheimer diz respeito à cumplicidade entre racionalidade 

e formas de dominação, o que deixa pouco espaço para a valorização dos potenciais 

emancipatórios da modernidade.  

Assim, analisar as críticas de Honneth significa, também, propor outra forma de 

se conceber a proximidade do pensamento foucaultiano aos problemas frankfurtianos, 

em especial ao que McCarthy (1994, p. 243) chamou de “crítica da razão impura”. É em 

torno do problema da crítica da razão e da sociedade, ou seja, dos efeitos de poder 

ligados a determinadas racionalidades efetivas e do exercício de análise e/ou 

diagnóstico, que podemos elaborar o entendimento de como se aproximam estes autores 

de outra maneira, sobretudo através da crítica radical ao Iluminismo.  

Para Jameson (1997, p. 324), o pensamento de Adorno permanece até final do 

século XX mais atual do que nunca. Esse julgamento pode ser contextualizado pela 

derrocada do Estado de Bem-Estar Social e da impossibilidade de encarar a regulação 
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estatal dos conflitos sociais de maneira positiva. Parece, então, que “entrou água” no 

discurso que valoriza potenciais positivos da modernidade, sobretudo na atual sociedade 

em que se acumulam constantemente riscos das mais variadas formas: ecológicos, 

financeiros, militares, terroristas, bioquímicos etc. (BECK, 2010). Neste sentido, a 

crítica radical permanece numa situação paradoxal: pois é concomitantemente aporética 

e urgente.  

Deste modo, quase 30 anos depois da afirmação de Honneth, é preciso 

problematizar se realmente o ponto de vista radical de Adorno, Horkheimer e Foucault, 

com relação os avanços da modernidade são inatuais. Isto é, se se trata de um 

instrumental inapropriado para refletir acerca das formas de integração das sociedades 

contemporâneas, principalmente em nossa sociedade brasileira bastante distante de 

regular seus conflitos sociais pela via estatal de maneira satisfatória.  

O pensamento de Foucault, apresentado enquanto desenvolvimento rival do de 

Habermas, pode ser encarado como um conjunto de ferramentas de análise que passa ao 

largo da mudança de paradigma até uma racionalidade comunicativa e busca focalizar 

outros problemas como o da produção de heteronomia vinculados a discursos e práticas, 

surgindo então como manutenção da radicalidade na crítica no fim do século XX. Deste 

modo, em vez de se preocupar com os fundamentos normativos de sua própria crítica, 

busca problematizar a confiança na Razão, provocando uma desconfiança permanente 

devido aos efeitos de poder a ela ligados. Uma crítica que também busca refletir acerca 

de nosso presente. Se há desenvolvimentos rivais que passam pela teoria crítica, como 

defendeu Honneth, vale ter em mente a própria visão que Foucault tinha disso: 

 

E me parece que a opção filosófica com a qual nos vemos confrontados 

atualmente é a seguinte. É preciso optar ou por uma filosofia crítica que se 

apresentará como uma filosofia analítica da verdade em geral, ou por um 

pensamento crítico que tomará a forma de uma ontologia de nós mesmos, de 

uma ontologia da atualidade. E é essa forma de filosofia que, de Hegel à 

Escola de Frankfurt, passando por Nietzsche, Max Weber, etc., fundou uma 

forma de reflexão à que, é claro, eu me vinculo na medida em que posso. 

(FOUCAULT, 2010a, p. 22).  

 

É assim que podemos defender uma via positiva de vinculação de Foucault com 

a Escola de Frankfurt, a saber, como paralelas convergentes, como linhas que não se 

fundem devido a suas singularidades (racionalidade estratégica/instrumental; sujeito 

aprisionado/produzido etc.) mas não se afastam em demasia ou a ponto de se 

antagonizar por causa de seus procedimentos em comum, em especial o objetivo de 
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realizar uma “crítica da razão impura”. Sem se tocar por estarem em paralelo na questão 

dos conceitos de sujeito e racionalidade, porém também sem se afastar por serem 

convergentes em direção à crítica radical da razão, estes autores podem ser vinculados 

no que diz respeito às problemáticas em comum e ao campo de tensão recíproco entre 

suas formulações. 

2.5. Herança e crítica do Iluminismo 

 

A partir das palavras do próprio Foucault compreendemos de que maneira a 

história é utilizada enquanto modo de crítica social que busca diagnosticar as relações 

entre razão e os efeitos de poder a ela ligados em determinada sociedade. Assim, sua 

proximidade com a Escola de Frankfurt pode ser lida como convergência no que se 

refere às relações entre razão, poder e sociedade. Por outro lado, Foucault redimensiona 

as relações entre sujeito, poder e liberdade de maneira bastante distante de qualquer 

condicionamento externo passivo e automático, como parece argumentar Honneth 

(2009, p. 285), ao afirmar, por exemplo, que Foucault supõe que são “procedimentos 

coativos externos que produzem sujeitos”, no sentido de que são pressões exercidas 

através de determinados procedimentos, como a confissão, que produzem sujeitos. 

Nesta questão do sujeito, portanto, Foucault se distancia da Escola de Frankfurt 

por tematizar de outro modo os vínculos entre sujeito, poder e liberdade, em direção à 

problematização ética.  Apesar das diferenças, propomos que se pode encarar a relação 

entre Foucault e a Escola de Frankfurt como paralelas convergentes em direção a uma 

crítica radical e racional da racionalidade moderna, incluído o chamado Iluminismo.  

Com relação a este tema da crítica do Iluminismo ou crítica da modernidade, 

numa entrevista, Habermas tece um comentário de como Foucault explorou o processo 

de racionalização a partir de Weber e de como tal leitura pode ser perigosa e conduzir 

ao irracionalismo: 

 

É necessário mostrar que a “racionalização” de Weber, que foi explorada por 

Foucault de uma maneira muito diferente – no campo da cultura, das relações 

sexuais, da criminalidade e da insanidade –, é perigosa por ser parcial. Isso 

porque se caracteriza por sua universalização de uma única forma 

fundamental de racionalidade – razão instrumental, econômica e 

administrativa. Mas devemos tomar o cuidado para não rejeitar tudo, 

perdendo os aspectos positivos, e fugir para um novo irracionalismo. É 

evidente que Foucault corre esse perigo. (HABERMAS, 1997a, p. 121).  
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Em 1983, em entrevista com Gérard Raulet, intitulada Estruturalismo e Pós-

estruturalismo, certamente tendo em vista estas palavras de Habermas, Foucault 

menciona o que entende por “chantagem iluminista”: 

 

Creio que a chantagem que muito frequentemente se exerceu em relação a 

qualquer crítica da razão, ou a qualquer interrogação crítica sobre a história 

da racionalidade (ou você aceita a razão, ou cai no irracionalismo) faz crer 

que não seria possível fazer uma crítica racional da racionalidade. Ora, creio 

que, desde Max Weber, na Escola de Frankfurt e, em todo caso, em muitos 

historiadores da ciência como Canguilhem, trata-se de destacar a forma de 

racionalidade que é apresentada como dominante e à qual se dá o status da 

razão para fazê-la aparecer como uma das formas possíveis do trabalho sobre 

a racionalidade. (FOUCAULT, 2008c, p. 316).  

 

 

 Quando Foucault fala em “chantagem iluminista” tem em mente justamente 

argumentos dessa matriz de pensamento que opera algo que podemos chamar de “Cisão 

da Razão”, isto é, pressupõe que há duas modalidades de razão: uma instrumental, 

dominadora, intencionada para fins; outra comunicativa, emancipatória, que busca o 

mútuo entendimento. O conceito de Razão aqui é dissociado de seus efeitos de poder. 

Esse é um ponto fundamental de distanciamento de Habermas e Honneth com relação à 

primeira geração da Escola de Frankfurt, a saber, a de que por considerar apenas uma 

modalidade de Razão, subestimariam as tradições democráticas do Estado de Direito e 

não analisariam as mudanças de estrutura da esfera pública no interior da democracia. 

Essas características nos fazem lembrar que foi justamente ao tempo de Habermas 

elaborar sua tese sobre a mudança estrutural da esfera pública, ocorreu seu rompimento 

com Instituto
27

. 

 A chantagem iluminista consiste numa acusação de irracionalismo cujo alicerce 

neste modelo duplo de racionalidade. Ora, o que ocorre é que tanto Foucault quanto 

Adorno e Horkheimer não balizam suas análises por uma “Cisão da Razão”, mas sim 

por uma leitura que entende a razão como inseparável de seus efeitos de poder em 

determinado tecido social, de modo que ela contém em si mesma, na abstração de suas 
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 Como atesta em carta a Adorno, em 27 de setembro de 1958, Horkheimer tinha uma posição muito 

crítica com relação a Habermas. Chega a afirmar que “em que pese sua inteligência, Habermas escreve 

como se levasse antolhos, carece de bom senso e tato intelectual. Defende o que diz combater, a filosofia 

pura” (HORKHEIMER, 2006, p. 372). Embora, de acordo com Claussen (2006), Habermas não tenha 

sido jamais discípulo de Adorno, este tentava protegê-lo das duras críticas de Horkheimer. A este 

respeito, Müller-Doohm (2003, p. 567) relata que, ao ver que seus trabalhos não apareciam na série de 

publicações do Instituto, Habermas o abandonou em 1959, indo para a universidade de Marburgo, ali 

concluindo sua tese de habilitação de pós-doutorado, Mudança Estrutural da Esfera Pública 

(Strukturwandel der Öffentlichkeit), em 1962. 
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proposições, as condições de possibilidade para as práticas de poder. Uma análise 

social desta natureza é indissociável de uma crítica da Razão. Este é um dos principais 

pontos de aproximação entre estes autores: a afirmação de uma relação interdependente 

entre razão, poder e sociedade. 

 Sublinhar o perigo contido na racionalidade não significa recusá-la. Bem assim, 

fazer a crítica da razão não é apostar no irracionalismo: consiste em especificar suas 

materializações no tecido social, seus limites, suas ameaças, suas engrenagens. Esta 

convergência na análise radical da razão inscreve estes autores num campo de tensão 

recíproca, uma vez que a razão, para os frankfurtianos, é instrumental: acomete a 

totalidade e atende aos objetivos do capital; já para Foucault, a racionalidade é 

estratégica: é fruto e frutifica lutas, enseja embates, relações de poder-saber, modos de 

subjetivação, não tem fundamento específico e fixo:  

 

Devemos investigar esse tipo de racionalismo que parece específico da 

cultura moderna e que se origina na Aufklärung? Acredito que essa tenha sido 

a abordagem de alguns membros da Escola de Frankfurt. Meu objetivo não é 

iniciar uma discussão de seus trabalhos. Apesar de serem, na maior parte, 

importantes e valiosos. Ao contrário, eu sugeriria uma outra forma de 

investigação das relações entre racionalização e o poder. (FOUCAULT, 

2010b, p. 276).  

  

Em Foucault, assim, o processo de racionalização
28

 é deslocado para 

racionalidades específicas, como processo que se dá em vários campos: loucura, doença, 

morte, crime, sexualidade, sujeito etc. Com efeito, isso mantém a tensão entre Foucault 

e a Escola de Frankfurt, pois, também para aquele (FOUCAULT, 2010b, p. 273) “não 

tem sentido referir-se à razão como uma entidade contrária à não razão”. 

Se por um lado as noções de racionalidade instrumental e estratégica, afastam os 

autores e compõem suas formas singulares de análise, a noção de que a racionalidade 

seja inseparável de seus efeitos de poder é comum a ambas. A proposição de uma 

paralela convergência não sinaliza, portanto, para uma mera confluência pacífica entre o 

pensamento de Foucault e a Escola de Frankfurt, mas sim para uma tensão constante 

entre dois projetos de análise que possuem suas diferenças e singularidades. Isto posto, 

tanto Foucault quanto Adorno e Horkheimer, ainda que seus procedimentos de análise 

                                                           
28

 Maia (2002, p. 71) defende que tanto a crítica foucaultiana da modernidade como o diagnóstico 

forumlado pela Dialética do Esclarecimento baseiam-se no reconhecimento de um formidável 

crescimento dos mecanismos utilizados para o controle a submissão dos sujeitos. As disciplinas e o 

biopoder se situam na mesma linha de preocupações daquela destacada pela primeira geração da Escola 

de Frankfurt com a expressa “sociedade administrada”. Como se pode ver, a relação entre estes 

pensadores é bastante complexa, ora de convergência analítica, ora de dissonância de procedimento. 
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sejam diferentes, mobilizam-se por um problema fundamental, a saber, dos efeitos de 

poder ligados ao exercício de uma racionalidade efetiva numa dada sociedade 

(ERIBON, 1996, p. 175). 

Nesta leitura a razão produz a sociedade e vice-versa. Não se trata de afirmar 

que seja a razão, no sentido de um conceito específico de racionalidade, que fundamenta 

e viabiliza a crítica social. Afirma-se, assim, a indissociabilidade entre análise social e 

crítica da razão. Pode-se dizer que, em Habermas e Honneth, elas estão devidamente 

separadas, pois se considera que um conceito específico de racionalidade, comunicativa, 

por exemplo, é condição de possibilidade para uma crítica da sociedade. Crítica esta 

que, se prescindir dessa operação de cisão no interior da racionalidade, fica emaranhada 

na aporia fundamental de ter de apelar à própria razão que ela mesma critica 

radicalmente.  

Esta aporia pode ser exemplificada através da conduta – para alguns, como 

Habermas, favorável ou contrária – diante do que se chama Iluminismo. Propomos, 

contudo, ler estas opções de outra forma, qual seja: aqueles que entendem o Iluminismo 

como promotor de avanços e progressos na ordem da moral, da sociedade, da cultura 

etc., e aqueles para os quais se trata de um movimento em si mesmo contraditório, 

produtor, ao mesmo tempo, de autonomia e heteronomia.  

Para Foucault, o Iluminismo é parte integrante de modos de dominação 

exercidos no terreno da subjetividade, da sexualidade e da criminalidade. Para Adorno e 

Horkheimer, o ponto de chegada do Iluminismo foi exatamente aquilo que se poderia 

considerar como seu reverso, isto é, sua conversão em regimes totalitários e numa 

sociedade cujo horizonte utópico está ausente. Como aponta Assoun (1991, p. 85) a 

respeito desta tese, é como se a repressão estivesse na Razão como o verme no fruto. 

Ou, ainda para usar outra imagem a este respeito, pode-se dizer que, para Adorno e 

Horkheimer, razão e dominação são siameses que nem o mais hábil cirurgião, munido 

com o mais fino bisturi da racionalidade comunicativa, pode separar uma da outra 

(MAESTRE, 1988, p. XX). 

Para Foucault e a Escola de Frankfurt, ao menos no que se refere à chamada 

primeira geração, as relações entre razão, sociedade e poder são de interdependência, de 

modo que no tecido social existem racionalidades efetivas que são analisadas e 

diagnosticadas pela análise crítica. Não há, portanto, nem uma crítica independente de 

um modo efetivo de racionalidade, tampouco ambos podem prescindir da análise de 

uma determinada sociedade.  
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O que vincula Foucault à Escola de Frankfurt é menos as limitações de análises 

comuns e mais a atividade diagnóstica de uma reflexão que busca simultaneamente 

equipar-se da história, da filosofia e da teoria social em direção a uma crítica radical. 

Neste sentido, são duas formas de crítica da razão impura, como defende McCarthy 

(1990, p. 53), já que entendem a racionalidade não como pura ou a priori, mas sim 

contaminada pela experiência histórica, social e política. Estes autores procuraram 

diagnosticar o que pode se chamar de sociedade disciplinar, administrada ou 

unidimensional
29

, na qual o controle político dos indivíduos se conecta diretamente aos 

modos de sujeição e a produções de saber.  

É verdade que estas críticas da razão impura levadas a cabo por Adorno, 

Horkheimer e Foucault nos colocam diante de uma outra leitura acerca de suas 

aproximações. De modo que é a postura crítica diante do legado do Iluminismo que 

bifurca as duas tradições frankfurtianas: Adorno, Horkheimer e Foucault de um lado; 

Habermas e Honneth de outro. Essa divisão no interior da tradição frankfurtiana
30

 

operada por Honneth pode ser entendida também em outros aspectos, ou seja, pela 

afirmação de uma razão indissociável de seus efeitos de poder e pela crítica do 

Iluminismo. 

2.6. Paralelismo e convergência: o estatuto da crítica em Horkheimer e Foucault 

 

Até aqui, expomos de que maneira podem ser vinculados os pensamentos de 

Foucault, Adorno e Horkheimer, através de um campo problemático comum que se 

refere, em linhas gerais, à crítica da razão impura orientada, sobretudo, por uma crítica 

da racionalidade e pela análise dos efeitos de poder a ela ligados. Porém, ainda não 

dissemos porque, ao nosso entender, o pensamento foucaultiano pode ser entendido 

como atualização da crítica da primeira geração da Escola de Frankfurt. Isto é, Foucault 

não é apenas ou somente herdeiro das dificuldades de análise da primeira geração, mas 
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 Cada uma das denominações possui sua singularidade conceitual que a difere das demais, não 

permitindo qualquer espécie de substituição como se fossem sinônimos. No entanto, são modos de 

analisar e diagnosticar o presente que se aproximam na medida em que põem o acento da análise nos 

processos de dominação e de suas implicações para os modos de vida e de organização social. Neste 

sentido, pomos lado a lado tais denominações sob a justificativa de que todas convergem naquilo que se 

refere à leitura crítica radical do presente.  
30

 É bom lembrar que é o próprio Honneth (2009a, p. 21), no prólogo de Crítica do Poder, que manifesta 

sua convicção de que Habermas e Foucault podem ser entendidos como dois desenvolvimentos rivais 

dentro de um âmbito de questões que foi previamente aberto pela primeira geração da teoria crítica. 

Defendemos que isto não se dá pelos critérios apresentados por Honneth, a saber, das deficiências de 

análise de nossas sociedades, mas sim pela forma como ambos entendem o legado da modernidade e do 

Iluminismo. 
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um pensador que redimensiona a tarefa, o procedimento e os objetos de análise da 

própria crítica. 

O pensamento foucaultiano pode ser encarado como uma alternativa dentro da 

linhagem frankfurtiana, como bem notou Honneth no prefácio, escrito em 1988, à 

segunda edição alemã de Crítica do Poder: 

Entre a primeira teoria crítica e a teoria habermasiana, eu introduzi 

como terceiro modelo a teoria foucaultiana do poder. Eu fui motivado 

neste ponto pela consideração a partir da qual do ponto de vista da 

história da teoria o trabalho de Foucault apresenta uma alternativa a 

Habermas na medida em que aponta mais implicitamente para uma 

realização negativa da Dialética do Esclarecimento do que para sua 

superação positiva numa teoria da comunicação. (HONNETH, 1991, 

p. XV)  

Nesta trilha, também Maia (2002, p. 64), destaca que, inobstante as reprovações 

endereçadas por Habermas a Foucault, este pode ser entendido como uma radicalização 

da crítica à modernidade elaborada na Dialética do Esclarecimento. Visando ampliar 

esta discussão na direção dos pontos nos quais esta atualização da teoria crítica no 

pensamento foucaultiano emerge, analisaremos dois textos fundamentais para a teoria 

crítica, a saber, Teoria Tradicional e Teoria Crítica e Filosofia e Teoria Crítica. 

Destacaremos, a partir destes textos, a relação necessária entre crítica, formas de luta 

social e comportamento crítico ou atitude. Bem assim, faremos o mesmo com relação a 

outros dois textos foucaultianos: O que é a crítica? (Crítica e Aufklärung) e O que são 

as Luzes? Nestes dois textos, afirma-se também a necessidade de uma atitude na qual a 

crítica se ancora. A partir destes quatro textos programáticos tentaremos mostrar como a 

relação entre crítica e atitude sofre uma ação de atualização por parte de Foucault. 

No início de Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Horkheimer (1983, p. 117) 

expõe o conceito mais usual de teoria, segundo o qual ela “equivale a uma sinopse de 

proposição de um campo especializado, ligadas de tal modo entre si que se poderiam 

deduzir de algumas dessas teorias todas as demais”. A teoria procuraria, então, explicar 

ou compreender um determinado fenômeno ou uma determinada conexão de 

fenômenos. Ela tem por objetivo mostrar “como as coisas são”. Sendo científica, deve 

ser capaz de prever eventos futuros ou então de compreender os eventos no mundo de 

tal maneira que se torne possível produzir prognósticos a partir das conexões 

encontradas (NOBRE, 2004). 

Desta forma, opera-se por pressupostos, hipóteses, previsões, cálculo etc.:  
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Opera-se com proposições condicionais, aplicadas a uma situação dada. 

Pressupondo-se as circunstâncias a, b, c, d, deve-se esperar a ocorrência q; 

desaparecendo p, espera-se a ocorrência r, advindo g, então espera-se a 

concorrência s, e assim por diante. Esse calcular pertence ao arcabouço 

lógico da história, assim como ao da ciência natural. É o modo de existência 

da teoria em sentido tradicional. (HORKHEIMER, 1983, p. 121) 

 

A teoria, neste sentido, supõe um método. Igualmente, exige uma neutralidade. 

A teoria tradicional é independentizada do contexto histórico na qual está inserida. Seu 

objetivo, ao reduzir-se ao mero conhecimento antecipador, calculista, resume-se à 

dimensão instrumental. A teoria crítica, ao contrário, estaria impregnada do interesse 

por um estado racional, pela construção deste estado. Ela é engajada, não neutra; é parte 

integrante de um processo de emancipação que envolve diversas formas de luta social. 

Assim, o primeiro significado de crítica refere-se ao ato de “dizer o que é em vista do 

que ainda não é mas pode ser” (NOBRE, 2004, p. 10). Se ela produz prognósticos não é 

no sentido de previsões, mas sim através da sustentação de um “ponto de vista capaz de 

apontar e analisar os obstáculos a serem superados para que as potencialidades melhores 

presentes no existente possam se realizar” (NOBRE, 2004, p. 10).  

De acordo com Matos (1989 , p. 17), as diversas fases da primeira geração da 

teoria crítica tem no ponto de vista da emancipação seu princípio. Desta forma, mais do 

que um prognóstico, a teoria crítica tem por tarefa a construção de um diagnóstico do 

tempo presente que aponta não apenas para a natureza dos obstáculos a serem superados 

no processo de emancipação, mas para ações capazes de superá-lo: “a teoria crítica não 

pode se confirmar senão na prática transformadora das relações sociais vigentes” 

(NOBRE, 2004, p. 11).  

Além da orientação à emancipação e do diagnóstico do tempo presente, que 

precisam ser inscritos no terreno das lutas sociais, o que marca a característica própria à 

teoria crítica é a noção de comportamento crítico. Trata-se de um “comportamento 

humano que tem a própria sociedade como seu objeto” (HORKHEIMER, 1983, p. 130). 

É um tipo de comportamento que, apesar de provir da estrutura social vigente, não tem 

por objetivo que alguma coisa nela funcione melhor, mais útil etc. 

Para os sujeitos do comportamento crítico, o caráter discrepante e cindido do 

todo social, em sua figura atual, passa a ser a contradição consciente. Ao 

reconhecer o modo de economia vigente e o todo cultural nele baseado como 

produto do trabalho humano, e como a organização de que a humanidade foi 

capaz e impôs a si mesma na época atual, aqueles sujeitos se identificam, eles 

mesmos, com esse todo e o compreendem como vontade e razão: ele é o seu 

próprio mundo. Por outro lado, descobrem que a sociedade é comparável 

com processos naturais extra-humanos, meros mecanismos, porque as formas 

culturais baseadas em luta e opressão não é a prova de uma vontade 
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autoconsciente e unitária. Em outras palavras: este mundo não é o deles, mas 

sim o mundo do capital (HORKHEIMER, 1983, p. 130) 

 

Este comportamento crítico desempenha a tarefa da teoria, quebra a facticidade 

dos dados, pois os entende como produtos das relações sociais em determinado contexto 

histórico, e tem como horizonte um mundo radicalmente outro. Neste sentido, “a teoria 

que impulsiona a transformação do todo social tem como conseqüência a intensificação 

da luta com a qual está vinculada” (HORKHEIMER, 1983, p. 138). O comportamento 

crítico é um momento desta práxis teórica, no sentido da dimensão da incorporação 

prática a partir do diagnóstico do tempo presente orientado pela emancipação.  

Desta forma, em Filosofia e Teoria Crítica, Horkheimer (1983, p. 156) afirma 

que “a teoria crítica não almeja de forma algum apenas uma mera ampliação do saber, 

ela intenciona emancipar o homem de uma situação escravizadora”. Porém, a teoria 

crítica não se constitui como uma verdade pronta para ser pura e simplesmente 

incorporada pelos sujeitos do comportamento crítico, pois “a filosofia que pretende 

acomodar em si mesma, repousando numa verdade qualquer, nada tem a ver, por 

conseguinte, com a teoria crítica” (HORKHEIMER, 1983, p. 161). A teoria crítica, 

então, passa por constantes processos de transformação, não sendo somente parte 

estática e integrante de uma engrenagem maior de emancipação. 

Interessa-nos a articulação entre teoria e comportamento. Para Nobre (2004, p. 

41), “o comportamento crítico torna-se possível porque fundado em uma orientação 

para a emancipação da sociedade, para a realização da liberdade e da igualdade que o 

capitalismo ao mesmo tempo possibilita e bloqueia”. Deste modo, podemos afirmar que 

a teoria pressupõe uma práxis através de um comportamento vinculado à elaboração 

teórica. Em Foucault, há um rearranjo e atualização destes conceitos.  

Em O que é a crítica? (Crítica e Aufklärung), Foucault não só lança esta 

pergunta, mas também procura compreender também o tipo de questão que ela institui, 

definindo algumas formas exploratórias de circunscrever sua atividade (BUTLER, 

2012, p. 82). Ele começa a fazê-lo através do aparecimento do que ele chama de atitude 

crítica:  

 

E entre o grande empreendimento kantiano e as pequenas atividades 

polêmico-profissionais que ostentam o nome de crítica, quer-me parecer que 

houve no Ocidente moderno (datando, grosseiramente, empiricamente, dos 

século XV-XVI) uma certa forma de pensar, de dizer, de agir também, uma 

relação com o que existe, com o que se sabe, com o que se faz, uma relação 
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também com os outros a que poderíamos chamar de atitude crítica 

(FOUCAULT, 2012, p. 58) 

  

A partir de então, Foucault intenta realizar uma história dessa atitude crítica em 

dois momentos: o primeiro referindo-se à arte de governar os homens, realizada pela 

pastoral cristã, onde cada indivíduo, sejam quais forem sua idade, seu estatuto e isto de 

uma ponta a outra da sua vida e até o detalhe das suas ações, devia ser governado ou 

devia deixar-se governar por alguém que está ligado por uma relação global e, ao 

mesmo tempo, meticulosa, detalhada, de obediência; o segundo concernente ao 

processo de laicização deste governo dos homens, que deu espaço à emergência da 

governamentalização, ou seja, a arte de governar em domínios variados: como governar 

as crianças, os pobres, os indigentes, a família, a casa, os exércitos, os diferentes grupos, 

as cidades, os Estados, o próprio espírito. Esta questão fundamental – como governar? – 

à qual respondeu a multiplicação de todas as artes de governar – pedagógica, política, 

econômica etc. – e todas as instituições de governo.  

Para Foucault, esta governamentalização não está dissociada da questão de 

“como não ser governado?”. Porém, ela não é resolvida de maneira a não ser governado 

de forma alguma: 

 

Nesta grande inquietude em torno da forma de governar e na investigação 

sobre as formas de governar, encontramos uma questão perpétua que seria: 

“como não ser governado desta forma, por causa daquilo, em nome desses 

princípios, tendo em vista tais objetivos e através de tais procedimentos, não 

desta maneira, não para isto, não por eles”; e se dermos a este movimento de 

governamentalização, tanto da sociedade quanto dos indivíduos, a inserção 

histórica e a amplitude que creio ter tido, parece que poderíamos colocar 

deste lado aquilo que chamaríamos a atitude crítica. (...) E portanto eu 

proporia, como primeira definição da crítica, esta caracterização geral: a arte 

de não ser de tal modo governado (FOUCAULT, 2012, p. 59) 

 

Assim, continua Foucault, no momento em que o governo dos homens era 

essencialmente uma arte espiritual ligada a autoridade de uma Igreja, ao magistério de 

uma Escritura, não querer ser governado desta forma era a questão de saber o que é 

autêntico na Escritura, o que foi efetivamente escrito nela, que tipo de verdade ela diz 

etc. No segundo momento, da laicização deste governo dos homens, a crítica tem como 

objetivo lançar a pergunta de quais são os limites do direito de governar, propondo 

direitos universais e imprescritíveis, aos quais o governo, seja ele qual for, do monarca, 

do magistrado, do educador, do pai de família etc., deverá submeter-se.  
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Mas, sobretudo, vemos que o lugar da crítica é essencialmente o feixe de 

relações que unem um ao outro, ou um aos dois outros, o poder, a verdade e o 

sujeito. E se a governamentalização é mesmo esse movimento através do qual 

se tratava de na própria realidade uma prática social sujeitar os indivíduos 

através de mecanismos de poder que se reclamam de uma verdade, pois bem, 

eu diria que a crítica é o movimento pelo qual o sujeito se atribui o direito de 

interrogar a verdade acerca dos seus efeitos de poder e o poder sobre seus 

discursos de verdade; ora bem, a crítica será a arte da inservidão voluntária, 

da indocilidade refletida. A crítica teria essencialmente como função a 

dessujeição no jogo daquilo que poderíamos chamar, sucintamente, a política 

da verdade (FOUCAULT, 2012, p. 60-61). 

 

Foucault passa então a traçar similitudes entre essa definição e àquela oferecida 

por Kant (2005) em Resposta à questão: o que é o Esclarecimento? Especificamente no 

ponto em que Kant define o Esclarecimento como saída do estado de menoridade 

através do uso do próprio entendimento sem a necessidade da direção de outrem. 

Foucault entende que essa questão (da relação entre Aufklärung e crítica direcionada ao 

questionamento da própria racionalidade) foi desenvolvida posteriormente tanto na 

Alemanha quanto na França. 

Na primeira, desenvolveu-se sobre a forma de uma suspeita de que há alguma 

coisa na racionalização, e talvez na própria razão, que é responsável pelo excesso de 

poder: 

Seja como for, da esquerda hegeliana à Escola de Frankfurt existiu toda uma 

crítica do positivismo, do objetivismo, da racionalização, da technè e da 

tecnização, toda uma crítica das relações entre o projeto fundamental da 

ciência e da técnica, cujo objetivo é tornar evidentes as ligações entre uma 

presunção ingênua da ciência, por um lado, e as formas de dominação 

específicas da forma da sociedade contemporânea, por outro lado. 

(FOUCAULT, 2012, p. 62). 

 

Na segunda, essa questão emerge a partir da problematização da história das 

ciências, de Cavaillès, Canguilhem, Bachelard etc. É importante perceber como, já 

desde essa conferência, Foucault esboça um quadrante do exercício crítico que engloba 

a esquerda alemã, sobretudo a Escola de Frankfurt, e a epistemologia francesa
31

, em 

especial os nomes supracitados. E é no interior deste quadrante que ele procura esboçar 

                                                           
31

 Por “epistemologia francesa”, Foucault refere-se ao pensamento de Cavaillès, Bachelard, Koyré e 

Canguilhem. Segundo Foucault (2011, p. 429), se fosse preciso buscar fora da França alguma coisa que 

correspondesse aos trabalhos desenvolvidos pela epistemologia francesa, certamente seria na linha da 

Escola de Frankfurt que a encontraríamos. Existe, deste modo, uma aproximação entre esses dois 

movimentos na medida em que buscam examinar “a razão como luz despótica”. Esta menção nos parece 

importante na medida em que contribui para compreender como Foucault procurou construir um campo 

de problemáticas nos quais procurou inscrever seu próprio pensamento, o que possibilita a nós refletir 

acerca de sua aproximação com a primeira geração da Escola de Frankfurt a partir de seu próprio 

entendimento.  
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seu próprio pensamento. Também é a partir deste solo problemático em comum à 

Alemanha e França que Foucault inscreve e propõe sua prática histórico-filosófica.  

Tanto em Horkheimer como em Foucault, a crítica pressupõe uma práxis 

transformadora que incide não só sobre o campo das relações sociais como também na 

estrutura do saber. No primeiro, ela é um momento do processo de emancipação social 

que se ancora numa teoria crítica; no segundo ela é um momento de estratégias e 

táticas de lutas locais, que se dá tanto no campo do saber quanto no campo das 

relações de poder. A este respeito, Foucault disse: 

 

Por conseguinte, o imperativo que embasa a análise teórica que se procura 

fazer – já que tem de haver um –, eu gostaria que fosse simplesmente um 

imperativo condicional do gênero deste: se você quiser lutar, eis alguns 

pontos-chave, eis algumas linhas de força, eis algumas travas e alguns 

bloqueios. Em outras palavras, gostaria que esses imperativos não fossem 

nada mais do que indicadores táticos. Cabe a mim saber, é claro, e aos que 

trabalham no mesmo sentido, cabe a nós por conseguinte saber que campos 

de forças reais tomar como referência para fazer uma análise que seja eficaz 

em termos táticos. Mas, afinal de contas, é esse o círculo da luta e da 

verdade, ou seja, justamente, o da prática filosófica. (FOUCAULT, 2008e, p. 

6). 

 

Desta forma, tanto em Horkheimer quanto em Adorno, crítica se entrelaça com 

determinadas formas de lutas sociais. Seu critério é efetivamente o de ser parte dos 

variados processos de luta. Mas, também em ambos, a crítica pressupõe uma relação de 

comportamento ou de atitude. Podemos colocar em jogo essa característica a partir do 

texto O que são as Luzes? 

Neste texto, Foucault discute de maneira central a questão da Aufklärung e do 

papel da filosofia moderna. Segundo ele, a filosofia moderna é aquela que tenta 

responder á questão lançada: Was ist Aufklärung? Título do clássico texto de Kant que 

mencionamos anteriormente. 

Mas me parece que, com ele, entra discretamente na história do pensamento 

uma questão que a filosofia moderna não foi capaz de responder, mas da qual 

ela nunca conseguiu desembaraçar. E há dois séculos, de formas diversas, ela 

a repete. De Hegel a Horkheimer ou a Habermas, passando por Nietzsche ou 

Max Weber, não existe quase nenhuma filosofia que, direta ou indiretamente, 

não tenha sido confrontada com essa mesma questão: qual é então este 

acontecimento que se chama Aufklärung e que determinou, pelo menos em 

parte, o que somos, pensamos e fazemos hoje? (FOUCAULT, 2008d, p. 335).  

 

 Um dos objetivos de Foucault é refletir acerca dessa tradição filosófica que se 

questiona acerca de seu presente. Nesse opúsculo, Foucault forja um conceito bastante 

próprio do que significa modernidade para inscrever estrategicamente seu pensamento 
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na matriz kantiana. Recorrendo a Baudelaire, Foucault contesta diretamente a tentativa 

frequente de caracterizar a modernidade apenas como determinada etapa de certo 

desenvolvimento histórico, havendo assim uma pré ou pós-modernidade.  

 A modernidade é uma atitude. Não se trata, portanto, somente do 

reconhecimento e da aceitação do movimento perpétuo e fugidio, no qual tudo que é 

sólido se desmancha no ar, segundo Marx (2005). Mais do que isso, ser moderno é 

assumir determinada atitude em relação a este movimento: “a modernidade não é um 

fato de sensibilidade frente ao presente fugidio; é uma vontade de ‘heroificar’ o 

presente” (FOUCAULT, 2008d, p. 342).  

 Foucault trata logo de dizer que tal heroificação é irônica, pois não se trata de 

flanar, isto é, de se contentar em abrir os olhos, prestar atenção e colecionar na 

lembrança. É outra atitude que está em jogo: 

 

Para a atitude de modernidade, o alto valor do presente é indissociável da 

obstinação de imaginar, imaginá-lo de modo diferente do que ele não é, e 

transformá-lo não o destruindo, mas captando-o no que ele é. A modernidade 

baudelairiana é um exercício em que a extrema atenção para com o real é 

confrontada com a prática de uma liberdade que, simultaneamente, respeita 

esse real e o viola (FOUCAULT, 2008d, p. 345).  

 

 Modernidade significa certa atitude com relação ao presente, determinadas 

práticas de liberdade. Porém, há uma terceira questão em jogo: a modernidade não se 

constitui, para Baudelaire, apenas como forma de relação com o presente, mas também 

um modo de relação consigo mesmo.  

 

Ser moderno não é aceitar a si mesmo tal como se é no fluxo dos momentos 

que passam; é tomar a si mesmo como objeto de uma elaboração complexa e 

dura: é o que Baudelaire chama, de acordo com o vocabulário da época, de 

“dandismo”. (...) O homem moderno, para Baudelaire, não é aquele que parte 

para descobrir a si mesmo, seus segredos e sua verdade escondida; é aquele 

que busca inventar-se a si mesmo. Essa modernidade não liberta o homem 

em seu ser próprio; ela lhe impõe a tarefa de elaborar a si mesmo. 

(FOUCAULT, 2008d, p. 344).  

 

 Em suma, recorrendo a Baudelaire, Foucault começa a esboçar o conceito de 

modernidade articulado com a heroificação irônica do presente, a um jogo de liberdade 

com o real para sua transfiguração e à elaboração de si, propondo uma relação entre 

sujeito e história problematizada pela ética. Retomando a questão da Aufklärung, 

Foucault propõe que nela está enraizado um tipo de interrogação filosófica que 

problematiza a relação com o presente, o modo de ser histórico e a constituição de si. 
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Neste sentido, o fio que nos ata à Aufklärung não é a fidelidade aos elementos fixos da 

doutrina, mas a reativação permanente dessa atitude, “ou seja, um êthos filosófico que 

seria possível caracterizar como crítica permanente de nosso ser histórico” 

(FOUCAULT, 2008d, p. 345). 

 O problema da chantagem iluminista emerge no momento em que Foucault 

procura caracterizar esse êthos. Marcando posição frente a isso, não considera 

necessário ser contra ou a favor da Aufklärung. É preciso se livrar dessa chantagem e do 

impulso para introduzir nuanças dialéticas que propiciariam a determinação do que pode 

haver de bom ou de mau na Aufklärung. Contra isso, insurge-se:  

 
É preciso tentar fazer a análise de nós mesmos como seres historicamente 

determinados, até certo ponto, pela Aufklärung. O que implica uma série de 

pesquisas históricas tão precisas quanto possível; e essas pesquisas não serão 

orientadas retrospectivamente na direção do “núcleo essencial da 

racionalidade” que se pode encontrar na Aufklärung e que se poderia salvar 

inteiramente no estado de causa; elas seriam orientadas na direção dos 

“limites atuais do necessário”: ou seja, na direção do que não é, ou não é 

mais, indispensável para a constituição de nós mesmos como sujeitos 

autônomos. (FOUCAULT, 2008d, p. 345).  

 

 A partir destas observações temos condições de esboçar mais uma característica 

da convergência entre Foucault e a primeira geração da Escola de Franfkrut, a saber, de 

que estes autores tem como horizonte de análise a liberdade.  

 Foucault afirma que este êthos consiste numa crítica do que dizemos, pensamos 

e fazemos através de uma “ontologia histórica de nós mesmos” (FOUCAULT, 2008d, p. 

347). Nessa positividade, trata-se então de passar da crítica exercida sob a forma de 

limitação necessária em uma crítica prática sob a forma de ultrapassagem possível. Esse 

projeto, essa ontologia histórica, é genealógica em sua finalidade e arqueológica em seu 

método. Ela também terá três eixos: o eixo de como nos constituímos como sujeitos de 

nosso saber, o eixo de como nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem 

relações de poder e o eixo de como nos constituímos enquanto sujeitos morais de nossas 

ações. Em suma:  

 
É preciso considerar a ontologia crítica de nós mesmos não certamente como 

uma teoria, uma doutrina, nem mesmo como um corpo permanente de saber 

que se acumula; é preciso concebê-la como uma atitude, um êthos, uma via 

filosófica em que a crítica do que somos é simultaneamente análise histórica 

dos limites que nos são colocados e prova de sua ultrapassagem possível. 

(FOUCAULT, 2008d, p. 351).  
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 Ontologia histórica de nós mesmos é o nome dado por Foucault ao quadrante 

mais geral que lhe permite não só inscrever seu pensamento, mas também os da teoria 

crítica alemã, da epistemologia francesa e da filosofia da Aufklärung, além de Weber, 

Marx e Nietzsche, dentre outros. Para nós, interessa este quadrante pois é a partir dele 

que podemos conceber a relação entre Foucault e a Escola de Frankfurt no que diz 

respeito à positividade da análise de nosso presente histórico, marcada pela radicalidade 

crítica. 

 Interessa-nos, também, esta relação genética entre crítica, formas de luta e 

comportamentos ou atitudes. O modo como Foucault relê estas relações implica uma 

atualização do programa de uma teoria crítica da sociedade, pois ele mantém os 

princípios fundamentais – orientação para a emancipação sob a forma de um horizonte 

ético-político que regula as investigações, elaboração de um diagnóstico do presente 

pela análise dos dispositivos de poder, formas de saber e processos de subjetivação e o 

comportamento crítico pelo imperativo estratégico da luta – ao mesmo tempo em que, 

diante de uma nova conjuntura histórica, reformula as noções de poder e sujeito, 

distanciando-se, mas não se antagonizando, de Adorno e Horkheimer. Em uma palavra, 

a relação entre Foucault, Adorno e Horkheimer se dá sob a forma de uma paralela 

convergência.  

  



77 
 

Capítulo 3.  A aporia e seus destinos: a primeira geração e os problemas da crítica 

da razão e da práxis social emancipatória. 

 

 

 

 A foto acima, de autoria desconhecida, mostra a Biblioteca da Holland House, 

em Londres, em setembro de 1940. Nela se pode ver três homens bem vestidos, 

aparentemente calmos, consultando e folheando os livros nas estantes intactas em meio 

à destruição parcial do local onde estão. A fotografia foi feita após um ataque aéreo 

alemão, entretanto, como que alheios a esta barbárie que os cercava, os homens leem 

livros sobre os escombros numa explícita tranquilidade diametralmente oposta ao que 

acabara de acontecer.  

3.1. Dois destinos da aporia: o beco sem saída da crítica da razão e a lesão do nexo 

teoria-práxis.  

 

 Se procurássemos, na história do pensamento contemporâneo, uma experiência 

similar àquela da foto, a encontraríamos nas palavras que Lukács direcionou a 

determinados intelectuais durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo ele,  

 

uma parte considerável da inteligência alemã, inclusive Adorno, alojou-se no 

“Grande Hotel Abismo” – como escrevi por ocasião de uma crítica a 

Schopenhauer –, um “belo hotel, provido de todo o conforto, à beira do 

abismo, do nada, do absurdo. E o espetáculo diário do abismo, entre refeições 

ou espetáculos comodamente fruídos, só faz elevar o prazer desse requintado 

conforto”. (LUKÁCS, 2000, p. 18) 
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Estas frases compõem o prefácio, de 1962, ao seu livro publicado em 1920, A 

teoria do romance. A menção nominal não é casual, já que este livro influenciou 

sobremaneira os frankfurtianos da primeira geração, principalmente Benjamin e 

Adorno. Do mesmo modo que outras obras de sua juventude, como é o caso de História 

e Consciência de Classe, onde a problemática da coisificação/reificação marcou 

profundamente as reflexões que viriam a ser produzidas pela chamada Escola de 

Frankfurt (BUCK-MORSS, 1981). 

Esta crítica de Lukács a Adorno, a qual podemos estender também a 

Horkheimer, é uma extensão de sua avaliação acerca do pensamento de Schopenhauer 

como espécie de irracionalismo oriundo da crise da filosofia burguesa, ocasionado pela 

incapacidade de pensar de modo racional a totalidade social do capitalismo, afirmando a 

primazia do caos e do sem-sentido no âmbito do pensamento. O que produziria, por fim, 

um ceticismo diante da modificação necessária e estrutural da sociedade moderna.  

O irracionalismo schopenhauriano, em suma, cumpriria sua missão histórico-

política de fazer com que um setor descontente da intelectualidade se abstenha de dirigir 

seu descontentamento ao existente, isto é, à ordem social imperante, ao sistema 

capitalista (LUKÁCS, 1968, p. 201). Este argumento é exposto e defendido, de maneira 

mais contundente, no seu A destruição da razão (Die Zertörung der Vernunft), de 1953, 

cujo subtítulo é A trajetória do irracionalismo de Schelling até Hitler. Diante de um 

mundo opressor e caótico, a obra schopenhauriana justificaria tal estado de coisas a 

partir de uma filosofia que não está orientada pela transformação daquilo que existe, 

mas por sua mera elucidação teórico-filosófica. Daí a metáfora do Grande Hotel 

Abismo para denotar uma contemplação intelectual passiva e confortável diante de um 

mundo à beira da destruição
32

. 

Esta avaliação de Lukács evidencia uma primeira deficiência que se poderia 

atribuir ao pensamento da primeira geração frankfurtiana: trata-se da dificuldade 

fundamental que diz respeito às questões da práxis e da emancipação social orientada 

                                                           
32

 Matos (1989, p. 245) sublinha a maneira pela qual, devido ao declínio do movimento operário na 

década de 30, a teoria crítica se torna pessimista com relação ao proletariado como protagonista principal 

da criatividade histórica. Como consequência, o legado schopenhauriano é apropriado, em especial por 

Horkheimer, na forma de inspiração para a construção de uma filosofia da história que não seja nem 

evolucionista nem progressista, isto é, que não considere a história como algo que ruma inevitavelmente 

para a emancipação humana. Ensaios como Schopenhauer e a sociedade e A atualidade de Schopenhauer 

marcam este pessimismo horkheimeriano pós-fascismo. De algum modo, é este tipo de afinidade entre 

pessimismo e Schopenhauer que é alvo das críticas de Lukács. Conforme diz a autora: “do ponto de vista 

do marxismo, o quietismo schopenhauriano é pensamento conservador porque se distancia da ação” 

(MATOS, 1989, p. 260). 
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por uma teoria que garanta a eficácia das ações sociais no sentido da transformação 

social. Embora possa haver certa injustiça de Lukács ao dizer que Adorno meramente 

contemplaria a destruição, justificando-a através de uma filosofia na qual a barbárie 

compõe o próprio pensar, é inegável que o problema da realização da filosofia, tal qual 

defendida por Marx em suas teses sobre Feuerbach, possui notórias dificuldades em 

Adorno.  

Referimo-nos àquela tese segundo a qual não cabe mais interpretar o mundo, 

mas transformá-lo (MARX, 1982a, p. 29). Ao descrever o estágio do capitalismo do 

século XX como “mundo administrado”, isto é, como uma espécie de sistema que 

aniquila a oposição e controla quase que totalmente os indivíduos, Adorno e 

Horkheimer teriam perdido de vista a possibilidade emancipatória por não vislumbrar 

nenhuma potência negativa e superadora na sociedade. Diante de um mundo sem 

oposição e totalmente administrado, nada restaria à filosofia senão contemplar 

passivamente esta conjuntura sombria.  

A primeira frase da introdução à Dialética Negativa diz respeito a esta 

problemática: “A filosofia, que um dia pareceu ultrapassada, mantém-se viva porque se 

perdeu o instante de sua realização” (ADORNO, 2009, p. 7). Podemos entender esta 

frase como o encontro de Adorno com a situação aporética na qual seu pensamento está 

inscrito: ao mesmo tempo em que a realização da filosofia se torna imprescindível, ela 

se demonstra impossível. Através destas palavras, Adorno parece colocar-se diante da 

necessidade de pensar depois do que se imaginava ser o tempo da realização da 

filosofia, quer dizer, um mundo onde a técnica e as forças produtivas avançaram 

significativamente sem que isso tenha implicado uma modificação social em direção à 

sociedade não-capitalista. A perspectiva de Adorno, como defende Nobre (1998, p. 

157), “não é a de uma emancipação por vir, mas a de uma emancipação que não se deu 

e continua a não se dar”.  

A crítica de Lukács aponta para este impasse propriamente marxiano do 

pensamento social da primeira geração frankfurtiana, Temos, então, uma primeira 

crítica frontal que diz respeito à condição aporética da crítica social adorniana, uma vez 

que ela não consegue, devido ao exagero de sua crítica, encontrar um sujeito histórico-

concreto que permita efetuar a negação da sociedade existente. 

Buscaremos encaminhar esta crítica de Lukács em referência à problemática da 

dominação social e à possibilidade de encontrar pontos de fuga numa análise que afirma 

um tipo de “dominação sem sujeito” (KURZ, 2010), onde a reflexão não está posta em 
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termos da “base econômica” da dominação, segundo a qual existe uma classe 

dominante, consumidora de mais-valia, que se apropria do excedente de trabalho com 

deslealdade e violência. A análise adorniana da dominação social pressupõe, 

implicitamente, uma crítica do marxismo tradicional
33

, do qual Lukács é um dos 

maiores expoentes. Também procuraremos situar a avaliação de Lukács face às fases da 

teoria crítica, uma vez que ele está se referindo à transformação, ocorrida na década de 

40, da teoria crítica para a filosofia negativa da história.  

Se a questão da emancipação social e da práxis transformadora regulam a crítica 

lukácsiana à primeira geração frankfurtiana, é através de outra dimensão do pensamento 

dela que a aporia encontrará outro destino. Desta vez, é o problema da crítica da razão 

que entra em evidência na análise feita por Habermas. Do mesmo modo que em Lukács, 

o pensamento frankfurtiano se encontraria diante de dificuldades insolúveis, as quais 

sinalizariam para sua inevitável superação.  

Numa palestra proferida na Sociedade Coreana de Filosofia, em maio de 1996, 

Habermas reflete acerca de duas tradições que leem a modernidade de diferentes 

maneiras.  

Isso dirige a nossa atenção para o conceito clássico de modernidade tal como 

ele foi inicialmente determinado por Hegel e desdobrado, com base na teoria 

da sociedade, por Marx, Max Weber, pelo primeiro Lukács e pela primeira 

Escola de Frankfurt. Essa tradição enredou-se finalmente de modo aporético 

na auto-referencialidade de uma crítica totalizante da razão. Daí por que o 

projeto de uma certificação autocrítica da modernidade foi continuado com a 

ajuda de um outro conceito da razão – o de uma razão personificada e 

“situada” linguisticamente (HABERMAS, 1996/2001 , p. 167). 

 

 A partir destas palavras, podemos entender quais são os elementos em jogo: um 

diagnóstico da modernidade, a crítica da razão e a necessidade de outro modelo de 

racionalidade. Para Habermas, a noção weberiana de racionalização da sociedade está 

comprometida com a questão da “dialética do Iluminismo”. Deste modo, pode-se ver 

em que medida esse diagnóstico de época conduz a uma “rua sem saída observando-se 

                                                           
33

 Entendemos por “marxismo tradicional”, aquilo que Postone (2007, p. 78) compreende como análises 

marxistas que concebem o capitalismo basicamente em termos de relações de classe estruturadas por uma 

economia de mercado e pela propriedade privada dos meios de produção. As relações de dominação são, 

assim, entendidas fundamentalmente em termos de exploração de classe. Dentro deste marco geral, o 

capitalismo se caracterizaria por uma crescente contradição estrutural entre as relações sociais básicas 

dessa sociedade (entendidas como propriedade privada e mercado) e as forças produtivas (entendidas 

como o modo de produção industrial). A isto, Postone opõe uma crítica categorial na qual os processos 

de racionalização e os modos de poder e dominação não são compreendidos em termos de dominação 

pessoal ou grupal. Entendemos que este gesto é, de certo modo, inaugurado por Adorno e Horkheimer, 

pois fundamentam uma crítica social a partir do resgate categorial do fetichismo da mercadoria através da 

noção de “mundo administrado”. 
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as consequências aporéticas da Teoria Crítica mais antiga que, sob as premissas do 

marxismo ocidental, deu continuidade ao programa de pesquisa de Max Weber” 

(HABERMAS, 2001, p. 176).  

Habermas retoma nessa pequena conferência, de modo resumido, parte de seus 

argumentos de sua obra, Teoria da Ação Comunicativa (2010), sobretudo no que se 

refere ao primeiro tomo da obra dedicado à racionalidade da ação e da racionalização 

social, onde ele busca analisar como, de Lukács a Adorno, as formualções de Weber se 

inscrevem para fundamentar a análise da racionalização como coisificação sob o título 

de crítica da razão instrumental. Especificamente o capítulo IV, intitulado De Lukács a 

Adorno: racionalização como reificação, onde se enfatiza a inscrição de Weber na 

tradição do marxismo ocidental e a problemática da crítica da razão instrumental.  

Voltando à conferência citada anteriormente, Habermas (2001, p. 180) afirma 

que a Dialética do Esclarecimento pode ser compreendida como a “retro-tradução das 

teses weberianas na linguagem da filosofia da história hegeliano-marxista”. Entende, 

também, que o diagnóstico da modernidade oriundo de Max Weber acaba por 

desenvolver um “quadro-negro de uma sociedade administrada”, uma vez que se 

observa, por toda parte, uma conversão de liberdades em disciplinas, de aparentes 

progressos em, na verdade, continuação e complexificação de processos de poder.  

 O objetivo dessa crítica de Habermas, compartilhada por Honneth (2009), diga-

se de passagem, é mostrar como os traços ambivalentes da modernidade são apagados e, 

em seu lugar, é posta a imagem de uma modernidade totalitária, unidimensional: 

 
A dialética hegeliana do Iluminismo teve sua ponta quebrada. Pior ainda, à 

medida que a racionalidade instrumental incha e torna-se um todo irracional, 

a crítica do todo falso enreda-se em uma aporia. Assim que a crítica da razão 

instrumental não pode mais ser realizada em nome da razão, ela – e com ela a 

crítica da modernidade – perde um fundamento normativo próprio. Adorno 

fez da dificuldade aporética – a qual como que é tornada consciente na 

execução da crítica auto-referencial – a virtude da dialética negativa. Ele 

permaneceu fiel ao empreendimento de uma crítica declaradamente 

paradoxal e “sem chão”, à medida que desmentiu exatamente as condições 

que deveriam ser preenchidas para que fosse possível a operação da crítica 

realizada in actu (HABERMAS, 2001, p. 180 e 181). 

 

  Ao entender o processo da modernidade desprovido de qualquer ambivalência, 

sendo quase que univocamente moldado por processos de dominação, o próprio gesto 

de crítica se encontraria danificado. Ao radicalizar a crítica da razão e afirmar seu 

conluio com a dominação, perder-se-ia o próprio fundamento que permite realizar tal 

crítica, pois a Razão encontrar-se-ia em situação suspeita, ela própria sub judice. Ao 
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radicalizar-se, a crítica não teria outro caminho senão dirigir-se a um beco sem saída, 

sem conseguir fundamentar, por exemplo, por que e como esta crítica consegue se 

desvencilhar, de alguma maneira, da dialética do Iluminismo. 

 Através destas duas formas de compreensão, quais sejam, de que a crítica social 

da primeira geração frankfurtiana se enredaria em contradições insolúveis com relação à 

práxis social emancipatória e a crítica da razão, buscaremos refletir acerca de qual é o 

papel exercido pela aporia no interior do pensamento social da primeira geração 

frankfurtiana, a partir daquilo que é exposto na Dialética do Esclarecimento e da 

Dialética Negativa
34

. O próprio modo como Adorno entende a aporia (enquanto limite 

estrutural do próprio pensar) nos dá pistas para correlacioná-la com o primado do objeto 

e com outra modalidade de pensamento, que se sustenta num procedimento bastante 

peculiar no qual a aporia ocupa posição fundamental. Será então a partir dessas 

problemáticas, da relação com o objeto e da posição ocupada pela aporia no interior do 

pensamento frankfurtiano, que consideramos ser possível operar um reposicionamento 

ou uma ressignificação da condição aporética da crítica radical à racionalidade. 

 Em ambos, tanto em Lukács quanto em Habermas está em jogo o modo como a 

primeira geração frankfurtiana, em especial Adorno, não conseguiria encontrar ponto de 

escape à própria forma como entende a sociedade moderna: no primeiro, trata-se da 

inexistência do sujeito portador de uma negatividade capaz de superar um estado atual 

de coisas, característica fundamental à viabilidade da crítica social; no segundo, por sua 

vez, questiona-se o modo pelo qual se pode sustentar uma crítica da razão ao mesmo 

tempo em que se afirma que é a própria razão que está na raiz da regressão reinante no 

mundo administrado.  

 São duas formas de compreender esta situação aporética com base no mesmo 

registro da superação de seus obstáculos através do abandono da crítica: a que se refere 

à dominação social e a que diz respeito à crítica radical à racionalidade. Em ambos, o 

problema é o de como Adorno e Horkheimer perdem de vista a dialética: de um lado, 

como acabam deixando escapar uma dialética histórica específica do capitalismo 

segundo a qual ele próprio conteria o germe de sua destruição, o proletariado. Trata-se 

de um suposto abandono da famosa tese marxiana de que o capitalismo cria seus 

próprios coveiros (MARX, 1982b, p. 117). De outro lado, questiona-se a perda da 

                                                           
34

 Cumpre sublinhar que utilizaremos estas obras naquilo que toca o nosso interesse, a saber, de como a 

aporia aparece em alguns trechos. A complexidade dessas obras merecia estudo à parte. Dito isso, o que 

procuraremos é realizar uma leitura pontual cuja pretensão passa longe de querer esgotar tais obras. 
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dialética referida a uma ambivalência dos processos da modernidade, já que o germe 

destrutivo se encontra no seio do projeto emancipatório iluminista. Assim, a dialética do 

Iluminismo acaba por se converter não tanto numa dialética, ou seja, num embate entre 

forças, mas num processo onde a barbárie se intensifica a ponto de converter a razão em 

mero instrumento de poder e dominação. 

 Para nós, estes dois destinos que a aporia assume – da lesão do nexo teoria-

práxis e da rejeição devido à crítica radical da razão – conduzem ao caminho da 

correção ou da rejeição da crítica engendrada por Adorno e Horkheimer. Tomar a aporia 

como centro de nossa reflexão significa focalizar o ponto a partir do qual dois 

importantes interlocutores da primeira geração frankfurtiana afirmam a inatualidade da 

primeira teoria crítica. Em outras palavras, tomamos por tarefa refletir acerca do que 

julgamos ser o ponto precípuo destas avaliações. Para Lukács e Habermas, a aporia 

constitui-se como contradição insolúvel da primeira teoria crítica frankfurtiana, o que 

faria necessário o abandono ou a mudança radical de paradigma em seu interior. Porém, 

seria esta a única forma de lidar com a situação aporética da crítica da primeira geração 

frankfurtiana?  

 Traçamos, então, três formas de compreender a aporia: primeiro enquanto 

horizonte da crítica radical da razão (Habermas) e da lesão do nexo teoria-práxis 

(Lukács), isto é, aporia como produto do pensamento que deve ser superado; segundo, 

enquanto limite fundamental do próprio pensar, mais enfatizada por Adorno na 

Dialética Negativa; terceiro, por fim, a aporia enquanto produtora de efeitos de análise 

social, ou seja, enquanto força matriz do exercício do pensar crítico, como aquilo que 

força o pensamento a pensar, a partir da Dialética do Esclarecimento. A aporia é, neste 

último sentido, uma contradição lógica de origem histórica que se impõe ao pensamento 

devido sua tarefa de produzir efeitos de análise social. É neste último sentido que a 

concebemos enquanto potência da crítica e escolhemos este conceito como aquele que 

nos torna possível refletir acerca da atualidade da análise social da primeira geração 

frankfurtiana.  

 Antes de adentrarmos o modo como Habermas e Lukács compreendem a aporia, 

convém estabelecer seus significados etimológico e filosófico, à guisa de introdução ao 

conceito e suas problemáticas. Segundo o Grande Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa, há quatro acepções desse termo: a primeira refere-se à dificuldade ou 

dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva na obtenção de uma resposta ou 

conclusão para determinada indagação filosófica; a segunda, tomando como base as 
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ideias de Aristóteles, seria um problema lógico, contradição, paradoxo nascido da 

existência de raciocínios igualmente coerentes e plausíveis que alcançam conclusões 

contrárias; a terceira significando situação insolúvel, sem saída; e a quarta, referindo-se 

às aporias do filósofo pré-socrático Zenão de Eléia, as quais tinham por objetivo provar 

que as ideias de multiplicidade e movimento conduzem o pensamento a impasses e 

contradições lógicas insuperáveis.  

 Etimologicamente, aporia é palavra composta do prefixo negativo a- e pelo 

substantivo póros (passagem, via de comunicação, caminho, trajeto). Póros pertence a 

uma família de palavras como poreúo, que significa fazer passar, transportar, conduzir a 

algum lugar, realizar um trajeto; e porízo: abrir caminho, encontrar passagem, dar 

passagem a, transmitir. Por extensão, significam chegar a uma conclusão, deduzir, 

inferir. Aporia significa: incapacidade de encontrar caminho ou trajeto; falta de uma via 

ou um meio de passagem; impossibilidade de chegar a algum lugar; por extensão, 

impossibilidade de deduzir, concluir, inferir. A aporia é uma dificuldade insolúvel. 

(CHAUÍ, 2002, p. 495). De acordo com Abbagnano (2012, p. 84), em seu Dicionário de 

Filosofia, esse termo é usado no sentido de dúvida racional, de dificuldade inerente a 

um raciocínio, e não do estado subjetivo de incerteza. É, portanto, a dúvida objetiva, a 

dificuldade de um raciocínio ou da conclusão a que leva um raciocínio.  

 No Le vocabulaire de l’ecole de Francfort, o verbete aporia não existe. Contudo, 

defendemos que este termo é demasiadamente importante na economia discursiva da 

segunda geração frankfurtiana, em especial Habermas e sua avaliação de como a 

primeira teoria crítica se enreda em contradições insolúveis, determinando assim a 

mudança de paradigma necessária para a racionalidade comunicativa. É na constatação 

de uma situação aporética que Habermas apoia sua decisão de corrigir a crítica de 

Adorno e Horkheimer.  

Deste modo, esta noção nos é central porque é através do entendimento da 

aporia como índice de inevitabilidade da mudança de paradigma no interior da tradição 

da teoria crítica, ou seja, a leitura habermasiana segundo a qual o pensamento da 

primeira geração frankfurtiana, em especial Adorno, enreda-se em dificuldades 

insuperáveis e, portanto, necessita de uma correção no que se refere à crítica da razão, e 

também a partir da compreensão lukácsiana de que o obstáculo inultrapassável se refere 

ao abandono da perspectiva emancipatória, buscaremos reposicionar a aporia 

reavaliando o destino que lhe é dado por Habermas e Lukács. Para nós, resgatar a aporia 

de outra forma que não se referindo aos obstáculos inultrapassáveis ou dificuldades 
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insuperáveis permite reafirmar a potência da crítica. Se, como defende Jay (2003), a 

teoria crítica é composta sobretudo por específico campo de forças, talvez a aporia 

ocupe neste campo papel fundamental. Ou seja, a manutenção da condição aporética da 

crítica garante efetivamente aquilo a que ela se propõe no que concerne aos efeitos de 

análise radical do presente. A aporia, em uma palavra, é a virtude da crítica radical e 

não seu obstáculo ou impedimento.  

 3.2. O reconhecimento da aporia como condição de possibilidade da crítica radical 

da razão 

 

Habermas pontua, mais de uma vez, que Adorno está devidamente cônscio do 

enredamento aporético no qual seu pensamento se encontrava. Na conferência de 1996, 

como vimos, por exemplo, Habermas afirmou que Adorno fez da dificuldade aporética 

a virtude da dialética negativa. Porém: como Adorno foi capaz de transformar algo ao 

qual sua crítica seria necessariamente conduzida, isto é, um beco sem saída, em virtude 

de seu próprio empreendimento?  

Habermas afirma, por exemplo, mais de uma década antes de sua conferência, 

em seu Discurso Filosófico da Modernidade, como a crítica empreendida por Adorno 

denuncia o Esclarecimento que se tornou totalitário com os meios do próprio 

Esclarecimento. Adorno estava perfeitamente consciente dessa contradição 

performativa da crítica totalizada. A Dialética Negativa, de Adorno, pode ser 

lida como a continuação da explicação de por que temos que girar em torno 

dessa contradição performativa, e devemos persistir nela (...) Durante os 

vinte e cinco anos após a conclusão da Dialética do Esclarecimento, Adorno 

permaneceu fiel ao impulso filosófico, sem se furtar à estrutura paradoxal de 

um pensamento da crítica totalizada. (HABERMAS, 2000 , p. 170). 

 

De acordo com Jay (2003b, p. 63), a contradição performativa não surge quando 

se afirmam simultaneamente como verdadeiras duas proposições antitéticas, mas sim 

quando qualquer coisa que se declare está em desacordo com os supostos ou 

implicações do ato de fala. Em outras palavras, a contradição performativa se produz 

quando a dimensão locucionária de um ato de fala está em conflito com sua força 

ilocucionária, quando o que se diz perde impacto pela maneira como se diz. Para 

Habermas, o uso comunicativo da linguagem esconde uma obrigação imanente de 

justificar as pretensões de validade. Quando as declarações que são feitas em um nível 

locucionário negam a possibilidade mesma de tal justificação, incorre-se em uma 

contradição performativa. 
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Portanto, este contrassenso emerge quando há contradição entre a pretensão de 

validade de verdade (conteúdo ilocucionário) com o conteúdo proposicional 

(locucionário). Repa (2008, p. 295) dá o seguinte exemplo ilustrativo: suponhamos que 

alguém afirme que não existe nenhuma verdade. Nesta afirmação, há uma reivindicação 

àquilo que a própria sentença procura negar: para que não exista verdade é necessário 

que a verdade de que não há verdade seja procedente. Contradizem-se a proposição e os 

pressupostos pragmáticos do ato de fala que incorpora a proposição.  

A ideia de contradição performativa se apresenta como forma de Habermas 

discutir as críticas da razão de Adorno e dos pós-estruturalistas, uma vez que se estes 

argumentam que a razão é dominação, apoiam-se no pressuposto de que seu argumento, 

de algum modo, é racional e livre desse jogo. A solução encontrada por Habermas, para 

realizar a crítica da modernidade e da racionalidade instrumental, foi apoiar-se num 

conceito complexo e amplo de razão, livrando-se, assim, da contradição performativa. É 

através desta via linguística que Habermas compreende a aporia em Adorno e toma 

como necessária sua superação.  

Resta investigar, a partir de então, não tanto por que Adorno preferiu não ceder à 

aporia em nome de uma outra racionalidade que ancorasse a sua crítica, mas como foi 

possível que ele não cedesse às dificuldades insolúveis de seu procedimento, embora 

estivesse plenamente ciente delas. Nossa hipótese é a de que reposicionando ou 

ressignificando a aporia se torna possível sustentar a viabilidade das reflexões 

frankfurtianas no que diz respeito à crítica radical da racionalidade dele. De modo que a 

aporia não seja tanto aquilo ao qual a crítica é conduzida, isto é, não seja uma 

consequência do procedimento, mas sim seu ponto de partida. Se Habermas estiver 

certo
35

 ao defender que Adorno tinha mesmo consciência da situação aporética de seu 

pensamento, vale a pena investigar como é que ele se dirige a esta questão e como a 

entende.  

Em determinado momento da Dialética Negativa, Adorno (2009, p. 133) afirma: 

“Os conceitos aporéticos da filosofia são as marcas daquilo que não é resolvido, não 

apenas pelo pensamento, mas objetivamente”. A aporia é concebida, neste excerto, 

                                                           
35

 Para Nobre (2001, p. 125), por exemplo, Habermas aponta com justeza a presença de uma contradição 

performativa em Adorno. No entanto, a objeção de Habermas seria em boa medida válida para o universo 

da Dialética do Esclarecimento, não se justificando, a seu ver, a extensão ao conjunto da obra tardia de 

Adorno, onde este desenvolve uma concepção crítica cujos fundamentos não se encontrariam diretamente 

à mercê da objeção do tipo desenvolvido por Habermas. Nobre, assim, contesta a pressuposição 

habermasiana de uma continuidade na obra de Adorno e o entendimento da Dialética Negativa como 

“exercício” de contradição performativa.  
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quase que como uma imposição ao pensamento oriunda daquilo que é objetivo, externo. 

No entanto, a conotação da exterioridade enquanto história não é enfatizada. Salienta-

se, deste modo, muito mais o fato de que há forças para além do pensamento que o 

condicionam, constrangem-no e limitam-no. Em resumo, pode-se equivaler aqui o 

objeto ao mundo externo não regulado pelo entendimento, caótico portanto. 

Sabe-se, pelo menos desde a Dialética do Esclarecimento, escrita cerca de vinte 

anos antes, como a produção de conhecimento racional passa por uma espécie de 

projeção cujo objetivo é dominar o objeto. Utilizando um exemplo da Dialética do 

Esclarecimento para elucidar este problema, enquanto a magia ainda é portadora de uma 

“substitutividade específica”, perseguindo seus objetivos através da mimese, como no 

exemplo de rituais nos quais o feiticeiro torna-se semelhante aos demônios para assustá-

los ou suavizá-los, a ciência moderna acaba com isso: “É a isso que ela dá fim. Nela não 

há nenhuma substitutividade específica: se ainda há animais sacrificiais, não há mais 

Deus. A substitutividade converte-se na fungibilidade universal” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 22).  

Há, portanto, um distanciamento progressivo em relação ao objeto, na 

racionalidade iluminista. O pensar do Iluminismo se pauta em estruturas a priori de um 

sujeito cognoscente que dá inteligibilidade ao real: “As múltiplas afinidades entre os 

entes são recalcadas pela única relação entre o sujeito doador de sentido e o objeto sem 

sentido, entre o significado racional e o portador ocasional do significado” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 22). O que está em jogo é a primazia do sujeito que projeta 

sobre o real suas estruturas que lhe permitem compreendê-lo e dominá-lo para fins de 

autoconservação. “A distância do sujeito com relação ao objeto, que é o pressuposto da 

abstração, está fundada na distância em relação à coisa, que o senhor conquista através 

do dominado”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 24).  

Adorno e Horkheimer provavelmente tem em vista, ao realizar esta última 

afirmação, a situação emblemática do episódio que envolve Ulisses e o episódio das 

Sereias, situado no Canto 12 da Odisseia de Homero, na qual o protagonista se distancia 

do objeto, isto é, amarra-se ao mastro para não ceder ao feitiço das sereias, ao mesmo 

tempo em que pode contemplar os belos sons, às custas da completa alienação dos 

remadores de seu barco  em relação ao que se sucede naquele momento. Numa 

artimanha tipicamente freudiana, Adorno e Horkheimer mostram como o ato do sujeito 

cognoscente de projetar sobre o mundo suas categorias de entendimento está pautado 
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num medo de que o objeto possa aniquilá-lo. A projeção pode transformar-se, assim, em 

paranoia. 

Existe, pois, no Iluminismo, uma dialética na qual o domínio da natureza 

converte-se em domínio dos próprios homens. O Iluminismo é movido por certo delírio 

persecutório cuja ideia básica é a de que o objeto destruirá o sujeito, e isto o impulsiona 

a controlar, quantificar, manipular, dominar o real. Ocorre assim, a transformação do 

pensamento em coisa, em instrumento, a conversão do pensamento em racionalidade 

instrumental que serve à finalidade de autoconservação do eu apartado do objeto. O 

medo é o fundamento da racionalidade: “o Esclarecimento tem perseguido sempre o 

objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 17). 

O projeto de livrar os homens do medo, portanto, acaba por se converter numa 

estrutura projetiva e paranoica que produz dominação: “a essência do Esclarecimento é 

a alternativa que torna inevitável a dominação” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

38). O objeto é sempre visto como algo a ser controlado, ainda que tal controle seja 

pago com o preço caro da submissão do sujeito, como ocorre na situação emblemática 

de Ulisses no episódio do Canto das Sereias.  

Frente a este processo descrito de maneira catastrófica, Adorno e Horkheimer 

dão, pelo menos, duas pistas de um procedimento diferente da racionalidade 

instrumental: a primeira delas refere-se ao modo como eles mesmo realizam a leitura do 

Esclarecimento, isto é, através de uma “teoria intransigente”, ou seja, uma teoria que 

não contemporiza e nem cede ao seu procedimento de crítica
36

. Afirmam, inclusive, que 

“uma verdadeira práxis revolucionária depende da intransigência da teoria, em face da 

inconsciência com que a sociedade deixa que o pensamento se enrijeça” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 45). A segunda refere-se ao fato de que “o Esclarecimento 

pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 33). Trata-se, então, além de sustentar uma teoria intransigente, de dirigir a 

reflexão crítica ao próprio pensamento.  

                                                           
36

 Numa entrevista, publicada em 1969, Adorno (2003, p. 133) diz: “Diante da questão ‘que fazer?’ eu na 

realidade só consigo responder, na maioria dos casos, ‘não sei’. Só posso tentar analisar de modo 

intransigente aquilo que é. Nisso me censuram: já que você exerce a crítica, então é também sua 

obrigação dizer como se deve fazer melhor as coisas. Mas é precisamente isso que eu considero um 

preconceito burguês. Verificou-se inúmeras vezes na história que precisamente obras que perseguiam 

propósitos puramente teóricos tenham modificado a consciência, e com isso também a realidade social”. 

A propósito, é muito ilustrativo que o título dessa entrevista seja “a filosofia muda o mundo ao manter-se 

como teoria”.  
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Na Dialética do Esclarecimento, este último gesto significa opor à racionalidade 

instrumental a reflexão crítica, isto é, tomar por objeto a própria racionalidade 

instrumental, entender sua gênese, as forças que a compõem, seus modos de efetivação 

em determinado tecido social-histórico etc. O movimento da crítica é o de pôr o impasse 

gerador da situação aporética para o interior da racionalidade. 

A determinação de pensar o pensamento sofre uma modificação substancial na 

Dialética Negativa, pois trata-se, a partir de então, de pensar contra o pensamento:  

 

Se a dialética negativa reclama a autorreflexão do pensamento, então isso 

implica manifestamente que o pensamento também precisa, para ser 

verdadeiro, hoje em todo caso, pensar contra si mesmo. Se ele não se mede 

pelo que há de mais exterior e que escapa ao conceito, então ele é de antemão 

marcado pela música de acompanhamento com a qual os SS adoravam 

encobrir os gritos de suas vítimas (ADORNO, 2009, p. 302). 

 

A intransigência da teoria e a atitude de pensar o pensamento são boas 

ferramentas, mas não bastam. É preciso que o pensamento tenha uma outra relação com 

o objeto. A filosofia comporta um “esforço de ir do conceito para além do conceito” 

(ADORNO, 2009, p. 22). A aporia, como sublinhamos anteriormente, é a marca do que 

está irresoluto não só no pensamento, mas objetivamente.  

A partir daqui, podemos dar mais um passo na direção do reconhecimento da 

aporia não enquanto obstáculo insolúvel ou horizonte inultrapassável. Podemos 

entender que é o objeto que põe uma tarefa ao pensamento, e isto é feito por tal 

reconhecimento de sua inevitabilidade. Mas este objeto não é apenas o lado de fora de 

todo pensamento, mas aquilo que está historicamente determinado. 

O fundamento histórico da aporia é o fato de na Alemanha, a revolução 

contra os fascistas ter fracassado ou, muito mais, o fato de não ter havido em 

1944 nenhum movimento revolucionário de massas. (ADORNO, 2009, p. 

239)
37

. 

 

Conectando esta frase com aquela outra sobre a irresolutividade objetiva, 

podemos afirmar que a aporia praticamente força o pensamento a pôr questões que 

                                                           
37

 Nesta passagem específica, devemos notar que o problema que Adorno está enfrentando diz respeito à 

condenação dos fascistas que fugiram e se mantiveram escondido por duas décadas. Reflete acerca do que 

deve ser feito com eles, condená-los ou deixá-los livres – sobre isso o filme O Lavador de Almas é 

bastante ilustrativo. Ademais, em outra ocasião, Adorno (2011, p. 34) sustenta, no mesmo sentido, que “o 

movimento alemão de resistência ao nazismo permaneceu sem uma base de massas, base que dificilmente 

seria gerada com a derrota como se fosse por um toque de mágica”. Destacamos esta frase no sentido de 

mostrar como a aporia exerce sobre o pensamento uma força primeva, como algo que força o pensamento 

a pensar, devido à sua inscrição na exterioridade, na história. Se no terreno histórico a negatividade se 

rompeu (o elemento negatório capaz de operar a se encontra ausente), dentro da teoria é a própria 

possibilidade de superação dialética que se encontra em suspenso. 
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talvez ele não seja capaz de responder dentro de seu sistema lógico: “a filosofia quer 

mergulhar muito mais literalmente no que lhe é heterogêneo, sem o reduzir a categorias 

pré-fabricadas” (ADORNO, 2009, p. 19). 

A aporia pode ser compreendida, para além do limite estrutural do pensar, como 

aquilo a partir do qual a crítica impõe suas próprias exigências de reflexão e, assim, 

constitui o núcleo potente de produção de efeitos de análise no procedimento crítico. 

Neste sentido, ela pode ser compreendida como a condição de possibilidade da crítica 

frankfurtiana à racionalidade. Peguemos como exemplo a aporia com a qual a Dialética 

do Esclarecimento se vê emaranhada, para lê-la de acordo com o que propomos.  

Em primeiro lugar, podemos demonstrar como a crítica exposta na Dialética do 

Esclarecimento é forçada a existir por uma contradição concreta e histórica: a 

humanidade, em vez de entrar num estado verdadeiramente humano, ou seja, de uma 

autonomia consolidada pelo uso da razão capaz de produzir uma sociedade melhor, no 

sentido de mais justa, igualitária e fraterna, afundou-se em uma nova espécie de 

barbárie. Aqui, vemos como a aporia é compreendida na ordem histórica e objetiva: há 

uma situação aporética, ou seja, uma desordem lógica ou mesmo uma antinomia entre 

projeto emancipatório do Iluminismo e a situação de barbárie ocasionada 

especificamente (mas não somente) pelo fascismo alemão.  

A exigência de pensar o pensamento faz com que a situação aporética seja 

considerada no procedimento crítico enquanto objeto a partir do qual o pensamento 

tentará buscar compreensão: “A aporia com que defrontamos em nosso trabalho revela-

se como primeiro objeto a investigar: a autodestruição do Esclarecimento” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 38). Este objeto se torna alvo de investigação para o 

pensamento. Em primeiro lugar, ele é uma exigência do objeto, no sentido de ser um 

acontecimento histórico que provoca o pensamento a pensar: como um projeto de 

autonomia desembocou num mundo heterônomo?  

Se há uma exigência externa ao pensamento, o próprio procedimento utilizado é 

fronteiriço no que se refere ao que é conceitualmente o Iluminismo e a formas de 

dominação presentes na sociedade: 

Acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza que o próprio conceito 

desse pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas, as instituições 

da sociedade com as quais está entrelaçado, contém o germe para a regressão 

que hoje tem lugar por toda parte. Se o Esclarecimento não acolhe dentro de 

si a reflexão sobre esse elemento regressivo, ele está selando seu próprio 

destino. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 13). 
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Não se trata somente de pensar o modo como o conceito de Iluminismo contém 

germes de regressão, mas também a figura que este assume na realidade efetiva. Os 

conceitos devem, portanto, “ser compreendidos não apenas como histórico-culturais, 

mas como reais” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 13). Ou seja, trata-se de 

investigar como a racionalidade se entrelaça com as instituições sociais. Em uma 

palavra, está em questão as formas concretas nas quais a racionalidade entra em 

funcionamento. Não é por acaso que o primeiro estudo, O conceito de Esclarecimento, 

“fundamento teórico dos seguintes, procura tornar mais inteligível o entrelaçamento da 

racionalidade e da realidade social” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 15). 

Deste modo, esquematicamente podemos dizer que, concebida desta maneira, a 

situação aporética força o pensamento a pensar através da eleição de um objeto em si 

contraditório e contra a lógica: a autodestruição do Iluminismo. Este objeto, por sua 

vez, obriga a produção de um procedimento de reflexão que afirma a prioridade não do 

conceito, mas de sua conexão com uma realidade historicamente determinada; trata-se 

de uma racionalidade que não é abstrata, mas efetiva, que se entrelaça em instituições 

sociais. O procedimento, por fim, contribui para a produção de um diagnóstico do 

presente, que permite a leitura de uma conjuntura histórica e politicamente determinada.  

A aporia ocupa, assim, papel fundamental no processo de montagem da crítica 

radical da razão da primeira geração frankfurtiana. Esta montagem passa não pelo julgo 

da lógica racional, mas pelo crivo de um problema historicamente preciso. A razão 

surge como objeto da crítica por uma exigência externa ao pensamento. Ela é colocada 

em suspenso, sub judice, porque ela própria, através do Iluminismo, ensejou uma 

situação aporética histórica devido aos modos de dominação que acabaram por 

convertê-la em seu contrário. Por exemplo, se a cultura poderia ser pensada como 

construção de um homem autônomo, a Indústria Cultural acabou por produzir, ao 

contrário, indivíduos alienados, massificados; se a Razão poderia ser compreendida 

como meio pelo qual o homem alcançaria a maioridade, utilizando-a para se constituir 

enquanto livre, através de uma vontade racional autônoma, a racionalidade 

instrumental acaba por converter este processo em heteronomia e o sujeito se vê cada 

vez mais subjugado ao cálculo, aos fins. 

Talvez tenha sido por estes fatores – a eleição de um problema por imposição de 

uma realidade histórica precisa, a criação de novo procedimento de análise que põe a 

razão como objeto de investigação crítica em sua ligação com a realidade efetiva e a 

produção de um diagnóstico do presente – que Adorno, embora consciente da aporia no 
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sentido que Habermas a entende, tenha preferido sustentar suas análises mantendo a 

condição aporética de seu pensamento como virtude de seu procedimento.  

Portanto, reposicionar a aporia, entendendo-a não como consequência da análise 

radical, isto é, como chegada a um beco sem saída, mas sim como condição de 

possibilidade, permite-nos deslocar a questão de por que Adorno não cedeu, 

permaneceu intransigente em relação a isso, para o como ele foi capaz de não ceder. 

Podemos dizer agora, se o que expomos estiver correto, como: através da exigência do 

pensamento de pensar algo radicalmente outro.  

Adorno e Horkheimer compreendem como a aporia não é algo a ser extirpado do 

pensamento, mas algo a ser mantido, sustentado a fim de que seja possível a produção 

de efeitos de análise em direção ao diagnóstico do presente. Deste modo, o destino da 

aporia não é a lata de lixo da história do pensamento crítico nem aquilo que justificaria 

uma mudança de paradigma, mas o lugar heterogêneo, do não-idêntico, a partir do qual 

o pensamento é forçado a pensar. Aliás, foi esta posição da aporia enquanto aquilo que 

força o pensamento a pensar que introduziu, em certa medida, uma mudança de 

consequências inéditas para a teoria social, pois, pela primeira vez, de uma perspectiva 

crítica e emancipatória, a tradição do Iluminismo como tal foi posta em tela de juízo: a 

barbárie, materializada histórica e politicamente no fascismo, não foi um monstro alheio 

ou um tropeço do Espírito Absoluto, mas sim um legítimo descendente do próprio 

Esclarecimento (KURZ, 1997).  

Para concluir este ponto acerca da posição da aporia, lembremos como, na 

Dialética Negativa¸ Adorno reflete sobre o que chama de primado do objeto no 

processo de pensamento:  

 

Ele recebe seu impulso da coisa. Diferenciado é aquele que, na coisa e em 

seu conceito, ainda consegue distinguir o mais ínfimo que escapa ao 

conceito; somente a diferencialidade alcança o mais ínfimo. Em seu 

postulado, ou seja, no postulado da faculdade da experiência do objeto – e a 

diferencialidade é a sua experiência transformada em forma de reação 

subjetiva –, o momento mimético do conhecimento, o momento da afinidade 

eletiva entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido, encontra refúgio. 

No interior do processo conjunto do Esclarecimento, esse momento vai se 

desfazendo pouco a pouco. (ADORNO, 2009, p. 46). 

 

Para Adorno, o exterior tem posição privilegiada no processo de pensamento. Ao 

ponto de que o próprio processo de pensamento é secundário ao objeto: “cabe à filosofia 

pensar aquilo que é diverso do pensamento e que o transforma pela primeira vez em 

pensamento” (ADORNO, 2009, p. 165). Este pensamento, através da defesa do primado 
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do objeto, acaba por manter a irredutibilidade do não-idêntico, entendendo-o não como 

aquilo que deve ceder às categorias lógicas do pensamento, mas como algo que 

propulsiona o próprio pensamento a pensar, tanto a nível fundamental quanto na ordem 

da crítica social. É através desta outra modalidade de relação entre crítica da razão e 

análise social, que podemos entender de que maneira a aporia se inscreve no 

pensamento da primeira geração, isto é, de modo metodológico, como algo cuja função 

é permitir o exercício da crítica: 

 

De certo modo, Adorno faz dessa lógica aporética método: as tensões e 

ambiguidades herdadas pelo marxismo e pela teoria crítica da sociedade 

constituem o único elemento em que se pode pensar, ou seja, pensar no 

“estado falso” é pensar no interior das aporias inevitáveis do projeto 

moderno. Mais ainda, para Adorno, o objeto da teoria é justamente a 

inevitabilidade das aporias. (NOBRE, 1998, p. 183). 

 

3.3. Os paradoxos de uma dominação social sem sujeito: fetichismo e sociedade 

 
 Enquanto a crítica habermasiana consiste em afirmar que o procedimento crítico 

adorniano conduz inevitavelmente a um beco sem saída, Lukács identifica outro tipo de 

situação apórética existente em Adorno e Horkheimer: a impossibilidade de realização 

da filosofia. Buscamos reposicionar a aporia no interior do procedimento de análise 

social, considerando-a como condição de possibilidade metodológica para a produção 

de efeitos de análise em direção a um diagnóstico do presente. Concordamos, neste 

sentido, com Nobre (1998, p. 19), quando ele diz que “a posição de Adorno não é 

insustentável; é tão-somente uma posição difícil de sustentar”. 

 Se Habermas questiona a aporia no terreno da filosofia e da crítica da razão, 

Lukács mobiliza seus argumentos em direção aos problemas da análise social. A 

interlocução com ele nos parece fundamental para cumprir a prometida travessia até a 

potência da crítica, já que, a nosso ver, é efetivamente neste terreno que a primeira 

geração frankfurtiana demonstra sua inovação face à ossificação, instrumentalização e 

dogmatização da crítica social.  

Uma vez que Lukács não tenha escrito nenhuma obra diretamente acerca do 

pensamento frankfurtiano, convém estabelecer, em linhas gerais, qual é exatamente o 

alvo de sua crítica, ou seja: qual é o período do pensamento de Adorno e Horkheimer e 

quais são suas características específicas que lhe servem de ponto de partida. 

A Escola de Frankfurt possui descontinuidades e desenvolvimentos. A crítica 

lukácsiana refere-se sobretudo ao momento no qual a teoria crítica opera em direção ao 
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“estádio de negativismo filosófico-social” (HONNETH, 2009, p. 13), em 

descontinuidade a sua proposta anterior. Esta é balizada pela famosa distinção entre 

teoria tradicional e teoria crítica, além de seguir os rumos já apontados pela aula 

inaugural de Horkheimer (1999), intitulada A presente situação da filosofia social e as 

tarefas de um Instituto de Pesquisas Sociais. Já nesta aula, Horkheimer refere-se a como 

esta filosofia social põe em questão os limites tradicionais de cada disciplina isolada e 

como  

seu objetivo final seria a interpretação filosófica do destino dos homens, 

enquanto não são meros indivíduos, mas membros de uma comunidade. 

Portanto, a filosofia social deve ocupar-se sobretudo daqueles fenômenos que 

podem ser entendidos em conexão com a vida social dos homens: no Estado, 

no Direito, na Economia, na Religião, ou seja, em toda a cultura material e 

espiritual da humanidade em geral. (HORKHEIMER, 1999, p. 121). 
 

 A filosofia social, defendida por Horkheimer, preenche um requisito básico 

lukácsiano: procura compreender a totalidade social, sob pena de, ao não fazê-lo, tornar-

se mera contemplação diante do estabelecido e encaminhar-se ao irracionalismo. Nesta 

aula inaugural estão pressupostos alguns pontos centrais que viriam a caracterizar o 

primeiro modelo da teoria crítica, baseado numa compreensão total da sociedade. Trata-

se de algo como um manifesto dos princípios fundamentais que norteariam o rumo da 

teoria crítica (SOARES; EWALD, 2011, p. 10).  

O elemento da práxis emancipatória e de como a filosofia social desempenha 

papel fundamental é bastante claro, sobretudo no que diz respeito àqueles que serão 

objetos da investigação social:  

Quais conexões é possível apurar – num período determinado, em 

determinados países – entre o papel desse grupo no processo econômico, a 

transformação ocorrida na estrutura psíquica dos seus membros singulares e 

os pensamentos e as instituições que agem sobre esse mesmo grupo, como 

totalidade, e que são por sua vez o seu produto? Então delineia-se 

concretamente a possibilidade de dar início a verdadeiros trabalhos de 

pequisa- e o Instituto deve entregar-se a eles como finalidade. Num primeiro 

momento pretendemos direcioná-los a um grupo social particularmente 

importante e característico, aos operários qualificados e aos empregados na 

Alemanha; depois a pesquisa deverá ser estendida também às classes sociais 

correspondentes dos outros países europeus altamente desenvolvidos. 

(HORKHEIMER, 1999, p. 131) 
 

 A filosofia social é, para Horkheimer, uma pesquisa politicamente engajada que 

procura articular um grupo de determinada época situado em determinado país com 

determinadas estrutura psíquicas que sofrem a ação do papel econômico que seus 

membros exercem numa dada sociedade e os pensamentos e instituições existentes. 
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Além disso, propõe-se, de maneira incipiente, a integração da psicanálise (gesto 

fundamental para os desenvolvimentos frankfurtianos futuros), pois existe a 

preocupação com o efeito formativo das instituições sociais sobre os indivíduos. De 

acordo com Honneth: 

O propósito que vai guiar Horkheimer é de pôr em manifesto as raízes 

práticas da concepção moderna de ciência a fim de poder fundamentar a 

teoria crítica como a expressão autoconsciente dos processos de 

emancipação político social dentro de um contexto prático que se torna aqui 

transparente. (HONNETH, 2009, p. 27) 

 

 No entanto, esta visada inicial é consideravelmente modificada nos anos 40. O 

próprio Horkheimer, numa conferência de 1969, intitulada Teoria Crítica ontem e hoje, 

ratifica a cisão de seu projeto em dois momentos distintos. Para ele, haveria duas ideias 

básicas na primeira teoria crítica:  

em primeiro lugar, a de que a sociedade tinha se tornado mais injusta que 

antes por meio do fascismo e do nacional-socialismo e que um sem fim de 

pessoas tinham que sofrer terrivelmente sem necessidade disto, e que nós 

tínhamos esperança na revolução (...) A segunda ideia básica era a de que 

somente uma sociedade melhor pode estabelecer a condição de um pensar 

verdadeiro, já que somente numa sociedade correta ele não estaria 

determinado por fatores coativos. (HORKHEIMER, 1986, p. 58) 

 

A experiência do fracasso da revolução alemã e da ascensão do regime fascista, 

a transformação do marxismo em ideologia que legitima um Estado totalitário e a 

desconfiança diante da alternativa americana levaram a teoria crítica a modificar 

substancialmente sua relação com a práxis emancipatória:  

 
O caminho da sociedade que começamos a vislumbrar e que agora julgamos 

é completamente diferente. Chegamos à convicção de que a sociedade se 

desenvolverá para um mundo administrado totalmente. Que tudo será 

regulado, tudo! (HORKHEIMER, 1986, p. 59). 

 

A partir de então, o acento da análise é posto na possibilidade de emancipação e 

a teoria não será vista como parte integrante de um movimento amplo e maior. Isto 

ocorre por dois motivos: primeiro porque o sujeito revolucionário sobre o qual o 

marxismo depositou a missão histórica da emancipação, a saber, o proletariado, tornou-

se, na União Soviética, uma massa sem liberdade, na Alemanha, uma massa como 

motor do progresso técnico acelerado e desumano e, nos Estados Unidos, uma massa 

integrada ao sistema; segundo porque o próprio marxismo passa a ser entendido como 

parte de um processo de dominação
38

. Assim, a ênfase da análise será posta no que 

                                                           
38

 A nossa repetição do termo “massa” refere-se ao modo como, em diferentes contextos, desencadeou-se 

um processo de integração dos indivíduos, em todas as características que Freud (2011) lhe atribuiu. 
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podemos chamar de sintoma da modernidade, isto é, na correlação entre progresso e 

destruição.  

 Foi Marx quem deixou como legado esta reflexão sobre sintomas próprios do 

capitalismo: 

Há um grande facto, característico deste nosso século XIX, um facto que 

nenhum partido ousa negar. Por um lado, despontaram para a vida forças 

industriais e científicas de que nenhuma época da história humana anterior 

alguma vez tinha suspeitado. Por outro lado, existem sintomas de decadência 

que ultrapassam de longe os horrores registrados nos últimos tempos do 

Império Romano (MARX, 1982c, p. 159). 
  

 Os avanços tecnológicos têm como correlato a produção de sintomas de 

decadência. O capital é uma obra com vários exemplos de como a Revolução Industrial 

se fez às custas de vários processos desumanos: crianças e mulheres trabalhando à 

exaustão, tempo de trabalho excessivo, remuneração irrisória etc. A questão é que, em 

Marx, a revolução guiada por uma teoria emancipatória poderia causar um curto-

circuito nesta dinâmica, quase que oferecendo antídoto ou cura a estes sintomas de 

decadência. No entanto, não foi o que se verificou. Freud testemunha isso com bastante 

sagacidade:  

 

Estamos vivendo um período especialmente marcante. Descobrimos, para 

nosso espanto, que o progresso aliou-se à barbárie. Na Rússia Soviética 

dispuseram-se a melhorar as condições de vida de algumas centenas de 

milhões de pessoas que eram mantidas firmemente em sujeição. Foram 

suficientemente precipitados para retirar-lhes o ‘ópio’ da religião e avisados o 

bastante para conceder-lhes uma razoável quantidade de liberdade sexual; ao 

mesmo tempo, porém submeteram-nas à mais cruel coerção e despojaram-nas 

de qualquer possibilidade de pensamento. (FREUD, 1996, p. 67). 
 

 Freud não só diagnostica como o progresso tem como aliado a barbárie, mas 

demonstra de que maneira a ideologia soviética, de base marxista, participa deste pacto 

na medida em que oferece avanços consideráveis, mas, por outro lado, mantém 

situações de sujeição incompatíveis com a ideia de liberdade. Esses dois momentos 

serão simultaneamente mantidos pela teoria crítica na década de 40: o entusiasmo da 

possibilidade da revolução barrar os sintomas de decadência e a constatação marcante 

de como a teoria supostamente emancipatória pode produzir estados de dominação. 

 Esta formação sintomática da modernidade, Adorno e Horkheimer chamaram de 

dialética do Iluminismo. A própria teoria emancipatória encontra-se em suspenso, já que 

                                                                                                                                                                          
Principalmente estas: uma enorme atrofia da capacidade crítica com relação ao existente e a 

intensificação da emotividade, sob a forma de um hiperpatriotismo (ROUANET, 2010, p. 18). 
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pôde oferecer não a instauração de um estado social livre e sim a reprodução da 

dominação. Assim como ocorre na crítica da razão, ou seja, a razão é remetente e 

destinatária da ação da crítica, também na crítica da teoria é a teoria mesma que se 

encontra privada de seu fundamento emancipatório. Esta privação é acompanhada, na 

dimensão política, pela perda do próprio sujeito revolucionário. Tudo se passa como se, 

dialeticamente, a perda da negatividade na sociedade fosse acompanhada pela sua 

exacerbação no terreno da teoria.  

 Em muitos pontos a Dialética do Esclarecimento termina por descrever um 

processo de dominação do qual não há escapatória. Em tom avaliativo com relação a 

essa descrição, eles afirmam que “o desenvolvimento que diagnosticamos neste livro em 

direção à integração total está suspenso, mas não interrompido; ele ameaça se completar 

através de ditaduras e guerras”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 9). Deste modo, 

o “mundo administrado” não estava devidamente consolidado, mas o diagnóstico da 

teoria crítica de que há uma marcha em sua direção se mantém.  

 É nesta década de 40 que a teoria crítica praticamente volta-se sobre si mesma, 

como que pasma diante do que ocorria. Como vimos, para Lukács, no entanto, esse 

voltar-se sobre si teórico não é resultante de um assombro com relação ao existente, mas 

sim uma ação de contemplação passiva no justo momento onde é necessário uma 

intervenção prática e revolucionária.  

Buscaremos defender que a perda do sujeito revolucionário é acompanhada pelo 

desaparecimento do sujeito opressor e mostrar como isso fundamenta uma visão da 

“dominação social sem sujeito”. Como base para essas formulações, argumentamos que 

Adorno e Horkheimer operaram uma reorientação bastante rica do marxismo, ao partir 

da noção de fetichismo da mercadoria para analisar os processos de dominação social.  

Para Kurz (2010 , p. 213), a noção de dominação sem sujeito promove a 

superação de uma crítica social limitada e redutora. É necessário entender de que 

maneira é possível pensar uma dominação sem sujeito e qual a utilidade desta crítica 

para a contemporaneidade. Assim procedendo, esperamos demonstrar de que maneira a 

aporia ligada a práxis emancipatória no pensamento de Adorno e Horkheimer, a saber, a 

perda do sujeito da ação revolucionária, constitui, na verdade, sua vitalidade, através da 

exclusão da noção de um mega-sujeito que controla a tudo e todos, que pode 

desembocar, dentre outras coisas, na aniquilação de várias vidas ligadas à classe 

dominante sem que isso resulte na instauração de um mundo livre.  
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 O “marxismo tradicional” relegou ao segundo plano as problemáticas que 

diziam respeito ao fetichismo da mercadoria, considerando como devaneios metafísicos 

de Marx,. Afirmou-se, desta maneira, o Marx
39

 da luta de classes, da mais-valia, do 

salário, do lucro, defensor do Iluminismo e crente no avanço das forças produtivas 

como desencadeadoras de progresso na ordem social. Para ilustrar melhor o que 

queremos dizer, tomemos como exemplo a própria tradução do termo alemão Mehrwert 

como mais-valia. Além de ser uma tradução ilícita, converte uma categoria crítica numa 

espécie de coisa passível de sair das mãos dos capitalistas e ser posta nas mãos dos 

proletários (DUAYER, 2011, p. 23). Perde-se, com isso, a idéia do mais-valor, ou seja, 

de um processo cuja finalidade é a produção de valor em si mesmo, desconsiderando os 

valores de uso e sua utilidade para um dado contexto histórico.   

 Podemos estender esta compreensão limitada das categorias marxianas para a 

noção de capital. Este não é uma coisa passível de ser transferida automaticamente: 

como se a questão da finalidade de uma emancipação social fosse que os operários 

recuperassem aquilo de que os capitalistas se apropriaram (equivocadamente entendido 

como mais-valia) e dessem outro destino mais social, consciente. O capital passa a ser 

entendido praticamente como uma coisa
40

. Melhor dizendo, capital passa a ser o 

resultado da ação do capitalista, que se apropria injustamente do trabalho não-pago do 

operário. Assim, fundamenta-se uma ação revolucionária para a qual a execução dos 

membros da classe dominante é um requisito básico.  

 Fundamentado neste Marx, o marxismo tradicional entende de maneira reduzida 

o processo de dominação social, uma vez que tudo se passa como se estivessem em jogo 

coisas a serem apropriadas ou desapropriadas. A dimensão da crítica do valor e do 

fetichismo da mercadoria foi deixada de lado porque nela capital, propriedade privada, 

mais-valor, classes, comunismo etc., são entendidas como relações sociais e não como 

coisas materializadas, sensíveis.  

                                                           
39

 Kurz (2010b) afirmou a existência de um “duplo Marx”: um Marx teórico da modernização, iluminista, 

universalmente conhecido, “exotérico” e positivo, o descendente e dissidente do liberalismo, o político 

socialista do seu tempo e mentor do movimento operário, que nunca quis outra coisa senão direitos de 

cidadania e um “salário justo para uma jornada de trabalho justa”. Esse Marx adota uma perspectiva 

ontológica do trabalho com a correspondente ética protestante, reivindica a “mais-valia não paga” e quer 

substituir a “propriedade privada dos meios de produção” pela propriedade estatal. Haveria outro Marx: 

“esotérico” e negativo, o descobridor do fetichismo social e crítico radical do “trabalho abstrato”. Este 

Marx orienta a sua análise teórica não pelos interesses sociais imanentes ao sistema, mas muito mais pelo 

caráter histórico desse mesmo sistema.  
40

 Mesmo num texto panfletário como o Manifesto do Partido Comunista, explicita-se que “o capital não 

é, portanto, um poder pessoal, é um poder social” (MARX, 1982b, p. 119). 
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Contudo, apenas muito marginalmente se explorou esta dimensão do 

pensamento marxiano, o que fez com que se privilegiasse hegemonicamente somente 

um certo Marx amputado da potencialidade da crítica do valor. Poderíamos traçar certa 

tradição subterrânea do marxismo através de obras como Teoria marxista do valor, de 

Isaak Rubin, Gênese e estrutura do Capital, de Roman Rosdoslky, A sociedade do 

espetáculo, de Guy Debord, dentre tantas outras, como História e Consciência de 

Classe, do jovem Lukács. Tais obras tem como fio condutor a recuperação da crítica do 

fetichismo da mercadoria.  

Retomaremos, em resumo, a trilha deste conceito
41

 para demonstrar de que 

modo a teoria social de Adorno e Horkheimer o resgata radicalmente e como se deve a 

este resgate o fato da crítica social da primeira geração frankfurtiana se manter atual e 

potente, apesar da crítica de Lukács. 

 A ênfase nos processos sociais que se estranham diante dos homens constitui o 

cerne do conceito de fetichismo da mercadoria e também dá a verdade da crítica da 

racionalidade instrumental como análise de um modo dominação abstrato que constitui 

um conjunto de relações sociais onde os sujeitos se tornam objetos, isto é, apenas 

desempenham papel num processo autônomo, sem qualquer poderio sobre as ações que 

desempenham. 

 Nos Grundrisse, os manuscritos de 1857-1858 que compõem os esboços da 

crítica da economia política, isto é, daquilo que viria a ser O Capital, Marx sinaliza para 

a dimensão do fetichismo como processo social transformado em coisa: 

O caráter social da atividade, assim como a forma social do produto e a 

participação do indivíduo na produção, aparece aqui diante dos indivíduos 

como algo estranho, como coisa; não como sua conduta recíproca, mas como 

sua subordinação a relações que existem independentemente deles e que 

nascem do entrechoque de indivíduos indiferentes entre si. (...) No valor de 

troca, a conexão social entre as pessoas é transformada em um 

comportamento social das coisas; o poder pessoal, em poder coisificado. 

(MARX, 2011, p. 105). 
 

 Ocorre, então, o processo de “personificação da coisa e reificação das pessoas” 

(MARX, 1996, p. 236). Uma parte desta crítica é tributária da que foi feita nos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, isto é, como alienação decorrente da troca 

de mercadorias, dando ênfase filosófica ao fenômeno. Nesta obra, a questão é a de como 
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 Pelo fato de não dispormos de espaço suficiente, nosso recorte será bastante delimitado, concernindo 

somente aos usos do conceito de fetichismo por Marx, Lukács, Adorno e Horkheimer, somente nos 

pontos que aqui nos interessa. Por isso, embora tenhamos deixado de lado a genealogia histórica e 

filosófica do conceito, indicamos os trabalhos de Safatle (2010), Artous (2006), Iacono (1992) e Bensaïd 

(2011), que cumprem magistralmente a função de expor e discutir tal conceito.  
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o produto do trabalho “se torna um objeto, uma existência externa, mas, bem além 

disso, [que se torna uma existência] que existe fora dele, independente dele e estranha a 

ele, tornando-se uma potência autônoma diante dele” (MARX, 2009, p. 81).  

Apenas nos Grundrisse e n’O Capital que esta crítica de como o produto do 

trabalho se coisifica diante do trabalhador refere-se a um sujeito automático que 

empreende uma ação em prol de si mesmo, utilizando-se dos atores sociais apenas 

enquanto realizadores de seu objetivo. Antes de explorar esta nova dimensão, Marx diz 

que considera fetichismo 

 

uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas. (...) Chamo a isso de fetichismo, 

que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como 

mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias. (MARX, 2010, p. 

94). 
 

 A ênfase nesta feição fantasmagórica é uma continuidade da reflexão acerca da 

cosificação dos sujeitos e subjetivação das coisas. Inverte-se: temos uma “formação 

social em que o processo de produção domina o homem, e não o homem o processo de 

produção”. (MARX, 2010, p. 102). O Capital afirma o processo automático oriundo da 

reificação: 

O valor passa continuamente de uma forma para outra, sem perder-se neste 

movimento, transformando-se numa entidade que opera automaticamente. 

(MARX, 2010, p. 185)
42

. 

 

Esta questão do “sujeito automático” foi referida por Marx já nos Grundrisse, 

surgindo como agente de um processo tautológico de valorização do valor:  

 

“O capital, partindo de si mesmo como sujeito ativo, o sujeito do processo – e 

na rotação do processo de produção imediato aparece de fato determinado 

por seu movimento como capital, independentemente de sua relação com o 

trabalho –, relaciona-se consigo como valor que aumenta a si mesmo, i.e., ele 

se relaciona ao mais-valor como algo posto e fundado por ele; como fonte de 

produção, relaciona-se consigo como produto; como valor produtivo, 

relaciona-se consigo como valor produzido. (...) O mais-valor, medido assim 

pelo valor do capital pressuposto, o capital, posto assim como valor que se 

valoriza – é o lucro; considerado sobre essa specie – não aeterni, mas 

capitalis – o mais-valor é lucro; e o capital diferencia-se em si mesmo como 

capital, o valor que produz e reproduz de si mesmo, como lucro, o valor novo 

produzido” (MARX, 2011, p. 624).  

                                                           
42

 Segundo outra tradução disponível em português, este trecho encontra-se traduzido de outra maneira: 

“Ele [o valor] passa continuamente de uma forma para outra, sem perder-se nesse movimento, assim se 

transforma num sujeito automático” (MARX, 1996, p. 273). Em ambas, o sentido permanece fiel. Porém, 

nesta última, a questão de como o fetichismo implica a automatização oriunda da autonomização das 

relações sociais diante dos homens fica muito mais evidenciada.  
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Assim, o fenômeno da reificação deixa o campo da filosofia e adentra o da 

economia política, significando uma dinâmica social de cunho histórico-político 

específico. Tem-se nesta análise um conjunto de práticas sociais que são orientadas por 

objetivos que se estabelecem à revelia dos sujeitos, ou que os utilizam apenas como 

meios de execução. De certo modo, os sujeitos acabam por transformarem-se em 

suportes do valor, ou seja, suportes do processo automático de produção de 

mercadorias. Neste nível de análise, capitalistas e proletários aparecem menos como 

classes contrapostas e mais como atores sociais portadores de mercadorias (sejam elas 

objetos tornados mercadorias ou a força de trabalho) a serem trocadas no âmbito da 

produção e circulação de capital. As classes são suportes do sujeito automático que 

busca sempre valorizar a si mesmo: cada uma tem certa posição e função a desempenhar 

na troca de mercadorias. De acordo com Rubin (1980, p. 33), “os agentes da produção 

são combinados através dos elementos da produção; os vínculos de produção entre as 

pessoas são estabelecidos através do movimento das coisas”. 

 O fetichismo da mercadoria, em seu acabamento final n’O Capital, comporta 

uma dupla dimensão: a coisificação das relações sociais e o processo automático 

tornado possível por esta operação. Isto implica não só que a sociedade produtora de 

mercadorias (esteja ela sob o poder instituído de capitalistas
43

 ou proletários) é 

dominada por coisas, mas também e principalmente que nela se desenvolve processos 

que estão fora do alcance dos sujeitos. Estes encontram-se, portanto, dominados por 

uma “abstração real”, pelo fetichismo da mercadoria.  

 O jovem Lukács opera uma modificação no conceito de fetichismo, para além da 

questão da coisificação e da automatização resultante da autonomização das relações 

sociais, que serve como condição de possibilidade para que Adorno e Horkheimer 

resgatem a potência crítica deste conceito no que diz respeito aos modos de dominação 

social. Inicialmente, ele sublinha uma das características do fetichismo:  

                                                           
43

 Em vários trechos d’O Capital, o capitalista aparece menos como agente externo do movimento de 

produção de mercadorias, como alguém que retira desse processo aquilo que lhe interessa, saindo ileso de 

tal operação, do que como ele próprio capital personificado: “Como portador consciente desse 

movimento, o possuidor do dinheiro torna-se capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de 

partida e o ponto de retorno do dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação — a valorização do 

valor — é sua meta subjetiva, e só enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único motivo 

indutor de suas operações, ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e 

consciência” (MARX, 1996, p. 274). Note-se: dotado de uma vontade e consciência que não lhe dão 

autonomia pessoal, mas sim fazem parte do próprio processo desencadeado pelo “sujeito automático”, 

apenas lhe permitindo a ação de valorização do valor. É, pois, uma autonomia heterônoma.   
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Ele se baseia no fato de uma relação entre pessoas tomar o caráter de uma 

coisa e, dessa maneira, o de uma “objetividade fantasmagórica” que, em sua 

legalidade própria, rigorosa, aparentemente racional e inteiramente fechada, 

oculta todo traço de sua essência fundamental: a relação entre os homens 

(LUKÁCS, 2003, p. 194). 
 

 O problema do fetichismo, para Lukács, com relação àquilo que nos interessa, 

começa na questão da coisificação das relações entre os homens. Porém, seu problema é 

a amplitude que esse processo acaba por tomar na totalidade social. Como depois afirma 

Lukács (2003, p. 195), “o que importa aqui é saber em que medida a troca de 

mercadorias e suas conseqüências estruturais são capazes de influenciar toda a vida 

exterior e interior da sociedade”. Através da união deste diagnóstico do fetichismo da 

mercadoria marxiano com a problemática weberiana da racionalização, Lukács quer 

compreender de que maneira estes processos visam submeter a totalidade social a seus 

desígnios. O que significa entender de que maneira a produção de saberes acaba por 

atender às exigências de produção do capital, no sentido de otimizar e maximizar seus 

efeitos. O fato de a racionalidade perder sua veia reflexiva, apagando-se no cálculo, é 

um fenômeno oriundo das relações sociais fetichizadas.  

 A partir de Marx e Lukács, Adorno e Horkheimer exploram as seguintes 

dimensões do conceito de fetichismo: a coisificação das relações sociais, a emergência 

do processo automático que atende aos objetivos de conservação do processo de 

produção de mercadorias e, por fim, segundo a contribuição de Lukács, a possibilidade 

de que o fetichismo acabe por tomar conta progressivamente das formações culturais, 

dos saberes etc. Estes apontamentos acerca do conceito de fetichismo são demasiado 

importantes, ainda que bastante resumidos e delimitados, dentre outros fatores, para 

entendermos de que maneira a noção de dominação social é entendida, na esteira do 

fetichismo, como processo sem sujeito, no qual estes se inscrevem apenas como 

suportes, não de outros sujeitos que dominam a sociedade, mas de relações sociais 

reificadas. Na linguagem dos Grundrisse, a ênfase está mais na dominação coisal do 

que na dominação pessoal
44

.  
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 “Essas relações de dependência coisal por oposição às relações de dependência pessoal (a relação de 

dependência coisal nada mais é do que as relações sociais autônomas contrapostas a indivíduos 

aparentemente independentes, i.e., suas relações de produção recíproca deles próprios autonomizadas), 

aparecem de maneira tal que os indivíduos são agora dominados por abstrações, ao passo que antes 

dependiam uns dos outros”. (MARX, 2011, p. 112). 
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Deste modo, em Adorno e Horkheimer não há a pressuposição de uma classe 

revolucionária, mas também não o há de uma dominante:  

se a própria razão é instrumentalizada, tudo isso conduz a uma espécie de 

materialidade e cegueira, torna-se um fetiche, uma entidade mágica que é 

aceita ao invés de ser intelectualmente apreendida. (HORKHEIMER, 2002, 

p. 28). 
 

 A própria razão é capturada pelo fetichismo da mercadoria. Se retomarmos, 

agora em outro contexto e com outro objetivo, a imagem de Ulisses e do canto das 

Sereias, veremos como o processo desencadeado pelo cálculo dos riscos e pela 

antecipação ou predição dos acontecimentos com fins de autoconservação – dimensões 

fundamentais da razão instrumental – desemboca numa conjuntura onde todos estão 

submetidos a um poder do qual são suportes: Ulisses, pretenso executor do plano 

infalível
45

, encontra-se posteriormente em estado de sofrimento; os remadores em 

estado de alienação, servindo como mero suporte de um planejamento cuja 

racionalidade lhes escapa; e, por fim, as sereias são superadas, numa representação da 

soberania do capital sobre outras formações sociais que lhes são precedentes: “o 

processo de dominação não ocorre sem algumas consequências prejudiciais aos seus 

atores, que de fato se tornaram objetos do processo, o qual, aliás, já não parece ter 

qualquer sujeito” (DUARTE, 2008, p. 26). 

 A racionalidade instrumental, tomada no contexto da crítica social, alude a um 

processo de dominação sem sujeito, isto é, sem que uma pessoa ou um grupo domine do 

exterior (apenas tirando vantagem), e também no qual os sujeitos são objetificados, 

tornados instrumentos de um processo social específico. A racionalidade instrumental, 

portanto, é parte integrante desta configuração fetichista.  

 Essa crítica da dominação social está muito longe do que Kurz (2010) chama de 

“sujeito autônomo da vontade”, isto é, o dominador que, com base no cálculo 

utilitarista, executaria a exploração dos outros: assim, os dominadores seriam vistos 

como injustos que embolsam para si todas as vantagens, exploradores que conduzem 
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 Cuja autoria, aliás, não é sua, mas de uma entidade mítica, fator que é comumente desconsiderado. É 

Circe quem transmite para Ulisses o plano a ser executado. Esta observação é importante tendo em vista 

que o quadro fetichista conduz o sujeito a exercerem ações aparentemente autônomas mas essencialmente 

heterônomas, sendo, assim, suportes de uma ação que não foi nem por eles planejada tampouco atende a 

seus objetivos, em suma, alude ao processo no qual os homens são capazes de criar estruturas que os 

dominam. Sublinhar que Ulisses, na verdade, não tenha planejado seu próprio plano e, deste modo, age 

como suporte fetichista de uma ação contraditória que o liberta ao mesmo tempo que o aprisiona, lembra-

nos quando, no primeiro prefácio a O Capital, é dito: “Minha concepção do desenvolvimento da 

formação econômico-social como um processo histórico-natural exclui, mais do que qualquer outra, a 

responsabilidade do indivíduo por relações, das quais ele continua sendo, socialmente, criatura, por mais 

que, subjetivamente, se julgue acima delas” (MARX, 2010, p. 18). 
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arbitrariamente as coisas ao seu modo, membros de uma classe privilegiada que vivem 

felizes e contentes às expensas da maioria, sendo que poderiam agir de outro modo, já 

que sempre sabem o que fazem. Não se trata de negar que, em determinadas situações, a 

conjuntura social pode se apresentar desta maneira, mas sim que ela está submetida a 

uma lógica do valor subjacente. Neste sentido, toda tentativa de aniquilar os membros 

da classe dominante e tomar o seu lugar de poder pode desembocar, como na obra sagaz 

de Orwell (2003), numa dominação dos animais pelos porcos, que terminam por 

negociar objetivos com os homens. Mudam-se os dominadores, permanece a 

dominação. 

 Para Kurz (2010, p. 280), a crítica da dominação sem sujeito é radical, tomando 

pela raiz o processo de dominação, o que significa entendê-lo para além de sua aparição 

nas classes sociais, isto é, no processo de produção de mercadorias. Como no episódio 

de Ulisses é o impulso para dominar o objeto capaz de destruir o sujeito que faz com 

que a racionalidade instrumental apareça como parte de um quadro no qual todos estão 

subjugados, assim também é o imperativo da produção de mercadorias que faz com que 

se edifique toda uma dominação cega e fetichista. Neste tipo de dominação, subverte-se 

a noção de que o sujeito só pode ser individual ou coletivo. A teoria do fetichismo, ao 

contrário, reconhece a existência efetiva de um sujeito, mas sublinha que não se trata de 

homens, mas de suas relações objetivadas (JAPPE, 2006, p. 92) 

 Diante da atual configuração de nossa sociedade esta crítica se mantém válida e 

necessária, já que permite diagnosticar processos sociais cuja finalidade pode resultar na 

submissão e sofrimento dos sujeitos na forma de instauração da barbárie. Mais do que 

nunca, o processo automático e fetichista do capital pode conduzir a sociedade à 

destruição, sem que isso resulte na vitória de uma classe sobre outra. Adorno e 

Horkheimer abriram o caminho atualmente necessário de repensar a teoria crítica de 

Marx, sobretudo no que diz respeito aos processos de dominação.  

 A suposta condição aporética do pensamento frankfurtiano com relação à práxis 

emancipatória na verdade constitui sua vitalidade na contemporaneidade. A perda do 

sujeito histórico da revolução como elemento totalizador que opera a negação dialética e 

histórica, o proletariado, é uma condição histórica de nosso tempo, não necessariamente 

uma opção de Adorno. 

 

  



105 
 

Considerações finais. A potência da crítica: atualidade e renovação do pensamento 

franfkurtiano da primeira geração.  

 

Parece ser regra que toda grande vertente do pensamento moderno, sobretudo no 

que se refere àquelas cujo nascimento data da passagem do século XIX para o XX, seja 

atravessada por determinadas polêmicas com relação aos herdeiros leais e os falsos 

adeptos. No marxismo e na psicanálise, para tomar como exemplo duas das 

metanarrativas constituintes de nosso ser histórico, o destino dessa relação foi bastante 

problemático.  

De modo que uns optaram pelo retorno puro: apenas era verdadeiro o marxismo 

de Marx e a psicanálise de Freud, qualquer desvio nesse meio de caminho e qualquer 

contribuição externa seria nociva. Outros optaram pelo poder institucional: era 

verdadeira a psicanálise mais influente, com mais adeptos e o marxismo com mais 

poder, do maior Partido. Como se percebe, a relação herança-herdeiro é permeada mais 

pela política do que pela teoria: trata-se de distribuir as forças no interior do campo ao 

qual se pretende pertencer. 

Com a Escola de Frankfurt a dinâmica não é diferente. Ela também corre o risco 

de se transformar numa ortodoxia acadêmica, seja sob a forma de retorno puro aos seus 

fundadores ou sob a imposição de determinada forma de lidar com as tarefas atuais da 

teoria crítica. Procurando escapar a estas possibilidades, a questão aqui foi, portanto, 

não a de fundamentar, por exemplo, a escolha por Adorno em vez de Habermas ou de 

Foucault em vez de Honneth, mas sim problematizar a atual maneira hegemônica de 

pensar a partir da Escola de Frankfurt e, por conseguinte e mais importante, fazer 

surgirem novos caminhos de pesquisa.  

É nesta trilha que o objetivo maior desse estudo foi o de abrir o caminho para a 

renovação da Escola de Frankfurt através da transformação da crítica da razão em 

análise social, que se viu tomar a forma de uma investigação radical do capitalismo 

através do conceito de fetichismo da mercadoria, orientada por uma crítica radical da 

modernidade. Contudo, para que tal direcionamento fosse possível, tornou-se necessário 

encontrar, no interior mesmo da tradição da teoria crítica este impulso, isto é, encontrar 

nela mesma o solo que torna fértil este encontro analítico radical com o presente. Para 

encontrar tal fio condutor, realizamos os seguintes passos: 
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Primeiro procuramos analisar estas críticas e no que elas consistem, mostrando 

como a avaliação honnethiana de Foucault é, na verdade, tributária de suas reflexões 

acerca de Adorno e Horkheimer. O que significa dizer que se tratou mais de uma 

extensão para o pensamento de Foucault da avaliação realizada sobre Adorno e 

Horkheimer. Entretanto, a tarefa de questionar detidamente a própria leitura de Honneth 

com relação à primeira geração foi realizada de maneira diminuta.  

No segundo, buscamos refletir acerca dos modos de vinculação entre Foucault e 

a Escola de Frankfurt no que se refere à indissociabilidade entre crítica da razão e 

análise social cuja convergência emerge pela tarefa de realizar uma “crítica da razão 

impura”, isto é, das formas de racionalidades efetivas e os efeitos de poder a ela ligados 

numa dada sociedade historicamente determinada. Ao final deste ponto, consideramos 

também necessário apontar as similitudes entre a crítica foucaultiana e a formulação 

horkheimeriana com a finalidade de sustentar a argumentação de que determinadas 

formulações foucaultianas podem ser lidas como atualizações dos princípios básicos da 

teoria crítica. Este capítulo teve como objetivo principal demonstrar de que maneira se 

pode conceber a inscrição de Foucault na linhagem da teoria crítica de uma forma que 

não se restringisse às deficiências de análises em comum, tal qual faz Honneth no 

contexto específico de Crítica do Poder.  

E, no terceiro, por fim, direcionamos nossa atenção à afirmação de que a 

primeira geração frankfurtiana se enreda em aporias, isto é, contradições insolúveis. 

Deste modo, procuramos completar uma travessia que vai da Crítica do Poder à 

potência da crítica. Neste capítulo focalizamos, então, a primeira geração frankfurtiana, 

abandonando as referências a Foucault. Isto se justifica na medida em que enfrentamos, 

ao longo desse estudo, um duplo problema: o dos modos de vinculação entre Foucault e 

a Escola de Frankfurt e da atualidade da crítica da primeira geração. Entendemos que o 

primeiro problema foi encaminhado de maneira satisfatória através da noção de 

paralela convergência. O segundo é o que tomamos como tarefa no capítulo terceiro, 

retomando aquilo que dissemos nos últimos parágrafos do primeiro capítulo, tratou-se 

então de reposicionar a aporia, o que significou não a compreender como algo que 

torna impossível o exercício crítico mas como sua condição de emergência. 

Procuramos, então, dar outro destino a aporia que não seja a lata de lixo da história do 

pensamento moderno ou a mero produto a ser desconsiderado de uma crítica ineficaz.  

Assim, o objetivo deste último capítulo foi justamente contestar determinada 

leitura que é feita da primeira geração frankfurtiana, a qual está na base das próprias 



107 
 

avaliações de Honneth
46

. Estamos nos referindo diretamente às formulações 

habermasianas, em particular àquela que considera inevitável a mudança de paradigma 

na teoria crítica e a recusa da crítica radical da razão. Com relação à isso, Zamora 

(2009) constata o modo pelo qual se consolidou certa visão baseada no fato de que o 

pensamento de Adorno e da primeira geração como um todo estaria superado, suas 

aporias e becos sem saída haviam sido postos à baila pela “nova geração” de 

frankfurtianos. Claussen (MAISO, 2009, p. 130) é ainda mais ácido: afirma que se 

inventou a tradição da teoria crítica que acabou por academizá-la por completo, e com 

isso eliminando seu principal atrativo, convertendo-a numa teoria entre outras, um 

trampolim para fazer carreira. Para ele, a teoria crítica se alimenta antes de tudo por um 

impulso não-acadêmico. O giro linguístico operado por Habermas fez com que surgisse 

algo que nada tem a ver com a Teoria Crítica, mas somente com “a adaptação a uma 

cultura acadêmica conformista”, afirma Claussen.  

A corrente elétrica que anima o presente estudo refere-se principalmente a uma 

problematização deste empreendimento de despotencialização da crítica radical da 

primeira gração frankfurtiana. Deste modo, ao analisarmos as críticas de Habermas e 

Lukács, chegamos à conclusão de que, em ambas, somos conduzidos, na verdade, ao 

núcleo de força da crítica social de Adorno e Horkheimer. De modo que as situações 

aporéticas nas quais o pensamento social da primeira geração da Escola de Frankfurt 

encontra-se enredado paradoxalmente constituem a potência do procedimento crítico. 

No que se refere a Habermas, dissemos que a crítica não se enreda na aporia, mas sim se 

inicia a partir dela, sendo ela mesma a condição de efetividade da crítica radical. No que 

tange à Lukács, a aporia da práxis emancipatória oriunda da perda do sujeito 

revolucionário nos conduz a uma inovadora crítica da dominação social sem sujeito, 

extremamente atual para a contemporaneidade. Assim, em vez de aporia ser algo para o 

qual a crítica se vê conduzida, é ela própria o ponto de partida que torna possível a 

crítica radical da razão como ferramenta de análise social. 

Desta maneira, podemos afirmar que eles (Adorno e Horkheimer) não realizam 

uma crítica do poder, ou seja, uma análise cujo objeto é determinada forma histórica de 
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 Lembremos de que a primeira parte de Crítica do Poder intitula-se A incapacidade para a análise 

social: as aporias da teoria crítica. Se é verdade que Honneth entende por aporia algo diverso de 

Habermas, uma vez que ela, no primeiro, está situada no terreno da sociologia enquanto o segundo a situa 

dentro da filosofia moderna, não é menos verdade que foi Habermas que inaugurou o significado de 

aporia como algo que torna impossível aquilo que a própria crítica se propõe a realizar. Portanto, ainda 

que Honneth desloque a aporia para outro terreno, o significado fundamental dela permanece o mesmo, a 

saber, dos obstáculos colocados pela própria crítica aos quais ela não consegue ultrapassar.  
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poder, como no caso do fascismo. Isto acarretaria afirmar, também, como faz Honneth, 

que a derrocada do fascismo também levou à obsolescência da leitura adorniana da 

modernidade. De modo diverso, a crítica tem como condicionantes a política e a 

história, que põem para o pensamento a obrigatoriedade de pensar o novo. O que 

Adorno e Horkheimer realizam é o exercício da potência da crítica, a saber, o 

movimento pelo qual o pensamento busca, no encontro com aquilo que lhe é exterior 

(histórico e político) produzir novos modos de pensar que possam conduzir outras 

formas de viver. Este pensamento deve à aporia não a sua limitação e sim a sua 

vitalidade.  

 

Mesmo tendo situado Foucault entre os “jovens conservadores”, Habermas 

(1992; 1988), na ocasião da morte do filósofo francês, comentou que talvez não o 

tivesse entendido bem. Para ele, Foucault seria como um arqueiro que aponta sua flecha 

ao coração das características mais atuais do presente. Além disso, elogiou o fato de o 

pensamento foucaultiano produzir e perseverar em contradições produtivas. Este último 

tom de Habermas, mais aberto ao diálogo e menos acusatório, chama-nos a atenção. Ao 

procurar os pontos de aproximação entre Foucault e os frankfurtianos, sobretudo através 

do mapeamento do campo de inquietação comum das relações entre razão e poder, 

quisemos abrir uma porta de diálogo entre eles. 

Assim, tomamos clara posição pela discussão intelectual desarmada, em 

oposição às apropriações teóricas excludentes de outras possibilidades. É a isto que 

serve a noção de paralela convergência: uma ampliação diplomática deste novo espaço 

de diálogo entre Foucault e a Escola de Frankfurt. Ela aponta para um olhar atento tanto 

para um quanto para outro, em direção à ação conjunta no atual momento de crise, que 

se avizinha rapidamente inclusive da realidade social brasileira. Portanto, mais do que 

demarcar territórios intelectuais abstratos, apontamos aliados em potencial nesta luta, 

convergentes que são na sua crítica radical da razão e suas consequências no tecido 

social. Em situações de crise, como a que se delineia no momento, globalizada em seus 

efeitos, a necessidade permanente de encontrar afinidades essenciais não pode ser 

superada pelo desejo que emana do domínio do narcisismo das pequenas diferenças 

(FREUD, 2011)
47
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 Agradeço, retomo e reescrevo as palavras do prof. Dr. Jorge Coelho Soares, ditas no momento da 

qualificação.  
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Talvez ao final de qualquer trabalho, principalmente como este que durou 

aproximadamente dois anos para ser finalizado, seja inevitável a sensação de que 

algumas imprecisões deveriam ser corrigidas ou mesmo de que todo o texto poderia ser 

revisto, reconstruído sob novas bases. Contudo, a função de um trabalho como este é 

mais o de abrir novos horizontes de pesquisa a serem desenvolvidos no futuro. Ele serve 

mais como ponte do que enquanto acabamento, daí porque a reconstrução seria 

infrutífera e a continuação necessária.  

O conceito operador desta abertura no horizonte é o de fetichismo da 

mercadoria, trabalhado já na parte final desta escrita, na esteira das reflexões acerca da 

aporia. Ele aponta para o problema da atualidade e da potência da crítica frankfurtiana 

da primeira geração. Neste particular, um conjunto de autores utilizaram este conceito 

como meio para reler a teoria crítica frankfurtiana e revitalizá-la. Dentre eles, destaco: 

Robert Kurz, Moishe Postone, Daniel Bensaïd, Jean-Marie Vincent e Antoine Artous. 

Embora apareçam com menor evidência ao longo do texto, a partir da metade da escrita 

foram eles que passaram a guiar nossas reflexões. Sobretudo os dois últimos autores, 

Vincent e Artous, que criaram a Variations – Revue internationale de théorie critique e 

também lançaram a coleção La Quatrième Géneration, referindo-se, é claro, à quarta 

geração franfkurtiana. Uma geração cujo objetivo é resgatar a crítica radical ao 

capitalismo através de Marx, Adorno e Horkheimer. 

É bem verdade que esta quatrième géneration provocaria uma descontinuidade 

com relação à terceira (Honneth especificamente) da mesma forma que a segunda 

(Habermas especialmente) realizou com relação à primeira (Adorno, Horkheimer, 

Marcuse etc.). Isto nos leva a suspeita de que do mesmo modo que sob a história 

conhecida da Europa corre, subterrânea, uma outra história
48

, na história da Escola de 

Frankfurt teima em retornar esta outra visada sustentada num marxismo heterodoxo e 

numa crítica radical da modernidade.  

Em outras palavras, sob a versão oficial da Escola de Frankfurt, corre teimosa e 

insistentemente uma outra versão, não alemã, cujo objetivo – para utilizar uma analogia 

para criar certa imagem – é fazer com que a trajetória de Ulisses, rei de Ítaca, o 

protótipo do homem burguês, não seja o da dominação da natureza e do homem, mas 

sim, o do caminho regulado principalmente pela esperança de reencontrar Penélope, seu 

                                                           
48

 “Sob a história conhecida da Europa corre, subterrânea, uma outra história. Ela consiste no destino dos 

instintos e paixões humanas recalcados e desfigurados pela civilização” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 190) 
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amor, e Telêmaco, seu filho. Até este horizonte ético-utópico, as batalhas devem ser 

travadas com as melhores ferramentas disponíveis, não tendo em vista produzir o estado 

perfeito, pois, como já mostrou Kaváfis, Ítaca serve para que jamais deixemos viajar, de 

nos mover:  

ÍTACA  
Konstantinos Kaváfis 

(Trad. José Paulo Paes) 

Se partires um dia rumo a Ítaca,  

faz votos de que o caminho seja longo,  

repleto de aventuras, repleto de saber.  

Nem Lestrigões nem os Ciclopes  

nem o colérico Posídon te intimidem;  

eles no teu caminho jamais encontrará  

se altivo for teu pensamento, se sutil  

emoção teu corpo e teu espírito tocar.  

Nem Lestrigões nem os Ciclopes  

nem o bravio Posídon hás de ver,  

se tu mesmo não os levares dentro da alma,  

se tua alma não os puser diante de ti. 

Faz votos de que o caminho seja longo.  

Numerosas serão as manhãs de verão  

nas quais, com que prazer, com que alegria,  

tu hás de entrar pela primeira vez um porto  

para correr as lojas dos fenícios  

e belas mercancias adquirir:  

madrepérolas, corais, âmbares, ébanos,  

e perfumes sensuais de toda a espécie,  

quanto houver de aromas deleitosos.  

A muitas cidades do Egito peregrina  

para aprender, para aprender dos doutos. 

Tem todo o tempo Ítaca na mente.  

Estás predestinado a ali chegar.  

Mas não apresses a viagem nunca.  

Melhor muitos anos levares de jornada  

e fundeares na ilha velho enfim,  

rico de quanto ganhaste no caminho,  

sem esperar riquezas que Ítaca te desse.  

Uma bela viagem deu-te Ítaca.  

Sem ela não te ponhas a caminho.  

Mais do que isso não lhe cumpre dar-te. 

Ítaca não te iludiu, se a achas pobre.  

Tu te tornaste sábio, um homem de experiência,  

e agora sabes o que significam Ítacas.  
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