
A crítica assume modos muito distintos. 
Atravessa os campos da filosofia, das ciên-
cias sociais, da estética. É uma prática tanto 
individual quanto colectiva, sendo possível 
evocar uma atitude ou um espírito críticos 
na base do seu exercício efectivo. Pode 
discutir-se o que a desencadeia (que tipo de 
«não» a põe em andamento). Uma suspeita, 
uma convicção, uma certeza? Até que pon-
to justificadas? Talvez convenha pesar com 
modéstia alguns destes pontos de interroga-
ção e antecedê-los de mais uma suspeita que 
gostaria de expor desde já, a saber, a de que 
hoje não se trata tanto de determinar o que 
justifica a crítica, quanto de sublinhar o que 
a torna necessária. A sua força e a sua urgên-
cia não ficarão reféns de um apuramento das 
suas razões. Tal não significa que ela pres-
cinda da sua legitimação ou que caiba ceder 
às exigências do «aqui e agora!» a qualquer 

preço, mas, somente, que importa criticar 
uma concepção hierárquica da crítica, nos 
termos da qual a sua justificação tem prima-
zia em relação ao seu exercício. Só assim, de 
resto, se torna concebível a afinidade entre 
as diferentes críticas e concretizável o poten-
cial que dela decorre.

Tudo isto compromete de antemão uma 
apresentação pretensamente exaustiva do 
que seja a crítica, mas não exime quem se 
propõe esboçar uma genealogia da crítica de 
escolher um fio condutor para a sua exposi-
ção. No caso presente, o ângulo por que con-
sideramos o problema crítico será filosófico. 
A pretensão destas notas, no entanto, não 
excede a de fornecer um guia provisório, 
pessoal e, tanto quanto possível, utilizável e 
discutível, sob a forma de um itinerário cujas 
etapas apontam para os contributos teóricos 
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considerados, com ou sem razão, mais de-
cisivos para um enquadramento histórico e 
filosófico da crítica. Caberá ao leitor avaliar 
as suas lacunas e limitações.

Kant: matrizes da crítica

Apesar de a crítica caracterizar a prática da 
filosofia desde os gregos1, é no pensamento 
kantiano que se torna um problema central 
na filosofia. A importância do momento críti-
co em Kant é dupla: por um lado, a crítica é 
inseparável do projecto emancipador do Ilu-
minismo europeu (da chamada Aufklärung); 
por outro lado, a crítica diz especificamente 
respeito à determinação dos limites do co-
nhecimento racional. Os dois momentos es-
tão interligados. Com efeito, se, por um lado, 
a divisa da Aufklärung (a célebre injunção 
«ousa saber!», que Kant destaca na sua «Res-
posta à questão: o que é a Aufklärung?») con-
vidava todo e qualquer um a sair do «estado 
de menoridade de que o próprio é culpado»2 
e, por conseguinte, ao exercício autónomo 
do seu entendimento, por outro lado, este 
exercício devia fundar-se num saber acer-
ca dos limites gnoseológicos desse mesmo 
entendimento (considerado como faculdade 
de conhecer em geral). Por outras palavras, 
muito sucintamente, a possibilidade de pen-
sar e agir criticamente estava dependente, 
segundo Kant, de uma crítica do conheci-
mento. Este facto, aliado à restrição da liber-
dade do pensamento ao «uso público» da ra-
zão3, condiciona uma leitura imediatamente 
política deste texto de Kant.

Apesar disto, seria prematuro desvalorizar 
a produtividade teórico-prática de um cru-
zamento entre estas duas acepções (política 
e gnoseológica) da crítica; e isto tendo em 
conta o pensamento crítico de autores como 
Marx, Weber, Nietzsche, Freud, Adorno, 

Horkheimer, Foucault, Rancière, entre ou-
tros. Dado que geralmente se destaca a pri-
meira acepção, ao ler retrospectivamente 
Kant à luz do pensamento crítico contempo-
râneo4 será a partir da segunda que procu-
rarei tornar claro como ambas, ao fim e ao 
cabo, não só estão interligadas como são im-
prescindíveis em vista do desenvolvimento 
de um pensamento crítico filosófico radical, 
uma vez que apontam para a co-determina-
ção das críticas da realidade objectiva e do 
conhecimento subjectivo dessa realidade.

Muito resumidamente, a crítica, tal como 
Kant a entende na Crítica da Razão Pura, 
lança um repto à própria razão (daí a metá-
fora do tribunal em que a razão comparece, 
simultaneamente, como juíza e ré), preten-
dendo constituir um exame da «faculdade 
da razão em geral considerada em relação a 
todos os conhecimentos a que pode aspirar 
independentemente de toda a experiência»5. 
Para Kant, está em discussão a possibili-
dade da metafísica, atendendo a como esta 
se desenvolvera até então, nas suas verten-
tes (1) geral e (2) especial, ou seja, (1) no 
que concerne à possibilidade de conhecer 
a priori objectos em geral e (2) no que toca 
às questões do conhecimento da «alma», do 
«mundo» e de «Deus». A crítica correspon-
de assim a uma autocrítica da razão, isto é, 
a uma tentativa de expurgar as suas preten-
sões ilegítimas e de alicerçar definitivamen-
te aquelas a que, por direito, pode aspirar.

Como se sabe, o projecto crítico kantiano 
dará lugar à construção de uma filosofia 
transcendental. O elo entre a noção de crítica 
e o conceito de transcendental, que constitui 
a matriz da filosofia kantiana, pode enunciar-
-se da seguinte forma: a possibilidade de 
distinguir entre as pretensões legítimas e 
ilegítimas da razão – de submetê-la a uma au-
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tocrítica – depende da adopção de um ponto 
de vista transcendental, cuja pedra-de-toque 
é a chamada «revolução coperniciana», isto 
é, a hipótese de «que os objectos se devam 
regular pelo nosso conhecimento»6, e não 
o nosso conhecimento pelos objectos. Por 
outras palavras, de um ponto de vista trans-
cendental (isto é, relativo às condições de 
possibilidade da experiência e do conheci-
mento), os objectos que se me apresentam e 
que posso conhecer, são-no para mim, e não 
em si; quer dizer, eles são a priori enforma-
dos pela forma universal da representação 
subjectiva; em suma, são fenómenos e não 
coisas em si. Note-se, porém, que o idealis-
mo transcendental kantiano difere de modo 
decisivo do idealismo dogmático (por exem-
plo, de Berkeley), pelo facto de que Kant não 
põe em causa a existência do objecto, salien-
tando somente a necessária mediação do su-
jeito. Já no caso das questões da «alma», do 
«mundo» e de «Deus», o resultado da crítica 
traduz-se na conclusão de que não é possível 
conhecer a priori tais noções, tendo estas ca-
bimento no sistema, unicamente, enquanto 
«ideias reguladoras».

Apesar de a filosofia de Kant tomar implici-
tamente como intemporais (como formas e 
categorias a priori) as condições de possibi-
lidade da experiência – o que cedo foi critica-
do por Hegel e, de um ponto de vista mate-
rialista, por Marx –, o carácter universal da 
crítica no projecto kantiano constitui ainda 
hoje uma matriz importante do pensamento 
crítico, podendo ser interpretada como uma 
radicalização paradoxal do uso da razão (que 
é juíza e ré, a um só tempo)7.

História, razão e dialéctica

Hegel, por seu turno, retém sobretudo o 
carácter reflexivo do movimento crítico 

– determinando-o como crítica imanente – e 
reconfigura-o no quadro de uma concepção 
dialéctica da razão e da história. Assim, pro-
curando superar o apriorismo kantiano e a 
cisão entre sujeito e objecto por ele implica-
da, Hegel salienta a intrínseca relação entre 
razão e história (entre pensamento subjecti-
vo e realidade objectiva): a historicidade da 
razão é indissociável da racionalidade da 
história. Disto decorre que, ao interpretar 
a história de uma perspectiva teleológica e 
idealista, como progresso da consciência de 
si e do mundo até ao autoconhecimento ab-
soluto do espírito (no fundo, da humanida-
de), Hegel absolutiza o sentido da história 
(o movimento da história seria racional, irra-
cionais sendo apenas algumas das suas eta-
pas contingentes), acabando por branquear, 
implicitamente, a irracionalidade das contra-
dições e dos antagonismos que atravessam 
o real.

Tal é a conclusão politicamente conserva-
dora da filosofia de Hegel a que pretendem 
opor-se os «jovens hegelianos» (refiro-me a 
autores como Feuerbach, Bauer, Ruge, Stir-
ner). Uma das convicções partilhadas por 
estes autores é justamente a de que as con-
tradições do real devem ser enfrentadas pela 
razão. Atribuí-las, como Hegel propõe, a uma 
«astúcia da razão» não seria senão uma for-
ma de justificá-las e transformaria a filosofia 
numa apologia lacónica do statu quo. Assim 
sendo, no que toca à relação entre pensa-
mento e realidade, pode dizer-se que todos 
estes autores defendem que a contemplação 
deve dar lugar à crítica (crítica, entenda-se, 
da própria realidade). Nesse sentido, o gran-
de desafio teórico-prático é o da articulação 
de uma crítica teórica (da realidade e do co-
nhecimento dessa realidade) com uma críti-
ca prática (visando a própria transformação 
radical da realidade).
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Crítica, economia 
política e ideologia

É Marx, indubitavelmente, quem mais con-
sequentemente responde a este desafio. Par-
tilhando algumas das convicções políticas 
dos outros «jovens hegelianos», embora se 
recuse a enveredar, ao contrário de muitos 
deles, por uma crítica moralista ou normati-
va da realidade (no sentido da mera oposição 
abstracta do dever ser ao ser), Marx inverte 
os termos do idealismo hegeliano e procura 
restituir a verdade material da história. Cabe 
à crítica, como escreve na «Introdução» a 
Para uma Crítica da Filosofia do Direito 
de Hegel, ser a «cabeça da paixão», e não a 
«paixão da cabeça»8, pelo que aprofundar o 
conhecimento das contradições que atraves-
sam o real é o primeiro passo em direcção 
à articulação do exercício teórico da crítica 
com uma prática revolucionária.

Partindo de um conceito alargado de «aliena-
ção» (que, para lá da polémica anti-religiosa 
de Feuerbach, passa a incluir a análise de fe-
nómenos sociais ligados ao trabalho e à pro-
priedade), Marx centrar-se-á cada vez mais 
em questões de ordem económica e desen-
volverá, dos Manuscritos de 1844 a O Capi-
tal, uma «crítica da economia política». Esta 
– esclareça-se – constitui simultaneamente 
uma crítica da realidade económica objectiva 
e uma crítica da consciência subjectiva (geral 
e científica) dessa mesma realidade (cuja in-
fra-estrutura é, segundo Marx, económica). 
As diferentes vertentes da «crítica da econo-
mia política» estão interligadas. Com efeito, a 
crítica da realidade económica depende dos 
ganhos decorrentes de um confronto crítico 
com as teorias económicas clássicas de Smi-
th e Ricardo, assim como é inseparável de 
uma «crítica da ideologia» capaz de esclare-
cer (nomeadamente através dos conceitos 
de «mais-valia» e de «fetichismo da merca-
doria») a génese da interiorização subjectiva 
da lógica material, pois, segundo Marx, «não 
é a consciência dos homens que determina o 
seu ser, mas, inversamente, o seu ser social 
que determina a sua consciência»9.

A relação com a prática torna-se assim dupla-
mente efectiva, pois, doravante, não se trata 
apenas de «conhecer» e de «denunciar» uma 
realidade atravessada por contradições, mas 
(1) de explicar a génese do impedimento 
subjectivo à mudança, por meio de uma «crí-
tica da ideologia», e, simultaneamente, (2) 
de expor de modo rigoroso, o mais científico 
possível, a possibilidade objectiva dessa mu-
dança. Ou seja, a crítica (teórica), concebida 
como uma «crítica da ideologia», transforma-
-se numa arma política (prática), pois contri-
bui de modo concreto para a tomada de cons-
ciência do proletariado, não só a respeito da 
sua «exploração», mas também, e sobretudo, 

Apesar de a filosofia de Kant 
tomar implicitamente como 
intemporais (como formas e 
categorias a priori) as condições 
de possibilidade da experiência 
(...), o carácter universal da 
crítica no projecto kantiano 
constitui ainda hoje uma matriz 
importante do pensamento 
crítico, podendo 
ser interpretada como uma 
radicalização paradoxal do uso 
da razão (...)
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no que toca ao papel histórico que lhe cabe 
no processo que conduzirá ao fim do modo 
de produção capitalista. A «crítica da econo-
mia política» tem assim um sentido eminen-
temente político: veicula um conhecimento 
da realidade socioeconómica que é imedia-
tamente solidário com uma compreensão po-
lítica da sociedade centrada no antagonismo 
entre «burguesia» e «proletariado».

De um certo ponto de vista, Marx não é me-
nos optimista do que Hegel, na medida em 
que pretende reconhecer, no plano do real, 
indícios não menos reais de uma mudança 
futura necessária (e não, num plano ideal, 
contrapor à realidade uma utopia). Apesar 
de o materialismo dialéctico se ter revelado 
excessivamente optimista, na sua concepção 
teleológica da história, o projecto da «crítica 
da ideologia» subjacente à «crítica da econo-
mia política» dará um novo impulso ao con-
ceito de crítica. A crítica, no contexto do ca-
pitalismo moderno e contemporâneo, visa as 
condições da realidade e da consciência da 
realidade que são, em simultâneo, as do seu 
próprio exercício.

Este itinerário permaneceria incompleto se 
não referíssemos os contributos de dois ou-
tros «mestres da suspeita» (segundo a fami-
gerada expressão de Ricœur): Nietzsche e 
Freud. Fazemo-lo neste ponto, justamente, 
por julgarmos que existem afinidades de fun-
do entre a «crítica da ideologia» marxiana e 
os projectos, não menos críticos, da genealo-
gia de Nietzsche e da psicanálise de Freud.

Genealogia

No que concerne a Nietzsche, importa antes 
de mais distinguir a pesquisa genealógica, 
atendendo a como se encontra desenvolvi-
da em Para a Genealogia da Moral, de uma 

abordagem histórica de cunho essencialista 
que procurasse a «origem» (a suposta «pro-
veniência da essência») de um determinado 
valor. Ao invés, para Nietzsche, trata-se de 
reconstituir as condições históricas que tor-
naram possível a «emergência» desse valor, 
ou seja, trata-se de investigar os inúmeros 
factores que concorreram para que um de-
terminado valor emergisse historicamente e 
se afirmasse culturalmente enquanto tal.

Confrontando um valor (ou um sistema de 
valores, como será o caso em Para a Gene-
alogia da Moral, em que Nietzsche visa cri-
ticamente a matriz judaico-cristã da cultura 
ocidental) com a sua proveniência múltipla, 
a interpretação genealógica encerra imedia-
tamente uma dimensão crítica, na medida 
em que desmistifica a ideia de que uma es-
sência unitária está na origem desse valor. 
Esta é, segundo julgamos, a primeira razão 

Ou seja, a crítica (teórica), 
concebida como uma «crítica 
da ideologia», transforma-se 
numa arma política (prática), 
pois contribui de modo concreto 
para a tomada de consciência do 
proletariado, não só a respeito 
da sua «exploração», mas 
também, e sobretudo, no que 
toca ao papel histórico que lhe 
cabe no processo que conduzirá 
ao fim do modo de produção 
capitalista.
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pela qual o projecto genealógico é pertinente 
em matéria de crítica.

No entanto, para Nietzsche, cabe dar um se-
gundo passo no que toca à crítica dos valores 
morais, ou seja, «há que questionar, antes de 
mais, o próprio valor desses valores – e, para 
tal», prossegue Nietzsche, «é necessário um 
conhecimento das condições e das circuns-
tâncias a partir das quais cresceram e sob 
quais se desenvolveram e se deslocaram (a 
moral como consequência, sintoma, máscara, 
tartufice, doença ou equívoco; mas também a 
moral como causa, remédio, estimulante, ini-
bição, veneno)»10. A passagem do momento 
da interpretação (relativo à «proveniência» do 
valor) para o da avaliação (relativo ao «valor» 
do valor), sendo que os dois momentos se in-
terpenetram, mostra-se decisiva no âmbito de 
uma crítica genealógica: não se trata apenas 
de reconhecer que a emergência de um valor 
depende de condições históricas de natureza 
díspar e, em certos casos, incompatível, mas 
de questionar o valor desse valor, não só em 
virtude do que o tornou possível, mas tam-
bém em virtude daquilo que ele próprio torna 
possível (ele não é só uma consequência, mas 
também uma causa).

Um valor, portanto, torna possível…, na me-
dida, por exemplo, em que justifica ou con-
dena uma determinada prática. Cabe por 
isso avaliá-lo em função dos seus efeitos; 
nomeadamente, dirá Foucault, em função 
dos seus efeitos de poder. Neste sentido, a 
genealogia proposta por Nietzsche, visando 
a moral cristã em geral, e não este ou aque-
le valor em particular (mesmo que o ideal 
ascético mereça particular atenção), não é 
tanto uma crítica específica do cristianismo 
quanto uma crítica das próprias condições 
de possibilidade da civilização ocidental. Em 
suma, trata-se de levar a cabo uma genealo-

gia do cristianismo enquanto sistema de va-
lores preponderante na civilização moderna 
ocidental que, interiorizado de forma mais 
ou menos consciente pelo sujeito, não consti-
tui apenas uma característica da consciência 
subjectiva, mas, além disso, gera (torna pos-
sível) todo um mundo objectivo (com as suas 
instituições, as suas leis, as suas práticas, as 
suas convicções, as suas crenças). 

O que aqui interessa sublinhar e torna a 
crítica genealógica pertinente transcende o 
ateísmo enfático de Nietzsche. Por outras 
palavras, importa criticar a matriz judaico-
-cristã da civilização ocidental, mas não res-
tringir-se a ela. Ou seja, mesmo que se dê 
por definitivamente arrumada a crítica da re-
ligião – como Marx sugere que se faça –, não 
deixaria de ser pertinente a crítica da matriz 
religiosa das sociedades modernas.

Abra-se, a este propósito, um parênteses 
para referir que, a par de Nietzsche, também 
Max Weber analisa o problema do ascetismo 
(nomeadamente protestante). No entanto, 
com vantagens para a circunscrição da ideia 
de crítica que pretendemos esboçar nestas 
notas, Weber cruza a sua avaliação deste 
valor com uma análise socioeconómica da 
modernidade em vista de uma crítica do ca-
pitalismo. Não se trata, para Weber, de criti-
car um valor moral ou religioso enquanto tal, 
mas de mostrar até que ponto a «ética pro-
testante» (sobretudo por força do enalteci-
mento do trabalho decorrente da «ascese in-
tramundana») se revela afim ao «espírito do 
capitalismo», contribuindo subliminarmente 
para o desenvolvimento e a manutenção da 
sua lógica11. Trata-se de um processo subli-
minar, como tantos outros em que se cruzam 
condicionantes psicológicas, culturais e so-
cioeconómicas. Não sem relação com o que 
precede, passemos então a Freud.
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Inconsciente e civilização

Embora o objecto de estudo privilegiado da 
psicanálise freudiana seja o inconsciente in-
dividual, o seu contributo para a crítica (no-
meadamente, para a crítica das sociedades 
modernas) não poderia ser ignorado. Se, por 
um lado, é o facto de se ter debruçado sobre 
o processo civilizacional que revela de modo 
mais imediato a afinidade temática das suas 
pesquisas com as de Marx, Nietzsche ou 
Weber, por outro lado, é a circunstância de 
ter cruzado ferramentas conceptuais prove-
nientes da psicanálise e das ciências sociais 
que torna a sua abordagem fecunda. Com 
efeito, em obras como Totem e Tabu (1912-
13) ou O Mal-Estar na Civilização (1930), 
Freud explora a relação entre o indivíduo 
e a sociedade e debate-se com o que julga 
ser o paradoxo fundamental da civilização: 
apesar de o progresso civilizacional visar a 
felicidade dos seres humanos, a civilização 
não deixa de ser uma das principais causas 
do «mal-estar» dos indivíduos nas sociedade 
modernas, uma vez que, segundo Freud, «é 

impossível não notar em que medida a civili-
zação se constitui com base na renúncia aos 
instintos, até que ponto pressupõe precisa-
mente a não satisfação (repressão, recalca-
mento, ou será outra coisa?) de poderosos 
instintos»12.

Com efeito, a analogia entre o desenvolvi-
mento psicológico do indivíduo (em direc-
ção à maturidade) e o progresso cultural das 
sociedades (em direcção à civilização) cons-
titui, neste campo, uma das pedras-de-toque 
da investigação de Freud. Neste sentido, 
pode dizer-se que o paradoxo da civilização 
(a contradição entre a segurança e a liber-
dade que ela garante e a frustração a que ela 
conduz) tem uma sua imagem nos conflitos 
psicológicos do indivíduo que, por sua vez, 
são uma consequência daquele paradoxo. 
A «neurose» generaliza-se e constitui uma 
condição geral da existência individual na 
modernidade. Por outras palavras, a frustra-
ção e a má consciência, decorrentes da re-
pressão dos instintos, seriam o preço a pagar 
pelo progresso civilizacional.

Trata-se, portanto, de empreender uma crí-
tica radical da sociedade moderna (e, em 
particular, das ilusões que a sustentam); e 
isto apesar de o pessimismo latente àquela 
quase naturalização do desenvolvimento dos 
indivíduos e das sociedades tender a impedir 
que um tal diagnóstico crítico da civilização 
possa ser articulado teórica e praticamente 
com uma hipótese transformadora. Em todo 
o caso, o cruzamento entre Freud e Marx 
– mesmo que este cruzamento tenha impli-
cado uma revisão das teses anti-históricas 
de Freud ou, noutros casos, da sua metapsi-
cologia – revelar-se-á fértil, tendo inspirado 
vários autores, de Wilhelm Reich a Slavoj Zi-
zek, passando por Fromm, Adorno, Horkhei-
mer, Althusser, Marcuse, Deleuze e Guattari.

Eis a hipótese de fundo: o 
fracasso da modernidade (em 
cuja conta Adorno e Horkheimer 
não deixam de incluir o sucesso 
do capitalismo norte-americano, 
cuja vertente cultural é analisada 
no capítulo sobre a «indústria 
da cultura») remontaria a uma 
afinidade primitiva entre razão e 
dominação.
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Racionalidade e dominação

Na medida em que o trabalho desenvolvido, 
a partir dos anos 20 do século XX, pelos teó-
ricos da chamada Escola de Frankfurt (que, 
entre os seus membros e colaboradores, 
contou com Horkheimer, Adorno, Benjamin, 
Marcuse, entre vários outros) constitui o pal-
co de um cruzamento entre a tradição crítica 
do marxismo e os contributos de Nietzsche 
e de Freud, é por esta que passaremos ago-
ra, centrando-nos, muito particularmente, na 
obra escrita a quatro mãos por Horkheimer 
e Adorno, a Dialéctica da «Aufklärung». No 
entanto, antes de considerarmos esta obra, 
convém caracterizar de modo sucinto o pro-
cesso pelo qual a «teoria crítica» se afastou 
gradualmente de marxismo representado 
pela Segunda e pela Terceira Internacionais. 
Apesar de serem muitos os marxismos «não 
ortodoxos» ou «menos ortodoxos» – e não se 
tratará aqui de revisitar tais polémicas, ainda 
que coubesse aprofundar os marxismos de 
Lukács (considerando História e Consciên-
cia de Classe), de Rosa Luxemburgo ou de 
Gramsci –, o caso do marxismo frankfurtia-
no não deixará de se afigurar exemplar em 
alguns aspectos.

Sem mais delongas, e salientando que estas 
mutações foram contemporâneas aos fracas-
sos que representaram, por razões distin-
tas, a ascensão do nazismo na Alemanha e a 
consolidação do estalinismo na União Sovi-
ética, caracterizemos em traços gerais este 
processo. Em síntese, no que toca ao perfil 
teórico-prático da Escola de Frankfurt, des-
tacaria duas transformações: (1) o abandono 
de um conjunto de teses marxistas ligadas 
ao reducionismo económico da sua teoria so-
cial e ao determinismo da sua concepção da 
história (prescinde-se, por exemplo, da dico-
tomia entre infra-estrutura e superstrutura, 

ou da tese segundo a qual o antagonismo de 
classes é a chave de leitura da história); (2) a 
revisão e o alargamento da «crítica da ideo-
logia» que, por um lado, denuncia como sim-
plista a compreensão generalizada da «polí-
tica», da «filosofia» e da «arte» como formas 
de ideologia e, por outro lado, se abre aos 
contributos da psicanálise e da crítica gene-
alógica. Seria este um dos panos de fundo 
da redacção da Dialéctica da «Aufklärung»; 
digo «um», na medida em que, como referi, 
convergem nesta obra os contributos críti-
cos de Marx, Nietzsche e Freud.

Com efeito, a crítica da sociedade e da razão 
modernas que na Dialéctica da «Aufklärung» 
se pretende levar a cabo conduziu os seus 
autores a um aprofundamento genealógico 
do diagnóstico crítico. Trata-se de revelar a 
matriz dominadora da razão ou, noutros ter-
mos, de tornar visível uma afinidade ances-
tral entre «mito» e «Aufklärung»; em suma, 
trata-se de tentar explicar «por que razão a 
humanidade, em vez de entrar num estádio 
verdadeiramente humano, se afunda num 
novo tipo de barbárie»13 (como a história, 
de resto, se encarregava de demonstrar de 
modo catastrófico no início dos anos 1940…).

Eis a hipótese de fundo: o fracasso da moder-
nidade (em cuja conta Adorno e Horkheimer 
não deixam de incluir o sucesso do capitalis-
mo norte-americano, cuja vertente cultural é 
analisada no capítulo sobre a «indústria da 
cultura») remontaria a uma afinidade pri-
mitiva entre razão e dominação. A Odisseia, 
de Homero, e a figura de Ulisses revelam-
-se pedras-de-toque privilegiadas da investi-
gação genealógica: o homem primitivo não 
teria tido outro meio de escapar à dominação 
da natureza (ao terror decorrente da vulne-
rabilidade perante a natureza e os seus peri-
gos) senão dominando-a (pela razão, de que 
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a astúcia de Ulisses é paradigmática, e pela 
técnica) e, por conseguinte, dominando-se 
a si próprio (reprimindo os instintos, sendo 
capaz de prometer, sacrificando, em suma, a 
sua natureza interior). Segundo os autores, 
portanto, a dominação da natureza exterior 
e da natureza interior são indissociáveis e, 
reunidas na dominação social do homem 
pelo homem, selam a relação entre razão e 
dominação, sob o signo da conservação de 
si. Esta última, por sua vez, explicaria a in-
teriorização subjectiva da lógica objectiva 
do capitalismo – que Lukács analisara com 
o conceito de «reificação» –, dado que teria 
sido em virtude da necessidade do sujeito de 
se adaptar a uma sociedade dominada pelo 
trabalho que o modelo de objectividade da 
mercadoria teria alastrado às relações inter-
subjectivas.

Por fim, no quadro deste diagnóstico crítico 
radical, se a Aufklärung fracassa, ou seja, se 
a razão não se liberta do mito, então é tam-
bém o fundamento racional da crítica que é 
visado criticamente. Uma crítica radical da 
modernidade não pode prescindir – é o que 
decorre das análises da Dialéctica da «Au-
fklärung» – de visar as suas próprias condi-
ções de possibilidade racionais; assim, ela 
será tanto uma crítica imanente das socie-
dades modernas quanto uma autocrítica da 
razão, sendo que qualquer delas não é sepa-
rável da outra.

Crítica, filosofia e política

Jürgen Habermas, já nos anos 1980, verá na 
radicalidade do projecto crítico subjacente à 
Dialéctica da «Aufklärung» uma totalização 
ilegítima da crítica, próxima do que conside-
ra ser o diagnóstico niilista de Nietzsche14. 
Segundo Habermas, a crítica genealógica 
da modernidade levada a cabo por Adorno 

(que a teria radicalizado na Dialéctica Ne-
gativa de 1966) e Horkheimer, além de pro-
ceder a uma generalização retrospectiva da 
«crítica da reificação» de Lukács, peca por 
incorrer numa «contradição performativa»: 
ao demonstrar que a própria razão é suspeita 
(racionalidade e dominação estariam imbri-
cadas), a crítica privar-se-ia do seu próprio 
fundamento.

É com argumentos similares – sem prejuízo 
dos contrastes de que aqui não podemos dar 
conta por óbvias razões de espaço – que, no 
Discurso Filosófico da Modernidade, Haber-
mas censurará, como incapazes de reconhe-
cer o potencial racional da modernidade, os 
pensamentos de Derrida, de Bataille ou de 
Foucault. Acrescente-se que, considerando 
as últimas décadas, é lícito supor que o cepti-
cismo de Habermas em relação a muitos dos 
autores que discute nesta obra abrangeria 
hoje outros tantos, entre os quais se conta-
riam Negri, Hardt ou Agamben, sendo que 
trabalhos como Império (2000) ou Estado de 
Excepção (2003) não desmereceriam o epíte-
to de «totalizadores da crítica»… Em particu-
lar, o debate entre Foucault e Habermas, ou 
melhor, o diferendo entre a «teoria do poder» 
do primeiro e a «teoria do agir comunicati-
vo» do segundo, teve ecos duradouros, quer 
no sentido de uma agudização das divergên-
cias15 quer em vista uma compatibilização 
das propostas de ambos, uma tentativa que 
constitui o ponto de partida teórico de Axel 
Honneth em Crítica do Poder (1985).

Posto isto, sublinhe-se que não se trata aqui 
de reduzir o pensamento crítico de Haber-
mas às polémicas em que interveio, mas de 
destacar a sua preocupação enfática com os 
fundamentos normativos da crítica16 que, en-
tretanto, se generalizou em vários quadran-
tes do pensamento crítico e da filosofia po-
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lítica (pense-se, por exemplo, nos trabalhos 
de John Rawls, Michael Walzer ou Richard 
Rorty), com resultados que cabe hoje pro-
blematizar.

Com efeito, a preocupação com o fundamen-
to normativo da crítica conduz à recusa de 
uma radicalização da crítica, cujo carácter 
paradoxal se condena. Numa frase, seria este 
o paradoxo: tornando-se total, visando a pró-
pria razão (problematizando os critérios ra-
cionais que servem de normas ao exercício 
crítico), a crítica anularia a sua pretensão de 
validade. Ora, neste aspecto, uma insistên-
cia 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, era já a crítica como a concebia 
Kant, em cuja filosofia, mutatis mutandis, a 
razão comparece paradoxalmente como juíza 
e ré…

Torna-se agora claro o motivo por que pro-
pusemos, desde o início, que se revelaria de-
cisiva a articulação entre dois entendimen-
tos possíveis do conceito de crítica em Kant 
(a saber, por um lado, a crítica no sentido 
explicitamente gnoseológico de uma prope-
dêutica do conhecimento e, por outro lado, a 
crítica no sentido implicitamente político de 
um pensar autónomo e esclarecido, afim ao 
projecto emancipador da Aufklärung).

A articulação destas duas acepções da crítica 
permanece crucial em vista de uma crítica 
filosófica radical – de que traçamos um itine-
rário possível, entre muitos outros igualmen-
te válidos – na medida em que uma crítica 
filosófica da realidade, mesmo quando visa 
articular-se politicamente, não prescinde de 
ser, simultaneamente, uma crítica das con-
dições de possibilidade dessa realidade, do 
seu conhecimento e de si própria enquanto 
crítica de ambos. Este aspecto, segundo jul-
go, será comum aos pensamentos de autores 
tão distintos como Marx, Lukács, Adorno, 
Foucault ou Rancière, entre muitos outros. 
Os conceitos empregues para levar a cabo 
esse projecto variarão; contudo, o núcleo do 
problema permanecerá o de uma pesquisa 
sobre as condições de possibilidade da reali-
dade que, sendo mutáveis, são também as da 
sua transformação.

E é desta transformação que se trata a jusan-
te das discussões sobre como pensar filoso-
ficamente a crítica. Reconheça-se, portanto, 
que uma das preocupações que motivou o 

Não se trata, como é óbvio, 
nem de menosprezar a 
dimensão prática da crítica 
nem, no extremo oposto, de 
anatematizar a teoria, mas de 
problematizar uma articulação 
tendencialmente paternalista 
entre teoria e prática de que 
a obsessão com os critérios 
normativos da crítica não deixa 
de ser cúmplice… Nem a teoria 
deve ser sujeita à exigência 
de formular os critérios da 
práxis nem esta necessita das 
normas daquela para acontecer 
politicamente.
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acento na necessidade de apresentar os fun-
damentos normativos da crítica foi a de clari-
ficar filosoficamente a articulação entre teo-
ria e prática. No entanto, a questão não pode 
cingir-se às boas intenções que motivam um 
contraste conceptualmente claro entre «ser» 
e «dever ser» A questão, ao invés, será a de 
saber se o afã na clarificação teórica dos fun-
damentos normativos da crítica motivou de 
facto uma dinamização das práticas críticas, 
ou se, pelo contrário, o entusiasmo e o zelo 
críticos se esgotaram no fervor de discus-
sões e de deliberações restritas ao âmbito 
de auditórios universitários e de gabinetes 
governamentais; por outras palavras, para-
fraseando Rancière – sendo este um ponto 
de vista partilhado com Badiou –, a questão 
será a de saber se não se deu o caso de que 
o retorno da «filosofia política», nas últimas 
duas décadas do século XX, não só não im-
pediu como coexistiu pacatamente com um 
recuo da política17…

Não se trata, como é óbvio, nem de menos-
prezar a dimensão prática da crítica nem, 
no extremo oposto, de anatematizar a teo-
ria, mas de problematizar uma articulação 
tendencialmente paternalista entre teoria 
e prática de que a obsessão com os crité-
rios normativos da crítica não deixa de ser 
cúmplice… Nem a teoria deve ser sujeita à 
exigência de formular os critérios da práxis 
nem esta necessita das normas daquela para 
acontecer politicamente.

Diria então que as geografias do «sim» e do 
«não» críticos não são coincidentes nos vá-
rios âmbitos em que a crítica acontece. Não 
o são decerto na filosofia e na política – e 
querer forçar a sua determinação recíproca, 
obrigando a primeira à tarefa de fundamen-
tar a segunda, não fará mais do que transfor-
mar ambas num espartilho uma da outra – e 

não o são, por maioria de razão, se à filosofia 
e à política acrescentássemos a arte.

Haveria, no entanto, uma afinidade entre os 
potenciais críticos da filosofia, da política e 
da arte – uma afinidade que não pude aqui 
aprofundar –, cujo teor, em todo o caso, não 
é redutível a analogias redutoras. O lugar in-
determinável em que se cruzam é, no entan-
to, aquele de que partimos. l

João Pedro Cachopo é investigador nas áreas da filosofia 
contemporânea, da musicologia e dos estudos literários, 
tendo-se doutorado com uma tese sobre o pensamento 
estético de Adorno.
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1 Uma vez que «crítica» (proveniente do verbo grego 
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«prática», é lícito afirmar que a crítica atravessou su-
bliminarmente a história da filosofia. Neste sentido 
genérico, relevariam efectivamente de uma crítica 
filosófica, por exemplo, quer a oposição socrática ao 
relativismo de Protágoras e ao niilismo de Górgias 
quer a polémica cartesiana contra o dogmatismo es-
colástico. Dito isto, acrescente-se que, com este bre-
víssimo apontamento relativo à etimologia da palavra 
«crítica», não está de todo em causa reconhecer a ori-
gem de um conceito, cuja essência pudesse ou devesse 
guiar-nos no percurso retrospectivo que pretendemos 
levar a cabo. Crítico, neste caso, seria verificar a pró-
pria historicidade do conceito de crítica e tirar dela 
ilações.

2 Kant, Immanuel ([1784] 1968), p. 35.

3 Recordemos a distinção kantiana entre um «uso pú-
blico» e um «uso privado» da razão. Para o filósofo, por 
mais estranho que tal hoje soe, é por mor do «bem pú-
blico» que importa obedecer no quadro de um «uso 
privado» da razão. Esclareça-se, entretanto, que Kant 
inclui no «uso privado» da razão todas as actividades 
ou funções institucionais do oficial, do cidadão ou do 

sacerdote (restringindo-nos aos exemplos referidos 
por Kant). Ou seja, enquanto subordinado a uma hie-
rarquia militar, o oficial deve obedecer; inserido na so-
ciedade civil, o cidadão deve pagar os seus impostos; 
servindo uma igreja, por fim, o sacerdote deve pregar 
acriticamente a doutrina da religião. Somente no qua-
dro de um «uso público» e livre da razão – ou seja, 
através da publicação de textos dirigidos a um público 
potencialmente universal – é permitido ao oficial, ao 
cidadão ou ao sacerdote contestar a ordem, o dever 
ou o dogma.

4 Foucault, por exemplo, falará de duas tradições no 
pensamento filosófico crítico ulterior a Kant e, por con-
traste com a vertente mais estritamente gnoseológica 
da filosofia crítica kantiana (a que dariam corpo as três 
«Críticas» que constituiriam o ponto de partida de uma 
tradição filosófica centrada no que chama uma «ana-
lítica da verdade»), destacou o texto de Kant sobre a 
Aufklärung, defendendo que este, a par de um outro 
sobre a revolução, inaugurariam uma outra tradição 
filosófica ligada ao que designa por «ontologia crítica 
do presente». Seria esta a tradição de Hegel, de Niet-
zsche, de Weber e dos autores da Escola de Frankfurt, 
em cuja esteira Foucault situa o seu próprio trabalho. 
Cf. Foucault, Michel ([1983] 2001).

5 Kant, Immanuel ([1781] 2001), A XII.

6 Id., ibid., B XVI.

7 Cf. id., ibid., A XI-XII.

8 Marx, Karl ([1844] 1961), p. 380.

9 Marx, Karl ([1859] 1982), p. 531.

10 Nietzsche, Friedrich ([1887] 2000), p. 14 (tradução 
ligeiramente alterada).
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