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Tese I: “O método matemático tornou-se o método unitário das demais ciências”: o Discours de la 

Méthode de Descartes como ponto de emergência da genealogia da gnosiologia (e epistemologia) 

moderna. 

 

Na abertura do ensaio de 1937, Horkheimer aponta o caráter programaticamente não contraditório do 

estatuto metodológico das ciências modernas, segundo o qual toda e qualquer ciência, deve individuar 

um número estrito de princípios gerais a partir dos quais se possa construir cadeias de deduções 

intrinsecamente coerentes. Por sua vez, tais cadeias, devem ser coerentes com os fatos empíricos que 

se encontraram conexos na observação. Desta informação metodológica Horkheimer delineia a 

genealogia: a formulação explícita do postulado em questão pode ser encontrada na <<terceira 

máxima de método cientifico>> de Descartes, onde o filosofo francês afirma que: 

“as longas cadeias formadas por motivos racionais, de muito simples e 
fácil compreensão, habitualmente utilizados pelo geômetra para chegar as 
mais difíceis demonstrações, me levaram a imaginar que todas as coisas 
que possam ser do conhecimento do homem se encontram na mesma 
relação, e que, atendo-se apenas em não considerar verdadeira uma coisa 
que não o seja, e mantendo-se a ordem que é necessária para dizer uma 
coisa da outra, não pode haver nenhum conhecimento que...não possa ser 
alcançado...” 

Assim, Descartes aparece como o primeiro filósofo da modernidade a apropriar-se do método próprio 

da geometria, estendendo-o à gnosiologia em geral. A partir do Discours o postulado da coerência e 

completude interna à ciência pôde ser encontrado até na fenomenologia, quando Husserl afirma nas 

Investigações Lógicas que << a teoria é considerada “como um sistema fechado de proposições de 

uma ciência”. Teoria, em sentido preciso, é um “encadeamento sistemático de proposições de uma 

dedução sistematicamente unitária”.>>. Neste sentido da teoria, ocorre uma recíproca identidade 

entre as cadeias das inferências e a ordem efetiva visada nas conexões entre as coisas. Caso haja uma 

contradição entre a teoria assim construída e os exemplares empíricos recolhidos no trabalho de 
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observação e catalogação, um ou o outro deverão ser revisitados: 

Quanto menor for o número dos princípios mais elevados, em relação as 
conclusões, tanto mais perfeita será a teoria. Sua validade real consiste na 
consonância das proposições deduzidas com os fatos ocorridos. Se, ao 
contrário, se evidenciam contradições [Widersprueche] entre a experiência 
e a teoria, uma ou outra terá que ser revista. Ou a observação foi falha, ou 
há algo discrepante nos princípios teóricos. Portanto, no que concerne 
aos fatos, a teoria permanece sempre hipotética. Deve-se estar disposto 
a mudá-la sempre que se apresentem inconvenientes na utilização do 
material. 

Já no início do texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica encontramos um ponto chave da reflexão 

crítica horkheimeriana, que será desenvolvido no curso da dissertação: o autor introduz o postulado 

dogmático, para criticá-lo, segundo o qual a teoria deve abranger o máximo da realidade possível em 

virtude de um número mínimo de premissas, não podendo portanto acolher dentro de si o 

contraditório. Assim, as ciências históricas e sociais acabam reduzindo-se ao manejo, à mera 

manipulação de dados, isto é, ao ordenamento dos fatos sociais e históricos, os quais elas recebem 

na atividade de catalogação segundo princípios gerais. Estas próprias ciências resultam, enfim, como 

<<hypostasis do logos>>, isto é, substancial aceitação ou ratificação da realidade social tal como 

ela existe. 

Nessa primeira parte do ensaio Horkheimer enfrenta diretamente o  método da explicação dos 

acontecimentos históricos, elaborado por Max Weber, diametralmente oposto àquele de 

Eduard Meyer. De acordo com Weber, o método histórico estruturalmente não difere do das ciências 

naturais, ele  limita-se  a  aplicar  leis  hipotéticas  de  modo  a  determinar  o  grau  de  

probabilidade  dos acontecimentos, dos fatos históricos, ou seja, trata-se na realidade de um cálculo 

de probabilidade: 

As regras da experiência, neste caso, não são outra coisa que 
formulações do nosso saber a respeito dos nexos econômicos, sociais e 
psicológicos. Com sua ajuda construímos o percurso provável, omitindo 
ou incluindo a ocorrência que deve servir para explicá-lo. Opera-se com 
proposições condicionais, aplicadas a uma situação dada...Esse calcular 
pertence ao arcabouço logico da história, assim como ao da ciência natural. 
E' o modo de existência da teoria em sentido tradicional. 

 

Eis a formulação da essência da Teoria Tradicional: um esforço de recíproca adequação entre o 

aparelho gnosiológico e as massas dos dados fatuais (concretos). Isto equivale, na pratica cientifica, 

a subsumir o material sob uma ordem explicativa já estabelecida, o que implica num duplo 

movimento: por um lado, o material empírico, isto é, natural, social ou histórico, deve ser ordenado 

assim que resulte o mais produtivo possível para o saber positivo, ou seja, deve ser aprendido segundo 
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uma <<hierarquia das hipóteses>> já definida; por outro lado, se as leis hipotéticas primeiramente 

aduzidas para a explicação do material empírico se revelam inadequadas ao seu propósito as mesmas 

deverão ser substituídas. 

Enfim, tanto os esquemas do conhecimento, quanto os próprios conteúdos definidos por esses 

esquemas, se revelam, no quadro da Teoria Tradicional, como estruturalmente condicionados por uma 

instância de aplicabilidade “técnica”, o que implica, como já afirmamos, numa aceitação de relações 

sociais dadas, isto é, na redução da teoria à ideologia: 

Na medida em que o conceito da teoria é independentizado, como que 
saindo da essência interna da gnose [Erkenntnis], ou possuindo uma 
fundamentação a-histórica, ele se transforma em uma categoria 
coisificada [verdinglichte] e, por isso, ideológica. 

 

Tese II: As ciências (os cientistas) e a totalidade social: um nexo essencial de abstração. 

 

Tanto o ordenamento teórico dos conteúdos do conhecimento, quanto o condicionamento do 

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

especificamente, da produção social sob a gerência da classe burguesa, isto é, no quadro descrito por 

Marx da sociedade capitalista dividida entre classes e grupos antagonistas entre si: << Afinal a relação 

entre hipóteses e fatos não se realiza na cabeça dos cientistas, mas na indústria>>. 

Horkheimer chega aqui a um ponto fundamental da sua dissertação: a constante mudança de 

categorias gnosiológicas e de conteúdos de conhecimento não se esgotam nos debates metodológicos, 

mas tem o seu próprio lugar no processo da produção da sociedade. A esse respeito, não é relevante 

o maior ou menor grau de consciência dos próprios cientistas: embora alguns cientistas possam 

compreender o <<entrelaçamento do trabalho teórico com o processo da vida da sociedade>>, isto se 

reduz a uma constatação puramente privada, que em nada pode mudar a situação objetiva do cientista 

em relação à reprodução da totalidade social: 

Ele [O cientista] pode crer tanto num saber independente, “supra social” e 
desligado, como no significado social da sua especialidade; esta oposição 
na interpretação não exerce a mínima influência sobre a sua atividade 
pratica. O cientista e sua ciência estão atrelados ao aparelho social, suas 
realizações constituem um momento da autopreservação e da 
reprodução continua do existente, independentemente daquilo que 
imaginam a respeito disso. 

A << autoconsciência errônea dos cientistas burgueses>> não é nada mais que uma manifestação 

particular da falsa consciência (que aqui pode valer como sinônimo de ideologia) dos sujeitos dentro 

da divisão do trabalho da sociedade capitalista: na medida em que eles se retém sujeitos autônomos 
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e independentes, na verdade estão apenas cumprindo uma função especifica, útil à reprodução do 

conjunto da sociedade. << Mesmo nos cálculos mais complicados, eles [os cientistas] são expoentes 

do mecanismo social invisível, embora creiam agir segundo suas decisões individuais>>. A abstração 

ou alienação do cientista, enquanto figura profissional, respeito à praxis social no conjunto das suas 

articulações, acaba com a completa (e completamente ilusória) autonomização do próprio sujeito do 

conhecimento em geral, até o ponto que, como para os neo-kantianos da Escola de Marburg: 

Alguns traços da atividade teórica do especialista são transformados em 
categorias universais... [enquanto] traços decisivos da vida social são 
reduzidos à atividade teórica do cientista. A “força da gnose” passa a ser 
chamada “força da origem”. Por “produzir” [Erzeugen] passa-se a entender 
a “soberania criadora do pensamento”. No momento em que algo aparece 
como dado, tem que ser possível - pensam os referidos cientistas - 
constituir todas as determinações deste algo a partir dos sistemas teóricos, 
em última instancia, a partir da matemática... 

Nisso consiste propriamente a ideologia, em sustentar que a constituição do objeto dependa 

exclusivamente da atividade ordenadora e unificadora dos esquemas subjetivos, enquanto o primeiro 

e os segundo dependem na realidade da praxis social, pela qual tanto os mesmos órgãos dos sentidos, 

e portanto as modalidades da intelecção, quanto os próprios objetos visados na experiência cotidiana, 

resultam já informados, historicamente constituídos: << Enquanto a profissão do cientista representa 

efetivamente um momento não independente no trabalho e na atividade histórica do homem, ela 

é colocada no lugar deles>>. 

A essa altura do texto aparece o “verdadeiro autoconhecimento” do homem, em direta contraposição 

com a já delineada Teoria Tradicional- autoconhecimento que por Horkheimer não coincide com a 

determinação completamente intelectual dos objetos sociais, mas sim com <<a teoria crítica da 

sociedade atual, teoria esta impregnada do interesse por um estado racional>>. 

 

Tese III: A Teoria Crítica da sociedade como gnosiologia prático-transformadora, contra a 

“neutralidade axiológica”. 

 

As qualificações da Teoria Crítica como um “comportamento” e como um “interesse” surgem com a 

primeira apresentação dessa mesma teoria: consciente, por um lado, da gênese social dos objetos do 

conhecimento e; por outro, da reciproca abstração entre os sujeitos da produção social e a totalidade 

social como processo, o pensador crítico terá como próprio objetivo a resolução não desta ou daquela 

tarefa determinada por esta organização social , e sim a submissão desta <<atividade social concreta 

mas cega>> sob a direção de uma razão autoconsciente, dotada de uma vontade unitária, que ainda 
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não existe realmente, mas que poderia constituir-se. Enfim, trata-se exatamente, para utilizar uma 

expressão que encontramos também em Michel Foucault, da crítica como uma “atitude”. 

Mas existe também um comportamento humano [a Teoria Crítica] que tem 
a própria sociedade como seu objeto. Ele não tem apenas a intenção 
de remediar quaisquer inconvenientes; ao contrário, estes lhe aparecem 
ligados necessariamente a toda organização estrutural da sociedade. 
Mesmo que este comportamento provenha de estrutura social, não é nem a 
sua intenção consciente nem a sua importância objetiva que faz com que 
alguma coisa funcione melhor nessa estrutura. As categorias: melhor, útil, 
conveniente, produtivo, valioso, tais como são aceitas nesta ordem 
[social],  são  para  ele  suspeitas...Em  regra  geral  o  indivíduo  aceita  
naturalmente  como preestabelecidas as determinações básicas da sua 
existência, e se esforça para preenche-la...Ao contrário, o pensamento 
crítico não confia de forma alguma nesta diretriz, tal como é posta à mão de 
cada um pela vida social. A separação entre indivíduo e sociedade, em 
virtude da qual os indivíduos aceitam como naturais as barreiras que são 
impostas à sua atividade, é eliminada na teoria crítica, na medida em que 
ela considera ser o contexto condicionado pela cega atuação conjunta 
das atividades isoladas, isto é, pela divisão dada do trabalho e pelas 
diferenças de classe, como uma função que advém da ação humana e que 
poderia estar possivelmente subordinada à decisão planificada e a objetivos 
racionais. 

 

Em outras palavras, se no plano da realidade efetiva os atos em geral da intelecção, os resultados dos 

experimentos e das ciências especializadas resultam já num nexo de substancial entrelaçamento com 

a articulação da totalidade social, isto é, com a divisão capitalista do trabalho, a tarefa do pensador 

crítico consistirá exatamente na superação da cisão entre a consciência abstrata dos sujeitos do 

conhecimento por um lado, e o processo de produção social por outro. A essa altura do texto revela-

se a virada teórica representada pelo << comportamento crítico>> em respeito à metodologia 

weberiana das ciências sociais: não se trata mais, evidentemente, de reconhecer, externamente, 

simplesmente os objetos sociais e históricos como formações estruturalmente condicionadas, e sim 

de subtrai-los à organização atual da especialização dos ramos da pesquisa, para desempenha-los 

diretamente na luta em favor dos oprimidos, isto é, numa conexão voluntária e consciente entre o 

pensamento da superação dessa mesma organização e a causa da emancipação das classes 

exploradas. Por isso, podemos definir a teoria crítica como uma gnosiologia prática e 

transformadora: não podemos, propriamente, alcançar o conceito da cisão fundamental entre a 

consciência subjetiva e a realidade efetiva, senão sob uma <<imagem do futuro>>, auspiciada ou 

desejada, segundo a qual imaginar, e portanto direcionar praticamente, a unificação racional da 

praxis social e da existência individual. 

No pensamento sobre o homem, sujeito e objeto divergem um do outro; sua 
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identidade se encontra no futuro, e não no presente. O método que leva a 
isso pode ser designado clareza, de acordo com a terminologia cartesiana, 
mas esta clareza significa, no pensamento efetivamente crítico, não 
apenas um processo logico, mas também um processo histórico concreto. 
Em seu percurso se modifica tanto a estrutura social em seu todo, como 
também a relação do teórico com a classe e com a sociedade em geral, ou 
seja, modifica-se o sujeito e também o papel desempenhado pelo 
pensamento. A suposição da invariabilidade social da relação sujeito, teoria 
e objeto distingue a concepção cartesiana da qualquer tipo de logica 
dialética. 

Reformando assim o entrelaçamento entre o sujeito e a objetividade, em um sentido 

propriamente dialético segundo o qual o pensamento da realidade implica numa determinação 

racional, isto é, numa transformação possível da mesma realidade, Horkheimer chega aqui ao 

esgotamento da função gnosiologia do Cogito de Descartes: a verdade do conhecimento não 

recebe mais a sua fundamentação pela certeza auto evidente de um sujeito estático do 

pensamento, mas se constitui praticamente  em um desempenho direto em tornar efetiva a 

identidade entre sujeito e objeto. 

Enfim, como já afirmamos, se exaure aqui, definitivamente, a ruptura epistemológica com o postulado 

weberiano da neutralidade axiológica, pelo qual o cientista social não deve nunca operar escolhas 

valorativas a respeito dos conteúdos da realidade social e histórica (apesar que esses próprios 

conteúdos possam ser conteúdos de valor); mas, ao contrário, pensamento crítico e a totalidade social 

encontram-se envolvidos em uma nova imanência, ao mesmo tempo inaugurada e direcionada pela 

mesma atitude crítica: 

O pensamento teórico no sentido tradicional considera... tanto a gênese 
dos fatos concretos determinados como a aplicação prática dos sistemas 
de conceitos, pelos quais estes fatos são apreendidos, e por conseguinte 
seu papel na praxis como algo de exterior. A alienação que se expressa na 
terminologia filosófica ao separar valor de ciência, saber de agir, como 
também outras oposições, preservam o cientista das contradições 
mencionadas e empresta ao seu trabalho limites bem demarcados... A 
investigação do condicionamento de fatos sociais assim como de teoria 
podem muito bem constituir um problema da pesquisa, inclusive um campo 
próprio do trabalho teórico, mas não se vê porque este tipo de estudo 
deveria ser fundamentalmente diferente dos outros esforços teóricos... A 
estrutura do comportamento crítico, cujas intenções ultrapassaram as da 
praxis social dominante, não está certamente mais próxima destas 
disciplinas sociais do que das ciências naturais... Para os representantes 
deste comportamento, os fatos, tais como surgem na sociedade, frutos 
do trabalho não são exteriores no mesmo sentido em que o são para o 
pesquisador ou profissional de outros ramos, que se imagina a si mesmo 
como o pequeno cientista. Para os primeiros é importante uma nova 
organização do trabalho. Os fatos concretos que estão dados na percepção 
devem despojar-se do caráter de mera facticidade na medida em que 
forem compreendidos como produtos que, como tais, deveriam estar sobre 
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o controle humano e que, em todo caso, passarão futuramente a este 
controle. O especialista enquanto cientista vê a realidade social e seus 
produtos como algo exterior e enquanto cidadão mostra o interesse 
por esta realidade... a não ser por meio da interpretação ideológica. Ao 
contrário, o pensamento crítico e motivado pela tentativa de superar 
realmente a tensão, de eliminar a oposição entre a consciência dos 
objetivos... inerentes ao indivíduo, de um lado, e as relações do processo 
de trabalho... de outro. 
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