
 

Horkheimer, Teoria tradicional e teoria crítica 

Referência: HORKHEIMER, Max. Teoria Tradicional e Teoria Crítica. In: ________. Os Pensadores. v. 

XLVIII. São Paulo: Victor Civita, 1975, pp. 125-169. 

Temas: teoria tradicional, teoria crítica, positivismo, especialização, dicotomias (valor-verdade; teoria 

e prática, racional e irracional (lógico-emocional), sujeito-objeto, natureza-cultura, autoconservação-

autodeterminação), ideologia, sociologia, ciências sociais, interdisciplinaridade. 

Objetivos: 

(I) Caracterizar a Teoria tradicional; 

(II) Explicitar às concepções implícitas na Teoria tradicional; 

(III) Caracterizar a Teoria Crítica; 

(IV) Discutir a Teoria Crítica como superação dialética da Teoria Tradicional; 

(V) Apresentar as ideologias presentes na Teoria Tradicional e que impedem a tomada de 

consciência; 

(VI) Mostrar o papel da teoria e dos teóricos. 

(VII) Analisar o texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica enquanto uma crítica cultural. 

Tese: “(...) O pensamento crítico é motivado pela tentativa de superar realmente a tensão, de 

eliminar a oposição entre a consciência dos objetivos, espontaneidade e racionalidade, inerentes ao 

indivíduo, de um lado, e as relações do processo de trabalho, básicas para a sociedade, de outro. O 

pensamento crítico contém um conceito de homem que contraria a si enquanto não ocorrer esta 

identidade. Se é próprio do homem que seu agir seja determinado pela razão, a práxis social dada, 

que dá forma ao modo de ser (Dasein), é desumana, e essa desumanidade repercute sobre tudo o 

que ocorre na sociedade. Sempre permanecerá algo exterior à atividade intelectual e material, a 

saber, a natureza como uma sinopse de fatos ainda não dominados, com os quais a sociedade se 

ocupa. Mas neste algo exterior incluem-se também as relações constituídas unicamente pelos 

próprios homens, isto é, seu relacionamento no trabalho e o desenrolar de sua própria história, 

como um prolongamento da natureza. Essa exterioridade não é, contudo, uma categoria supra-

histórica ou eterna – isso também não seria a natureza no sentido assinalado aqui –, mas sim o sinal 

de uma impotência lamentável e aceitá-la seria anti-humano e anti-racional.” (p.140) 

Antítese: “Dentre as diferentes escolas filosóficas parecem ser particularmente os positivistas e 

pragmáticos que tomam em consideração o entrelaçamento do trabalho teórico com o processo de 

vida da sociedade. Eles assinalam como tarefa da ciência a previsão e a utilidade dos resultados. (...) 
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Dentro da divisão social do trabalho, o cientista tem que conceber e classificar os fatos em ordens 

conceituais e dispô-los de tal forma que ele mesmo e todos os que devem utilizá-los possam dominar 

os fatos o mais amplamente possível. Dentro da ciência o experimento tem o sentido de constatar os 

fatos de tal modo que seja particularmente adequado à respectiva situação da teoria. (p. 130/131) 

Introdução: 

O texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica é uma tentativa de Horkheimer de diagnosticar o seu 

tempo presente e verificar quais foram os impedimentos que impossibilitaram que o proletariado se 

reconhecesse como sujeito objeto-idêntico e que, portanto, o sistema capitalista e suas mazelas 

fossem superados. Na análise Horkheimer chega à conclusão que seria necessário não mais fazer a 

crítica ao sistema capitalista com um sistema que todos estavam exaustos de falarem, como um 

sistema opressor, explorador, e sim fazer uma crítica ao sistema ideológico que lhe dá sustentação. 

Chegamos, portanto, a teoria tradicional que segundo Horkheimer é o alicerce ideológico do 

capitalismo. Percebe-se uma mudança de paradigma em relação à Lukács, ou seja, que não caberia 

mais partir para uma práxis revolucionária, mas sim para uma teoria que fosse crítica da sociedade. 

Uma teoria que fosse em si mesma prática, capaz de transformar a realidade. 

Definições: 

(I) Razão Instrumental: 

Ela é considerada incapaz de fundamentar ou propor em discussão os objetivos ou finalidades com 

que os homens orientam suas próprias vidas, ela se ocupa apenas com a racionalidade dos meios e 

não dos fins. A razão é instrumental porque só pode identificar, construir e aperfeiçoar os 

instrumentos ou meios adequados para alcançar fins estabelecidos e controlados pelo “sistema” 

(sociedade administrada) a totalidade tendo em vista a anulação a destruição do indivíduo. 

(II) Razão vital: 

É a razão que se preocupa com o mundo dos homens e com a realização plena do conceito de 

homem, é uma razão crítica que é capaz de orientar e propor os fins propriamente humanos. A razão 

substantiva é crítica em si mesmo, só ela é capaz de transformar a realidade sem cair em ideologias 

ou práticas cegas. 

Hipóteses: 

(I) “Teoria é o saber acumulado de tal forma que permita ser este utilizado na caracterização dos 

fatos tão minuciosamente quanto possível. Poincaré compara a ciência com uma biblioteca que deve 

crescer incessantemente. A física experimental desempenha o papel da bibliotecária que realiza as 

aquisições, isto é, que enriquece o saber, trazendo o material. A física matemática, teoria da ciência 
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natural em sentido mais estrito, tem a tarefa de catalogar, sem o catálogo não se poderia fazer uso 

da biblioteca, apesar de toda a sua riqueza. “É este, portanto, o papel da física matemática: O 

sistema universal da ciência aparece aí como a meta da teoria em geral”. (p. 125) 

A aplicação do método científico, ou das ciências naturais, nas ciências sociais. “São os métodos de 

formulação exata, especialmente métodos matemáticos (...) que são muito apreciados por estes 

cientistas. Não é o significado da teoria em geral que é questionado aqui, mas a teoria esboçada “de 

cima para baixo” por outros, elaborada sem o contato direto com os problemas de uma ciência 

particular. Diferenciações como, por exemplo, entre coletividade e sociedade (Toennies), entre 

solidariedade mecânica e solidariedade orgânica (Durkheim), entre cultura e civilização (A. Weber), 

empregadas como formas fundamentais de socialização humana, desvendam imediatamente sua 

problemática, se intenta aplicá-las aos problemas concretos”. (p. 127) 

(II) Horkheimer coloca o problema em termos correto ao estabelecer a elaboração da teoria 

tradicional como “um momento da revolução e desenvolvimento constantes da base material desta 

sociedade. Na medida em que o conceito da teoria é independentizado, como que saindo da 

essência interna da gnose, ou possuindo uma fundamentação ahistórica, ele se transforma em uma 

categoria coisificada e, por isso, ideológica. (p. 129) 

“Dentre as diferentes escolas filosóficas parecem ser particularmente os positivistas e pragmáticos 

que tomam em consideração o entrelaçamento do trabalho teórico com o processo de vida da 

sociedade. (...) O cientista e sua ciência estão atrelados ao aparelho social, suas realizações 

constituem um momento da autopreservação e da reprodução contínua do existente, 

independentemente daquilo que imaginam a respeito disso. Eles têm apenas que se enquadrar ao 

seu “conceito”, ou seja, fazer teoria do sentido descrito acima. Dentro da divisão social do trabalho, o 

cientista tem que conceber e classificar os fatos em ordens conceituais e dispô-los de tal forma que 

ele mesmo e todos os que devem utilizá-los possam dominar os fatos o mais amplamente possível. 

Dentro da ciência o experimento tem o sentido de constatar os fatos de tal modo que seja 

particularmente adequado à respectiva situação da teoria.”. (p. 130/131) 

“Alguns traços da atividade teórica do especialista são transformados em categorias universais, por 

assim dizer, em momentos do espírito universal do logos eterno, ou, antes, 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” 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 instância, a partir da 

matemática (...)”. (p. 132) 
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(III) “A totalidade do mundo perceptível, tal como existe para o membro da sociedade burguesa e tal 

como é interpretado em sua reciprocidade com ela, dentro da concepção tradicional de mundo, é 

para seu sujeito uma sinopse de faticidades; esse mundo existe e deve ser aceito”. (p. 133) 

“A ação conjunta dos homens na sociedade é o modo de existência de sua razão; assim utilizam suas 

forças e confirmam sua essência. Ao mesmo tempo este processo, com seus resultados, é estranho a 

eles próprios; parece-lhe, com todo o seu desperdício de força de trabalho e vida humana, com seus 

estados de guerra e toda a miséria absurda, uma força imutável da natureza, um destino sobre 

humano”. (p. 136) 

(IV) “Para os sujeitos do comportamento crítico, o caráter discrepante cindido do todo social, em sua 

figura atual, passa a ser contradição consciente. Ao reconhecer o modo de economia vigente e o 

todo cultural nele baseado como produto do trabalho humano, e como a organização de que a 

humanidade foi capaz e que impôs a si mesma na época atual, aqueles sujeitos se identificam, eles 

mesmos, com esse todo e o compreendem como vontade e razão: ele é o seu próprio mundo. Por 

outro lado, descobrem que a sociedade é comparável com processos naturais extra-humanos, meros 

mecanismos, porque as formas culturais baseadas em luta e opressão não é a prova de uma vontade 

autoconsciente e unitária. Em outras palavras: este mundo não é o deles, mas sim o mundo do 

capital. Aliás, a história não pôde até agora ser compreendida a rigor, pois compreensíveis são 

apenas os indivíduos e grupos isolados, e mesmo esta compreensão não se dá de uma forma 

exaustiva, uma vez que eles, por força da dependência interna de uma sociedade desumana, são 

ainda funções meramente mecânicas, inclusive na ação consciente.” (p. 138) 

A Teoria Crítica é capaz de reconhecer, perceber a cisão entre universal e particular, entre indivíduo 

e sociedade, mas não busca resolver essas dicotomias na consciência. A Teoria Crítica sabe que esta é 

uma cisão que se dá no modo de produção e que é uma ação humana determinada historicamente 

Percebe-se que a irracionalidade desse mundo não é natural, mas fruto do capitalismo. “O caráter 

dialético desta autoconcepção do homem contemporâneo condiciona em última instância também a 

obscuridade da crítica kantiana da razão. A razão não pode tornar-se, ela mesma, transparente 

enquanto os homens agem como membros de um organismo irracional.” 

(V) “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”. (p. 139) 

O cientista se exime da responsabilidade de suas ações, ele apenas observa e descreve, faz a ligação 

dos fatos com a teoria, como se essa pretensa neutralidade fosse possível ao dizer como as coisas 

são, estou de certa maneira dizendo como eu quero que as coisas sejam. E não caberia ao cientista 
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na visão Tradicional se perguntar a quais fins tendem a sua ciência, experimento, só são racionais os 

meios, os fins podem e muitas vezes são irracionais. Como separar o instante objetivo da observação, 

da subjetividade do observador? 

(VI) “O pensamento crítico em sua teoria se opõe a ambos os tipos referidos. Ele não tem a função 

de um indivíduo isolado nem a de uma generalidade de indivíduos. Ao contrário, ele considera 

conscientemente como sujeito a um indivíduo determinado em seus relacionamentos efetivos com 

outros indivíduos e grupos, em seu confronto com uma classe determinada, e, por último, mediado 

por este entrelaçamento, em vinculação com o todo social e a natureza. Este sujeito não é pois um 

ponto,como o eu da filosofia burguesa; sua exposição consiste na construção do presente histórico. 

Tampouco o sujeito pensante é o ponto onde coincidem sujeito e objeto, e donde se pudesse extrair 

por isso um saber absoluto. Esta aparência, da qual o idealismo tem vivido desde Descartes, é 

ideologia em sentido rigoroso. (p. 140/141) 

(VII) A ideologia da sociedade e do sistema capitalista é perceptível, e segundo Horkheimer, “A 

economia burguesa estruturou-se de tal forma que os indivíduos, ao perseguirem a sua própria 

felicidade, mantenham a vida da sociedade. Contudo essa estrutura possui uma dinâmica em virtude 

da qual se acumula, numa proporção que lembra as antigas dinastias asiáticas, um poder fabuloso, 

de um lado, e, de outro, uma impotência material e intelectual. A fecundidade original dessa 

organização do processo vital se transforma em esterilidade e inibição. Os homens renovam com seu 

próprio trabalho uma realidade que os escraviza em medida crescente e os ameaça com todo tipo de 

miséria. A consciência dessa oposição não provém da fantasia, mas da experiência”. (p. 142) 

“O emprego de todos os meios físicos e intelectuais de domínio da natureza é impedido pelo fato de 

esses meios físicos e intelectuais, nas relações dominantes, estarem subordinados a interesses 

particulares e conflitivos. A produção não está dirigida à vida da coletividade nem satisfaz as 

exigências dos indivíduos, mas está orientada à exigência de poder de indivíduos e se encarrega 

também da penúria da vida da coletividade. Isso resultou inevitavelmente da aplicação, dentro do 

sistema de propriedade dominantes, do princípio progressista de que é suficiente que os indivíduos 

se preocupem apenas consigo mesmo”. (p. 142) 

(VIII) “Mas nesta sociedade tampouco a situação do proletariado constitui garantia para a gnose 

correta. Por mais que sofra na própria carne o absurdo da continuação da miséria e do aumento da 

injustiça, a diferenciação de sua estrutura social estimulada de cima, e a oposição dos interesses 

pessoal e de classe, superadas apenas em momentos excepcionais, impede que o proletariado 

adquira imediatamente consciência disso. Ao contrário, também para o proletariado o mundo 

aparece na superfície de uma outra forma. Uma atitude que, não estivesse em condições de opor ao 
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próprio proletariado os seus verdadeiros interesses e com isso também os interesses da sociedade 

como um todo, e, ai invés disso, retirasse sua diretriz dos pensamentos e tendências de massa, cairia 

numa dependência escrava da situação vigente”. (p. 142/143) 

(IX) “Dizer este ser humano é agora uma criança e depois será um adulto implica para esta lógica 

afirmar que existe um único núcleo imutável: “este ser humano”; ambas as qualidades de ser criança 

e ser adulto são grampeadas nele, uma após outra. Segundo o positivismo, não permanece 

absolutamente nada idêntico; ao contrário, primeiro existe uma criança, depois um adulto, ambos 

constituem dois complexos de fatos diferentes. Esta lógica não está em condições de compreender 

que o homem se transforma, e apesar disso permanece idêntico a si mesmo”. (p. 150) 

(X) O início da Teoria Crítica é uma crítica a economia política. Ela trabalha com conceitos como, 

dinheiro-mercadoria, valor de uso, valor de troca, etc.; “A Teoria Crítica da sociedade começa, 

portanto com a idéia da troca simples de mercadorias, idéia esta determinada por conceitos 

relativamente universais. Tendo como pressuposto a totalidade do saber disponível e a assimilação 

do material adquirido através da pesquisa própria ou de outrem, mostra-se então como a economia 

de troca dentro das condições humanas e materiais dadas, e sem que os próprios princípios expostos 

pela economia fossem transgredidos, deve conduzir necessariamente ao agravamento das oposições 

sociais, o que leva a guerras e a revoluções na situação histórica atual.” (p. 151). 

“As partes isoladas da teoria crítica da sociedade podem transformar-se em juízos hipotéticos 

universais ou particulares, e ser utilizados no sentido da teoria tradicional. Como, por exemplo: com 

o aumento da produtividade, o capital se desvaloriza constantemente. (...) A problemática que 

resulta da aplicação de proposições parciais da teoria crítica a processos únicos e repetitivos da 

sociedade atual estabelece a junção da teoria crítica com as realizações do pensamento tradicional. 

Esta problemática atende a um fim progressista, mas não corresponde a verdade da teoria crítica. 

(...) Se do ponto de vista da necessidade lógica os dois tipos de estrutura são semelhantes, surgirá, no 

entanto uma divergência no momento em que deixamos de falar de necessidade lógica para falar de 

necessidade das próprias coisas, isto é, para falar de necessidade do desenrolar dos fatos.” (p. 

152/153) 

(XI) A cisão específica da Teoria Tradicional, a cisão entre sujeito e objeto. “A própria Teoria do 

cientista especializado não toca de forma alguma o assunto com o qual tem a ver, o sujeito e o 

objeto são rigorosamente separados, mesmo que se mostre que o acontecimento objetivo são 

rigorosamente separados, mesmo que se mostre que o acontecimento objetivo venha a ser 

influenciado posteriormente pela ação humana direta, o que é considerado também na ciência como 

um fato. O acontecimento objetivo é transcendente à Teoria, e a necessidade do conhecimento 
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consiste na independência deste face à Teoria: o observador como tal não pode modificar nada no 

acontecimento.” (p. 153) 

“A incapacidade de se pensar Teoria e práxis com unidade e a restrição do conceito de necessidade 

ao ocorrer fatalista se baseiam pelo ponto de vista gnosiológico na hypóstasis do dualismo 

Cartesiano entre pensar e Ser.” (p. 155) 

(XII) “O comportamento crítico consciente faz parte do desenvolvimento da sociedade. A construção 

do desenrolar histórico, como produto necessário de um mecanismo econômico, contém o protesto 

contra esta ordem inerente ao próprio mecanismo econômico, e, ao mesmo tempo, a idéia de 

autodeterminação do gênero humano, isto é, a idéia de um estado onde as ações dos homens não 

partem mais de um mecanismo, mas de suas próprias decisões. O juízo sobre a necessidade da 

história passada e presente implica na luta para a transformação da necessidade cega em uma 

necessidade que tenha sentido. O fato de se aceitar um objeto separado da teoria significa falsificar a 

imagem, e conduz ao quietismo e ao conformismo. Todas as suas partes pressupõem a existência da 

crítica e da luta contra o estabelecido, dentro da linha traçada por ela”. (p. 153) 

A Teoria Crítica apesar de todas as transformações ocorridas na sociedade sabe que o controle 

permanece nas mãos de um grupo limitado e que a concorrência entre eles é uma concorrência 

internacional (grupos econômicos lutando contra outros grupos econômicos na esfera mundial), mas 

que trabalham com a mesma lógica do lucro, da espoliação. E essa lógica reflete na cultura, por isso 

parece que há uma alteração cambiável em relação ao capitalismo, passa-se a uma crítica cultural 

“com isso muda o conceito da dependência cultural do econômico (...) entendido (...) como a 

destruição do indivíduo típico.” (p. 159) 

Horkheimer exemplifica recorrendo a classe social que dispõe dos meios de produção. Apresentando 

a transformação desse conceito historicamente, passando pela livre concorrência, pelo monopólio e 

chegando ao capital que é controlado não mais pelos proprietários jurídicos, mas por managers, 

diretores, fazendo com que os proprietários se tornem impotentes diante dos seus diretores. Mais 

uma mostra da racionalização do processo capitalista. Com essas transformações, segundo 

Horkheimer surgem ideologias das grandes personalidades e da diferença entre capitalistas 

produtivos e capitalistas parasitários 

(XIII) Resistência à teoria crítica. 

“A hostilidade que reina hoje em dia na opinião pública à qualquer teoria se orienta na verdade 

contra a atividade modificadora ligada ao pensamento crítico. Se o pensamento não se limita a 

registrar e classificar as categorias da forma mais neutra possível, isto é, não se restringe às 

categorias indispensáveis à práxis da vida nas formas dadas, surge imediatamente uma resistência. 
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Para a grande maioria dos dominados prevalece o medo inconsciente de que o pensamento teórico, 

faça aparecer como equivocada e supérflua a acomodação deles à realidade. O que foi conseguido 

com tanto esforço. Da parte dos aproveitadores se levanta a suspeita geral contra qualquer tipo de 

autonomia intelectual.” (p. 155) 

(XIV) “O desejo de um mundo sem exploração nem opressão, no qual existiria um sujeito agindo de 

fato, isto é, uma humanidade autoconsciente, e no qual surgiriam as condições de uma elaboração 

teórica unitária bem como de um pensamento que transcende os indivíduos, não representa por si 

só a efetivação desse mundo. A transmissão mais exata não ocorre sobre a base firme de uma práxis 

esmerada e de modos de comportamentos fixados, mas sim medida pelo seu interesse de 

transformação. Esse interesse, que é reproduzido necessariamente pela injustiça dominante, deve 

ser enformado e dirigido pela própria teoria, ao mesmo tempo que exerce uma ação sobre ela. (...) a 

teoria carecerá, até o final do período histórico, da sua confirmação pela vitória. Até que isso ocorra, 

ela lutará pela versão e utilização correta da teoria. A interpretação feita pelo aparelho de 

propaganda e pela maioria não precisa ser, por isso, a melhor. Antes da transformação geral da 

história a verdade pode refugiar-se nas minorias.” (p. 161) 

(XV) “A Teoria Crítica não tem, apesar de toda a sua profunda compreensão dos passos isolados e da 

conformidade de seus elementos com as Teorias Tradicionais mais avançadas, nenhuma instância 

específica para si, a não ser os interesses ligados à própria Teoria Crítica de suprimir a dominação de 

classes. (...) O futuro da humanidade depende da existência do comportamento crítico que abriga em 

si elementos da Teoria Tradicional e dessa cultura que tende a desaparecer. Uma ciência que em sua 

autonomia imaginária se satisfaz em considerar a práxis – à qual serve e na qual está inserida – como 

o seu Além, e se contenta com a separação entre pensamento e ação, já renunciou à humanidade.” 

(p. 162) 
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