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Introdução 

Temos por objetivo, no presente artigo, iniciar uma conexão, tanto histórica           

quanto sistemática, entre duas vertentes da teoria crítica: uma germânica, mais conhecida            

mundialmente, desenvolvida no interior do Institut für Sozialforschung, chamada         

comumente de Escola de Frankfurt, e outra francesa, esboçada originalmente no interior            

das atividades da revista Socialisme ou Barbarie (ou S ou B) e desenvolvida             

ulteriormente por seus antigos líderes após o encerramento das atividades da revista.            

Trata-se aqui de tópico de uma investigação mais ampla realizada no interior do projeto              

Cartografias da Crítica, que encontra aqui um primeiro esforço de aproximação e de             

sistematização. O Projeto Cartografias tem como ponto de partida uma concepção           

“ecumênica” de crítica, pois reúne, descreve e mapeia as mais distintas constelações de             

crítica para além da Escola de Frankfurt. Ele tem por objetivo fazer uma genealogia das               

constelações de crítica e uma cartografia das atividades de teoria e de pesquisa críticas,              

tanto as clássicas quanto as existentes em nosso tempo. O que nos orienta é uma reflexão                

coletiva sobre os fundamentos, as potencialidades e os limites da crítica na filosofia e nas               

ciências humanas.  3

1 Mestre em Sociologia pelo Iesp-Uerj e Doutorando em Sociologia pela mesma Instituição. Membro do               
Núcleo de Pesquisa Sociofilo, que desenvolve pesquisas sobre os fundamentos filosóficos da teoria social.              
Desenvolve pesquisa nas sub-áreas de Teoria Social e Filosofia das Ciências Sociais. 
2 É responsável pelo espaço de livre estudo, pesquisa, escrita e formação Ateliê de Humanidades, professor                
adjunto da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro (FSB-RJ) e pesquisador do núcleo de pesquisa                 
Sociofilo (IESP-UERJ). Pesquisa na interface de teoria social, sociologia política, sociologia histórica do             
político, teoria antropológica, filosofia política e retórica. 
3 O Projeto Cartografias da Crítica tem uma inserção institucional no interior do Núcleo de Pesquisa                
Sociofilo (IESP-UERJ). Vemos nesta comunicação uma oportunidade para compartilhar as pretensões e os             
primeiros resultados alcançados. Para um detalhamento do alcance e do significado do Projeto             
Cartografias da Crítica, ver a sua apresentação: https://blogdosociofilo.        
wordpress.com/projeto-cartografias-da-critica/ 
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A perquirição aqui proposta é importante porque a partir dela podemos pensar            

outras vias para a Teoria Crítica em um momento histórico no qual a vitalidade              

histórico-teórica do paradigma alemão vem sendo recorrentemente posta em pauta.          

Salvar a teoria crítica, para aqueles que têm com ela “convergências substantivas e             

divergências adjetivas”, ou ir além dela, para aqueles que propõem sua superação, exige,             

de um lado, o retorno à primeira Teoria Crítica em sua vertente alemã e, de outro lado,                 

uma investigação em prol de uma abertura teórico-programática, com o fito da busca por              

saídas para velhos dilemas disciplinares e interdisciplinares. Pela sua heterodoxia, o           

projeto exige-nos uma prévia apresentação e uma delimitação cuidadosa do seu objeto,            

bem como um delineamento preciso dos seus horizontes. Comecemos então por uma            

breve apresentação das duas linhas de pensamento crítico aqui investigadas, para, em            

seguida, estarmos em condições de começar a enredá-las. 

O destino coletivo e as trajetórias individuais dos membros do Institut für            

Sozialforschung são relativamente bem conhecidos, não faltando estudos seminais e          

largamente difundidos que os descrevem com competência. Embora muito descontínua e           4

complexa, a trajetória do Institut guarda elementos de unidade e continuidade internas,            

em termos de preocupação teórica ou de desenvolvimento categorial-analítico. Fundado,          

nos anos 20, nos tempos heroicos da República de Weimar, ele reuniu em seus quadros               

alguns dos principais nomes do hegeliano-marxismo no século XX e elaborou em seu             

programa um dos mais audaciosos objetivos da história intelectual do Ocidente: a crítica,             

desde uma perspectiva interdisciplinar, do projeto da modernidade, isto é, da razão e da              

história modernas. Em seu bojo, desenvolveram (a) uma meta-crítica da filosofia, das            

ciências humanas e das ciências sociais que é, ao mesmo tempo, uma proposta de              

reformulação dos conceitos de teoria, de crítica, de razão, de filosofia e de ciência, bem               

como de suas relações entre si; (b) uma crítica dos totalitarismos que é, ao mesmo               

tempo, a sua explicação histórica pela crítica da razão instrumental; e (c) uma crítica da               

cultura que é, ao mesmo tempo, um diagnóstico do presente histórico.  

4 Para somente citar os principais: JAY, Martin, 2008; WIGGERSHAUS, Rolf, 1995; VANDENBERGHE,             
Frédéric, 2013; HONNETH, 1991, 2009. Para uma introdução geral acessível ao grande público, ver:              
HELD, David. Escola de Frankfurt: A Formação do Instituto para Pesquisa Social. Blog do Sociofilo, 28 de                 
abril de 2017. 
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O outro fio cuja ponta pretendemos começar a reatar a fim de re-compor a (teoria)               

crítica do século XX é aquele que vem do pós-guerra francês: a Revue Socialisme ou               

Barbarie - Organe de Critique et d'Orientation Révolutionnaire (1948-1967). Ela foi           

fundada, em 1948, por Claude Lefort e Cornelius Castoriadis juntamente com outros            

colaboradores, após terem sido expulsos do Partido Comunista Internacionalista (PCI).          

Foi empreendida, na S ou B, uma crítica da burocracia e do totalitarismo que tinha por                

horizonte normativo uma concepção de revolução inspirada por uma fé na criatividade do             

proletariado e pelo reconhecimento de sua autonomia nas formas de luta e de             

organização. A Revista foi um “organizador coletivo” em torno do qual constituiu-se o             

grupo político homônimo, ativo como grupo autônomo entre 1949 e 1967, mas existente             

como fração política saída das fileiras do trotskismo francês desde 1946 pelo menos. Ao              5

longo das suas quase duas décadas de existência, contabilizando um total de quarenta             

números intermitentes e com tiragens variadas, que acompanhavam os movimentos da           

conjuntura política e seus reflexos na demanda nas frentes militantes, Socialisme ou            

Barbarie foi o veículo de um pensamento crítico heterodoxo. Nela foram publicadas, em             6

partes, algumas das primeiras versões das fontes ou simplesmente ideias in status            

nascendi de Castoriadis e Lefort, voltadas a uma crítica e revisão do marxismo e da               

teoria e prática da revolução. Podemos delinear suas ideias, seguindo o mesmo esquema             

em que expusemos acima a linha frankfurtiana, como operando em três níveis: (a) uma              

5 S ou B surgiu dos quadros do PCI (Partido Comunista Internacionalista), um agrupamento trotskista               
francês dos anos 40. Sendo inicialmente uma tendência interna do PCI liderada pelos jovens Claude Lefort                
e Cornelius Castoriadis – denominada, por seus pseudônimos, de Chaulieu-Montal -, a ruptura não tardou,               
tendo como estopim diferenças com o trotskismo que, apesar de crítico ao estalinismo, era considerado               
pelos futuros fundadores de S ou B como limitado na avaliação histórica da experiência soviética. Para um                 
aprofundamento na história de S ou B, ver: VAN DER LINDEN, Marcel. Socialisme ou Barbarie: A                
French Revolutionary Group (1949-65). In: Left History: York, 1997; CASTORIADIS, Cornelius. Uma            
sociedade à deriva. Aparecida: Ed. Ideias e Letras, 2006; RAFLIN, Marie-France. Socialisme ou Barbarie,              
du vrai communisme à la radicalité. Tese de Doutorado pelo Institut d'études politiques de Paris, 2005;                
GOTTRAUX, Philippe. Socialisme ou Barbarie: une revue iconoclaste dans la France d'aprés-guerre.            
Disponível em: http://mondialisme.org/spip.php?article129; GOTTRAUX, Philippe. Socialisme ou       
barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre. Paris: Payot-Lausanne,             
2002. 
6 Os números de S ou B só podiam ser encontrados para consulta no Brasil, até meados de 2014, na                    
Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ - Marina São Paulo de Vasconcellos. Em                 
fins de 2014, contudo, o coletivo francês Archives Autonomies disponibilizou gratuitamente o acesso             
completo aos 40 números da revista, que pode ser consultada em:           
<http://archivesautonomies.org/spip.php?article758>. Documentação primária do grupo - atas, pautas de         
reunião, relatórios, etc. - encontram-se no Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine (IMEC) através do              
Fonds Socialisme ou Barbarie/Daniel Mothé. 

http://mondialisme.org/spip.php?article129
http://archivesautonomies.org/spip.php?article758
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meta-crítica que envolve, assim como nos frankfurtianos, a reformulação da própria           

noção de teoria como crítica - contraposta à teoria na sua forma tradicional - com todas                

as suas consequências para o debate epistemológico e metodológico; (b) uma crítica dos             

totalitarismos, feita primordialmente pela crítica da burocracia e, eventualmente, pela          

reformulação normativa do horizonte da autonomia; e (c) uma crítica da cultura, que é              

também um diagnóstico do tempo presente.  

Se as concepções e o vocabulário da teoria crítica de Frankfurt são relativamente             

bem difundidos, a ponto de ser incorporado ao jargão corrente na Academia, o mesmo              

não ocorre com a descendência de Socialisme ou Barbarie. Há pelo menos dois pontos de               

partida iniciais coincidentes a destacar por ora: o diagnóstico da modernidade de Marx e              

o de Weber. As questões suscitadas pela obra de ambos estão na origem de muitas das                

preocupações da teoria social e da filosofia política dos membros do Institut e daqueles              

de Socialisme ou Barbarie: a crítica da economia política, os processos de            

racionalização, o projeto emancipatório, os processos de autonomização, só para citar           

alguns. Com efeito, é da obra de ambos que partem Adorno e Horkheimer (embora não               

só), mas também Cornelius Castoriadis e Claude Lefort. Deixemos, contudo, a           7

influência de Weber para outra oportunidade e nos atentemos à proximidade de ambos             

em relação à obra marxiana. 

Em um texto recente, Alain Caillé (2014, p.17-9) assinala, corretamente, que as            

duas tradições buscaram uma saída reflexiva do marxismo, superando os seus erros,            

insuficiências, pontos-cegos e cumplicidade com o totalitarismo, mas, ao mesmo tempo,           

conservando o seu ideal teórico e prático emancipatório. Nisso convergem, segundo o            

autor, em duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, a que as ciências sociais e a               

filosofia política não podem ser separadas e que a teoria crítica deve ser interdisciplinar.              

E, em segundo, a que se deve rejeitar o ideal positivista de neutralidade axiológica e,               

assim, que não podemos separar teoria e práxis. Ao buscar unificá-las e mediá-las, eles              

partem da necessária decisão entre dois interesses teóricos distintos, o de dominação ou             

de emancipação. E, em seus esforços de interpretar o presente, eles conectam as             

7 Para ficar em um único exemplo, Castoriadis inicia o seu percurso intelectual paralelamente à militância                
na esquerda comunista e depois trotskista, de onde se depreende o contato com a obra e o pensamento                  
marxiano. Mas há relatos de que ainda nesse período - que corresponde ao fim dos anos 20, aos anos 30 e à                      
primeira metade dos anos 40 - travou contato com os escritos de Max Weber, do qual foi o primeiro                   
tradutor para o grego. 



6 

problemáticas e formas de reflexão filosóficas com as pesquisas em ciências sociais, tais             

como a economia política, a história, a psicologia social e a psicanálise. 

Se, como bem percebeu Caillé, não há, até hoje, quaisquer esforços de            

aproximação entre as duas linhas de pensamento crítico, propor-nos-emos aqui          

exatamente a dar um primeiro passo em tal caminho, seguindo a hipótese de que existe               

uma “vertente francesa da teoria crítica” representada pelos antigos líderes da S ou B e               

seus discípulos. Compararemos, inicialmente, os desenvolvimentos teóricos de um dos          

antigos líderes, Cornelius Castoriadis, com aqueles de um dos principais autores da 1ª             

geração de Frankfurt, Max Horkheimer, identificando as rupturas e as continuidades -            

poder-se-ia dizer, conexões e vínculos - entre ambos e, a fortiori, entre as suas duas               

tradições.   8

Como ponto de partida da análise, temos a referência a um horizonte comum que              

pode ser sintetizado da seguinte forma. Em primeiro lugar (1), as duas vertentes fizeram              

um esforço de recuperação da crítica em relação às amarras de dogmatismos e             

cientificismos de diferentes matizes, ao mesmo tempo em que buscaram uma saída            

reflexiva de um marxismo degenerado em um materialismo mecanicista e positivista.           

Isso é feito pela recuperação da problemática da unidade e mediação entre teoria e              

práxis. Em segundo lugar, encontramos em ambas uma tentativa de interpretação do            

conjunto das condições históricas do seu tempo, o que é feito orientando-se em duas              

frentes: de um lado (2), a da efetuação de uma crítica sistemática dos totalitarismos              

orientada por um horizonte normativo emancipatório, (3) e, de outro lado, uma crítica da              

cultura trabalhada por uma concepção de autonomia. Temos desta forma três dimensões:            

(1) a mediação entre teoria e práxis, (2) a crítica aos totalitarismos orientada pela              

problemática da emancipação e (3) a crítica da cultura como diagnóstico do tempo             

presente. Nas três dimensões encontramos questões inteiramente contemporâneas. No         

primeiro caso (1), temos uma reconsideração dos conceitos de théoria e práxis centrais             

para qualquer teoria crítica; no segundo caso (2), temos a retomada do tema da ontologia               

do presente em um contexto marcado pelas pressões pós-estruturalistas e pós-modernas           

8 O acento no procedimento adotado é importante: comparação como método que não pré-determina os               
resultados da pesquisa. Em consequência disso, pode resultar de tal aproximação uma constatação de              
diferenças fundamentais e, ainda assim, considerar-se tais distanciamentos, ou sobretudo eles, profícuos            
para os objetivos acima arrolados e que dizem respeito à renovação da Teoria Crítica. 
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que apontam para uma igualdade entre essa e a metafísica; e, por fim (3), ao menos no                 

caso francês, temos a problemática da autonomia e, eventualmente, do político, que é             

ainda hoje pautada por nomes do pensamento francês contemporâneo. 

Ainda que tenhamos já estabelecidas, em grandes linhas, tais conexões          

franco-alemães, o presente texto não se proporá a desenvolvê-las todas, posto que isso             

iria transpor em muito o escopo de um paper. Portanto, aqui iremos centrar nossas              

atenções sobre (1), não sem fazer certas considerações que incidirão sobre os pontos (2) e               

(3) a serem desenvolvidas posteriormente em nossa agenda de pesquisa. 

Teoria (&) Crítica: duas vias de saída da teoria tradicional pela mediação entre             
teoria e práxis 

Uma conexão entre as duas tradições pode ser tentada, primeiramente, na           

comparação entre suas concepções da unidade e mediação entre teoria e práxis. Antes de              

fazê-la, importa-nos circunscrever quais são os textos dos dois autores sobre os quais             

iremos nos debruçar. 

Entre os anos 30 e 40 do século XX, concentram-se os escritos de Horkheimer,              

onde localizamos os esboços iniciais de teoria da modernidade e de diagnóstico do             

presente feitos na 1a geração de Frankfurt. Em meados dos anos 30, foram publicados na               

Zeitschrift für Sozialforschung seus escritos teóricos mais sistemáticos, que trataram: da           

relação entre história e psicologia (1932) ; da reformulação do materialismo e de sua             9

relação com a metafísica e a moral (1933) ; e da situação do racionalismo na filosofia               10

contemporânea (1934) e do conceito de verdade (1935) . Além desses textos, temos,            11

nestes anos, a formulação do projeto de “materialismo interdisciplinar”, feita quando da            

posse na diretoria do Institut (1931) , e a elaboração do conceito de “teoria crítica” no               12

9 HORKHEIMER, Max. [1932b] História e Psicologia. In: Teoria Crítica I. São Paulo: Perspectiva. p.               
13-29. 
10 São eles: HORKHEIMER, Max. [1933a] Materialismo e Metafísica. In: Teoria Crítica I. São Paulo:               
Perspectiva. p. 31-58; [1933b] Materialismo e moral. In: Teoria Crítica I. São Paulo: Perspectiva. p. 59-88. 
11 HORKHEIMER, Max. [1934] Da discussão do racionalismo na filosofia contemporânea. In: Teoria             
Crítica I. São Paulo: Perspectiva. p. 95-137; [1935a] Sobre o problema da verdade. In: Teoria Crítica I.                 
São Paulo: Perspectiva. p. 139-174. 
12 HORKHEIMER, Max. [1931] The Present Situation of Social Philosophy and the Tasks of an Institute                
for Social Research (Publicado originalmente em : "Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die              
Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung," Frankfurter Universitätsreden, 27, 1931). In: Between           
Philosophy and Social Science. Selected Early Writings. Cambridge, Massachusetts/London, England: MIT           
Press, 1993. p.1-14. 
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célebre texto-Manifesto de exílio, Teoria Tradicional e Teoria Crítica (1937).          13

Ulteriormente, no início dos anos 1940, com se sabe, foi desenvolvido, sob o impacto do               

nazismo, o diagnóstico do presente elaborado a quatro mãos com Theodor Adorno, que             

nos traz um quadro mais bem delimitado do diagnóstico de época da Teoria Crítica              

alemã: o percurso trans-histórico da razão instrumental tal como formulado em A            

Dialética do Esclarecimento (1944/7). Além disso, pelo próprio Horkheimer, temos um           

desenvolvimento de tal diagnóstico com traços próprios na publicação d’O Eclipse da            

razão (1947), onde o autor acompanha a oposição entre razão objetiva e razão subjetiva              

em uma teoria da modernidade. No tocante à problemática da relação entre teoria e              

práxis, os textos horkheimerianos desde o início dos anos 1930 até o “manifesto” de 1937               

apresentam os seus desenvolvimentos mais sistemáticos. Deter-nos-emos neles então, a          

começar pelo último. 

Onde se interrompem os trabalhos da fase do exílio da Teoria Crítica alemã             

tem-se início o percurso de Socialismo ou Barbárie (1948-1967). As preocupações de            

Castoriadis nesse período estão circunscritas às discussões relacionadas ao         

desenvolvimento histórico da sociedade soviética e à crítica do capitalismo e da            

burocracia. Por essa razão ocupar-nos-emos tão somente com aqueles textos que foram            14

encerrados como os dois primeiros capítulos da primeira parte d’A Instituição... e que             

haviam sido publicados na própria S ou B em 1964-5. O procedimento não é estranho ao                15

próprio autor, que na Introdução redigida em 1972 para o volume La société             

13 [1937] “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”; in: Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W.              
Adorno, Jürgen Habermas. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p.117-134. 
14 Nas coletâneas A experiência do movimento operário e A sociedade burocrática constam quase todos os                
artigos pulicados por Castoriadis em S ou B. CASTORIADIS, Cornelius. A experiência do movimento              
operário. São Paulo, Brasiliense, 1985 ; La Société Bureaucratique 1: Les rapports de production en              
Russie. Paris : 10/18, 1973 ; La Société Bureaucratique 2: La révolution contre la bureaucratique. Paris:              
10/18, 1973. Mais recentemente, elas foram republicadas na coletânea exaustiva dos escritos políticos do              
autor: CASTORIADIS, C. Écrits politiques, 1945-1997, I: La question du mouvement ouvrier, Tome I ;              
Écrits politiques, 1945-1997, II : La question du mouvement ouvrier, tome II. Paris: Editions du Sandre,               
2012; Écrits politiques, 1945-1997, III : Quelle démocratie ?, Tome I ; Écrits politiques, 1945-1997, IV:              
Quelle démocratie?, Tome II. Paris: Editions du Sandre, 2013; Écrits politiques, 1945-1997, V, La société               
bureaucratique. Paris: Editions du Sandre, 2015 ; Écrits politiques, 1945-1997, VI : Guerre et théories de              
la guerre. Paris: Editions du Sandre, 2016. 
15 Foram publicados na S ou B, entre abril de 1964 e julho de 1965 (números 36-40), sendo ampliações do                    
escrito “Nota sobre a filosofia e a teoria marxistas da história”, publicado junto com “O movimento                
revolucionário sob o capitalismo moderno” no número ?? da primavera de 1959. CASTORIADIS,             
Cornelius. I. O Marxismo: balanço provisório. In: [1975] Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de              
Janeiro: Paz & Terra, 1992. p. 19-87; II. Teoria e projeto revolucionário. In: [1975] Instituição Imaginária                
da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1992. p. 89-137. 



9 

bureaucratique constrói uma narrativa que tem como eixo a continuidade entre o período             

de S ou B e as teses expostas n’A Instituição..., em particular as críticas a Marx e ao                   

marxismo desenvolvidas nos dois primeiros capítulos.  

1. A questão da unidade e mediação entre teoria e práxis é um tópico central para                

a filosofia, sobretudo a moderna. Tem sido concebida principalmente como chave para            

exposição ou análise do desenvolvimento de dada corrente ou tendência. A noção de             

práxis tem uma história própria, tão antiga quanto a própria filosofia. Não seria de todo               

descabido conceber mesmo uma história da filosofia a partir dela. Aqui, não pretendemos             

uma avaliação da evolução histórica do conceito, mas tão somente a sua apreensão como              

primeiro ponto de parada para análise comparativa. Trata-se de uma daquelas noções que             

condensam problemas milenares e centrais do pensamento filosófico (e teológico) e,           

posteriormente, das ciências humanas e sociais. Perseguir uma definição unitária,          

portanto, é tão equívoco como tomar o conceito pelo nome (substantivo). O escopo da              

exposição que seguiremos é aquele mais imediato às elaborações de Horkheimer e            

Castoriadis, qual seja: no primeiro caso, o caminho que vai de Hegel a Marx; e, no                

segundo caso, que vai de Marx a Aristóteles e desse a nós. Tendo em vista a análise                 

comparativa, Marx tem, portanto, precedência. 

2. Somente um estudo histórico-genético poderia apontar a evolução da práxis de            

noção a conceito e de conceito à categoria na obra de Marx, bem como identificar suas                

raízes filosóficas na e para além da filosofia de Hegel. Longe dessa pretensão, o que               16

queremos é tão somente apreender o sentido da práxis em Marx que foi acolhido e               

interpretado pela posteridade da Teoria Crítica. Da mesma forma, não estamos           

interessados em matizar as rupturas e continuidades efetuadas por Horkheimer e           

Castoriadis na recepção do conceito marxiano, mas apenas apontar como trabalham o            

sentido herdado. Esse sentido parece ter sido extraído de três fontes principais no caso da               

Teoria Crítica alemã de Frankfurt: dos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, das           

Teses sobre Feuerbach e de História e Consciência de Classe de Georg Lukács. No              

primeiro caso, temos a dimensão da práxis como práxis produtiva, ligada à atividade             

transformadora do trabalho humano – elaborado, nesta fase, com fortes traços           

16 Ver, por exemplo: VÀZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofía de la práxis. México: Fondo de Cultura               
Económica, 1980.  
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expressivistas –, enquanto resultado da crítica da economia política clássica pelo jovem            

Marx. No segundo e no último casos, temos a dimensão da práxis, para além do conceito                

de trabalho, como práxis social, como atividade livre, universal, criativa e autocriativa. 

O que se depreende desse vínculo é uma concepção da práxis como atividade             

transformadora da natureza e da sociedade, do próprio ser social portanto. Como            

veremos, este sentido está presente tanto em Horkheimer quanto em Castoriadis. É            

importante destacar isso na concepção marxiana da práxis aqui por três razões. Primeiro,             

para frisar o caráter contraditório da práxis que se depreende sobretudo da concepção             

desenvolvida nos Manuscritos: como práxis produtiva a práxis social pode ser também            

alienada. A possibilidade de conceber uma práxis alienada está no cerne da crítica da              

cultura da Teoria Crítica alemã de Frankfurt. Segundo, para acentuar que é o trabalho              

que dá significado à prática social da humanidade. Terceiro, para explicitar a relação             

complexa entre os momentos do fazer e do saber como inseparáveis. 

3. Como disse Martin Jay, “uma das questões cruciais levantadas na análise            

subsequente [a Marx] foi a relação da teoria com a prática, ou, mais precisamente, com o                

que se tornou um termo conhecido no léxico marxista: a práxis” (JAY, 2008, p. 39). O                

contexto da apropriação da categoria da práxis por Horkheimer é, do ponto de vista              

teórico, o do embate com as filosofias idealistas (metafísicas) e empiricistas (positivistas)            

do conhecimento. Mas também com o próprio marxismo, que se tornara refém de uma              

espécie de materialismo realista e objetivista.  

A concepção de materialismo de Horkheimer, desenvolvida em seus ensaios sobre           

o tema escritos em 1933, já pressupõe uma articulação entre teoria e práxis, a partir da                

qual ele se opõe ao modo de pensar metafísico, seja ele “idealista”, seja ele de um                

suposto “materialismo”. Posteriormente, em Teoria Tradicional e Teoria Crítica (1937),          

ele lança, ou pelo menos refaz, o projeto de uma Teoria Crítica, com uma resposta               

sistemática às questões colocadas pelo restabelecimento da categoria da práxis, o que            

inclui evidentemente o conceito de teoria e suas relações com a prática. A práxis como               

problema surge, aí, em pelo menos três sentidos, postos sempre no contexto do modo de               

suas relações com a teoria: primeiro, na distinção entre teoria e prática existente na teoria               

tradicional; segundo, na ausência de reflexividade (autoconsciência) da ciência enquanto          

parte de um uma práxis social total; em terceiro, o sentido de práxis da teoria crítica, que                 
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assumiria a indissociabilidade entre o pensar e o fazer e a vinculação da atividade teórica               

a um interesse prático emancipatório. 

A relação acima sugere que a práxis, em Teoria Tradicional e Teoria Crítica, é              

não apenas um tema dentre outros mas que também é erigida como um princípio da               

perspectiva crítica fundamentada por Horkheimer. Como tema, é explicitamente tratada          

nos termos da relação entre teoria e prática científica em três registros: (a) a discussão               

axiológica sobre valores (a renúncia à normatividade); (b) a discussão metodológica que            

envolve categorias como as de universalidade e de totalidade; (c) a questão            

epistemológica no debate com os positivismos. São esses os fios condutores da            

exposição, que atravessa como um continuum todo o ensaio desde o momento inicial             

quando Horkheimer traça o modo de operação do conceito tradicional de teoria,            

caracterizado pelo agir retrospectivo sobre o dados coletados, pela sua subordinação a            

esses mesmo dados, pela hipóstase da teoria na forma de enunciados gerais separados da              

realidade, etc., até a exposição do modo de operação da teoria crítica.  

A mediação entre teoria e práxis é inicialmente pautada por Horkheimer nos            

termos da concepção de teoria construída pela filosofia clássica. A tradição filosófica            

moderna pressupôs dualidades na teoria do conhecimento que a marcaram pelo menos            

desde Descartes, tais como a dicotomia entre pensamento e ser, corpo e mente, de onde               

desprenderam-se consequências nos âmbitos epistemológico e metodológico como a         

naturalização da relação entre um sujeito cognoscente e um objeto do conhecimento            

externo a ele, externalidade em que se assentaria grande parte da objetividade do             

conhecimento científico. Tal concepção de teoria que Horkheimer apresenta         

sinteticamente no início do ensaio está assentada em uma relação externalista entre teoria             

e mundo objetivo, um apartamento em torno do qual oscilou pendularmente o            

pensamento filosófico ora dando prioridade ao sujeito cognoscente (o cogito cartesiano)           

ora ao mundo dos fenômenos (a sensibilidade dos empiristas) no processo do            

conhecimento. Em que pesem as diferenças entre as correntes filosóficas a esse respeito,             

uma concepção comum de teoria as atravessa de tal forma que entre perfis tão distintos               

quanto os de Descartes, Stuart Mill e Husserl seria possível depreender uma visão             

unitária da teoria na prática científica, concepção segundo a qual: 

[...] teoria equivale a uma sinopse de proposições de um campo especializado, ligadas de              
tal modo entre si que se poderia deduzir de algumas dessas proposições todas as demais.               
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Quanto menor for o número dos princípios mais elevados, em relação às conclusões,             
tanto mais perfeita será a teoria. Sua validade real reside na consonância das proposições              
deduzidas com os fatos ocorridos. Se, ao contrário, se evidenciam contradições entre a             
experiência e a teoria, uma ou outra terá que ser revista. Ou a observação foi falha, ou há                  
algo discrepante nos princípios teóricos. Portanto, no que concerne aos fatos, a teoria             
permanece sempre hipotética. Deve-se estar disposto a mudá-la sempre que se           
apresentem inconvenientes na utilização do material. Teoria é o saber acumulado de tal             
forma que permita ser este utilizado na caracterização dos fatos tão minuciosamente            
quanto possível [...] (HORKHEIMER, 1980; p. 117) 
 

O ponto de vista do filósofo-geômetra que tem na dedução matemática seu            

modelo lógico-epistemológico converge com o postulado da coerência e completude          

interna à ciência que pôde ser encontrado até mesmo na fenomenologia, quando Husserl             

afirma nas Investigações Lógicas que “a teoria é considerada como um sistema fechado             

de proposições de uma ciência” (ibid., p. 118). Horkheimer lê a matematização como             

uma tendência desse conceito de teoria que tendeu, no desenvolvimento histórico           

posterior, a ultrapassar as fronteiras das ciências físicas e naturais. Sua base lógica seriam              

os princípios fundamentais da lógica formal, os princípios da identidade e da            

não-contradição, pois caso “se evidenciem contradições [Widersprueche] entre a         

experiência e a teoria, uma ou outra terá que ser revista” (ibid., p. 117).  

Nas ciências históricas e sociais essa concepção de teoria se mostra igualmente            

compartida tanto por aqueles que se atém mais aos fatos quanto por aqueles que visam               

mais os princípios. Nesse ponto, Horkheimer lança mão do recurso comparativo           

adotando como tipos ideais a escola francesa de sociologia e a escola histórica alemã              

para demonstrar que suas diferenças não se baseiam em uma refutação do conceito             

tradicional de teoria, mas que, pelo contrário, esta estaria subjacente tanto à práxis             

daqueles que conferem prioridade ao método indutivo (Durkheim, por exemplo) quanto           

aos que procedem de maneira dedutiva (teóricos sociais, tal como Max Weber). Com             

efeito, enquanto os primeiros dirigiriam aos segundos seu reproche a uma forma de             

proceder “de cima para baixo” em relação aos fatos quando na verdade, segundo suas              

crenças mais profundas, o caminho a percorrer seria o da “difícil ascensão da descrição              

de fenômenos sociais até as descrições detalhadas, e só então a partir daí passar para a                

formação de conceitos gerais” (ibid., p. 119), os segundos operariam com proposições            
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condicionais no âmbito da análise histórica que denunciaria o tráfico do cálculo            

matemático das ciências da natureza para as ciências histórico-sociais (ibid., p. 121).  

Paralelamente à caracterização do modo de operar da teoria tradicional,          

Horkheimer destrincha o aprofundamento da dissociação entre teoria e práxis. Uma           

dessas vias, que depois terá grande fortuna nas gerações posteriores da teoria crítica, é a               

conversão da práxis em techné. A associação íntima entre teoria e a matematização está              

relacionada ao pretenso controle da natureza e impõe à primeira uma lógica            

pragmático-utilitária: a teoria está condicionada pela aplicabilidade técnica. As         

definições aqui estão pressupostas: enquanto a técnica opera segundo uma racionalidade            

que assenta nos pressupostos relacionais fins/meios (meios em termos de uma           

racionalidade com respeito a fins ou escolha racional entre meios alternativos segundo            

fins previamente dados) a práxis funda-se num modelo de razão reflexiva. O imperativo             

da técnica implica numa forma de abordagem e numa maneira de conceber as relações              

sociais que reduz a teoria à mera ideologia: 

Na medida em que o conceito da teoria é independentizado, como que saindo da essência               
interna da gnose [Erkenntnis], ou possuindo uma fundamentação a-histórica, ele se           
transforma em uma categoria coisificada [verdinglichte] e, por isso, ideológica (ibid., p.            
121) 
 
A mediação entre teoria e práxis emerge no ensaio, a partir desde ponto da              

exposição, como tema central explicitamente tratado no âmbito da discussão acerca da            

práxis social. Horkheimer censura aos teóricos tradicionais por ignorarem que tanto o            

ordenamento teórico dos conteúdos do conhecimento quanto o condicionamento do          

material sobre a teoria, que se revelam como os dois lados de uma mesma função da                

produção social total. A referência aqui é a totalidade social, as relações sociais de              

produção como um todo, em que está a inserida a prática científica, que lhe dá sentido ao                 

mesmo tempo em que pode ser por ela reforçada ou contestada. Os teóricos tradicionais              

teriam uma falsa consciência da sua práxis (ou atividade) teórica, um efeito mistificador             

da divisão social do trabalho. O que Horkheimer está fazendo aqui é ao mesmo tempo               

uma crítica da ideologia, uma sociologia do conhecimento e uma sociologia dos            

intelectuais que desvela os sentidos da práxis teórica tradicional, seus mecanismos           

internos e sua significação histórica: 

Ele [o cientista] pode crer tanto num saber independente, “supra social” e desligado,             
como no significado social da sua especialidade; esta oposição na interpretação não            
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exerce a mínima influência sobre a sua atividade prática. O cientista e sua ciência estão               
atrelados ao aparelho social, suas realizações constituem um momento da          
autopreservação e da reprodução continua do existente, independentemente daquilo que          
imaginam a respeito disso. (ibid., p. 122-123) 
 
De uma maneira muito parecida com o estilo da crítica marxiana realizada em             

obras que tinham por objeto a ideologia alemã (A Sagrada Família e a Ideologia Alemã)               

- no sentido de uma crítica imanente que vai aos poucos revelando as contradições              

internas de um conjunto de ideias que se pretende coerente, uma filosofia que se pretende               

universal, e de repente é surpreendida em sua práxis efetiva como a simples ideologia de               

um grupo social particular -, Horkheimer vai mostrando o que há de idealista na práxis               

científica tradicional, alcançando níveis na crítica de seus pressupostos. Além dos já            

desenvolvidos níveis normativo e epistemológico, no nível metodológico a crítica de           

Horkheimer incide sobre a forma como opera a teoria tradicional na constituição de seus              

conceitos e categorias que, devido à sua falta de perspectiva da totalidade social (práxis              

social total), acaba por transformar “alguns traços da atividade teórica do especialista [...]             

em categorias universais... [enquanto] traços decisivos da vida social são reduzidos à            

atividade teórica do cientista” (ibid., p. 124).  

Mas a práxis também percorre todo o texto, muitas vezes implicitamente, como            

um princípio, em pelo menos dois sentidos: como condição necessária para produção de             

um diagnóstico do tempo presente e para a compreensão da realidade social (crítica             

imanente); e na figura do horizonte normativo da emancipação. Nesses casos, ela não é              

nomeada, mas está subjacente, por exemplo, às reivindicações ao recurso da referência à             

ao horizonte da emancipação (práxis política) nos quais está inserida a teoria para que              

tenha alguma validade. 

Nesse contexto, a teoria crítica aparece como uma práxis teórica orientada para a             

prática transformadora, em oposição crítica à neutralidade axiológica. Horkheimer         

refere-se ao interesse e ao comportamento do teórico crítico, adiantando em décadas a             

problemática a que Habermas se dedicará nos anos 60 e seguintes, a saber, aquela que               

relaciona conhecimento e interesse no âmbito da teoria do conhecimento. Mas nos limites             

de Teoria Tradicional e Teoria Crítica a questão é circunscrita à construção das             

mediações necessárias, por um lado, entre a investigação da gênese social do próprio             

conhecimento e de seu objeto e, de outro, o entrelaçamento criativo entre essa             
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autoconsciência teórica e a transformação das relações sociais nas quais está inserida a             

prática científica. A crítica se distingue da teoria tradicional neste momento da sua             

realização, isto é, quando renuncia a contemplação e se coloca do ponto de vista da               

transformação da realidade. A práxis perde seu caráter unilateral enquanto afirmação de            

apenas uma das suas dimensões constitutivas - a teoria ou a prática tomadas isoladamente              

- para ser síntese consciente. Em poucas palavras, Horkheimer refaz por outro caminho e              

em outros termos, o trajeto da décima primeira tese sobre Feuerbach de Marx, cujo              

motivo fundamental era a rearticulação entre teoria e práxis. Como veremos mais à             

frente, o tema das relações entre teoria e práxis no projeto horkheimeriano não se esgota               

nos termos da crítica da teoria tradicional, mas encerra também um diagnóstico do             

presente histórico. Mas antes de tratar dele, conectemos o que foi até então dito a nosso                

autor greco-francês, Cornelius Castoriadis. 

4. Motivos e conclusões análogas podem ser encontrados nas elaborações de           

Castoriadis no que concerne à perspectiva teórica da sua reelaboração das noções de             

teoria e práxis bem como da mediação entre ambas . Um traçado do seu             17

desenvolvimento intelectual de nos mostra uma inflexão interna na sua concepção de            

práxis face à “tradição herdada”: trata-se da re-visão dos momentos teorético e do fazer              

que a compõe. Seguindo passagens da sua magnum opus, A Instituição Imaginária da             

Sociedade (1982) [1975] , é possível reconstituir aquilo que podemos chamar de           18

“movimento para fora de uma concepção tradicional de théoria”, na qual incluiu o             

próprio marxismo. O vocabulário marcado pela grafia e o sentido recobrado do grego             

17 Assim como na abordagem do tema em Horkheimer nos manteremos rentes aos limites da discussão no                 
âmbito da teoria e da metateoria, tendo bem claro que em outros âmbitos - o da filosofia política, por                   
exemplo - a discussão assumiria outros contornos. Ao mesmo tempo, sabemos que a prescrição é apenas                
metodológica e que somente nesses termos se justifica no contexto da pesquisa, sendo impossível uma               
separação análoga fora dela. O anúncio se justifica não apenas por uma formalidade acadêmica, ademais               
muito bem justificada em termos éticos, mas também para chamar a atenção para as dificuldades que temos                 
encontrado, expressas até mesmo na cadência do texto que requer prudência. Atentar para isso no tópico                
que se inicia é fundamental por se tratar de um dos autores que entrou em debate intelectual direto com um                    
dos principais representantes da Teoria Crítica de Frankfurt em um âmbito que excede aquele em que aqui                 
nos movemos. Referimo-nos ao debate entre Castoriadis e Habermas que teve ocasião nos anos 80 e que                 
girou em torno à questão da práxis circunscrita, é verdade, à práxis política, isto é, ao debate acerca da                   
democracia deliberativa ou da democracia baseada na sociedade instituinte. A esse respeito, consultar:             
HABERMAS, J. Uma outra saída da filosofia do sujeito: razão comunicacional versus razão centrada no               
sujeito. In: ______. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1998. Com isso,              
queremos evidenciar (mais uma vez) que o que aqui se pretende é tão somente uma primeira aproximação                 
entre Castoriadis e Frankfurt que certamente terá desdobramentos futuros não só relativos ao tópico              
presente mas a outros ainda não sondados. 
18 A partir de agora referida apenas como A instituição... 
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clássico não é vão, remetendo o leitor a uma outra matriz do pensamento crítico de               

Castoriadis: a filosofia aristotélica. Castoriadis pode ser inscrito sem muitas dificuldades           

na linhagem de um marxismo aristotélico, ou simplesmente do neoaristotelismo do           

século XX, tal como Hannah Arendt e o próprio Habermas , pois assim como ela              19

incorporou, ainda que ressignificando, muito da filosofia antiga - ideais e conceitos.  

No caso preciso do conceito de théoria, Castoriadis apenas deixa subentendido os            

fundamentos da sua releitura. Já no prefácio ao A Instituição… afirma que o que tenta               

fazer “[...] não é uma teoria da sociedade e da história, no sentido herdado do termo                

teoria. É uma elucidação [...]” (CASTORIADIS, 1992, p. 13). Sob a rubrica da             

elucidação, o que esboça o autor é algo muito próximo, ainda que por outras vias, como                

teremos oportunidade de ver, do procedimento revisionista da teoria crítica alemã dos            

anos 30 em seu labor em busca de um conceito de práxis livre das amarras tanto dos                 

idealismos quanto dos positivismos, tanto do empiricismo quanto do racionalismo.          

Castoriadis, profundo conhecedor da filosofia e da cultura antigas, inclusive do grego            

clássico, parece pretender reatar o fio entre théoria e práxis, rompido já na origem grega. 

O procedimento de Castoriadis é claro: volver aos gregos! As noções de théoria e              

práxis parecem remontar à filosofia platônica das ideias em que definia o fundamento             

mesmo da atividade filosófica: a contemplação especulativa destas ideias que era           

complementada pelo desejo de conhecer o bem, ou seja, de buscá-lo, no que a filosofia se                

torna também atividade do homem virtuoso. Embora a ênfase platônica recaísse sobre a             

contemplação, esta se apresentava ainda como atividade. É com Aristóteles que as            

noções ganham complexidade e se tornam uma questão em si mesma. Na Metafísica, a              

théoria já não é contemplação das ideias puras, mas conhecimento especulativo das            

essências universais obtidas por abstração intelectual da natureza. Ao lado de théoria e             

em oposição a ela, Aristóteles distingue a práxis etimologicamente ligada à noção de             

pragma (o já realizado, concluído). A práxis remete, nesse sentido, à ação, ato, atividade,              

19 Retomamos aqui uma formulação de Enrico Berti no seu Aristóteles no século XX (ver referência na                 
bibliografia final). Berti fala em um neo-aristotelismo, no qual inclui filósofos sociais e filósofos políticos               
como Hannah Arendt. Estranhamente Castoriadis não comparece na relação. Contudo, se considerarmos o             
neo-aristotelismo nos termos de uma retomada de algumas das questões filosóficas de matriz aristotélica              
(em sentido amplo: filosofia política, filosofia social, ética, ontologia, etc.), ou uma volta à Grécia antiga                
para reformular questões de filosofia social e de filosofia política, ou mesmo na perspectiva dos estudos                
especializados da obra de Aristóteles - sob qualquer desses critérios, Castoriadis enquadra-se na corrente              
neo-aristotélica do século XX, ainda que matizemos a sua inclusão com o acréscimo de um               
marxismo-aristotélico.  
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mas não qualquer uma e sim aquela que tem por sujeito-objeto o próprio homem. Em               

outras palavras, aplica-se somente à ação dos homens, ação que obedece à escolha dos              

homens e repercute sobre o próprio agente. É diferente da e opõe-se à poiésis, que é                

produção material, o fazer transitivo, onde atua a técnica. Se esta está entre a experiência               

e a ciência, não pertencendo pois ao domínio da ética, o homem pelo contrário - e nisso                 

reside o sentido trágico da vida - está sempre lidando com situações contingentes, de              

onde a questão do “como devo agir” assume centralidade nos assuntos humanos. O que é               

importante é, então, a separação entre os dois momentos da théoria e da práxis, que de                

certa maneira marcará toda a tradição de pensamento ocidental, sendo aquela de matriz             

hegelo-marxista, certamente, não a única, mas ao menos uma das principais           

reformuladoras da noção de práxis com o intuito de livrá-la dos elementos racionalistas e              

idealistas que comporta desde a filosofia grega. 

Castoriadis toma como suposto essa distinção de origem grega e constata-a como            

um continuum em toda tradição. Assim, o próprio Marx não haveria superado a             

dicotomia ou operado uma verdadeira síntese. Pelo contrário, cedendo ao racionalismo e            

a um idealismo, matizados na primeira parte de A Instituição…, Marx teria recaído numa              

concepção contemplativa de théoria; por exemplo, na sua concepção da história na qual a              

realidade é reduzida ao efeito de um fator abstraído do mundo e que é da ordem de uma                  

ideia: a técnica (ibid., p. 32-33). 

A elucidação do mundo é um momento, um nível determinado do fazer humano.             

A importância do destaque visa evitar confusão: a teoria como elucidação e o fazer não               

são a mesma coisa; a teoria é um segmento do fazer humano, está, portanto, contida               

nesse fazer. De onde se depreende uma supremacia da razão prática ademais confirmada             

pelo fato de que houve durante milênios humanidade sem teoria, mas nunca houve             

humanidade sem o fazer. Sua unidade, a práxis, é nessa perspectiva relativamente            

recente: uma unidade complexa, que progride num condicionamento recíproco, e que é            

decomponível apenas no nível lógico, no qual a atividade precede a elucidação, já que              

para a práxis a última instância é a transformação criativa do dado. 

O destaque tem um forte sentido. A práxis adquire um caráter ontológico: é             

criação de novas formas (eidos) na e pela história. Chegamos então a um ponto              

fundamental da interpretação de Castoriadis: a práxis se dá no contexto de relações             
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sociais (de uma práxis social para lembrar Horkheimer) que são historicamente           

instituídas no sentido forte do termo história, isto é, como criação ex nihilo. O processo               

social, a totalidade social, é produção constante (tomando como referência as longas            

durações) de formas radicalmente novas que devem ser compreendidas nos termos de            

uma práxis social e de uma práxis política criadoras. A práxis nesse sentido só pode ser                

completamente entendida em associação aos conceitos de imaginário social e          

imaginação radical que são as contribuições singulares de Castoriadis à filosofia e à             

teoria social. Imaginário social é entendido por Castoriadis como propriedade das           

coletividades humanas, uma manifestação do seu modo de ser; imaginário social           

instituinte que cria a instituição em geral (a forma instituição) e as instituições             

particulares da sociedade considerada. Imaginação radical, por outro lado, Castoriadis a           

emprega por sua conexão com as ideias de forma (Bild, mas também e sobretudo eidos) e                

criação; radical, para opor imaginação ao sentido que habitualmente lhe é atribuído de             

“reprodução/combinação” de imagens do sensível ao sentido de imaginação primeira, de           

caráter originário, isto é, que instaura ou institui a própria realidade; imaginário social,             

criação ex nihilo (e não in nihilo ou cum nihilo) de formas (eidos) que são significações e                 

instituições sociais; uma substância não uma qualidade (ibid., p. 241-242). A práxis            

abre-se então para o elemento criativo no e pelo histórico-social.  

5. O que sugerimos a partir disso é a possibilidade de pensar a práxis              

teórico-crítica esboçada em Teoria Tradicional e Teoria Crítica também como criação           

em dois sentidos: primeiro, pela articulação entre imaginação produtora e utopia a fim de              

repensar a emancipação como autonomia e vice-versa, isto é, operar uma síntese entre as              

tradições grega e moderna no que concerne ao horizonte normativo da teoria crítica;             

segundo, pelo resgate do conceito aristotélico de práxis em oposição à techné como             

forma de escapar do horizonte fechado da práxis científica como técnica, ou seja,             

adicionar ao marxismo horkheimeriano de Teoria Tradicional e Teoria Crítica a           

contribuição neo-aristotélica de Castoriadis como uma via para romper a jaula de ferro da              

modernidade capitalista.  

Horkheimer com Castoriadis significa também proceder a uma crítica do          

marxismo de Marx, sem a qual a reflexividade da teoria crítica não poderá realizar-se              

completamente. Nesse sentido, as elaborações de Castoriadis podem ser úteis na           
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elaboração de uma teoria crítica francesa crítica não apenas da dominação mas também             

do determinismo e da heteronomia. Nesse sentido, a principal diferença entre ambas as             

teorias críticas, alemã e francesa, seria a crítica ao determinismo ontológico que subjaz             

ao pensamento crítico, marxista ou não, e que encontra em Castoriadis seu principal             

fomentador. O marxismo, assim, como teoria acabada, uma “sinfonia perfeita”, como se            

refere Castoriadis a ela na Introdução à Instituição…, é uma ficção até mesmo             

reacionária, com fortes traços deterministas e heterônomos. Seu pretenso “fechamento”          

na forma de sistema ou não, revelaria o ideal de uma realidade também “fechada” ao               

fazer saber-fazer humano. A perspectiva da autonomia surge aqui como o equivalente            

horkheimeriano da emancipação: trata-se de uma abertura da história para o saber-fazer            

ou práxis criativa histórico-social dos homens. O próprio marxismo teria recaído no            

idealismo reacionário, ao mesmo tempo racionalista, determinista e objetivista, da          

concepção de teoria da tradição herdada, que bem podemos chamar na esteira de             

Horkheimer de concepção tradicional de teoria:  

A necessária dupla ilusão da teoria fechada é de que o mundo já está feito desde sempre e                  
é possível pelo pensamento. Mas a ideia central da revolução é que a humanidade tem               
diante de si um verdadeiro porvir, e que este porvir não é simplesmente para ser pensado,                
mas para ser feito. Esta transformação do marxismo em teoria acabada continha em si a               
morte de sua inspiração revolucionária inicial. Ela significava uma nova alienação no            
especulativo, pois transformava a atividade teórica viva em contemplação de um sistema            
de relações determinadas em definitivo; ela continha, em germe, a transformação da            
política em técnica e em manipulação burocrática, já que a política podia ser daí em diante                
a aplicação de um saber adquirido num domínio e com fins precisos. A alienação [da               
teoria marxista], é claro, não consistia na teorização, mas sim na transformação desta             
teorização em absoluto, em pretenso conhecimento completo do ser histórico tanto como            
ser dado quanto como sentido (como realidade empírica e como essência). (ibid., p. 86) 
 
A abordagem castoriadiana, como se vê, encerra também, ao mesmo tempo, uma            

crítica da concepção de teoria herdada e um diagnóstico do presente histórico. É o que se                

depreende na citação anterior de curvas que escapam à discussão estritamente teórica e             

metateórica sobre a conversão da teoria em técnica e em manipulação burocrática, que             

exigem uma saída da discussão das relações entre teoria e práxis do nível em que se deu                 

até agora para o nível histórico. 

Elementos de Diagnóstico do Presente em Teoria Tradicional e Teoria Crítica e d’A             
Instituição Imaginária da Sociedade 
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Seria errôneo considerar que os textos de Horkheimer e Castoriadis, dedicados a            

uma reformulação da teoria crítica contra a formulação tradicional tratariam, por isso,            

apenas da problemática teórica e metateórica - da crítica de princípios e pressupostos             

envolvidos no debate sobre a mediação entre teoria e práxis. Somos encaminhados a um              

outro patamar do debate acerca da mediação entre teoria e práxis: o da caracterização              

histórico-social do presente tendo como referência e ponto de partida em ambos os casos              

a estado da teoria e da práxis no século XX.  

1. É exatamente por tratar da relação entre teoria e práxis que Horkheimer             

desenvolve no mesmo passo um diagnóstico do presente, que envolve inclusive um            

prognóstico sobre o futuro da própria atividade teórica. Tratar da teoria enquanto crítica             

exige o esforço de situá-la no tempo histórico pensando sobre suas próprias condições de              

realização e de transformação da sociedade.  

A teoria crítica é, para ele, um esforço de conexão consciente com a práxis              

histórica que exige uma transformação permanente do juízo existencial teórico sobre a            

sociedade. Sendo a sociedade capitalista, tal esforço é feito incontornavelmente por meio            

da prioridade da crítica da economia da política. Por outro lado, tal esforço parte da               

própria tradição incluindo a teórica, distanciando-se neste sentido de qualquer          

incompreensão radicalista do que é a tarefa de crítica. Ser teórico crítico para             

Horkheimer não é uma exigência de um totalmente novo, nem na inauguração radical de              

um novo tempo, tampouco ter uma teoria crítica é ter um conteúdo hoje e outro amanhã;                

o esforço da teoria crítica é uma atividade que parte das estruturas teóricas já existentes               

porém transformando-as em função de um interesse prático emancipatório visando ao           

futuro. A estrutura da teoria crítica não tem suporte em nenhuma transcendental ou em              

nenhuma instituição ou movimento social fixo e estabelecido. Como diz Horkheimer,           

“não existem critérios gerais para a teoria crítica como um todo [...] e nenhuma instância               

específica para si, a não ser os interesses ligados a própria teoria crítica de suprimir a                

dominação de classe” (p. 154). Então, em que reside a estruturação categorial da teoria              

crítica e o que a faz permanecer enquanto tal? A resposta nos parece está na existência e                 

auto-reprodução de um sistema capitalista que se perpetua enquanto totalidade.  

Não é por acaso, portanto, e nem deveria ser uma surpresa, que encontremos, em              

um texto que desenvolve o conceito de teoria crítica e fala sobre a estrutura e a função de                  



21 

tal atividade teórica, longas páginas que analisem o desenvolvimento do capitalismo           

moderno, sobretudo a passagem de sua era liberal para a do capitalismo monopolista.             

Isso porque a própria transformação das sociedades capitalistas implica em mudanças no            

quadro categorial do pensamento crítico e nas condições sociais do comportamento           

crítico. Horkheimer argumenta, neste sentido, sobre a transformação do conceito de           

classe social detentora dos meios de produção com a passagem para o capitalismo             

monopolista, onde encontramos já o esboço do diagnóstico frankfurtiano da submissão           

do cultural ao econômico na indústria cultural, com suas consequências destrutivas aos            

antigos suportes ideológicos burgueses em torno das categorias de verdade e moral.  

Neste ponto, Horkheimer mostra toda a fragilidade da teoria crítica. Se, de um             

lado, ele crê dar garantias de que a teoria crítica permanece idêntica nas suas próprias               

variações e formulações enquanto o capitalismo não for superado, por outro lado ele             

parece ver no movimento próprio ao capitalismo monopolista uma destruição sistemática           

da atividade teórica e de sua viabilização prática. Horkheimer chega a ver mesmo uma              

verdadeira hostilidade à teoria, o que ele diagnostica como sendo uma hostilidade velada             

ao potencial transformador da atividade teórico-crítica. Segundo o autor, convergem no           

seu presente (e muito possivelmente no nosso próprio) três movimentos: um medo            

inconsciente da opinião pública de a atividade crítica dissolver a positividade de um real              

ao qual tanto esforço foi feito de adaptar-se a ele; o cinismo das classes dominantes e dos                 

demagogos prontos a pôr em suspeita qualquer sinal de autonomia intelectual; e, enfim, o              

lema positivista e empirista de “ater-se aos fatos” e de abandonar todo o tipo e ilusão. O                 

movimento de hostilidade à teoria por ele diagnosticado reafirma a positividade e a             

submissão da sociedade presente contra a negatividade trazida pela atividade crítica, em            

uma articulação que poderíamos chamar irracionalista (ainda que o próprio Horkheimer           

não a denomine assim neste ensaio) que não somente insensibiliza os grupos sociais que              

mais dela necessitam, os dominados, como também ameaça segundo ele a práxis            

libertadora.  

2. Há na obra de Castoriadis uma preocupação com o presente que assume não              

raras vezes a forma do compromisso ético-político com ideais emancipatórios. Essa           

preocupação com o presente, que é também uma das aberturas para pensarmos uma             

ontologia do presente em Castoriadis, tem significação para uma sociologia que quer            
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fazer-se relevante para o seu próprio tempo, crítica do tempo presente, e não             

simplesmente mimetizar a coruja de minerva que só levanta voo ao entardecer. Aqui             

reside outro ponto importante da obra de Castoriadis em sua relação com a sociologia: a               

renovação da teoria crítica. 

De partida, Castoriadis considera as transformações da psiquê e do          

histórico-social como marcos estratégicos para seu diagnóstico do presente histórico.          

Delimita como mais significantes as transformações ocorridas no período compreendido          

entre os anos de 1950 e os anos de 1990, entendido amplamente, sem demarcações              

temporais muito rígidas. Essa costuma ser assinalada sobretudo como uma época de            

transformações econômicas, geopolíticas e culturais, cujos pontos paradigmáticos foram         

as mudanças na produção capitalista, no regime de acumulação, mas também na política             

e na esfera da cultura. Na linguagem de Castoriadis, trata-se do período histórico em que               

há um esvaziamento das significações imaginárias sociais. Esse esvaziamento tem          

consequências de longo alcance haja visto que são essas significações que não apenas             

dão sentido à vida dos indivíduos sociais como também caracterizam essencialmente o            

campo do social-histórico. Para a presente discussão esse momento se destaca sobretudo            

pelo que representa do ponto de vista da reconfiguração total das sociedades modernas.             

Nas palavras de Castoriadis, os elementos histórico-sociais e culturais dessa crise podem            

ser sintetizados como: 

[...] a ruína interna do sistema de valores e das regras na sociedade moderna; o pôr em                 
causa, em palavras e também em atos, de instituições entre as quais umas (escola e               
prisão) datam dos começos das sociedades históricas, e outras (família) nasceram na            
origem dos tempos; o rompimento dos jovens com a cultura estabelecida e a tentativa              
duma parte deles para sair e, menos aparente mas talvez mais importante, o eclipse ou,               
quem sabe, o desaparecimento por um tempo indeterminado das referências herdadas e            
de todos os pontos de referência da reflexão e da ação, a sociedade desapossada do seu                
saber e estando este saber mesmo, crescendo como um tumor maligno, em crise profunda              
quanto ao seu conteúdo e à sua função; a proliferação sem limites de discursos vazios e                
irresponsáveis, a fabricação ideológica industrializada e o estorvo dos mercados por uma            
pop-filosofia de plástico […] (CASTORIADIS, 1979, p. 09-10). 
 

A caracterização acima, que remonta a fins de 1970 e encerra a compreensão              

especificamente castoriadiana da história do mundo ocidental, tem como pressupostos a           

individualidade de cada período (esboçada nas significações imaginárias sociais criadas          

por ele) e a ligação do universo social-histórico à significação e ao projeto da autonomia               



23 

(social e individual). Isso porque a história da humanidade é para ele a história do               

imaginário humano e de suas obras. Distingue três períodos, sendo o primeiro deles a              20

emergência (constituição) do Ocidente, que se inicia no século XII e termina no século              

XVIII. O segundo período denomina de época crítica (“moderna”) – autonomia e            

capitalismo – que se inicia no século XVIII e segue até as duas guerras mundiais. É o                 

período abrangido pela citação acima: se no período anterior, o projeto de autonomia se              

encontrava em estágio embrionário, aqui ele se radicaliza e abrange os campos social,             

político e intelectual. A contestação das formas instituídas invade todo os campos da vida              

social: formas políticas, formas de propriedade, organização da economia, família,          

situação das mulheres e as relações entre os sexos, educação e o estatuto dos jovens. 

O terceiro período proposto por Castoriadis é esse marcado pela retração no            

conformismo, tendo como referências históricas as duas guerras mundiais, a emergência           

do totalitarismo, a derrocada do movimento operário e o declínio da mitologia do             

progresso. Se no período anterior percebemos um quadro de total conflito ideológico            

causado pelo choque de significações imaginárias e resultando em uma atmosfera           

propícia ao processos criativos, nesse período encontramos justamente o contrário: o total            

desaparecimento dessas tensões, acarretando em uma série de graves consequências. O           

que estaria na origem dessas mudanças? Embora não esteja explícita na obra de             

Castoriadis, acreditamos que essas transformações ou esses elementos de crise tem como            

matriz a crise da imaginação e do imaginário modernos.  

A caracterização da época contemporânea por Castoriadis é importante para nós,           

também, porque é o ponto a partir do qual ele formula uma crítica da cultura               

contemporânea. Acreditamos que a sua caracterização e interpretação do capitalismo          

moderno em sua dimensão econômica leva-o a constatação do papel essencial da cultura             

em sua operação e da crítica da cultura em seu desvelamento. Eis outro aspecto da               

produção castoriadiana que permite-nos uma aproximação com a teoria crítica alemã de            

Frankfurt, precursora no contexto do marxismo ocidental de uma crítica social pela via             

da cultura. Ao mesmo tempo, o que esboçamos a partir de Castoriadis é uma crítica da                

cultura cujas matrizes estão para ser reconstituídas mas que, pela sua configuração - uma              

20 Aqui entendido como propriedade das coletividades humanas, uma manifestação do seu modo de ser;               
imaginário social instituinte que cria a instituição em geral (a forma instituição) e as instituições               
particulares da sociedade considerada.  
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confluência da psicanálise, da história, filosofia social e crítica da economia política            

marcada pelo Livro I d’O Capital – parece ampliar os caminhos da crítica da cultura para                

teoria crítica. Isso porque mantém vínculos ou relações com as matrizes tradicionais da             

virada cultural na antropologia (Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss) e na sociologia          

(Mannheim, Parsons, Bourdieu), vínculos esses que estão para ser estabelecidos. Já em            

fins dos anos 50, é possível identificar nessa crítica da cultura uma antecipação de              

conteúdos veiculados posteriormente pela Internacional Situacionista, por exemplo, de         

onde a coerência em falar-se em uma conexão franco-alemã, haja vista terem os quadros              

da IS saído de S ou B. Mas que, como no caso da atenção dada a vida cotidiana no                   

capitalismo moderno, parece ter vínculos com as elaborações de Lefebvre.  

3. Vemos, assim, que, tal como em Horkheimer e em toda a tradição             

frankfurtiana, Castoriadis também realiza um diagnóstico do tempo presente norteado por           

uma crítica da cultura que põe em crise as próprias condições de exercício da atividade               

crítica e da atividade de transformação social. Claro, não fizemos nada mais do que              

pincelar o diagnóstico frankfurtiano presente apenas no texto - anterior à dialética da             

razão do pós-guerra - sobre o conceito de teoria crítica. Contudo, nele já encontramos um               

diagnóstico do presente, próprio da tradição alemã, fundado em um tripé: a crítica da              

economia política, a psicanálise e a psicologia social e, enfim, a teoria da cultura. Isso               

estará presente também nas obras de Adorno, de Marcuse e, até mesmo, de Habermas.              

Ora, em Castoriadis e na vertente francesa de teoria crítica reencontramos o mesmo tripé              

e, também, o mesmo quê de pessimismo quanto aos destinos culturais do mundo             

moderno. De todo modo, com Castoriadis, possuíamos uma teoria da psiquê e uma base              

psicanalítica do raciocínio que nos permite pensar o presente não apenas sob o jugo da               

dominação e da alienação, mas também sobre a marca incontornável da criação sempre             

possível dada pelo imaginário radical e os magmas do inconsciente. Realimentar o            

potencial de autonomia e, mesmo revolucionário, da teoria crítica por meio de uma             

reflexão à francesa sobre a ação do imaginário e a criação histórica, será algo, contudo,               

que ficará para um ensaio próximo.  
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