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Hipótese de leitura: O Excurso II, o qual aparece marcado mais pela influência do pensamento de 

Max Horkheimer do que pela reflexão de Theodor Adorno, se abre desde as primeiras linhas com 

uma descrição da parábola da razão ao longo da história da civilização ocidental, em que o caráter 

objetivo ou propriamente mediador entre a subjetividade e a realidade objetiva resulta minado na 

sua própria possibilidade pela hipertrofia da outra face da mesma razão, a instrumental ou 

puramente subjetiva. Esta última redução da razão por um lado a mero ordenador sistemático dos 

multíplices dados da percepção através dos esquemas intelectivos, e por outro lado, 

correlativamente, a mero receptáculo destes próprios dados, configura-se aqui como uma tendência 

já ínsita na Crítica da razão pura de Kant, à qual, todavia, o filosofo de Königsberg oporia, através da 

idealidade dos princípios morais, uma esfera da própria razão ainda providenciada de um sentido 

objetivo. Mas tal recurso demonstra-se, em última análise, extremamente lábil frente ao próprio 

movimento histórico da razão esclarecida e esclarecedora, a qual, não reconhecendo algum objeto 

que não lhe seja proporcionado através de seus esquemas intelectuais, isto é, como meros dados, 

derruba a última resistência da filosofia pratica contra a redução tanto do sujeito quanto dos objetos 

a substrato ou material indefinidamente suscetível de subsunção e manipulação: o êxito 

intrinsecamente contraditório da filosofia kantiana torna-se aqui espelho da estrutura 

intrinsecamente dimidiada do próprio esclarecimento. 

Enquanto no escrito programático de Max Horkheimer de 1937, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, o 

“momento” da filosofia de Kant era tratado como desdobramento virtualmente critico respeito 

àquela tradição gnosiológica que remonta a Descartes- em força da qual por um lado a razão regride 

a mera sistematização do material bruto através de suas molduras preestabelecidas, ao passo que 

aquele material é captado e protocolado apenas na medida em que é feito caber nessas molduras-, 

pois da primeira Crítica vinha ressaltada precipuamente a recusa a fundamentar a correspondência 

de sujeito e objeto apenas em virtude da categorização operada pelo sujeito, agora, à essa altura da 

elaboração de Horkheimer junto com Adorno, embora tal tensão no edifício kantiano seja mantida, 

todavia há a tendência interpretativa a recolocar o Criticismo como bem mais integrado na linha de 

pensamento de origem cartesiana:  

Em Kant, tanto quanto em Leibniz e Descartes, a racionalidade consiste em “levar a caboa conexão 

sistemática, tanto ao subir aos gêneros superiores quanto ao descer à espécies inferiores” [...] A 
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unidade reside na concordância. O princípio de contradição é o sistema in nuce. O conhecimento 

consiste na subsunção a princípios. ( p.83) 

Ao prosseguirmos a leitura do texto, porém, esta recolocação de Kant aparece parcialmente 

retificada, aparecendo mais como um tom próprio do Excursus em objetos do que uma reavaliação 

radical da abordagem manifestada por no escrito de 1937 :  há uma essencial <<ambiguidade>> dos 

conceitos da Crítica da razão pura a ser reafirmada, ambiguidade que se manifesta primeiramente 

nas <<contradições não resolvidas>> entre o ego transcendental- formante os moldes do 

conhecimento através das categorias- e o ego empírico- preposto à recepção sensível das 

percepções, mesmo que ordenadas pelo intelecto, do multíplice dado pelos órgãos sensoriais- bem 

como, complementarmente, entre as sínteses produtivas dos atos do conhecimento intelectual e as 

sínteses passivas que seriam produzidas espontaneamente ao perceber os fenômenos ordenados 

pelo entendimento. Uma das duas faces da razão assim apontada por essa essencial ambiguidade da 

gnosiologia kantiana é a Ideia da própria resolução da contradição entre o sujeito humano 

transcendental (universal) e o sujeito humano empírico (particular): <<A Ideia [do] convívio [ no qual 

os homens se organizem como um sujeito universal e superem o conflito entre a razão pura e a 

empíricana solidariedade consciente do todo], representa a verdadeira universalidade, a Utopia>> 

(p.85). A verdadeira universalidade cuja imagem é secretamente contida no próprio conceito de 

razão pode ser definida então na seguinte maneira: a composição de diferenças individuais segundo 

um interesse comum, genericamente humano, no qual a necessidade que rege o todo descenda da 

livre resolução coletiva da maneira de se conduzir. Mas ao mesmo tempo, apontam Horkheimer e 

Adorno, a estrutura transcendental da razão kantiana, na medida em que se configura como uma 

<<ciência sistemática>> que protocola cada e qualquer fenômeno segundo a <<tabua das 

categorias>>- cuja verdadeira alma seria o simples <<Eu penso>> o qual <<deve poder acompanhar 

cada minha representação>>, isto é, coincide com o princípiohipostasiadode autoconservação do 

próprio Eu abstrato-,<<nivela com [as] diferenças justamente [também] o interesse idêntico>> ( 

Ibidem). Este é exatamente o outro viés de resolução da contradição entre sujeito transcendental e 

sujeito concreto: a razão não institui mais a composição do comum do gênero humano através da 

mediação das diferenças concretas, e sim << constitui a instancia do pensamento calculador que 

prepara o mundo para os fins de autonconservação e não conhece nenhuma outra função senão a de 

preparar o objeto a partir de um mero material sensorial como material para a subjugação>> 

(ibidem). Encontramos aqui uma qualificação mais especifica da ambiguidade do criticismo kantiano: 

maiormente propensa a se fechar numa correspondência preestabelecida entre razão, entendimento 

e percepção, entre sujeito e objeto, não é a inteira arquitetura do sistema, e sim a sua parte 

teorética. Entretanto, a sua filosofia pratica ainda nos proporciona uma realidade, conforme os dois 
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autores apontam no capítulo sobre o Conceito de Esclarecimento, que não é sem esperança, pois 

sem esperança, propriamente, é o saber que se apropria da realidade nas formas simbólicas das 

matemáticas: os fins éticos proporcionados como ideias vislumbráveis pela faculdade prática ainda 

conferem um sentido à própria realidade. Eis a dialética de razão teorética e razão prática segundo 

os dois autores: 

A ciência ela própria não tem consciência de si, ela é um instrumento, enquanto o esclarecimento é a 

filosofia que identifica a verdade ao sistema científico. A tentativa de fundamentar essa identidade, 

que Kant empreendeu ainda numa intenção filosófica, levou a conceitos que, no plano científico, são 

destituídos de sentido, porquanto não são simples instruções em vista da manipulação segundo as 

regras do jogo. A ideia de uma autocompreensão da ciência contradiz a ideia da própria ciência. A 

obra de Kant transcende a experiência como simples operação, razão por que ela é hoje – em virtude 

de seus próprios princípios – renegada pelo esclarecimento como dogmática. Com a confirmação do 

sistema científico como figura da verdade – confirmação essa que é um resultado da obra de Kant – o 

pensamento sela sua própria nulidade, pois a ciência é um exercício técnico, tão afastado de uma 

reflexão sobre seus próprios fins como o são as outras formas de trabalho sob a pressão do sistema. 

(p.86) 

 

Numa reviravolta eminentemente dialética, os conceitos da razão que devem, ao entender de Kant, 

manter a orientação, o sentido da ação do homem no mundo, e portanto o sentido final da realidade 

para nós, acabam sendo desconhecidos pela razão instrumental ou subjetiva como sendo 

desprovidos de qualquer sentido. Esta última se constitui em força de reações progressivas e 

pontuais às racionalizações de cunho mitológico da realidade natural: como essas ultimas repunham 

a totalidade do sentido em forças divinas ou demoníacas, sejam elas internas ou internas, as quais se 

opunham ao sujeito imediatamente, assim o próprio esclarecimento se opõe a essas representações 

mitológicas de forma tão imediata quanto, <<rep[ondo] toda coerência, sentido, vida, dentro da 

subjetividade que só vem a se constituir à rigor nesse [próprio] processo de reposição. A razão é para 

ele [o esclarecimento] o agente químico que absorve a própria substancia das coisas e a volatiliza na 

pura autonomia da própria razão>> (p.90)A razão instrumental, indiferente à qualquer consideração 

de fins, já que encontra no próprio aparelho categorial a própria razão suficiente, <<se tornou a 

finalidade sem fim, que, por isso mesmo, se deixa atrelar a todos os fins. Ela é o plano considerado 

em si mesmo>>(Ibidem). Neste último trecho o fechamento da regressão da Crítica da razão pura a 

repetição tautológica das categorias na realidade encontra o seu coroamento no mesmo pretenso 

fechamento do sistema kantiano na terceira Crítica: <<finalidade sem fim>> é exatamente a 

configuração da natureza como um todo perante a faculdade do Juízo, para a qual aquela dispõe-se 
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como se (alsob) fosse providenciada de alguma finalidade, mas sem que esta seja determinada no 

seu conteúdo. Mas, ainda uma vez, este êxito do criticismo não resulta irreversível para os dois 

autores, assim como é atestado pelo seguinte trecho, onde a estrutura anfíbia da razão revela-se 

ainda uma vez em virtude de sua capacidade de nos remeter a ideia moral da liberdade, à luz da qual 

a mesma realidade assim como o Eu se tornam determináveis e suscetíveis de transformação: 

A razão pura tornou-se irrazão, o procedimento sem erro e sem conteúdo. Mas a utopia que 

anunciava a reconciliação da natureza e do eu surgiu com a vanguarda revolucionaria de seu 

esconderijo na filosofia alemã, e se apresentou, de um modo ao mesmo tempo racional e irracional, 

como a Ideia de uma associação de homens livres, atraindo para si toda a fúria da ratio. (p.91) 

 

A ratio, que enquanto termo latim para “razão” remete justamente à sua acepção de ponderação ou 

cálculo, isto é, à sua face instrumental, tornou-se à  essa altura do caminho do esclarecimento- a 

saber: na modernidade burguesa- não definitivamente vencedor, e todavia evidentemente 

preponderante, ao entender de Horkheimer e Adorno: a <<perversão>> na qual decaiu a razão não 

pode sequer se dar conta, através dos seus recursos intelectivos, da auto-alienação na qual 

aprofundou-se, pois justamente toda e qualquer realidade apenas remete a si mesma e a nada mais; 

por avesso, a razão objetiva ou ainda providenciada de um sentido além do sujeito já constituído, ao 

fazer apelo aos ditos fins práticos para que a razão como ciência tome consciência do rumo da sua 

ação,  

não goza de nenhum privilegio em face da distorção, [assim como] a racionalização em face da ratio, 

se não tem nenhum privilegio prático a exibir em seu favor. Com a formalização da razão, a própria 

teoria, na medida em que pretende ser mais que um símbolo para procedimentos neutros, converte-

se num conceito ininteligível, e o pensamento só é aceito como dotado de sentido após o abandono 

do sentido. (p.94) 

Neutralizado qualquer critério axiológico a não ser a correspondência do objeto do conhecimento 

com o aparelho categorial, isto é, como mero dado de fato- o qual, na imediata substituição da razão 

a natureza, coincide com um dado o fato da razão mesma-,o esclarecimento se converte sob um 

perfil gnosiológico  na sua <<escoria>> moderna, o positivismo, e tendo a forma do plano em sicomo 

sua forma própria, sob um perfil pratico reduz-se a ser instrumento para quaisquer fins- sejam esses 

éticos ou a-éticos: 

...segundo Kant, as forças éticas, perante a razão cientifica [ i.e. técnica, instrumental] são de fato 

impulsos e comportamentos não menos neutros do que as forças a-éticas, nas quais se convertem 
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tão logo deixem de se orientar para aquela possibilidade oculta [i.e. a Ideia da Utopia], buscando a 

reconciliação com o poder. O esclarecimento expulsa da teoria a diferença. (p.87) 

 

<< Em oposição ao imperativo categórico e em harmonia tanto mais profunda com a razão pura,[o 

fascismo] trata os homens como coisas>>: a posição da ética num domínio inalcançável pelos limites 

do domínio do entendimento humano foi a frágil barreira oposta por Kant à <<gota>> da imoralidade 

que, se transbordasse, poderia tragar a totalidade dos seres morais, isto é, dos seres humanos 

providenciados da ideia de liberdade para se conduzir. Tal tentativa de fundamentar uma auto-

compreensão da ciência, de maneira que esta pudesse visar um seu sentido extra-operacional, é 

contrastada pelo <<pensamento esclarecido>> que visa a destituição de toda e qualquer potencia 

enxergada como irracional, isto é, imediatamente oposta à razão ou natural: <<...inversamente, o 

pensamento...irrefletido empenhou-se sempre, por uma questão de autoconservação, em superar-se 

a si mesmo no ceticismo, a fim de abrir espaço suficiente para a ordem existente>> (p.94) 
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