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Cartografias da crítica:
balanços e perspectivas
Alberto Luis Cordeiro de Farias & André Magnelli

Em março de 2017, dávamos início oficialmente, no Blog do
Sociofilo, ao Projeto Cartografias da Crítica. Tendo o objetivo de
fazer uma genealogia das constelações de crítica e cartografar
as atividades de teoria e pesquisa críticas, tanto as clássicas
quanto as existentes, o Cartografias se propôs a refletir coletivamente sobre os fundamentos, as potencialidades e os limites da
crítica na filosofia e nas ciências humanas.
Ele nasceu com o objetivo inicial de publicar um e-book sobre a temática, começando e iniciando por tal publicação. Mas
ele adquiriu outros contornos quando se constituiu como um
espaço virtual permanente dedicado à teoria crítica e à pesquisa
social crítica. Sendo uma iniciativa em Blog que não tinha precedente conhecido por nós, o universo temático do Cartografias
avançou de modo bastante experimental, em meio a tateios e
intuições, tentativas, erros e acertos, retrospectivas, correções
de rumos e descobertas de caminhos.
No geral, a contabilidade resultante de nossa ação no Blog
do Sociofilo nos gerou bastante contentamento. Nos exatos 9
meses de atividade em 2017 (21-03 a 21-12), foram apresentadas
21 publicações de textos e, o que é muito mais importante, formou-se uma agenda de pesquisa em plena atividade e que foi
conquistando horizontes.
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Passando a ser concebido para ser, ao mesmo tempo, um
projeto de pesquisa de duração indeterminada, uma rede de colaboração entre pesquisadores e uma ação de extensão comunicando conhecimentos especializados com a sociedade mais ampla, o Projeto realizou variadas publicações. Tivemos textos de
muitos autores, tanto estrangeiros (Cornelius Castoriadis, David Held, George Steinmetz, Michael Burawoy, Rahel Jaeggi e
Rodrigo Cordero) quanto brasileiros e radicados no Brasil (Adélia Miglievich, Alberto Cordeiro & André Magnelli, Antonio
Brasil Jr., Bárbara Buril, Felipe Maia, Filipe Pinto & Rômulo de
Almeida, Franz Josef Brüseke, Frédéric Vandenberghe e Paulo
Henrique Martins). Foram apresentados os primeiros verbetes
(reificação e alienação), algumas resenhas (B. Buril, G. Steinmetz e F. Maia), o início da primeira série temática e, principalmente, ensaios em constelações intelectuais diversas de pensamento crítico (teoria crítica alemã, pensamento pós-colonial,
pensamento crítico no Brasil e temas transversais). Começamos,
também, a empreitada de uma reconstrução da trajetória da Escola de Frankfurt, com uma introdução à sua história por David
Held e o primeiro número da série sobre Max Horkheimer, com
o intuito de entregar ensaios aprofundados que fossem ao
mesmo tempo acessíveis ao grande público.
Infeliz, mas felizmente, houveram pequenos desvios imprevistos no percurso; entre erros e errâncias, aumentamos nossa
experiência e ampliamos nossos horizontes.
Em primeiro lugar, realizamos uma proposta de debate Por,
Contra ou (Além) da Teoria Crítica, cuja partida foi dada pelo texto
de Frédéric Vandenberghe, Além da Crítica: Por uma Teoria Crítica "Habermaussiana"; debate que acabou sem prosseguir. Não
querendo somente captar textos já escritos sobre o tema (o que
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faria do debate uma série de monólogos), vimo-nos em severa
dificuldade, pois se fez sentir a falta de tempo disponível dos
pesquisadores para refletir e debater. Todavia, sempre buscaremos meios de discussão, de modo a promover o que é um bem
fundamental da vida intelectual: a realização de um pensamento reflexivo, crítico e autônomo em um ambiente de discussão e consensos entre os pares.
Além disso, tivemos dificuldade de captar textos de colaboradores para nosso e-book; estando voltados para a organização
de um livro que tivesse uma organicidade e que não fosse uma
mera coletânea de textos esparsos, a publicação foi, assim,
sendo adiada indefinidamente. Mas há outras razões. Isso ocorreu, primeiramente, porque o projeto possuía um escopo muito
amplo e, desta forma, o e-book adquiriu intenções monumentais, desproporcionais à oferta de pesquisadores qualificados
disponíveis para colaborar; além disso, as atividades transcenderam rapidamente nossas intenções, fazendo com que a proposta de um e-book se tornasse um projeto de pesquisa de longo
prazo. Percebemos, então, na passagem de 2017 a 2018, que precisávamos tornar o e-book um objetivo secundário e, assumindo
que o Cartografias se tornou um projeto de pesquisa de prazo
interminável, intensificamos as investigações intelectuais e passamos a desenhar um escopo mais reduzido das intenções a
curto prazo.
No mar revolto do ano de 2018, estando um dos coordenadores em meio a lutas por sobrevivência material e o outro com
a saúde física fragilizada, as atividades públicas do Cartografias
entraram em hibernação; mas suas questões floresceram na estufa de investigações e reflexões permanentes de ambos. Desde
início de 2018, elas passaram a incubar-se em um rebento de
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nossa práxis intelectual: a instituição de livre estudo, pesquisa,
escrita e formação Ateliê de Humanidades. Sendo fundado de
modo organicamente vinculado às problemáticas do Cartografias, o Ateliê nasce de uma interpretação crítica da crise contemporânea e se constitui com uma resposta intelectual e institucional a ela. Tornando-se o operador central de nossas atividades,
o Ateliê torna possível agora, em parceria com o Sociofilo e muitos outros, o restabelecimento do equilíbrio das atividades do
Cartografias e o relançamento público do Projeto.
Chegou a hora, por isso, de fazer um balanço do primeiro
ciclo do Cartografias e de retomá-lo em uma nova etapa. Neste
primeiro livro, disponibilizamos uma seleção de textos, um balanço retrospectivo e uma prospectiva das atividades, por meio
do qual reativamos nossas intenções originárias ao mesmo
tempo que identificamos novos rumos e oportunidades.

Panorama do livro
Como já dissemos, afirmamos, no Cartografias, a necessidade de (re)pensar a (teoria) crítica em seus fundamentos, potencialidades e limites para o século XXI. Contrários a uma compreensão de teoria crítica restrita à tradição marxista e, notadamente, frankfurtiana, defendemos uma compreensão ampla de
crítica englobando diversas “constelações intelectuais”. O Cartografias buscou, em seu primeiro momento, uma abordagem
ampla e diversificada de um tema transversal às realidades nacionais e às tendências de pensamento: de alguma maneira, todos
os textos e autores publicados tangenciaram os temas da crítica,
da crise e/ou da crise da crítica.
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No presente livro, começamos por disponibilizar tanto o
projeto original do Cartografias da Crítica, quanto também o de
sua segunda fase, iniciada agora em 2019. Em seguida, dispomos a seleção dos textos dividindo-a, em conformidade com as
“constelações” intelectuais mapeadas no Projeto, em quatro
partes: uma primeira, que segue a orientação de uma genealogia da primeira teoria crítica alemã, aquela vinculada ao Institut
für Sozialförschung; uma segunda, voltada para o pensamento
crítico latinoamericano e pós-colonial; uma terceira, que configura o movimento reflexivo de crítica da teoria crítica e de formulações para além dela; uma quarta, mais de acordo com o
espírito de releitura dos clássicos, revisitando a tradição em
busca da renovação da matriz clássica da teoria crítica e sobretudo em busca de outros referenciais clássicos para a (teoria)
crítica.
Investigação histórica e sistemática da Teoria Crítica Alemã: reconstrução da trajetória do Institut e de seus membros
Com o intuito de entender de onde a Teoria Crítica veio
para que tenhamos mais claro onde estamos e para onde vamos
quando se faz o esforço de exercê-la, devemos retornar a Frankfurt. Afinal, qualquer empenho genealógico tem que dispensar
atenção especial ao papel geracional de seus antecedentes: no
nosso caso, um lugar destacado deve ser dado à primeira geração da Escola de Frankfurt. Isso é válido para todos aqueles engajados na teoria crítica, seja para sua afirmação, negação ou superação. Realizamos esse retorno procurando reconstruir uma
trajetória inúmeras vezes traçada nas suas grandes linhas, mas
cujas nuances devem ter um interesse sempre renovado, sobre-
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tudo no que se refere a uma espécie de “história secreta” do Institut, isto é, sua vida e funcionamento internos, que busque estabelecer uma verdade de um grupo ou organização para além
do que falam de si em seus documentos. Mas nós não nos interessamos apenas pela sua história, pois nos importa, em maior
medida, começar por articulá-la à dimensão sistemática da teoria,
reconstruindo internamente à obra de seus principais representantes os nexos vinculantes da teoria crítica, suas tensões, seus
processos de constituição e, para falarmos com Hauke Brunkhorst, seu “centro paradigmático”.
Nesse sentido, uma das primeiras iniciativas dessa constelação foi a tradução e publicação do primeiro capítulo da clássica obra Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas,
de David Held, que complementa as outras obras já disponíveis
em português dedicadas à reconstrução da história de Frankfurt
(Martin Jay, Roger Wiggershaus e Frédéric Vandenberghe).1
Publicado originalmente na década de 80, seu texto tem importância pela clareza interpretativa e capacidade de síntese do autor, que lança luz sobre aspectos ainda hoje controversos do
projeto original de Frankfurt: o que queriam Horkheimer e os
seus dizeres com “teoria crítica”? Qual a configuração interna
do Institut? O que significa em seus termos falar em trabalho
interdisciplinar? Que relações havia, na prática do trabalho cotidiano dos seus quadros, entre pesquisa teórica e empírica?
Quais as indagações fundamentais que orientavam o Institut no

Com isso, buscamos atender a um dos objetivos de extensão universitária
de nosso projeto, que é o de disponibilizar traduções de textos ainda não
vertidos para nosso vernáculo ou que estejam a esperar uma versão mais
crítica e especializada.
1
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entre-guerras e no pós-guerra? Essas questões, para cuja solução encontramos indicações preciosas no texto de Held, mantêm-se ainda, logicamente, como questões orientadoras da investigação histórica sobre Frankfurt.
De modo complementar, não obstante nos apoiarmos na bibliografia estabelecida, realizamos uma investigação históricosistemática da teoria crítica. Levando a cabo um trabalho de estudo e pesquisa, investigamos as trajetórias e obras dos seus
principais membros e buscamos apresentá-la, aos poucos, de
modo ao mesmo tempo sistemático, aprofundado e didático.
Criamos, com este intuito, a categoria de Perfis Biobibliográficos
no Universo Temático do Cartografias. O formato dos Perfis permite unir as duas dimensões da vida e da obra com um modo
de exposição ao mesmo tempo fluido e denso, disponibilizando
uma introdução aprofundada em autores e obras sem o acachapamento característicos de textos introdutórios. Seguindo uma
orientação tradicional, começamos os trabalhos com uma série
sobre Max Horkheimer, o Direktor mais importante do Institut
em sua fase áurea e um filósofo social subestimado, a crer na
baixa quantidade de traduções e comentários sobre sua obra
face a seus colegas mais imediatos – Adorno, Benjamin, Marcuse. Diga-se de passagem, até sua obra em alemão, compilada
nos Gesammelte Werke, é de difícil acesso ao público. Dada a posição estratégica de Horkheimer no contexto do Institut, nós o
tomamos como uma chave para melhor compreensão da natureza do trabalho ali desenvolvido e síntese dos dilemas e das
preocupações da tradição.
Essa orientação sistemática estende-se, num primeiro momento, em quatro direções, todas elas debruçadas sobre o que
podemos chamar de escritos “pré-teórico-críticos” de Max
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Horkheimer, aqueles dos anos 1920, constantes em uma espécie
de pré-história da teoria crítica:
(i) os anos de formação moral, política e intelectual de Horkheimer, na primeira e segunda juventudes, mapeando sua incipiente
recepção da filosofia alemã e do marxismo, com atenção demorada à resolução das “ambivalências da interioridade burguesa”
através da literatura, até o assentamento de uma Weltanschauung
afim com os princípios normativos e teóricos posteriores;
(ii) abrindo um flanco ainda pouco explorado na bibliografia, um
estudo da produção acadêmica de Horkheimer nos anos 20, fundamentalmente sua Dissertação de 1923 e sua Habilitationsschrift
de 1925, seguindo uma outra via de acesso às questões da teoria
crítica de Frankfurt, pelos problemas suscitados pela obra de Immanuel Kant;
(iii) uma análise da recepção de Arthur Schopenhauer por
Horkheimer e a influência daquele na conformação de uma nova
vertente do marxismo, uma espécie de “marxismo pessimista”;
(iv) um estudo comparativo da perspectiva crítica de Horkheimer e as tensões já delineadas com a sociologia alemã, por uma
análise dos debates que travou com a outra escola de Frankfurt,
aquela dirigida por Karl Mannheim.

Essa pesquisa sistemática da obra de Horkheimer teve início em 2017 com a publicação do primeiro dos seus perfis, por
Alberto L. C. de Farias e André Magnell: Crise, crítica e formação:
As ambivalências da interioridade burguesa em Max Horkheimer
(1895-1923). Atendendo ao tópico (i) acima, ela reconstrói a trajetória do Jovem Horkheimer, desde seu nascimento em 1895
até a sua dissertação acadêmica em 1923.
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Dialogando com a principal biografia existente sobre
Horkheimer (de John Abromeit), eles identificam como fio condutor da formação intelectual do autor a edificação de uma “estrutura de sentimento” no jovem Max, que o fez estabelecer
uma relação crítica com um mundo visto como em crise, a saber,
o da sociedade burguesa e capitalista do início do século XX.
Com isso, é cogitada, por eles, a hipótese de que a mesma estrutura de sensibilidade está presente nos demais membros da intelligentsia da qual Horkheimer fez parte, manifesta tanto na
forma de pensamento (Weltanschauung), quanto também na
forma de relação com a práxis e, mesmo, como um estilo de vida
(Lebensweise) – fato que não é difícil de ser encontrado em
Adorno e em Marcuse. A hipótese de um “eticismo” geral presente na teoria crítica, enraizado em trajetórias sociobiográficas
específicas, permite pensar uma estruturação axiológica que
lança uma luz diferente daquela propiciada por uma interpretação focada sobre a matriz marxista da tradição. Desta forma,
busca-se ressaltar aqui uma peculiaridade da teoria crítica
alemã, a saber, seu enraizamento profundo na cultura germânica do século XIX, notadamente no expressivismo e no idealismo, que se mantém, ainda que inteiramente transformado,
após a recepção do marxismo. Uma questão se impõe a partir
deste primeiro ensaio: como tal “eticismo filosófico” se transformou, em meados dos anos 1930, com a reaproximação entre a
filosofia e o marxismo, em um compromisso cognitivo, metodológico e normativo com a teoria social crítica?
Antes de responder a esta questão, mostrando a permanência da estrutura de sentimentos no interior do sistema de teoria
crítica desenvolvido por Horkheimer nos anos 1930, os autores
perseguem o percurso “pré-crítico” reconstruindo os fios das
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interlocuções e influências filosóficas do jovem Max, a começar
por aquelas de Kant e Schopenhauer, mas também tratando de
sua investigação histórico-social sobre a formação da filosofia
burguesa e seu diálogo crítico com Mannheim. Assim, na continuidade, temos previstos ensaios sobre os tópicos (ii), (iii) e (iv)
elencados acima. Com isso, pretendemos encerrar o primeiro ciclo de pesquisa sobre o autor, circunscrita aos anos 1920 e início
dos 1930, atendendo ao mesmo tempo à tarefa de contribuir
para a diminuição do déficit da bibliografia sobre Horkheimer
em português.
No mesmo sentido de uma investigação sistemática com
um fim reconstrutivo, tivemos a tradução do texto Decodificando
hieróglifos sociais. Notas sobre a efetividade filosófica da Sociologia em
Theodor Adorno, de Rodrigo Cordero. Originalmente o epílogo
do livro Crisis and Critique: On the Fragile Foundations of Social
Life (Routledge, 2017), o ensaio retoma os temas da crítica, da
crise e, principalmente, da crise da teoria crítica a partir da chave
das relações entre sociologia e filosofia na obra de Theodor
Adorno. Cordero questiona-se acerca da possibilidade de uma
“efetividade filosófica da sociologia” que, tendo como referência a teoria crítica da sociedade iniciada por Hegel e Marx e sua
crítica dos conceitos, possa tornar-se consciente do momento
“especulativo inescapável” que lhe é constituinte, uma das maneiras de romper com a aparência da auto-evidência do mundo
empírico e da ideia de que a efetividade sociológica não passa
de realidade factual. O esforço de Cordero dirige-se no sentido
de recuperar a dimensão filosófica da sociologia, rompendo
com o falso dilema de um antagonismo entre essas disciplinas,
em favor da autoconsciência do sociólogo acerca da inevitabilidade do
envolvimento com questões filosóficas.
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Ainda na perspectiva da reconstrução de trajetória, mais
como uma biografia intelectual e política, nosso parceiro do Cartografias e, também, do Ateliê de Humanidades, Felipe Maia
(UFJF), traz-nos em Habermas: o intelectual e o filósofo uma resenha que glosa a biografia de de Stefan Müller-Doohm: Habermas, A Biography. O trabalho, atento em traçar um perfil pessoal
e intelectual de Habermas, não descuidou dos aspectos teóricos
da sua obra e do seu processo de criação, configurando ao
mesmo tempo uma biografia do Institut em sua segunda fase.
Felipe Maia mostra como Habermas se formou e agiu, ao longo
de mais de meio século, em um equilíbrio instável entre o “discurso” argumentado do filósofo profissional e uma performance retórica nos principais debates públicos do tempo. Ao
discorrer sobre o enraizamento de Habermas no solo políticocultural alemão do pós-guerra – em debates nem sempre amistosos com a direita –, ao mesmo tempo que sua atuação cosmopolita em prol dos direitos humanos e de um diálogo intercultural global, Felipe Maia discorre sobre o modo como a biografia contribui não apenas para nosso conhecimento de um dos
mais importantes intelectuais públicos de nosso tempo, mas
também para uma reflexão sociológica em torno da busca do
lugar e do papel dos intelectuais dentro das democracias contemporâneas.
A resenha sobre Habermas é apenas um pequeno sinal de
partida para a apresentação de pesquisas aprofundadas sobre o
conjunto da obra do principal representante da segunda geração de Frankfurt. Assim como estamos a fazer com Horkheimer,
projetamos iniciar, posteriormente, um Perfil Biobibliográfico de
Habermas, que analise de forma histórico-sistemática seus es-

24

critos desde os anos 1950. Neste sentido, intuímos que uma reconstrução casada dos dois artífices maiores da Escola de Frankfurt em suas respectivas gerações poderá auxiliar na tarefa coletiva de elucidação da teoria crítica alemã como um todo, em
seus fundamentos, potencialidades e limites, de forma a pensar
sua atualidade e ampliar sua capacidade de pensar nosso
tempo.
Por fim, dentro do escopo da constelação sobre Teoria Crítica Alemã, perseguimos também as questões mais contemporâneas. Em primeiro lugar, o texto A indústria cultural em tempos
de cibercultura, de Marcos Lacerda e Daphne Cordeiro, faz um
esforço de interpretação das transformações técnico-culturais
contemporâneas a partir de uma leitura imanente da clássica
análise da indústria cultural feita por Adorno e Horkheimer nos
anos 1940. Sendo o texto mais sociológico deste livro, ele conecta a reflexão teórica com as pesquisas em sociologia da cultura e da comunicação. Isso é feito partindo de uma questão
chave: será que o conceito de indústria cultural mantém sua validade para pensar as formas sociais emergentes com as tecnologias de informação e comunicação, a cibercultura e a sociedade em rede? Estaríamos diante de uma intensificação da lógica identificada pela primeira geração frankfurtiana ou, na verdade, há um rompimento daquela “integração cultural” realizada pela comunicação de massas?
Buscando uma resposta a tais questões, o texto deve ser lido
como uma aproximação de um projeto de construção teórica e
de investigação histórico-cultural das transformações tecnológicas contemporâneas e de suas implicações ontológicas, espistêmicas e socioculturais. Tal esforço aproxima um de seus auto-
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res, Marcos Lacerda, de uma constelação intelectual que não havíamos considerado inicialmente no projeto do Cartografias, mas
que, a partir de agora, tornou-se um de nossos interlocutores: o
da escola portuguesa de teoria crítica, desde Hermínio Martins
até os trabalhos realizados no Instituto de Ciências Sociais (ICS)
da Universidade de Lisboa sob a liderança de José Luís Garcia
e de sua equipe.

Crítica Social como Crítica dos Conceitos
Uma das características mais permanentes da tradição de
teoria crítica de matriz alemã é o recurso à crítica dos conceitos
no decurso da elaboração da crítica social. Por isso, qualquer esforço no sentido da recuperação da teoria crítica de Frankfurt,
visando sua atualização ou superação, exige o trabalho “especulativo” da crítica dos conceitos. Poucas tradições construíram
um arsenal conceitual e categorial tão profícuo para a investigação social quanto aquela que encontra sua fonte nas obras de
Kant, Hegel e Marx. Por isso, o Cartografias destina parte do seu
trabalho à discussão conceitual dessa tradição, começando com
dois dos mais centrais: alienação (Entfremdung) e reificação (Verdinglichung).
No verbete Reificação Frédéric Vandenberghe, pauta, histórica e sociologicamente, o sentido e a história de um dos conceitos nucleares da tradição frankfurtiana de teoria crítica. O autor
incursiona pelo debate etimológico e filosófico mostrando suas
diferentes formulações na teoria social, sobretudo pela tradição
hegeliano-marxista. Tendo escrito uma tese de doutoramento
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sobre o conceito de reificação, Vandenberghe formula, em termos auto-evidentes, a reificação como um “conceito-diagnóstico”.
Dadas as transformações históricas e sociais que tornaram
defasados muitos dos diagnósticos da teoria crítica alemã clássica, o autor se questiona também sobre os limites colocados por
essas mesmas mutações para o conceito de reificação como esclarecedor das tendências e processos do presente. Ao mesmo
tempo, pensando com a teoria crítica de Frankfurt, ele se pergunta sobre as possibilidades de tal conceito-diagnóstico, sobre
a viabilidade de resgatá-lo privando-o dos seus males de origem provenientes do hegelianismo e de certo marxismo.
Na outra ponta, traduzimos e publicamos um texto de Rahel Jaeggi sobre a alienação. Nele, uma das principais teóricocríticas contemporâneas retoma, com um esforço de atualização, esse conceito central para a teoria crítica vinculada ao marxismo ocidental. Sendo um excerto do seu livro Entfremdung
(2004), o texto propõe uma nova teoria da alienação, tida como
sendo uma “relação de falta-relacional” – forma de alienação
que se contrapõe à relação (positiva e generativa) de apropriação.
O texto não somente desenvolve tal ideia, como também
nos oferece uma apresentação da história de seu desenvolvimento e de suas distintas vias, presente em Rousseau, Hegel,
Marx e Kierkegaard. Tomada como “uma relação de falta-relacional” [Beziehung der Beziehungslosigkeit], a alienação para Jaeggi é, em si mesma, uma relação, muito embora uma relação deficiente. Por outro lado, sua superação, tópico de importância
central tanto prática quanto teórica, não deve significar o retorno a uma condição de ser-uno indiferenciado consigo mesmo
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e com o mundo, tal como parece surgir nas formulações de um
certo ontologismo; ao contrário, a superação deve ser concebida
como uma relação de apropriação [Aneignungsverhältnis].
Com isso, Jaeggi acredita aproximar-se de uma expressão
formal do conceito de alienação, escapando das definições substanciais, em favor da investigação do próprio caráter da relação
que ela supõe. Nesse sentido, o conceito de alienação pode permitir diagnosticar diferentes formas de perturbação das relações de apropriação, “entendidas como relações produtivas e
como processos abertos, nos quais a apropriação sempre significa ambos: tanto a integração como a transformação do que é
dado”. A alienação, surge, por fim, como uma distorção e uma
suspensão deste movimento de apropriação.

Formas de Crítica Pós-Colonialistas
Ainda no campo do comentário crítico, temos um texto que
é, organizativa e programaticamente, uma transição entre a reflexão teórico-crítica de matriz alemã e os dilemas que estão na
origem do pensamento pós-colonial e decolonial. Trata-se da
tradução da resenha por George Steinmetz do livro The End of
Progress. Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory
(2016), de Amy Allen. Sendo o livro de Allen parte importante
do acúmulo contemporâneo sobre a experiência do pensamento
crítico nos séculos XX e XXI, consideramos pertinente a publicação do comentário de Steinmetz, pelo seu caráter sistemático,
no sentido de que organiza os termos e tópicos de uma discussão central para o pensamento crítico contemporâneo.
A resenha de Steinmetz apresenta as principais virtudes e
limitações do projeto de reconstrução da teoria crítica proposto
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por Amy Allen. Ela mobiliza Adorno e Foucault, a fim de aproximá-los da crítica pós e decolonial, trabalhando por extirpá-los
do ostensivo eurocentrismo dos seus pensamentos, patente na
manutenção da ideia de progresso como suposição metanormativa central em ambos. É possível uma Teoria Crítica fundada
em outros pressupostos normativos e metodológicos, depurada
do eurocentrismo? Haverá vida para o projeto original da Teoria Crítica Franco-Germânica depois dos movimentos pós-colonial e decolonial? Mas qual Teoria Crítica?
Steinmetz e Allen apontam o caminho. Basta lermos a conclusão para entendermos a magnitude da via aberta:
Este é um trabalho extremamente importante de teoria social, de filosofia social e de crítica ideológica. Ele deve ser lido cuidadosamente por
qualquer pessoa interessada em Teoria Crítica, teorias críticas, estudos
pós-coloniais e nos trabalhos de Habermas, Honneth, Forst, Adorno e
Foucault. Não pode ser um exagero afirmar que O Fim do Progresso faz
para a Teoria Crítica o que o Orientalismo de Edward Said (1978) fez
para os estudos orientais, o que Cultura e o Imperialismo de Said fez para
os estudos culturais, o que Provincializing Europe (2000) de Dipesh
Chakrabarty fez para a historiografia, o que Gayatri Spivak de Pode o
subalterno falar? (1988) fez para o feminismo, e o que Spivak de In Other
Worlds: Essays in Cultural Politics (1987) fez para os estudos literários.

O comentário de Steinmetz abre, portanto, a via para outra
matriz de pensamento crítico: a pós-colonial. Mais de três décadas de tinta e polêmica tornou os “pensamentos do sul” tão
complexos cartográfica e genealogicamente, que com eles acabou por tornar-se necessário aquele trabalho preliminar, periodicamente recorrente, de esclarecimento e atualização histórica
e conceitual.
Por isso, abrimos a segunda parte do nosso livro com um
artigo de Adelia Miglievich (UFES) que cumpre justamente com
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a tarefa acima esboçada: ao passo em que reflete sobre os fundamentos, limites e possibilidades da crítica especificamente
pós-colonial, o texto atende à necessidade dupla de esclarecimento cartográfico acerca do que se está falando quando se discute pós-colonialismo e/ou decolonialismo nas ciências humanas e sociais, e paralelamente aponta para uma série de problemas que podem constituir-se em agenda de pesquisa interdisciplinar. O que é o pós-colonialismo? O que contesta e o que propõe? Quais as especificidades do “giro decolonial” no panorama mais amplo da crítica pós-colonial? Quais são s matizes
geopolíticos no interior de tão amplos movimentos? Quais são
as estratégias de descolonização da mente e da cultura mais influentes e debatidas entre seus principais representantes? Enfim, como se inserem o Brasil e a América Latina no interior
desse debate?
Na continuidade temporal e temática do texto de Miglievich, temos uma experiência de pensamento “à quente” inspirado pelo movimento pós-colonial latino-americano. Trata-se
do texto de Paulo Henrique Martins (UFPE), Pensamento crítico
pós-colonial: uma radiografia da crise institucional. Nele, Paulo
Henrique, um dos principais representantes da sucursal iberolatinoameriana do Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales
(M.A.U.S.S.) e forte parceiro e amigo do Ateliê de Humanidades,
volta-se para um tópico clássico das ciências sociais, a ação social, coletiva e individual, mas no contexto do presente histórico, marcadamente instável institucionalmente. O esforço é,
ainda que não expresso explicitamente nesses termos, de elaboração de um diagnóstico do presente por uma “teoria da crise”,
uma atividade muito associada à teoria crítica tradicional, mas
aqui levada a cabo em nome das “epistemologias do sul”.
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Para Paulo Henrique Martins, a crise instaurada seria, em
primeiro lugar, sistêmica: econômica, mas também política, moral e, por que não, epistêmica. Assinalando um novo deslocamento que põe em cheque as institucionalidades modernas e o
desenvolvimentismo, essa crise múltipla põe para a teoria crítica o desafio de repensar seus paradigmas interpretativos e os
sentidos das práticas sociais. Será que o pensamento crítico póscolonial permitirá uma descolonização do saber, das políticas e
das práticas sociais renovando não apenas as ciências sociais,
como também as instituições em crise?
Ao buscar nas epistemologias do Sul e no pensamento crítico latinoamericano um manancial de saberes e práticas à altura dos novos desafios, o autor recusa o pessimismo ao vislumbrar, entre nós, a abertura de “horizontes heterotópicos” plenos
de potencialidades. À teoria social, cabe um novo programa,
ainda que clássico em sua problemática, que deve considerar
“as subjetividades emergentes com a radicalização da individualidade reflexiva e com as novas relações em redes que apontam
para a diferenciação da vida social e para a diversidade de identidades coletivas e individuais”. A partir de outros referenciais,
conectando-se aos saberes tradicionais e pós-coloniais, a teoria
crítica poderá, então, para Paulo Henrique, conectar-se e renovar-se com as experiências cognitivas e afetivas da vida cotidiana.

Críticas da (hiper)crítica
Tendo tido o seu ápice na virada do século XX ao XXI, os
esforços críticos do desconstrucionismo, pós-modernos e/ou
pós-estruturalistas, em suas dimensões negativa de leitura da
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tradição, e positiva, de reestruturação programática, conferenos hoje uma necessária perspectivação reflexiva, pela qual a
crítica volta-se sobre si mesma. Num momento histórico marcado pela crise dos referenciais normativos, mas também teóricos e metodológicos, que sustentaram durante algumas décadas
a efetividade da crítica desconstrutivista, faz-se importante uma
crítica da crítica, no que ela pode ter de insuficiente ou de hiperbólica, como hipercrítica.
Foi pensando o tema da crise da teoria crítica como um desafio coletivo que deve assumir a forma de uma crítica da (teoria) crítica, que iniciamos, paralelamente às outras atividades,
uma discussão sobre novas formas de teoria crítica, visando
“além” daquela que foi construída no século XX. Com esse intuito, criamos uma seção de debates “Por, Contra ou Além da
(Teoria) Crítica?”, que se propõe a refletir sobre o papel e a pertinência da crítica nas ciências humanas dentro do contexto das
sociedades contemporâneas. Na intervenção intitulada Além da
Crítica: Por uma Teoria Crítica “Habermaussiana”, o Frédéric Vandenberghe faz uma “crítica da crítica”, tanto das tradições
franco-germânicas da teoria crítica vinculadas ao legado marxiano, quanto das mais recentes manifestações do pensamento de
esquerda no mundo acadêmico (subaltern studies, estudos de gênero, neo-anarquismos etc.). Nela, ele explicita dois riscos em
que incorrem os pensamentos críticos: a hipercrítica e o messianismo. Contra tal tendência contemporânea, ele propõe ir “além
da crítica” rumo a uma Teoria Crítica “Habermaussiana”.
O texto de Vandenberghe hierarquiza questões incontornáveis para o debate proposto e nisso reside, em primeiro plano,
a sua importância como ponto de partida para um debate. Em
primeiro lugar, ele nos ajuda a pensar os limites da teoria crítica
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do século passado. Em segundo, esboça possibilidades de superação dessas dificuldades. Por meio de uma crítica da teoria crítica, ele avança sobre as sucessivas gerações, da primeira escola
de Frankfurt aos studies contemporâneos, passando pelo pensamento pós-colonial de Fannon e Said, pela sociologia crítica de
Bourdieu e as filosofias sociais de Habermas e Honneth.
Seu argumento central contra elas é de que, ao se recusarem
a esclarecer metateoricamente suas tomadas de posição teóricas, as sucessivas gerações incorreram em erros análogos àqueles que ocorreram na teoria crítica da Escola de Frankfurt. A sociologia da dominação de Frankfurt encerraria uma das armadilhas do pessimismo da teoria crítica, quando concebe as sociedades capitalistas como constituídas por estruturas materiais
de dominação impenetráveis às estruturas ideais ou ideacionais. Para o autor, seria necessário superar o legado materialista
e objetivista da teoria da reificação por meio de uma “dialetização” do campo dos possíveis da teoria social. A saída possível
exigiria conectar apropriadamente a estrutura à agência e a
agência à cultura, num sentido inverso ao de tentar uma radicalização negativa da teoria crítica. Tal abertura da teoria crítica
se daria em duas frentes em diálogo, ambas marcadas por um
necessário contraponto idealista para um mundo contemporâneo tendente ao enclausaramento: de um lado, a teoria da comunicação de Habermas; de outro, a teoria da dádiva de Mauss
e do Movimento Anti-utilitarista em ciências sociais, liderado
por seu amigo Alain Caillé. Ambas estariam conectadas também, segundo propõe Vandenberghe em outros textos (e também Philippe Chanial) pela teoria da luta por reconhecimento,
com sua dupla tradição: hegeliano-marxista e fenomenológicopolítica.
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A proposta de ampliação da ideia de teoria crítica para além
da significação alemã possui uma última frente de pesquisa e
de reflexão no trabalho de revisitação das tradições, tanto para
perceber outras possibilidades no locus marxista de origem,
quanto também para buscar em autores insuspeitos, de forma
quase herética, algumas matrizes alternativas de pensamento
crítico.
A primeira possibilidade foi contemplada com a tradução
de um excerto de artigo do sociólogo Michael Burawoy. No
texto, Biografia do Marxismo Sociológico: Gramsci e Karl Polanyi,
originalmente a primeira parte de artigo publicado na revista
Politics and Society, Burawoy tangencia o tema da crise da sociologia disciplinar e do próprio marxismo, fazendo um esforço de
interpretação sistemática das obras de Karl Polanyi e Antonio
Gramsci e, por meio de um movimento de aproximação heterodoxa dos autores, formula a noção de “marxismo sociológico”,
central em sua obra. O texto traz uma exposição do perfil político-intelectual daqueles dois marcos do pensamento crítico ocidental, servindo-nos como ponto de partida transversal para a
discussão de suas obras: no primeiro caso, num raio de influência que vai do marxismo culturalista aos pós-colonialismos; no
segundo, da economia política à antropologia, passando pela
sociologia e pela história.
Na imensa floresta do pensamento crítico de cariz marxista,
Burawoy abre clareiras não só ao focar autores e tradições comumente associados às áreas de conhecimento muito específicas (a antropologia, no caso de Polanyi) ou tendências ortodoxas (Gramsci), mas sobretudo pela maneira como articula o pensamento de ambos, numa tentativa de aproximação e afastamento. Nesse sentido, a teoria da hegemonia de Gramsci pode
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contrabalançar a sociologia frankfurtiana da dominação, numa
teoria crítica do século XXI que pretenda ultrapassar as limitações tradicionais. Do mesmo modo, podemos encaminhar a discussão sobre o legado de Polanyi: a sua crítica da reificação do
econômico, por um lado, e a sua ênfase na capacidade de reação
da sociedade civil ante a colonização dos mercados, por outro,
pode ser pensada não em oposição, mas como complemento ou
alternativa para abrir a teoria crítica. E, com isso, ela pode abrir
a possibilidade, não vislumbrada pelo próprio Burawoy, de dialogar a vertente marxista de teoria crítica com a vertente francesa, que é atualmente muito ativa e profícua, vinculada a um
movimento anti-utilitarista que bebe, ao mesmo tempo, de
Mauss e Polanyi.
Por fim, a segunda possibilidade é contemplada por um
texto inédito aqui publicado, sobre autor que aparece, à primeira vista, como antagônico a qualquer modelo possível de
pensamento crítico: Talcott Parsons.
Sendo um profundo conhecedor de dois normais párias
para a tradição crítica, Dukheim e Parsons, Jayme Gomes começa por afastar a longa série de preconcepções sedimentadas
ao longo do tempo sobre tais autores. No caso de Parsons, ao
invés de o pensarmos como um conservador, ele propõe que investiguemos “potenciais críticos” no interior da sua sociologia.
Antes de tudo, o autor considera Parsons como um pensador
crítico no sentido de Kant, como sendo alguém que se põe a
questão das condições de possibilidade do conhecimento sociológico. Contudo, ele pretende mostrar que existe, igualmente,
uma atitude crítica nas preocupações morais e políticas do sociólogo funcionalista, com atenção especial ao jovem Parsons de
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Estrutura da ação social. A questão é provocadora: será que Parsons teria realizado uma crítica radical aos principais dilemas
das sociedades ocidentais de sua época?
A resposta, para ele, é que sim. Ela é dada por meio de uma
análise cuidadosa da crítica parsoniana ao utilitarismo, ao positivismo e ao materialismo, que era portadora implícita dos problemas específicos de um contexto de crise do liberalismo e de
ascensão dos totalitarismos. Em Parsons, haveria uma “ligação
constitutiva entre teoria e práxis, ou ainda, entre determinados
esquemas conceituais e determinados modos de disposição prático-políticos”. Desta forma, o texto defende a existência de um
esforço parsoniano de síntese teórico-social que se ligou, inadvertidamente, com a busca de fundamentação normativa de
uma crítica, ao mesmo tempo política e antropológica, dos perigos de um materialismo radicalizado; contra o qual defende os
valores “voluntaristas” da liberdade e da solidariedade. Assim,
as discussões parsonianas sobre o elemento voluntarista e normativo da ação e sobre a multidimensionalidade da análise adquirem um papel na arena científica e pública, estando voltada
à defesa de uma imagem de mundo onde a liberdade humana
deve ser preservada contra a tendência a ser eliminada tanto
pelo darwinismo social, quanto pelos totalitarismos nazifascista
e comunista. Com isso, Parsons aparece mais próximo dos valores caros à tradição teórico-crítica do que pensamos; basta escutar que o voluntarismo substantivo de Parsons “encerra as coordenadas gerais para a fundamentação normativa de uma teoria social crítica preocupada com as questões da autonomia (da
ação) e da solidariedade (das ordenações) humanas; preocupação dada não apenas em termos de suas condições de possibilidades, mas de suas realizações práticas e políticas”.
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Certamente, os mais puristas se incomodarão com tal abertura teórica a estrangeiros. Contudo, não há de se ter medo em
abrir as possibilidades de outros “modelos de crítica”; afinal,
mesmo que, após tal diálogo, venha a se assumir que uma teoria
crítica somente pode ser realizada dentro dos termos da tradição majoritária, será certo que nem a tradição nem os termos
continuarão os mesmos, pois um processo de aprendizado terá
sido realizado, gerando aquisições quanto às formas de compreender, epistemológica, metológica e ético-politicamente, os distintos modos de ambição crítica e de sua realização. Não por
acaso, tanto Weber quanto Parsons foram autores fundamentais
daquela que foi, goste-se ou não, a grande obra de renovação da
segunda geração da teoria crítica: A teoria do agir comunicativo de
Jürgen Habermas. Sem autocrítica, nada de teoria crítica possível.
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I. Projetos Cartografias da Crítica
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Cartografias da Crítica: fundamentos,
potencialidades e limites (2017)
Alberto L. Cordeiro de Farias
André Magnelli
João Carlos Bassani
O projeto Cartografias da Crítica tem por objetivo fazer uma
genealogia das constelações de crítica e cartografar as atividades de teoria e pesquisa críticas, tanto as clássicas quanto as
existentes em nosso tempo. Nossas atividades serão feitas refletindo-se coletivamente sobre os fundamentos, as potencialidades e os limites da crítica na filosofia e nas ciências humanas.
O trabalho cartográfico tomará como ponto de partida uma
concepção “ecumênica” de crítica, pois reunirá, descreverá e
mapeará, como veremos abaixo, as mais distintas constelações
de crítica para muito além da Escola de Frankfurt. Se assumimos tal abertura descritiva e comunicativa em descompasso com
uma usual concepção restrita de teoria crítica, temos contudo
um objetivo mais profundo, que é o de pensar os fundamentos
e os limites de uma teoria social crítica, colocando, neste sentido, questões que consideramos fundamentais: como são justificadas as posturas críticas? Quais são os limites e as possibilidades abertas pela justificação? E quais são os problemas oriundos da existência de uma justificativa insuficiente ou da falta de
tal justificação? Portanto, no mesmo movimento em que efetuaremos o trabalho genealógico e cartográfico, faremos também
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um permanente esforço de pensar, de modo sistemático, as diferenças entre, de um lado, as meras pretensões de crítica e, de
outro lado, o autêntico esforço, presente de forma explícita na
Escola de Frankfurt, de não apenas assumir uma tarefa de crítica social, como também, mais fundamentalmente, de construir
uma “teoria crítica da sociedade”.
Ao nos propormos a empreender coletivamente tais ofícios
de cartógrafos, de genealogistas e de “críticos da crítica”, buscamos difundir um conhecimento, tanto histórico quanto sistemático, das vertentes de crítica, contribuindo para ser um espaço permanente de discussão, colaboração, reflexão e divulgação de produções acadêmicas, teóricas ou empíricas, que tenham a crítica como sendo uma atividade teórica, normativa
e/ou metodológica. Com a comunicação do que foi e do que
vem sendo produzido de conhecimento especializado no Brasil
e no mundo, acreditamos promover as pesquisas de pensamento crítico no Brasil e cumprir com o papel de extensão universitária, gerando aproximação, cooperação e tradução entre a
universidade e a sociedade.
A fim de estimular contribuições do público e motivá-lo a
nos acompanhar nesta empreitada, traçamos, em grandes linhas, o espaço a ser cartografado e suas respectivas constelações
intelectuais.

À luz dos Marxismos: Teorias Críticas Pró-, Meta-,
Pós- e Anti-Marxistas
Para fins de exposição e análise, dada a complexidade das
constelações de crítica, optamos por orientá-las conforme suas
posições relativas à obra de Marx e aos marxismos. A opção por
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tal critério como referência para o mapeamento das correntes e
autores representativos do pensamento crítico no século XX merece algumas palavras.
O mapeamento tendo como eixo o marxismo supõe a sua
incontornabilidade para quem quer que, no século XX tal como
hoje, tenha se proposto a fazer algo como uma teoria crítica. Antes de tudo, há de se ressaltar que existe uma relação originária,
desde sempre complexa e matizada, entre marxismo e teoria crítica. Originária, porque o projeto de uma teoria crítica, no sentido aqui empregado de teoria e de crítica, foi inicialmente de
inspiração marxista. Complexa e matizada, porque desde sempre – e ainda mais hoje – tal relação é problemática e problematizada, havendo concepções críticas não apenas neo-, pós- ou
meta-marxistas, como também projetos críticos orientados de
forma decididamente antimarxista.
A história da teoria crítica pode ser contada, portanto, tendo
como eixo central as relações com o marxismo, tanto por parte
de correntes e tendências de pensamento, quanto considerandose tão somente autores isolados. Isso porque, embora a expressão crítica tenha uma longa história na filosofia moderna e a
ideia de uma theoria remonte aos gregos, aquilo que aqui chamamos ora pensamento crítico ora teoria crítica foi, ao menos em
um primeiro momento, um desenvolvimento da crítica marxiana da filosofia e da economia política de seu tempo, da qual
derivou o projeto de unidade e mediação entre teoria e práxis,
consagrado, desde então, pela denominação de materialismo
histórico e/ou dialético. Mas identificar tal laço originário ao
marxismo é insuficiente, pois a própria tradição de pensamento
marxista é muito plural internamente, a começar pela diferença,
bem consolidada na tradição, entre o “marxismo soviético” ou
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“ortodoxo” – pelo qual não nos interessaremos aqui – e o chamado “marxismo ocidental”. É com esse último que, como se
sabe, a teoria crítica possui uma estreita relação filial. Indicar,
todavia, tal filiação histórica da teoria crítica com o marxismo
ocidental está em igual medida longe de nos bastar, pois temos
que reconhecer que existem, para os nossos propósitos, ao menos duas grandes linhas de desenvolvimento do marxismo enquanto forma de crítica social.
Seguindo de perto o mapeamento feito por Alain Caillé &
Frédéric Vandenberghe, consideramos que o marxismo ocidental tem seu destino fluindo em duas grandes correntes, uma
alemã e outra (itálico-)francesa.
1. A primeira é a mais facilmente identificável, que pode ser
chamada, grosso modo, de (austro-húngaro-)alemã. Ela remonta à tradição do idealismo alemão (sobretudo, mas não somente, Kant e Hegel) e, obviamente, ao projeto de materialismo
histórico de Marx. Mas ela adquire feições de projeto teóricocrítico bem estabelecido somente a partir dos anos 1920, com o
esforço filosófico do Gyorg Lukács, em seu debate com Karl
Korsch, pelo qual o marxismo foi reaproximado das questões
filosóficas, consolidando-se aí um programa teórico que se quis
desvinculado do cientificismo e positivismo reinantes no marxismo ortodoxo, que havia sido derivado (deduzido, não inferido) de Engels e Lenin e consolidado doutrinariamente pelo
Partido Comunista da URSS.
A fundação nos anos 20 do Instituto de Pesquisa Social, ou,
para sermos mais exatos, a formação da chamada “Escola de
Frankfurt” com a direção de Max Horkheimer e as atividades
de seus membros durante a década de 1930 e 1940, está direta-
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mente vinculada a tal projeto teórico, mas o continua pela conexão da filosofia à pesquisa social interdisciplinar, distanciandose também, em grande medida, da práxis revolucionária partidarizada. Já aqui, tratou-se de uma leitura crítica da obra de
Marx, uma vez que a interpretação marxista incorporou pressupostos nativamente não-marxistas, sobretudo as sociologias da
modernidade de Georg Simmel e de Max Weber, mas também,
no caso, por exemplo, de Herbert Marcuse, a filosofia de Martin
Heidegger e a psicanálise freudiana. Em todo caso, temos nessa
primeira configuração uma teoria crítica de cariz marxista, cujos
principais conceitos – dominação, exploração, ideologia, alienação, reificação e fetichismo -, bem como normatividade – orientada para a transformação social rumo à emancipação humana
– são tributários da obra marxiana, que é lida sob a forte influência do idealismo alemão na qual os frankfurtianos estiveram
embebidos.
Não obstante, é dentro dessa mesma constelação, vista por
muitos como sendo a principal (ou mesmo exclusiva) representante da “teoria social crítica”, que verificamos, no pós-guerra,
um progressivo afastamento do marxismo inaugural. Tal distanciamento em relação ao marxismo é promovido de certa medida pelos próprios Horkheimer e Adorno ao realizarem a passagem para a dialética do Esclarecimento e a crítica da razão
instrumental; contudo, ela é devida principalmente à evolução
interna da obra do principal representante da 2a geração, J. Habermas, que a partir de meados dos anos 1960 e principalmente
do início dos 1970, desembocou em uma reconstrução da “teoria
crítica da sociedade” e do “materialismo histórico”, mitigando
o marxismo em um paradigma da comunicação e em uma teoria
da evolução; afastamento que não deixou de ser continuado
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pela 3a geração, principalmente por Axel Honneth e seus colaboradores. Neste conflito entre gerações, a teoria social crítica
abriu-se e integrou contribuições oriundas das mais distintas
vertentes teóricas, não apenas não-marxistas, tal como a fenomenologia e a hermenêutica filosófica, como também não-alemães, como a filosofia analítica da linguagem, o pragmatismo
americano e a tradição sociológica e antropológica francesas.
Neste contexto, a teoria crítica adquiriu feições meta- e pós-marxistas e, quiçá, anti-marxistas.
2. Uma segunda corrente de crítica relacionada ao marxismo ocidental é muito mais difícil de ser circunscrita e bem
mais complexa internamente, bem como dispersa institucional
e nacionalmente. Não há nela homogeneidade ou linhas de contorno claras tal como as existentes na supracitada alemã. O que
podemos fazer aqui é apenas delinear, em forma de esboço,
quais são as linhas de desenvolvimento, assinalando a sua pluralidade interna, bem como o fato de que, também aí, se formam
pensamentos críticos marxistas, pós-marxistas e anti-marxistas.
2.1. Uma primeira via de pensamento crítico francês, que se
consumará em uma “escola do político”, tem origem no imediato pós-guerra. A princípio, ela se vincula a uma apropriação
fenomenológica e/ou existencialista do marxismo, presente
tanto em Jean Paul Sartre como em Maurice Merleau-Ponty, que
polarizaram suas interpretações do marxismo e suas relações
com o “socialismo real” no imediato pós-guerra.
No final dos anos 1940, como parte de uma intelligentsia
francesa que começa a se afirmar não apenas contra o marxismo
do Partido, como também contra o trotskismo, é fundada a revista Socialisme ou Barbarie (1948-1965), tendo como membros
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fundadores Cornelius Castoriadis, Claude Lefort (então discípulo próximo de Merleau-Ponty), Jean-François Lyotard, dentre outros. Tendo inicialmente uma forte vinculação ao marxismo, os membros da Socialisme ou Barbarie dele se afastaram,
principalmente após o fim deste “órgão de ação revolucionária”, ao longo dos anos 1960 e 1970.
Nesta leva, os desenvolvimentos pós-modernistas de JeanFrançois Lyotard buscaram continuar a atividade crítica, só que
de forma inteiramente antimarxista, combinando um agonismo
nietzschiano com a teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein. Cornelius Castoriadis, de seu lado, empreenderá, em 1975,
sua grande obra de crítica do marxismo, A Instituição Imaginária
da Sociedade, que objetivou superar os limites do marxismo para
manter seu projeto revolucionário através de uma teoria da instituição social pelo imaginário radical. Por sua vez, Claude Lefort desenvolveu sua teoria do político e suas investigações históricas sobre a experiência totalitária e a invenção democrática,
de forma a continuar o pensamento crítico por meios antimarxistas, embora não totalmente antipáticos ao próprio Marx, que
é lido, então, pelas lentes de Maquiavel e sob o julgamento da
tradição do liberalismo político e dos direitos do homem. Só que
os discípulos de Lefort, principalmente Pierre Rosanvallon,
Marcel Gauchet e Alain Caillé, aprofundarão a partir dos anos
1980 tal distanciamento, desenvolvendo, agora, um pensamento crítico sem quaisquer traços marxistas. Mantendo-se vinculado à tradição democrata-radical, o projeto emancipatório
dos discípulos lefortianos passa a ser perseguido por uma investigação histórica que se apropria das contribuições da etnologia, do estruturalismo, da fenomenologia e do pragmatismo.
Bem próximo a tal escola do político, Régis Debray desenvolve,
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de seu lado, uma teoria metamarxista da ideologia, que começou por uma crítica da razão política para desembocar, com
forte influência deleuziana, em uma ciência dos medias, a mediologia.
2.2. Essa primeira via do pensamento francês se desenvolveu em um período histórico de radical mutação da intelligentsia europeia; mutação que não poderia ter sido melhor expressa
do que pela ascensão, zênite e queda do movimento estruturalista ao longo dos anos 1950 e 1970. O estruturalismo expressou,
dentre outras coisas, o despertar de uma consciência etnológica,
o que conduziu a outra forma de crítica da modernidade, que
se fará pelo encontro com as alteridades da “razão” – o “selvagem”, o “não-ocidental”, o “negro”, o “louco”, “a mulher”, a
“criança”, etc. Não por acaso, parte da intelectualidade de esquerda, tal como Pierre Clastres e Lucien Sebag, se converterão
à etnologia como forma de saída do comunismo e do esquema
marxista de pensamento. Neste processo, Claude Lévi-Strauss,
o pai do estruturalismo (e para alguns igualmente pai do pósestruturalismo), aponta para uma outra forma de pensar para
além do método dialético, fazendo abrir no horizonte a possibilidade de formas de crítica liberadas dos fetiches do historicismo e do sujeito.
Na linha direta de Lévi-Strauss, mas em forte confronto com
ele, Pierre Bourdieu construirá uma sociologia crítica por meio
da síntese dos clássicos da sociologia e pela construção de um
estruturalismo genético voltado a um programa, marxista no
ímpeto teórico, mas anti-marxista na orientação prática, de análise sociológica das formas de dominação, de alienação e de fetichismo. Sendo um “marxista cultural” que não deixa de estar
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na esteira de Gramsci, Bourdieu é contudo um crítico da incapacidade marxista em lidar com a relativa autonomia do simbólico, propondo, como se sabe, uma teoria dos campos, do habitus e da violência simbólica construída por uma apropriação
da teoria weberiana da diferenciação das esferas de valor e da
teoria das categorias sociológicas de Durkheim. Com sua economia política das trocas simbólicas, Bourdieu se torna, então,
responsável, ao lado da tradição frankfurtiana, por um dos mais
conscientes e sistematicamente elaborados projetos de “teoria
crítica” do século XX.
Contudo, após um amplo domínio bourdieusiano, seus discípulos, dentre os quais Luc Boltanski e Bruno Latour, acertam
suas contas com a sociologia crítica, abandonando, pela incorporação de outras tradições filosóficas, o que restava de marxismo – ou mesmo de sociedade – nas ciências sociais francesas.
Com isso, com exceção de Bernard Lahire e alguns outros, a sociologia francesa da virada do século passa cada vez mais da era
das denúncias promovida por uma sociologia crítica para uma
era de análise das capacidades dos atores e das redes de actantes realizada por uma sociologia da crítica e por uma teoria do
ator-rede. Não obstante, a relação ambígua com o projeto crítico
não deixa de aparecer em Boltanski, que opera hoje, depois das
aquisições cognitivas da sociologia das capacidades críticas, um
quase-retorno, inteiramente renovado, à sociologia crítica de
seu antigo mestre.
2.3. Se Bourdieu pode ser visto, de certo modo, como um
“pós-estruturalista”, desde que entendamos por isso o fato de
ter buscado superar os limites do estruturalismo de LéviStrauss, ele se diferencia fortemente dos demais representantes
desta corrente ao se mostrar muito próximo tanto de Marx
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quanto de Lévi-Strauss em seu projeto de ciência e de “Realpolitik da razão”. Diferentemente disso, temos, doutro lado, o que
podemos chamar, grosso modo, de uma grande via derivada do
marxismo que é, ao mesmo tempo, “hegemonista” e/ou “diferencista”. Ela é predominantemente francesa, dir-se ia melhor
itálico-francesa. Itálico, porque pode ser situada como tendo
como principal fonte o marxismo italiano de Antonio Gramsci,
mas francesa, porque tem na França seus principais desenvolvimentos, principalmente a partir de Louis Althusser e de Nicos
Poulantzas.
A complexa obra de Gramsci configura, ao lado dos supracitados Lukács e Korsch, uma outra via de desenvolvimento do
marxismo ocidental, abrindo clareiras em uma seara mais ampla que a do “hegelo-marxismo filosófico”, quais sejam, a da
Política e do Estado. A organização e publicação de seus escritos
assistemáticos dos tempos do cárcere após a sua morte demorou um pouco a impactar a intelligentsia de esquerda no mundo
todo, tendo tido uma divulgação relativamente tardia: a edição
original de sua obra (italiana) foi marcada pela seletividade, o
que contribuiu para distorções interpretativas do seu pensamento. Na França sua inserção fora prejudicada pela ênfase das
exegeses dominantes no aspecto político (luta de classes) do seu
pensamento em detrimento das sempre superestimadas circunstâncias materiais e estruturais. Contudo, a partir de meados dos anos 60, podemos citar primeiramente a obra de Louis
Althusser como uma das que sofreu influência de Gramsci.
Se a obra de Bourdieu não deixa de ser tributária do marxismo gramsciano, é de Althusser que deriva a interpretação
dominante do pensador da hegemonia e que marcará a formação de uma constelação de crítica bem diferente, que pode ser
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chamada, mais apropriadamente, de “pós-estruturalista”. O livro Pour Marx chama a atenção para o trabalho precursor do
sardo no estudo das “superestruturas”. Também o importante
Nicos Poulantzas, grego de origem mas parisiense por destino,
após efetuar uma crítica do que considerava uma herança idealista, incorporou em suas elaborações sobre o Estado muito da
obra gramsciana. Mais recentemente, podemos citar ainda o
grupo Actuel Marx, de Jacques Bidet e Jacques Texier, acadêmicos franceses vinculados à Universidade Sorbonne de Paris e
aoCNRS, advindos do Partido Comunista Francês (PCF), fundamentais para o estudo da recepção de Gramsci na França dos
anos 80 e para a constituição de uma via alternativa do pensamento crítico de matriz marxista.
A recepção do gramscianismo na França ocorreu em convergência com o estruturalismo por meio da obra de Althusser.
Muito embora o gramscianismo tenha um desenvolvimento
nada desprezível na Itália e por todo o mundo (impactando,
como se sabe, na própria história do marxismo no Brasil), ele
será recebido na França via um (pós-)estruturalismo, que faz
com que o marxismo seja apropriado criticamente por uma leitura bem francesa das “críticas filosóficas da modernidade” de
Nietzsche e Heidegger – aos quais o pensamento de Spinoza
uniu suas forças mais tarde -, donde originaram-se as formas de
pensamento da diferença. Neste sentido, também a forma pósestruturalista de crítica pode ser lida a partir das complexas relações com Marx e os marxismos. Com efeito, Jacques Derrida
foi um leitor e crítico acerbo de Marx, como se pode constatar
em Os espectros de Marx, e grande parte do programa pós-estruturalista perfaz uma crítica ao hegelo-marxismo (crítica da categoria de totalidade, do método dialético, da filosofia da história
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marxiana). E Michel Foucault, anticomunista e antimarxista
convicto, não deixa de ter uma relação ambígua com um dos
“mestres da suspeita”, cuja matriz analítica não deixa de trabalhar subrepticiamente em algumas de suas análises do poder,
como em História da Loucura, ainda que seja sistematicamente
desconstruída ao longo do percurso de seu pensamento com o
desenvolvimento de uma arquegenealogia que combina o estruturalismo principial com uma astúcia genealógica nietzschiana.
O pós-estruturalismo somente pode ser compreendido
quando situado na esteira das lutas pelos movimentos civis –
negro, feminista, gay, etc. – e da revolução cultural do fim dos
anos 1960, com o surgimento de uma nova esquerda e a valorização das questões de identidade e diferença. Não por acaso, ele
se globalizará nos anos 1980 pela via do mundo anglo-saxônico,
do qual resulta a constelação bem diversa dos studies estruturado, principalmente, pelo princípio da diferença: cultural studies, media & communication studies, gender studies, subaltern studies, postcolonial studies, governmentality studies, etc. Como bem
assinalaram Caillé & Vandenberghe, os studies nascerão de um
casamento entre Marx e Foucault, Gramsci e Derrida, Althusser
e Deleuze, havendo, hodiernamente, discípulos foucaultianos
(Edward Said, Nicolas Rose, Judith Butler), deleuzianos (Antonio Negri e Michael Hardt) e derridarianos (Ernesto Laclau,
Chantal Mouffe e Spivak).
Essa globalização do desconstrutivismo convergiu, assim,
com o movimento de pós- e decolonização do pensamento. Se a
teoria crítica foi originalmente um empreendimento Europeu, é
importante se perceber que foi desencadeado, em convergência
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com a crítica da modernidade advinda do Norte, um amplo movimento oriundo do Sul sob o impacto da descolonização e das
lutas de autoafirmação nacionais e étnicas, que se voltou ao
questionamento onto-epistemológico e ideológico da tradição
metafísica ocidental. Com isso, gerou-se uma empresa pós-colonial que, algumas vezes, levou ao niilismo ou à negação, mas,
também, outras vezes, a propostas de renovação e superação
das bases normativas do pensamento crítico. De Edward Said a
Boaventura de Sousa Santos, passando por nomes como G. Spivak, Walter Mignolo, Eduardo Mendieta, Enrique Dussel, dentre outros, a teoria crítica passa a se confrontar com desafios
mais complexos oriundos de outras “cosmopolíticas”, sendo exposta, desta forma, a um esforço de decolonização e pós-colonização do pensamento em geral e, mais particularmente, do pensamento crítico. Tais pós-colonialismos, apesar de grandemente
marcados pela crítica marxista (particularmente de Gramsci),
ergueram-se também contra o marxismo, como nas obras de
Gayatri Spivak ou de Boaventura de Souza Santos.
Desta constelação “diferencista”, “hegemonista” e “pós-colonialista” derivam iniciativas teóricas bem diversas, tais como
feminismo crítico, teoria crítica da raça, teoria crítica africana,
pensamento crítico latinoamericano, Subaltern Studies Group,
etc. Outros espaços do globo e horizontes civilizacionais se tornam, a partir de então, candidatos à fundamentação de um pensamento crítico. No Brasil, o campo de estudos ameríndios, alimentado a um só tempo do pensamento indígena, da filosofia
da diferença francesa e das teorias antropológicas de uma Marilyn Strathern e de um Roy Wagner, entra também na luta cos-
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mopolítica global entre alternativas de pensamento crítico, alcançando notoriedade na “antropologia crítica” perspectivista
de um Eduardo Viveiros de Castro.

Constelações Intelectuais do Universo Temático
Feito o breve mapeamento das críticas, cujo esquematismo
adapta-se às possibilidades do Blog, apresentamos, agora, de
forma sintética, quais serão as constelações temáticas da seção Cartografias da Crítica.

Teoria Crítica Alemã: Origens, Frankfurt e Além
Nada mais natural, do ponto de vista histórico, do que colocarmos a via hegeliano-marxista como sendo nossa primeira
constelação intelectual. Antes de tudo porque foi em terras germânicas que se constituíram os pensamentos donde correm as
correntes tradicionais de crítica, a saber, as de Kant, Hegel e,
principalmente, a de Marx, que tiveram seus desdobramentos
na história da sociologia alemã que são centrais para a teoria
social clássica. Mas sobretudo porque é ali também que se formou, como dissemos, a “Escola de Frankfurt”, que se tornou,
com toda a razão, uma espontânea referência sempre que falamos em “teoria crítica”, notoriedade que se deve ao fato de que
o projeto frankfurtiano se colocou como tarefa não apenas realizar uma “crítica social”, como também fundamentar as condições de possibilidade da própria crítica e da transformação social por meio da unidade e mediação entre teoria e práxis, entre
filosofia e ciências sociais.
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Traremos, desta forma, contribuições para uma genealogia
e cartografia sobre todos os autores e gerações da Escola de
Frankfurt. No tocante à primeira geração da Escola, consideramos não apenas os autores do círculo “interno” da Escola – Max
Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal e Friedrich Pollock -, como também do círculo “externo” –
Eric Fromm, Franz Neumann, Otto Kirchheimer e Walter Benjamin. No que seguiremos em direção à 2ageração, com sua virada para um pensamento social – Jürgen Habermas, Karl Otto
Apel, Claus Offe e Albrecht Wellmer – e mais recente 3a geração, principalmente Axel Honneth, mas também outros autores,
de 3a e 4a geração, como Hauke Brunkhorst, Rahel Jaeggi, Rainer Forst, dentre outros.
Nesta constelação alemã, nós não nos restringiremos, contudo, à tradição frankfurtiana. Isso porque formaram-se, também, em terras “alemãs” (na verdade, igualmente húngaras e
austríacas), importantes contribuições para o pensamento crítico. Vale citar, como exemplos centrais, dentre outros, as vertentes “ocidentais” do marxismo, tais como as obras de Georg
Lukács, Karl Korsch e dos austromarxistas, bem como as críticas
da cultura de Siegfried Kracauer e a sociologia do conhecimento
de Karl Mannheim. Em função das oportunidades, faremos
também o esforço de trazer postagens sobre as importantes contribuições de crítica alemã que, postas nas margens dos frankfurtianos, ficaram um pouco esquecidas pela tradição.

As Vertentes de Crítica à Francesa
Reuniremos aqui postagens sobre os vários autores que, de
1950 aos dias atuais, contribuíram ou podem contribuir com o
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desenvolvimento da pesquisa crítica, de cariz teórico ou empírico. Como dissemos acima, trata-se de uma configuração com
matizes nacionais, mas cujo contributo para o desenvolvimento
e a renovação da teoria crítica foi e é fundamental. Nos referimos aqui aos trabalhos das três linhas de desenvolvimento da
constelação francesa: (a) a via do Socialisme ou Barbarie até a escola do político: composta pelos fundadores da revista Socialisme ou Barbarie – principalmente Claude Lefort e Cornelius
Castoriadis – até discípulos contemporâneos como Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet e o líder do Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales (M.A.U.S.S.), Alain Caillé -; (b) a via da
sociologia crítica até a sociologia da crítica, ou seja, desde Pierre
Bourdieu até as investigações do pragmatismo francês em torno
de uma sociologia da crítica e, mais recentemente, em torno das
abstrações no capitalismo contemporâneo; (c) as formas de pensamento pós-estruturalistas (desde Michel Foucault, Jacques
Derrida e Gilles Deleuze até seus discípulos mundo afora, como
Jacques Rancière, Judith Butler e cia.).

Diferenciando, Desconstruindo e Descolonizando a(s) Crítica(s)
Nesta constelação reunimos todas as contribuições ao pensamento crítico e, eventualmente, à teoria social crítica advindos
do que denominamos acima de corrente “diferencista”, “hegemonista” e “pós-colonialista” de crítica, onde convergem o marxismo gramsciano, o pensamento (pós-)estruturalista, os chamados studies, os movimentos pós-colonialistas e decoloniais e
a antropologia crítica.

Teoria, Sociologia e Antropologia Críticas no Brasil
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Correntemente associada à Escola de Frankfurt, por extensão ao pensamento social alemão pós 1930, o que aqui se pretende é cultivar a investigação acerca das produções teórico-críticas brasileiras desvelando uma dimensão menos restritiva do
que se concebe como teoria crítica, que inclui sociologia crítica,
pós-colonialismo, escola do político e todas as demais vertentes
recebidas e reelaboradas no Brasil. Também aqui, e com grande
proveito, pretendemos contribuir com uma cartografia e genealogia do pensamento crítico no Brasil, trazendo contribuições de
sociólogos, filósofos e antropólogos brasileiros (ou radicados no
Brasil), que tanto recebem as distintas vertentes de pensamento
crítico em nossas terras quanto elaboram contribuições teóricas
e empíricas originais. Oferecendo uma ampla percepção do
pensamento crítico brasileiro ou no Brasil, pretendemos divulgar pesquisas de caráter teórico e empírico que se referenciam
na (teoria) crítica.

Teoria (Meta)Crítica para o Século XXI
Serão reunidas aqui contribuições para uma reconstrução
cognitiva e normativa da teoria crítica para o século XXI, que
venham a se esforçar em superar os limites das distintas vertentes de crítica, integrando-as em novas sínteses teóricas mais satisfatórias e incorporando influências de outras vertentes de
pensamento até então dissociadas da tradição de pensamento
crítico. Postaremos também tentativas de superação das facilidades da (hiper-)crítica, que apontem para horizontes capazes
de realizar melhor, e por outros meios, aquilo ao que se propuseram as críticas, a saber, promover uma transformação social
orientada por um ideal emancipatório. Tal como se propõe F.
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Vandenberghe em seu projeto de uma teoria social reconstrutiva, trata-se de se esquivar do esquema clássico das críticas –
que partem da denúncia e da revolta contra a dominação, a exploração e a alienação do capitalismo, mas que se satisfazem, no
mais das vezes, por terminar com uma resignação melancólica ou um messianismo disfarçado -, a fim de pensar reconstrutivamente e promover praxiologicamente os potenciais
emancipatórios presentes na espécie humana, bem como nas sociedades contemporâneas.

Pesquisa Social Crítica: Temas Críticos de Nosso Tempo
Iremos trazer ao público, aqui, contribuições para a pesquisa social crítica sobre os mais diversos temas contemporâneos, tais como reconhecimento, trabalho, justiça, direito, biotecnologia, mídias, etc. Traremos não apenas ensaios e relatos
de pesquisa de pesquisadores nacionais e internacionais, como
também resenhas de publicações recentes.
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Cartografias da Crítica:
Entre crítica, crise e reconstrução (2019)
Alberto L. Cordeiro de Farias
André Magnelli
Introdução
Como já dissemos ao longo da apresentação de nosso ebook, havíamos afirmado, no Projeto Cartografias da Crítica, a
necessidade de (re)pensar a (teoria) crítica em seus fundamentos, potencialidades e limites. Adotamos, então, dois critérios
fundamentais: um teórico e outro metodológico. No primeiro
caso, propusemos uma ampliação do conceito de teoria crítica,
tanto na análise da tradição quanto na caracterização do presente, apostando no que chamamos, recorrendo aos termos de
F. Vandenberghe, de compreensão “ecumênica” do conceito.
No segundo, assumimos, em diálogo com Alain Caillé & Vandenberghe, que as distintas propostas de pensamento crítico se
definem na sua relação (positiva ou negativa) com Marx e os
marxismos; com isso, optamos por orientá-las em função a tais
relações. Com base nesses critérios e escopo, pusemo-nos em
um largo terreno de análise e de reconstrução histórica, que dividimos por “constelações”, das quais reconstruímos suas genealogias e cartografamos suas respectivas posições.
A assunção de partida de uma pluralidade de vias e formas
de pensamento crítico foi acompanhada, a todo momento, por
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uma questão: quais são as diferenças entre, de um lado, as meras pretensões de crítica e, de outro lado, o autêntico esforço de
não apenas assumir uma tarefa de crítica social, como também,
mais fundamentalmente, de construir uma “teoria social crítica”? Tais indagações nos fizeram questionar, às vezes, sobre a
viabilidade da hipótese: de fato, quais seriam as vantagens efetivas de se ter uma concepção ampliada de teoria crítica, que se
ponha além da identificação absoluta com a tradição marxista
ou, mais especificamente, a frankfurtiana? Isso nos levou a refletir sobre qual seria a inovação, a ruptura ou a sistematização
fundamental que a teoria crítica da Escola de Frankfurt teria
feito em relação à ideia e ao programa de crítica na modernidade.
Passados quase dois anos desde a concepção do Cartografias, as questões continuam essencialmente as mesmas, muito
embora as tenhamos hoje mais claras e hierarquizadas. A continuidade é devida, sobretudo, ao fato de que elas não eram postas de modo artificial ou em abstrato; ao contrário, elas nasciam
de uma compreensão implícita do estado do pensamento crítico
em nossa época, acompanhada de uma forte convicção acerca
da incontornabilidade de muitos de seus pressupostos originais
para a reconstrução da teoria crítica no século XXI.
De todo modo, fomos reorientados pelo avanço da pesquisa
em alguns dos problemas orientadores, supostos teóricos e critérios metodológicos, fazendo-nos circunscrever mais os objetivos e o escopo, de forma a torná-los mais operacionalizáveis diante dos recursos existentes. Decidimos, de início, tornar uma
questão aquilo que estava dado por evidente no fundamento do
projeto: presumindo-se o valor positivo do pensamento crítico, con-
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sideramos a possibilidade (ou seja, sem reconhecer necessariamente a realidade) de que os mais distintos pensamentos autodesignados como “críticos” pudessem pertencer a distintas
constelações intelectuais a serem reconstruídas histórica e sistematicamente. Esta hipótese ainda persiste em larga parte; mas
decidimos dar mais precisão ao ponto de partida e ao horizonte,
por meio de um esboço de quadro histórico-sistemático.
Desde o início, o Projeto foi concebido com um escopo amplo porque foi feito na interface entre a pesquisa acadêmica e a
extensão universitária: não se tratava tanto, em alguns casos, de
realizar uma pesquisa sobre determinada constelação intelectual, mas sim de disponibilizar textos para o público, acadêmico
ou não. Contudo, com seu andamento, as necessidades de pesquisa foram se tornando mais prioritárias do que a extensão, de
tal modo que assumimos uma maior delimitação do escopo, de
forma a focar menos na empreitada de tornar públicos textos
clássicos ou contemporâneos sobre o estado da arte em pensamento crítico (o que continuará a ocorrer, mas em menor intensidade), e mais na apresentação de resultados de pesquisa de
nossa equipe e de parceiros.
Antes de apresentarmos o novo escopo e o quadro histórico-sistemático da segunda fase, importa-nos tocar em um último avanço de nossa pesquisa, decorrente de nossa tomada de
consciência explícita do motivo que nos moveu a tal complexa
investigação: a saber, a intuição de um diagnóstico do presente e de
suas consequências para a teoria crítica. Trazendo-a para a luz do
dia, nós a assumimos agora como um ponto de partida heurístico. Por meio de uma descrição e análise iniciais, levantamos
elementos para uma fenomenologia da crítica e para um diag-
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nóstico de época a serem desenvolvidos como partes do trabalho de pesquisa. Assentamos, assim, no tempo presente; e estabelecemos uma justificação de nosso esforço teórico situando-o,
de forma esclarecida, para além do interesse de uma mera discussão sobre teorias.

Para uma fenomenologia da crítica: esboço de diagnóstico de sua situação no tempo presente
Estamos nos propondo a levantar alguns elementos que
consideramos como os mais destacados na observação do conceito de crítica em seu estado prático, com o objetivo de alcançar,
em seguida, a compreensão teórica que subjaz a seus usos.
Trata-se, portanto, de um trabalho que exige como preliminar
uma descrição do estado da crítica e de seus sentidos subjacentes.
A organização dos elementos que compõem essa descrição deverá nos servir, simultaneamente, como um primeiro passo
para investigações posteriores em torno, por um lado, de uma
fenomenologia da crítica, e, por outro, de um diagnóstico de sua situação no tempo presente. Queremos, neste duplo movimento,
identificar as formas de manifestação da crítica, bem como seus
sentidos, a fim de articulá-los em torno a um diagnóstico da teoria crítica no tempo presente que é, por sua vez, um momento
de um futuro diagnóstico de época mais amplo.

Paradoxo da superestimação e dissolução da crítica
Consideramos, em primeiro lugar, que vivemos um aparente paradoxo da superestimação e dissolução da crítica. Crítica parece ter deixado - num movimento comum a muitas teorias, categorias e conceitos nativos do trabalho intelectual - o âmbito
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estritamente acadêmico, sendo apropriada pelo senso comum e
reassimilada, de forma transformada, pela academia.
Em primeiro lugar, a característica de superfície mais evidente na observação da crítica no século XXI é o seu alto grau
de consideração subjetiva, acompanhado de um emprego generalizado do termo, que entrou em definitivo, ao que parece, no
vocabulário corrente dos movimentos sociais, da linguagem
acadêmica e, mesmo, do exercício da cidadania e da liberdade
de opinião. O paradoxo reside em que, ao lado da suposta vitória do pensamento crítico na luta por auto-afirmar-se como método e/ou perspectiva de mundo, estabeleceu-se paralelamente
uma grande dificuldade de determiná-la no sentido filosófico
do termo, isto é, delimitar suas fronteiras e distingui-la em suas
qualidades. “Democratizando-se” a crítica, torna-se difícil estabelecer um critério de demarcação em relação ao que seria uma
“acriticidade”. Assim, de um ponto de vista lógico-formal,
torna-se problemático determinar a singularidade do modo de operar do pensamento crítico, o que é próprio do esforço de uma teoria
crítica: se a crítica se afirma como perspectiva em tudo e sobre
tudo, de maneira puramente adjetiva, é impossível determinála, esvaziando, com isso, a vitalidade e o conteúdo de uma teoria crítica. Afinal, o que quer dizer, hoje, fazer crítica e (coisa
bem diferente) fazer teoria crítica? O que significa ser crítico hoje
e (coisa igualmente bem diferente) ser teórico crítico?
Partindo de uma análise imanente do conceito de crítica
posto em circulação em seu estado prático, tornado hoje corriqueiro entre intelectuais acadêmicos e intelectuais coletivos, parece-nos que dele se conserva apenas uma dimensão negativa
que o reduziu a um adjetivo, ao passo que o privou dos elemen-
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tos necessários à elevada condição de conceito ou categoria, capaz de sustentar um método ou uma perspectiva teórica. É assim que o conceito de crítica em estado prático afastou a crítica do
seu campo semântico original e de sua proposta teórico-metodológica - ao menos se considerarmos suas referências mais clássicas,
a kantiana e a hegeliano-marxista, da Escola de Frankfurt -, conservando do conceito apenas o momento ou instante negativo,
e, ao mesmo tempo, vinculando-o a uma outra semântica que
lhe era, originalmente, estranha.
Na filosofia e nas ciências humanas e sociais, se pudermos
isolar as consequências mais imediatas desse fenômeno, o faríamos apontando, primeiro, para uma espécie de corrupção do
sentido de crítica, com amplas repercussões sobre a teoria e a
prática acadêmico-política; segundo, para uma forma de subjetivação do espírito crítico tornado pretensamente normativo, isto
é, a configuração de subjetividades orientadas por uma ideia
unidimensional de crítica, tomada como critério para formulação
de juízos sobre o homem e a sociedade. No primeiro caso, podemos falar em uma história do conceito de crítica, para indicar a
investigação acerca das mutações pelo qual passou recentemente o entendimento do conceito e sobre quais são as determinações histórico-sociais e político-culturais que subjazem essas
mutações. No segundo caso, temos uma história das formas de
subjetivação e de suas condições históricas e sociais, em que
emergem certas relações consigo mesmo e com os outros em
que aparece uma dominância, ao menos em certas classes e grupos sociais, de uma autoafirmação como “crítico”, estando a cidadania ou a individualidade afirmada pela atitude de denúncia, de desconfiança e de oposição, sejam elas quais forem.
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Ambas, uma história do conceito de crítica e uma história das
suas formas de subjetivação, que devem conciliar uma perspectiva
histórica com uma análise sistemática, configuram o primeiro
tópico de uma investigação a ser desenvolvida na segunda fase
do Cartografias da Crítica.
Esse fenômeno pode ser comparado, mas sem se identificar,
com a “dupla hermenêutica”, sobre o qual teorizou Anthony
Giddens, baseando-se na noção de “círculo hermenêutico” de
H. G. Gadamer, a fim de tratar do movimento pelo qual conceitos, categorias e teorias desenvolvidas no âmbito acadêmico
têm por base original as pressuposições de um “senso comum”
e, após criadas, são reapropriadas por ele, entrando no vocabulário corrente e tendo seu uso difundido. Independentemente
de estar próximo da concepção hermenêutica, o que importa é
que, no que concerne ao uso do conceito de crítica por um público mais amplo, o paradoxo da superestimação e da dissolução da
crítica tem características complexas de um ponto de vista social
e histórico. Em primeiro lugar, cumpre destacar que, pela centralidade que assume para toda a modernidade, a ideia de crítica não pode ser reduzida aos limites de um conceito, pois condensa todo um programa ou um projeto que se confunde, e até
mesmo molda, a modernidade. Como conceito-programa, ou
como marcador da Weltanschauung (visão de mundo) de toda
uma época histórica, é prudente considerar suas mutações semânticas com atenção aos processos sociológicos e históricos
nelas envolvidos. Ademais, mesmo nos casos aparentemente
mais insignificantes de dupla hermenêutica, há razões de fundo,
isto é, histórico-sociais, que condicionam as transições entre a esfera
teórica e o mundo da vida. É preciso, portanto, precisar esse primeiro fenômeno e apontar algumas direções interpretativas
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possíveis, identificando os processos históricos e sociológicos
mais gerais que lhe subjazem.

A hiperbolização da crise e a deflação teórica
Em segundo lugar, entendemos que há uma hiperbolização
da crise. A crer na quantidade de obras e autores que, contemporaneamente, versam sobre a crise nas mais diversas esferas
da vida social, entendida em sentido amplo, parece que nunca
houve tanta crise como agora. Se devemos aos pensadores modernos até o início do século XX (dentre, eles, claro, Edmund
Husserl), a ideia de crise da razão, certamente devemos àqueles
do século XXI a hiperbolização da ideia de crise, ampliada para
muito além da esfera da razão. Com efeito, deveríamos acrescentar à formulação sobre o século XXI como sendo o século da
superestimação da crítica, o adendo de que ele é, na mesma medida, o século da hiperbolização da crise.
Na tradição grega, como nos ensinou Koselleck, a ideia de
crise (krinos) nada tem de negativa: escolher, julgar, discernir,
debater são palavras ligadas à força do pensamento e, também,
à razão prática. Ela expressa a tomada de decisão de um magistrado diante de prós e contras; ou o momento decisivo em que
algo irá ser resolvido (o ápice de uma doença, por exemplo,
após o qual virá a saúde ou a morte). Na filosofia moderna, a
ideia de crise conserva, ainda, algo dessa dimensão etimológica
grega, onde há um momento afirmativo no processo da verdade; como em Hegel, em que se relaciona logicamente ao momento anterior da negatividade da contradição. Tal compreensão dialética da relação entre crítica e crise se mantém em Marx,
onde a negatividade da crise oferece em sua própria essência
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uma dimensão de superação da negatividade por uma nova positividade. Nesse sentido, Hegel e Marx estão mais próximos da
krisis grega do que do negativismo que assola a ideia de crise
em nosso tempo. Para eles, a contradição dialética deve ser “suprassumida”, e isso pertence, como se sabe, ao próprio entendimento objetivo do processo histórico. A dimensão negativa é
aqui, ainda, apenas um momento.
Inversamente, assumimos como hipótese a existência, hoje,
de um imaginário da crise permanente - fato que merece uma investigação sociológica mais detida. O paradoxo está no fato de
que essa crise hiperbólica atinge a própria ideia tradicional de
crise, que com isso deixa de ser um processo transitório para ser
um estado permanente, ampliado, plural e, mesmo, difuso e indefinido.
É preciso analisar se essa sensação de crise - um estado subjetivo
de crise permanente - está relacionada, e de quais formas, com
a existência efetiva de tal estado - um estado objetivo. Ironicamente, existe, no nosso entender, uma hiperinflação de diagnósticos de crise, que convive com uma deflação de teorias (históricosistemáticas) da crise, tais como aquelas presentes em Marx ou no
Habermas de Crise de Legitimidade do Capitalismo Tardio.
Na falta de diagnósticos histórico-sistemáticos da crise por
parte das ciências humanas e sociais, ocorre que ela se torna objeto em parte monopolizado pelas ciências econômicas, normalmente pouco críticas e de baixa densidade teórica. Sendo assim,
a circunstância exige que se eleve a crise à condição de objeto
interdisciplinar, confluindo os esforços da filosofia, da história,
da sociologia, da antropologia, da política, da ecologia e da própria economia.
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Além disso, a ausência de teorização histórico-sistemática
da crise possui implicações sobre a percepção do tempo histórico e da vida social, com consequências efetivas, tais como o
aprisionamento no presente decorrente da impossibilidade de
vislumbre de um horizonte de possibilidades; ou, inversamente, a construção de imaginários utópicos sem lastros no “deserto do real”. Tendo em vista que toda teoria crítica é indissociavelmente empírica e normativa, mediadora que é entre a metafísica e a pesquisa social-científica (para falar como Horkheimer), consideramos que ela é capaz de instaurar, de forma não
idealista, um diagnóstico que mantenha o momento de uma
utopia positiva.
Deste cenário, impõe-se, para nós, dois desafios. Antes de
tudo, uma investigação sobre a origem da ideia de crise na modernidade e da sua hiperbolização na contemporaneidade, em
que a negatividade se fez inerente e dominante ao conceito; e,
paralelamente, o esforço, teórico-crítico, de investigação das teorias da crise, modernas e contemporâneas.
Infelizmente, cremos que, no momento, há muito mais diagnósticos de crise do que teorias da crise. Dos diagnósticos existentes, é constante a percepção de que se tornou um estado permanente, não só disseminado, como também cada vez mais estendido no tempo e no espaço. Assim, a crise se torna parte constitutiva da sensibilidade histórica contemporânea, amplamente
encontrada em uma série de diagnósticos, como o de “sociedade líquida” de Zygmunt Bauman, o de aceleração social de
Hartmut Rosa ou, mais afim com o que chamamos “imaginário
da crise”, a ideia de “crise do imaginário moderno” de Cornelius Castoriadis. Em alguns casos, como na questão ambien-
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tal, autores como Bruno Latour chegam mesmo a recusar a validade do conceito de crise, preferindo falar em catástrofe e apocalipse, tendo em vista que a crise envolveria, no estado crítico,
a possibilidade de uma reversão do quadro à normalidade, ao
passo que o “advento de Gaia” em curso seria, para ele, de tal
monta que já estaríamos em ruptura com o mundo anterior, ingressando em processos irreversíveis, imprevisíveis e catastróficos.

Dissociação entre crítica e crise
À hiperbolização da crise, deve-se acrescentar uma outra determinação que nos parece fundamental, porque idiossincrática: as crises efetivamente existentes deixaram, como no passado,
de se associarem a uma situação crítica apelando a um diagnóstico
crítico em pensamento, tornando-se, portanto, em certo sentido,
acríticas. Trata-se, neste caso, de uma dissociação entre crítica e
crise.
Como já ficou evidente pelo que dissemos anteriormente,
crítica e crise estão intimamente relacionadas. Como nos diz
Koselleck, a primeira aproximação é semântica: ambas saíram
de Krino (“escolher”, “separar”, “distinguir”, “discernir”; mas
também “julgar”, “pronunciar”, “decidir”). Crise e crítica nascem, pois, juntas, na medida em que pensar ou raciocinar põe
em jogo discernir mas também julgar, separar mas também sentenciar. A experiência intelectual até a modernidade foi a de que
a crítica sempre instancia a crise: todo momento de crise é acompanhado por um momento de crítica, que põe em jogo a semântica citada, tendo por objeto o período imediatamente anterior
àquele em que se instala a crise. Com efeito, a crítica conserva,
em primeiro lugar, um sentido histórico de comparação. Ocorre
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que, contemporaneamente, crítica e crise dissociam-se cada vez
mais, em um movimento que assemelha-se a uma tendência,
dada a sua regularidade e extensão.
Tal como o entendemos, esse fenômeno pode estar associado, em primeiro lugar, a uma mudança no regime de historicidade experimentada contemporaneamente. A categoria de regime de historicidade remete à obra de François Hartog, pelo
que designa formas específicas de experiência do tempo. Estamos sugerindo que houve uma transformação na experiência
do tempo histórico, da qual o próprio Hartog nos dá alguns testemunhos, que pode nos ajudar a compreender e explicar melhor o fenômeno da dissociação entre crítica e crise. Fundamentalmente, a sua tese de que as sociedades ocidentais presenciaram, no decorrer do século XX, uma progressiva cisão com o
regime moderno de historicidade, com a configuração de um
regime presentista de historicidade, por meio da elevação da dimensão do presente acima do passado e também do futuro,
pode ter grandes consequências para pensarmos as relações entre crítica e crise contemporaneamente.
Se Hartog nos fornece uma chave categorial importante
pela qual podemos enquadrar o fenômeno analisado em sua determinação temporal, Hannah Arendt nos oferece alguns outros
elementos pelos quais podemos aprofundar a nossa caracterização e compreensão do mesmo fenômeno. Sobretudo, interessam-nos as ideias desenvolvidas por Arendt em seu ensaio The
gap between past and future. Nele, Arendt chama a atenção para a
inapreensibilidade do presente e para o fato inédito de que o
homem não mais domina o seu passado e o seu futuro. A dupla
circunstância arendtiana da inapreensibilidade do presente e a
perda, pelo homem, do (pretenso) poder que outrora possuía
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sobre o passado e o futuro, relaciona-se diretamente à mudança
no regime de historicidade de que fala Hartog.
Essas consequências da mudança no regime de historicidade, podemos associá-las, em parte, ao cansaço dos modelos,
categorias e conceitos construídos pela crítica em momentos de
crise séculos atrás. A singularidade desse fato reside em que
esse esgotamento toma a forma de uma desconexão com a tradição, por um lado, e da obnubilação do horizonte utópico, por
outro. De tal maneira a situação se apresenta, que não é mais
possível encontrar pronta no passado, na tradição, a orientação
necessária para pensarmos criticamente a crise que sobre nós se
abate: há um gap que separa o presente de todo o passado, ao
mesmo tempo em que nos vemos aprisionados em um presente
sem horizonte utópico possível.
O que estamos chamando de dissociação entre crítica e crise
pode ser entendida, parcialmente, nesse quadro de referências:
o gap entre passado, presente e futuro oblitera a crítica, na medida em que não pode haver krino sem a referência ao passado
e ao futuro. A tarefa do crítico, neste sentido, pode ser vista
como sendo de um tradutor, um hermeneuta, que trabalharia
para superar o gap por meio de uma recuperação da historicidade e da “projetabilidade” da experiência humana, visando o
seu reenlaçamento significativo em uma unidade orientadora
para a práxis.
A discussão sobre o tempo histórico se dá no nível da filosofia da história e nos ajuda a pensar as determinações histórico-filosóficos da dissociação entre crítica e crise. Por outro
lado, a dinâmica que assumem, a partir daqui, as relações entre
crítica e crise podem ser melhor caracterizadas, de outra maneira, de modo sincrônico.
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As formas da crítica e as formas da crise parecem hoje caminhar em lados opostos num processo de dissociação, que poderíamos caracterizar, nos termos do jovem Marx da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, como uma oposição entre abstrato e
concreto. Talvez pela primeira vez na história intelectual do
Ocidente moderno, crise e crítica (racional) se separaram - e a
crise se tornou algo, aparentemente, externo à razão. Essa condição de externalidade tem a ver com a inapreensibilidade diagnosticada por Arendt. Aventamos a hipótese de que, enquanto a crise se torna cada vez mais concreta e inapreensível
pelo pensamento, a crítica se torna cada vez mais abstrata e incapaz de tornar pensado a concretude da crise.
Os elementos histórico-filosóficos relativos à singularidade
do tempo histórico, e os sociológicos relativos à dinâmica entre
abstrato e concreto assinalados, devem ser aprofundados como
hipóteses para uma melhor compreensão do fenômeno da dissociação. Além disso, é preciso ter claro que eles não esgotam as
determinações do fenômeno referido. É importante ressaltar
que a dissociação entre crise e crítica apela a uma reflexão mais
ampla que considere outras variáveis e hipóteses.
Por exemplo, podemos nos indagar: será que ela se deve a
um aumento da própria diferenciação e complexidade social,
cujo resultado seria uma impossibilidade de apreensão da “concretude factual” ou das “autopoiesis dos subsistemas autônomos”, desprovidas então de sentido global e, por isso, apreensíveis somente por partes, de forma sempre insuficiente e, talvez,
tarde demais? Neste caso, estaríamos em um momento histórico
em que seria impossível continuar a realizar uma teoria crítica
na esteira da tradição hegeliano-marxista, dependente que ela é
de um processo de totalização conceitual. Se isso proceder, o
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máximo possível estaria em teorias de “médio alcance” de crises
particulares, para recorrermos à terminologia de Robert Merton; e o mínimo possível estaria na resignação de um Niklas Luhmann, abandonando, com regozijo, a pretensão de teoria da
crise e de pensamento crítico, vistos como peças de museu advindas do “veterohumanismo europeu”.
Por outro lado, podemos nos indagar se a “deflação teórica”
não corresponderia, na verdade, às seduções do velho positivismo, que impõe, como se fosse da natureza das coisas, um
luto do pensamento conceitual e uma adesão anti-intelectualista
ao factual, confundindo o empirismo abstrato com a concretude
do pensar. Neste caso, estaríamos diante de um “velho diabo”
já muito bem analisado na tradição crítica, como vemos no Teoria tradicional e teoria crítica de Max Horkheimer, quando se estabeleceu como objetivo teórico fundamental a crítica históricosistemática do positivismo, do tecnocratismo e do decisionismo,
que se fundam em uma ilusão cientificista sobre a natureza do
conhecimento e da ação.
Se essa hipótese estiver correta, não se trataria de abandonar o projeto de uma teoria da crise que apreendesse, em um
“concreto pensado”, o conjunto do processo social-histórico,
mas sim de recuperar tal pretensão teórica por outras vias, liberadas das ingenuidades do hegeliano-marxismo clássico e do
eurocentrismo; pretensão que é, claro, atacada desde sempre
pela moeda falsa de um “realismo” empirista ou político; “realismo” que ganha novo fôlego com as seduções presentes nos
votos de humildade dos desconstrutivismos, em suas recusas
de grandes narrativas e em suas lutas contra pretensões de universalismo.
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Portanto, propomos refletir se as crises se tornam cada vez
mais impensáveis por causa da própria natureza do processo
(tanto diacrônica quanto sincronicamente falando), ou se o trabalho intelectual se fechou, nas últimas décadas, entre antiquarismos conceituais, apegos a fatos disciplinares e aversões ao
sistemático, tornando-nos desinteressados ou incapazes de estudar e pensar os “fatos sociais totais”. As exceções à regra servem de guia, como aquelas presentes, dentre outros, nas “gerações frankfurtianas” e na “vertente francesa de crítica”, ambas
voltadas a realizar um pensamento de conjunto sobre o tempo
que articule a atitude crítica, o diagnóstico da crise e a práxis
transformadora.

Fins da crítica: entre emancipação, autonomia, autodeterminação e autenticidade
Parece-nos, hoje, que o pensamento contemporâneo ainda
lida com as tensões legadas pela filosofia moderna. Como já dissemos e repisaremos mais à frente, a teoria crítica está associada, histórica e sistematicamente, a ideais normativos. Normalmente, a palavra que sintetiza o horizonte é a de emancipação.
Todavia, em torno dela existe um complexo semântico mais amplo. Na tradição alemã, a crítica aparece como o caminho para
a maturidade, do homem individual e da humanidade genérica,
entendida como autonomia moral e política. É assim que, a partir de Kant, a ideia de emancipação está orientada por um ideal
moral de autonomia de um indivíduo orientando-se racionalmente na vida privada e na esfera pública; por sua vez, tanto
Hegel quanto Marx desenvolve (no caso de Marx, na esteira de
Rousseau) a ideia de uma liberdade efetiva, ou emancipação hu-
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mana, somente realizável em um Estado racional capaz de superar as antinomias modernas pela síntese entre autonomia individual e autodeterminação coletiva.
De forma paralela às duas vias, e às vezes se confundindo
com uma ou outra, constituiu-se, desde Herder e da geração de
1780 (Goethe, Schiller, Hegel, Schelling, Hölderlin etc.) até meados do século XIX (Kierkegaard e, em certa medida, Nietzsche), toda uma concepção de mundo fundada em outro ideal: o
de autenticidade. Inspirado, normalmente, na Antiguidade clássica, em Spinoza, no protestantismo e/ou em Rousseau, ele teve
como momento determinante o expressivismo alemão (do qual
a estética de Schiller ofereceu um modelo clássico de crítica filosófica da modernidade).
Após o refluxo do romantismo, desde meados do século
XIX, tendem a predominar as vias da autonomia moral e da
emancipação humana, muito embora os ideais expressivistas jamais deixaram de estar presentes nas reivindicações individuais e nos movimentos políticos e culturais. Contudo, a partir do
último quarto do século XX até este início do XXI, o ideal de
autenticidade teve forte ascendência, sobretudo a partir da revolução cultural de 1968, ao passo que entraram em declínio
quase inevitável, com o esvaziamento da tradição revolucionária, o ideal de emancipação humana, e com o declínio do público, o ideal de autonomia republicana. Com isso, temos, de
um lado, uma forte posição, comum na esquerda, em prol da
autenticidade dos indivíduos, que é dificilmente compatibilizada
com a tradição kantiana, ou para falar em geral, com um universalismo para além da negatividade de uma crítica social contra as formas de heteronomias socialmente impostas; de outro
lado, há uma posição, igualmente individualista, centrada em
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uma autodeterminação negativa de um indivíduo reduzido aos
interesses e gozos, bem ao molde do que o marxismo clássico
chamaria de “individualidade burguesa”, incapaz que o é de
pensar para além da racionalidade instrumental. Este tipo de
liberdade utilitarista perde de vista a dimensão da autenticidade das formas de vida, curto-circuitando a reflexão ética, estética e existencial sobre a vida boa e as formas comunitárias de
vida compartilhada. Não por acaso ele recai facilmente em um
ultra-liberalismo ou anarquismo libertário de direita, que não
deixa de ter cumplicidades com o desconstrutivismo de esquerda.
Ambos dependem e fomentam um processo de fragmentação social em curso, ao mesmo tempo individual, social e intelectual, desfazendo-se laços morais e políticos e desencadeando
um conflito (senão guerra) de todos contra todos; por isso, longe
de excluir, o hiperindividualismo contemporâneo, utilitarista
ou autenticista, tende a conduzir ao seu oposto, a saber, uma
fuga de si mesmo e uma entrega desesperada a formas autoritárias de identidade coletiva, com o que surgem tradicionalismos e seitas místicas e religiosas dos mais diversos tipos, assim
como uma expectativa de Estado policial e de controle permanente por parte de indivíduos temorosos e impotentes.
Portanto, formulamos aqui mais um aparente paradoxo, a
saber, o de que o ideal de autodeterminação individual, quando
amplamente difundido, possível e desejado, acaba por entrar
em uma destruição de sua própria condição de realização. Caso
sigamos os pensamentos de Arendt e Gauchet, podemos identificar aí uma diferença essencial entre a liberdade individual e
a organização política da liberdade; de tal modo que a liberação
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(positiva e desejada) dos indivíduos não se confunde com a organização de uma sociedade política, podendo chegar, até
mesmo, à dissolução (subjetiva e objetiva) de uma experiência
de liberdade individual.
De passagem, vale notar que uma resposta a tal crise possa
ser buscada, talvez, em um retorno atualizado às propostas intelectuais, culturais, filosóficas e políticas do expressivismo alemão, de forma a dar à crítica a radicalidade de uma síntese superior e dar ao marxismo aquilo que em grande parte se lhe tornou impensável, a saber, a dimensão estética e existencial, tematizada por Marx nos Manuscritos de Paris, mas nem sempre
valorizada por parte da tradição (com exceções, como a de
Lukács de História e Consciência de Classe, de Adorno, de Ernst
Bloch, etc.). Ao buscar uma síntese entre a autonomia kantiana
e a expressividade romântica, os projetos existenciais e políticos
da passagem do século XVIII ao XIX possuem um potencial de
significações a ser explorado para a realização de uma crítica do
presente em busca de uma resposta ontológica, epistemológica
e antropológica à nossa crise.

Linhas de análise das transformações da crítica
Fizemos o diagnóstico das transformações, mas não tratamos ainda das razões pelas quais elas ocorreram. Isso só pode
ser feito aqui a título de hipótese. Propomos que as transformações do conceito de crítica, em meados do século XX, estão associadas a várias mudanças históricas, que serão investigadas,
aos poucos, em nosso projeto. Grosso modo, podemos elencar
três linhas: primeiro, na história do pensamento de esquerda;
segundo, nas transformações, ao mesmo tempo econômicas e
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culturais, das sociedades ocidentais modernas; terceiro, no âmbito educacional, sobretudo com a crise da universidade e as dinâmicas intelectuais. Para sinalizar ao leitor como as pensamos,
falamos aqui, de passagem, sobre cada uma:
A. No plano mais intelectual, houve uma reconfiguração das
relações entre teoria e práxis, que tem como marcos, a nosso ver,
as mudanças paradigmáticas no pensamento da esquerda no século XX - primeiramente a dos anos 20, bem expressa nas reflexões da primeira geração da Escola de Frankfurt e, posteriormente, a de maio de 68. A perda da unidade entre teoria e práxis
ocorrida no próprio processo histórico - sinalizada pelos destinos da Revolução Russa, pela ascensão do fascismo e pela formação da indústria cultural - foi expressa, intelectualmente, no
pessimismo frankfurtiano em relação a uma atividade teórica
orientada para a transformação da realidade - aquilo que, em
Marx, seria a práxis crítico-revolucionária -; desta forma, a teoria crítica já tende, desde o início, a dar centralidade ao momento do negativo - é o caso da dissolução da “razão objetiva”
de M. Horkheimer, da “dialética negativa” de Th. Adorno e da
arte como oposição de H. Marcuse. Posteriormente, a Revolução
Cultural dos anos 1968 pode ser lida como um esforço de recriação dos vínculos entre teoria e práxis perdidos nos anos 20, mas
a forma pela qual a “crítica social” e “crítica artística” se dissociaram relativamente e o modo como a última foi assimilada
pelo capitalismo fizeram com que, na passagem do século, a
própria crítica social fosse posta em xeque, ao passo que a crítica
em nome da autenticidade se dissemina. Trata-se pois de uma
peça em dois atos, para cuja solução concorreram uma série de
elementos e processos sociais e históricos que Luc Boltanski &
Eve Chiapello analisam com acuidade no seu O novo espírito do
capitalismo (1999).
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B. Em segundo lugar, temos as transformações sociológicas
e econômicas do final do século XX e suas repercussões sobre o
pensamento, a subjetividade e a cultura. Há várias formas de
serem interpretadas em um sentido pertinente para nossas investigações. Alguns autores centram mais sua compreensão sobre as mudanças no capitalismo, tal como encontramos nas teses do “novo espírito do capitalismo” (Boltanski & Chiapello) e
de uma “sociedade da insignificância” (Cornelius Castoriadis);
e outros focam sobre as mutações das democracias, como as teses de uma “democracia negativa” (Pierre Rosanvallon) e da politização dos direitos do homem e do recalcamento do político
(Marcel Gauchet).
C. Em terceiro lugar, há a dinâmica das próprias instituições
intelectuais, com a crise da sinecura acadêmica, de sua forma e
conteúdo. Essa dimensão remete-nos à crise das humanidades
acerca da qual alguma coisa tem sido dita por importantes intelectuais europeus contemporâneos, como Hans U. Gumbrecht.
É preciso determinar, em primeiro lugar, em que medida o paradoxo da hiperbolização da crítica relaciona-se com a crise das
humanidades.
Responder a isso é procurar pelas conexões entre a formação da universidade moderna, o projeto crítico iluminista e suas
vicissitudes desde os inícios do século XIX, com a formação do
ideal universitário alemão, até os finais do século XX, em que
não apenas o sistema universitário de ensino e pesquisa, mas a
própria ideia de universidade, estão em crise.1

Esta última linha é central para o Ateliê de Humanidades, porque lhe dá sua
razão de existência; nós a investigamos no Plano de convergência Entre humanismo, pragmatismo e complexidade: educação, cultura e trabalho no século XXI.
1
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Elementos histórico-sistemáticos para uma cartografia da(s) teoria(s) crítica(s)
Estamos, desde o início, em busca do estabelecimento de
critérios sobre o mínimo necessário para que haja uma teoria
crítica. Afinal, não é possível realizar um projeto cartográfico
sobre a crítica dispensando-se de um esclarecimento conceitual,
ao mesmo tempo histórico e sistemático, do que ela é.
Certamente, não podemos realizar uma definição final em
fases iniciais, pois estamos a fazer uma cartografia que, partindo
de uma abertura a distintas tradições intelectuais, recusa quaisquer definições dogmáticas - encasteladas em uma tradição específica - sobre a única e exclusiva forma de teoria crítica. Contudo, mesmo que estejamos abertos a revisões, acreditamos que
podemos apresentar um campo de problemas, uma agenda articulada de pesquisa e uma sistemática elementar que subjazem
a qualquer projeto teórico-crítico.

Linhas prioritárias de investigação
Como já dissemos, optamos por diminuir o escopo do Cartografias, reduzindo, para tanto, a amplitude das constelações
intelectuais enumeradas no projeto original; mas não se trata de
uma redução pura e simplesmente, pois há também mudanças
de rumos com o surgimento de novos horizontes, como fica evidente quando sintetizamos nosso segundo ciclo nas seguintes
linhas prioritárias:
(1) um aprofundamento do trabalho de uma fenomenologia da
crítica e de sua situação no tempo presente, que está articulado
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com um esforço de pensar e teorizar as mutações e as crises contemporâneas;
(2) uma investigação de longa duração do conceito de “crítica” e
de seu correlato “crise”, na sua relação com a formação das sociedades e das subjetividades modernas, buscando entender como
o próprio “projeto da modernidade” se associa a um “programa
de crítica” vinculado a um ideal de emancipação polissêmico e
ambivalente, individual e social, expressivo, moral e político;
(3) um estudo histórico-sistemático dos elementos fundamentais
de uma teoria crítica, centrando-se atenção em uma genealogia
da teoria crítica alemã, mas cartografando também, dentro do
possível (com fins sobretudo de extensão universitária), o que há
de contemporâneo vinculado à tradição da Escola de Frankfurt;
(4) uma genealogia e cartografia daquela que denominamos, no
projeto original, de “vertente francesa de pensamento crítico”, realizando, simultaneamente, uma comparação com a teoria crítica
frankfurtiana;
(5) e os primeiros passos de uma investigação sobre o pensamento crítico no Brasil e na América Latina, tanto a recepção das
tradições de teoria crítica, sobretudo a alemã, como também as
iniciativas de pesquisa crítica concebidas e levadas a termo em
nossa tradição, incluindo o chamado pensamento “pós-colonial”.

No que toca ao presente projeto, importa-nos tratar rapidamente de alguns desdobramentos internos existentes às linhas
(1) e (2); isso porque eles fornecem a possibilidade de um enquadramento histórico e sistemático das questões.
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Crítica e crise: o fio genealógico
De uma perspectiva histórica, no fio do diagnóstico acima a
respeito da situação da crítica no tempo presente, buscamos reconstruir a origem e as transformações dos conceitos (e das teorias) de crítica e de crise. Isso será feito tendo em vista o fato de
que crítica e crise não são meros conceitos ou teorias, mas sim
experiências que se confundem com o próprio projeto moderno
em geral. A modernidade é quase inteiramente identificada
com um programa de crítica e uma experiência (subjetiva e objetiva) de crise.
Se estamos diante da questão do que é a crítica e o que faz
de uma crítica, teoria, e de uma teoria, crítica, é fundamental
uma reconstrução histórica da problemática na modernidade,
tanto em si mesma quanto na autocompreensão que dela tiveram os modernos. Para tanto, cabe-nos um esforço de conectar
a crítica no sentido do Esclarecimento com a crítica nascida da
crítica das Luzes, realizada no século XIX, principalmente pelo
expressivismo alemão, mas também pelos pensamentos conservador, liberal e socialista.
Contudo, antes disso, a título de propedêutica ou de estratégia heurística, é necessária uma perspectiva de longa duração,
em busca de um esclarecimento histórico-conceitual do campo
semântico em torno do qual gravitam os problemas.
Evidentemente, a obra de referência que inspira e orienta tal
investigação é o clássico, já aludido aqui em duas passagens,
Crítica e Crise, de Reinhart Koselleck, onde é restituída a trajetó-
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ria do conceito desde a Antiguidade Clássica até o mundo moderno.2 Com ele, temos acesso à história conceitual presente no
francês, no inglês e no alemão, todos eles oriundos da palavra
grega kriné; mas, infelizmente, ainda estamos à espera de uma
complementação da pesquisa pela reconstrução na língua portuguesa. O historiador nos mostrou, especialmente, que crítica
e crise estão associadas etimologicamente, sendo que somente
na modernidade cultural e política foi realizada a separação entre uma crítica subjetiva e uma crise objetiva.
Neste processo histórico-cultural, a teoria da revolução de
Rousseau, o idealismo alemão e, especialmente, a filosofia de
Kant foram, para ele, um momento decisivo, pelo qual a crítica
se subjetivou, moral e esteticamente, como oposição àquilo que
era tido como ilegítimo na ordem política. Não temos o interesse de acompanhar o autor em todos os passos de sua história,
pois sua concepção política, bem próxima daquela de Carl Schmitt, nos parece inconciliável com quaisquer pretensões de uma
teoria crítica. De todo modo, caso articulemos o trabalho de R.
Koselleck com aqueles, mais próximos a nós, de E. Cassirer, H.
G. Gadamer, J. Habermas, H. Arendt e M. Gauchet (para só
mencionar os mais importantes) adquirimos um importante
ponto de partida para o esforço de genealogia do pensamento
crítico na modernidade.
Neste sentido, um ponto que nos parece consensual é a importância da filosofia crítica de Kant, que podemos ver como
Nós nos orientamos, em primeiro lugar, em: KOSELLECK, Reinhart (1959).
Crítica e Crise. Rio de Janeiro, Eduerj e Contraponto, 1999. A pesquisa etimológica da palavra crítica em sua articulação e dissociação à de crise é apresentada no capítulo II, ìtem V, notas 151, 155, 171 e 184. Consultamos também: KOSELLECK, Reinhart. (1972) Crisis. Journal of the History of Ideas. Vol.
67, no 2 (apr. 2006), p.357-400.
2
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uma fonte de grande parte do pensamento crítico moderno e
contemporâneo. Se, no primeiro projeto do Cartografias, situamos as mais diversas constelações intelectuais de crítica em relação a Marx, como sendo pró-, neo-, anti- ou meta-marxistas,
na nossa segunda fase optamos por recuar dois passos. São dois
passos porque não recuamos apenas a Hegel, o que é um procedimento comum dentro da teoria crítica, mas sim a Kant.
Este movimento de retornar a Kant o eixo articulador do
pensamento crítico moderno possui, evidentemente, precedentes excelentes. De certa forma, foi isso que Habermas fez (e Apel
também), desde meados dos anos 1960 e, principalmente, dos
1970, em seu projeto reconstrutivo e normativo. Mas não realizamos este movimento a Kant com o mesmo intuito de Habermas, pois, no momento, nossa preocupação é mais histórica do
que sistemática; dizendo melhor, acessamos a sistemática pela
história, diferentemente de Habermas, que optou, com a virada
pragmático-linguística, por reconstruir as problemáticas de
forma cada vez mais sistemática, afastando-se com isso do esforço historiográfico existente anteriormente em Mudança estrutural na esfera pública e em Teoria e Práxis.
No contexto do presente projeto, importa-nos assinalar, brevemente, que, com Kant, forma-se um paradigma de criticidade
que se opõe, simultaneamente, ao dogmatismo despótico e ao
ceticismo indiferentista. Como se sabe ad nauseam, a filosofia crítica se constrói pela imagem de um “tribunal da razão”, fazendo
com que a tradição racionalista, nascida de Descartes, adquirisse uma outra forma de colocar as questões e de proceder com
elas. Ao perguntar-se sobre as condições de possibilidade do
pensar e do agir, Kant chega à circunscrição dos limites do entendimento na experiência e à orientação da razão à liberdade;
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e, desde então, consuma-se o ideal do Esclarecimento em uma
sistematização da autocompreensão da modernidade como a
“época da crítica”:
A nossa época é a época da crítica, à qual tudo tem que submeter-se. A
religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem
igualmente subtrair-se a ela. Mas então suscitam contra elas injustificadas suspeitas e não podem aspirar sincero respeito, que a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público exame.3

O “modo de pensar rigoroso” elaborado por Kant, ao
mesmo tempo dubitativo, crítico e legitimador, será uma fonte
a partir da qual fluem distintas vertentes de pensamento crítico,
seja para acompanhá-lo, seja para opor-se a ele, às vezes fazendo meras correções, outras vezes em oposição feroz.
O supracitado expressivismo alemão se definirá, em larga
medida, em sua relação com a obra kantiana. Sabemos que a
concepção kantiana de crítica da razão é bem diferente daquela
de seus sucessores, hegelianos ou não. Com a consciência histórica e o historicismo do século XIX, a razão tende a perder sua
transcendentalidade e se torna histórica. O método transcendental, pautado por uma autorreflexão em que os princípios, os
conceitos e as categorias do pensamento são sistematicamente
deduzidos de uma razão vista como sistema acabado e totalizante, é questionado pela ascensão das filosofias da história e,
principalmente, pela formação das ciências históricas e sociais.
Mas as dualidades e as distinções kantianas serão os termos em
torno dos quais o pensamento crítico se definirá, por ou contra:
existência ou não de distinção entre o transcendental e empí-

KANT, Immanuel. (1767) 1o prefácio à Crítica da razão pura. In: KANT, I.
Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1985, Nota. p. 5.
3
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rico, entre o fenomênico e o numênico; a questão da relação entre o determinismo e a liberdade; as distinções e as relações entre a epistemologia, a moral e a estética; a diferenciação entre
filosofia teórica e filosofia prática (e, no tocante à prática, entre
técnica e prática, entre agir teleológico e agir moral); a questão
do que pode a faculdade de julgar, como mediadora entre teoria
e prática, e do seu “papel crítico”, por assim dizer; o problema
dos fins e da possibilidade de um juízo teleológico da natureza;
a concepção do Esclarecimento e do papel público da razão etc.
Neste sentido, é interessante notar que, em O Governo de Si
e dos Outros (1983), Foucault identifica na filosofia kantiana a
fonte de duas vias de filosofia crítica: a analítica da verdade e a
ontologia do presente. Seguindo-o, podemos então ver, de um
lado, saída sobretudo da Crítica da Razão Pura, uma analítica da
verdade, que será a fonte da larga tradição da filosofia analítica
anglo-saxônica, que dificilmente se poderia dizer que é uma teoria crítica; e de outro lado, saídas da Crítica da Razão Prática, da
Crítica da Faculdade de Julgar e, sobretudo, dos textos de filosofia
da história e política, nascem as distintas variantes do que podemos denominar de teorias críticas, que colocam as questões sobre o que é o Esclarecimento e o que é a Revolução, orientando
o pensamento para uma ontologia do tempo presente a partir
da qual o próprio pensamento define a si mesmo. A conclusão
de Foucault possui, assim, um valor heurístico para nossa cartografia:
é preciso optar ou por uma filosofia crítica que se apresentará como uma
filosofia da verdade em geral, ou por um pensamento crítico que tomará
a forma de uma ontologia de nós mesmos, de uma ontologia da atualidade. E é essa forma de filosofia que, de Hegel à Escola de Frankfurt,
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passando por Nietzsche, Max Weber, etc., fundou uma forma de reflexão, a que eu me vinculo na medida em que posso.4

Muito embora não possamos fazer uma distinção rígida entre as duas tradições, tendo em vista que autores como um Habermas e um Ricouer se esforçaram, com felicidade, a sintetizálas, essa citação de Foucault sinaliza adequadamente no sentido
que queremos: o de uma pluralidade de vertentes de teoria críticas fluindo da obra de Kant, sem filiá-las, assim, diretamente
seja à leitura marxista de Hegel, seja à hegeliana de Marx. De
forma bem interessante, a teoria crítica, para Foucault, se define
por ser uma ontologia do presente, ou seja, um pensar sobre a
atualidade que é, igualmente, uma definição da própria possibilidade de pensá-la. Sentimo-nos bem próximos deste tipo de
definição, com a ressalva, contudo, de que ela é insuficiente
para estabelecer o que é uma teoria crítica. Para isso, são necessários outros elementos sistemáticos a considerar, dos quais tratamos agora.

Atributos sistemáticos de uma teoria crítica
Quando tratamos dos atributos sistemáticos de uma teoria
crítica, não podemos negar um fato: a tradição frankfurtiana nos
serve de referência primeira, pois ela soube estabelecê-los de
forma radical, desde o ensaio inaugural de Horkheimer e das
contribuições de Adorno e Benjamin até a grande obra de Habermas, com suas repercussões sobre o pensamento crítico contemporâneo.

FOUCAULT, Michel. (1982-1983) O governo de si e dos outros. São Paulo:
Martins Fontes, 2001. p. 21-22.
4
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Nem toda teoria crítica será hegeliano-marxista; mas assumimos, de partida, que toda teoria terá que articular certas problemáticas que foram formuladas sistematicamente, pela primeira vez, no interior dessa tradição.
1. Em primeiro lugar, como já dissemos anteriormente, toda
teoria crítica tem que fundamentar racionalmente a sua própria
atividade. Parece-nos que tal fato deveria ser tido por evidente,
mas é muito comum mergulhar nos mares da crítica sem quaisquer preocupações com boias, bússolas e princípios de navegação.
Hoje em dia, como dissemos, precipitar-se voluntariamente
na crítica parece a norma. Mas é a autofundamentação da crítica
que distingue a teoria crítica das demais pretensões ingênuas de
criticidade. Uma crítica que não reflete sobre suas condições de
possibilidade e sobre a natureza de seus princípios de pensamento, de seu sistema conceitual, de suas categorias e suas premissas teóricas não possui legitimidade em suas pretensões de
verdade. Uma teoria crítica somente é possível caso a crítica
seja, igualmente, autocrítica, e caso ela tenha compromisso com
a busca de verdade e com a fundamentação racional de sua normatividade.
Não é outra a razão pela qual a filosofia crítica kantiana
deve ser entendida como uma fonte comumente compartilhada
de todo pensamento crítico moderno. Todavia, há algo na teoria
crítica que a distingue daquela forma de crítica empenhada na
tradição filosófica e que, portanto, a distingue de uma “mera”
filosofia. Isso nos conduz a um segundo atributo, que é o nó
górdio de toda e qualquer teoria crítica: o da relação entre teoria
e práxis.
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2. Aqui, nos deparamos com o desafio posto pela tradição
marxista; caso se queira superar suas resoluções, é preciso entender o quanto que o materialismo histórico buscou responder
a formulações que são, efetivamente, radicais (no sentido de ir
à raiz da questão). Neste sentido, o debate de Marx com o idealismo alemão e com o materialismo “empirista” de Feuerbach é
incontornável, pois a teoria crítica se constitui pela tentativa de
resolver o problema da mediação entre teoria e práxis. Pode-se e
deve-se tentar dar uma solução não-marxista ou meta-marxista
à questão, recorrendo, por exemplo, à ajuda de Aristóteles, de
Kant, de Hegel, de Husserl, de Heidegger, de Arendt, do pragmatismo americano, de Mauss, da filosofia da linguagem etc.;
de todo modo, a questão está necessariamente posta. Para se dar
conta disso, basta acompanhar a trajetória de Habermas desde
finais de 1950 até a Teoria do agir comunicativo; boa ou não, a formulação habermasiana tem por eixo tal questão, buscando livrar-se de sua formulação epistemológica e subjetivante pela
passagem a um paradigma comunicativo.
É na forma pela qual se articula e medeia a relação entre
teoria e práxis que distinguimos o que é uma teoria crítica do
que ela não é. Eis os ensinamentos inaugurais presentes nos ensaios de Horkheimer nos anos 1930, tanto o Teoria tradicional e
teoria crítica, quanto sobre o materialismo e a metafísica. Por
meio deles, chegamos a dois corolários. Em primeiro lugar,
como já dissemos acima, toda teoria crítica precisa pensar seu
próprio tempo, ser uma “ontologia de nosso tempo”. Articulando-se reflexivamente à práxis histórica e se guiando por um
interesse emancipatório que se opõe à dominação, toda teoria
crítica acaba por implicar, ao mesmo tempo, uma teoria da crise
e uma teoria do processo de sua superação.
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Em segundo lugar, exigindo os chamados “diagnósticos do
presente”, o esforço teórico-crítico depende de uma interpretação de conjunto (apelando ou não à categoria de totalidade). Já
assumimos tal posição quando falamos sobre a dissociação existente hoje entre crise e crítica. Contrários a isso, defendemos,
como ponto de partida, seguir a intuição existente no projeto
original da Escola de Frankfurt: o de um materialismo interdisciplinar. Com isso, afirmamos que toda teoria crítica tem que articular, de algum modo, a reflexão filosófica com a pesquisa empírica interdisciplinar; mais ainda, afirmamos que a teoria crítica tem que enveredar seus esforços de diagnóstico do tempo
por meio de uma integração, empírico-teórica, defendida por
Horkheimer e seguida por Habermas e Honneth, entre no mínimo três dimensões e suas respectivas disciplinas: a teoria da
cultura, proporcionada, tradicionalmente, pela filosofia e análise da cultura, mas também, hoje, pela antropologia e a sociologia; a teoria do capitalismo, proporcionada, tradicionalmente,
pela economia política e o marxismo, mas que hoje depende de
uma série de esforços interdisciplinares; e a teoria da personalização e da socialização, proporcionada, tradicionalmente, pela
confluência entre marxismo e freudismo, mas que hoje mobiliza
não apenas as diferentes psicanálises e a psicologia social, mas
também uma multidão de abordagens interdisciplinares. Às
três dimensões, podemos acrescentar uma teoria das organizações, ou do “técnico-organizacional”, que nutre, por exemplo, a
crítica da burocracia, assim como permite pensar a dimensão
organizacional das práxis transformadora.
Se seguimos aqui a trilha clássica de Frankfurt, assumimos
contudo uma visão de seus limites. Neste sentido, a crítica de
Axel Honneth em relação à primeira geração de Frankfurt é bastante instrutiva. Ele a criticou por ter um “déficit sociológico”,
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porque teria se fixado na teoria do capitalismo monopolista de
Pollock e na teoria da cultura de um Benjamin e, assim, teria
bloqueado uma revisão de seu diagnóstico do presente em uma
concepção muito fechada e pessimista da articulação entre a cultura, o capitalismo e a subjetividade.
Concordamos, portanto, com Honneth, quando ele assinala
a existência de potencialidades não exploradas na própria tradição de Frankfurt, como Erich Fromm, Franz Neumann e Otto
Kirchheimer; concordamos também quando ele aponta a necessidade de superar o déficit sociológico de Frankfurt por meio de
uma conexão renovada com as pesquisas sociológicas, antropológicas e psicológicas; estamos de acordo, por fim, com seu esforço em articular, na esteira de Habermas, a tradição frankfurtiana com outras escolas. Neste sentido, é frutífero não apenas
acompanhá-lo em seus diálogos com Durkheim, Mead, Sartre,
Bourdieu, Boltanski etc.; mas também buscar outros, como Lefort, Morin, Castoriadis, Gauchet, Rosanvallon etc. E, também,
se acompanhamos outros autores “frankfurtianos” como Amy
Allen, podemos estender um frutífero diálogo com as vertentes
pós-coloniais.
3. Por fim, como já dissemos em algumas passagens acima,
não existe teoria crítica sem uma orientação normativa em função de um ideal de emancipação, seja ele associado à autonomia, autodeterminação ou autenticidade.
Já discorremos demais sobre isso ao longo deste texto. Vale
acrescentar tão somente o fato de que, em uma teoria crítica, o
esforço crítico anda junto com posições valorativas. Tradicionalmente, de Kant e Hegel a Frankfurt, as orientações são normativas, com pretensões universalistas, associando a crítica a uma
razão que se indaga sobre a legitimidade ou não de uma ordem,
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tomando como régua um ideal de ausência de dominação do
homem sobre o homem e sobre a natureza.
Todavia, há outras formas de orientação valorativa, que
operam conscientemente, em um registro que busca prescindir
da tradição racionalista e sua problemática da crítica e legitimação. É o caso, por exemplo, da orientação nietzschiana de um
Foucault, que assume o Esclarecimento como uma ontologia do
tempo presente, mas que recusa a preocupação kantiana sobre
a ordem legítima. Neste caso, a teoria crítica continua a operar
em torno de um corte “crítico” entre autonomia e heteronomia,
mas isso é feito por um viés mais ético do que moral, ou seja,
mais focado sobre os bens relativos ao indivíduo na sua relação
a si mesmo e aos outros, do que ao justo e ao legítimo de um
ponto de vista universal. Eis aqui, assim, um pensamento crítico
que recusa a posição universalista e, com ela, a fundamentação
em uma pretensa racionalidade, preferindo, ao contrário, uma
abordagem nominalista e cética. Será ele um anátema ou uma
possibilidade? É uma questão que preferimos manter aberta à
investigação.

