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Introdução

Quando se diz que alguém tem uma “teoria” sobre determi-

nado tema ou assunto, pretende-se com isso, na maioria das

vezes, dizer que esse alguém tem uma hipótese ou um

conjunto de argumentos adequados para explicar ou com-

preender um determinado fenômeno ou uma determinada

conexão de fenômenos. Nesse sentido, a “teoria”, ao preten-

der explicar ou compreender uma conexão de acontecimen-

tos, tem como intuito mostrar “como as coisas são”. Em se

tratando de uma teoria científica, a explicação deve ser capaz

também de prever eventos futuros, ou então de compreen-

der os eventos no mundo de tal maneira a produzir também

prognósticos a partir das conexões significativas encontra-

das. E uma teoria é confirmada ou refutada conforme as

previsões e os prognósticos se mostrem corretos ou

incorretos.

Esse sentido de teoria se contrapõe habitualmente à

“prática”. Em um primeiro sentido dessa contraposição,

como o que se pode encontrar, por exemplo, no dizer

corrente “a teoria na prática é outra” e em outras expressões

semelhantes, a prática seria uma aplicação da teoria e

mostraria que há uma distância entre dizer “como as coisas

1213.03-3

7



são” e utilizar essa elaboração para manipular objetos e

eventos no mundo. Além de indicar que essa distância tem

de ser superada para que se possa “colocar em prática” a

teoria.

Em um outro sentido, entretanto, a “teoria” se contra-

põe à “prática” segundo a ideia de que há uma diferença

qualitativa entre “como as coisas são” e “como as coisas

deveriam ser”. Neste segundo sentido, a prática não é apli-

cação da teoria, mas um conjunto de ideais que orientam a

ação, de princípios segundo os quais se deve agir para

moldar a própria vida e o mundo. Na tradição de pensa-

mento do idealismo alemão, por exemplo, inaugurada por

Immanuel Kant (1724-1804), esse segundo sentido de “prá-

tica” é o mais elevado, aquele que é objeto da “filosofia

prática”, que abrange disciplinas como a moral, a ética, a

política e o direito.

Nesse sentido, entretanto, a distância e a diferença entre

“o que é” e “o que deve ser”, entre a teoria e a prática, não

deve ser superada (o verbo “dever” já indicando aqui que se

trata de uma prescrição prática), sob pena de se destruir seja

a teoria, seja a própria prática. Teoria e prática têm lógicas

diferentes, e que não devem se confundir. Em outras pala-

vras, se fazemos teoria para demonstrar como as coisas

devem ser, não conseguimos mostrar como de fato são; se

dizemos que as coisas devem ser como de fato são, elimina-

mos a possibilidade de que possam ser outra coisa que não

o que são. Com isso, estabelece-se um fosso entre a teoria e

a prática que não pode ser transposto senão ao preço de

eliminar do horizonte da reflexão a lógica própria de uma
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das duas dimensões fundamentais da vida humana: o “co-

nhecer” e o “agir”.

Nesse contexto, que significado pode ter a expressão

“Teoria Crítica”? Se se trata de teoria, de “como as coisas

são”, como seria possível criticar esse estado de coisas no

contexto da própria teoria? A crítica, nesse caso, não seria

exatamente atributo da prática, da perspectiva de “como as

coisas deveriam ser”? E incluir a crítica na teoria não signi-

ficaria, portanto, abdicar da tarefa de apresentar “as coisas

como são”, não significaria abandonar o conhecer em prol

do agir simplesmente? E agir sem conhecer não irá resultar

em uma ação cega, que não leva em conta “como as coisas

são”?

A Teoria Crítica enfrentou esses questionamentos por

meio de uma crítica à distinção entre teoria e prática assim

formulada. E isso sem abdicar seja da ideia de conhecer “as

coisas como são”, seja de agir segundo “como as coisas

deveriam ser”. A Teoria Crítica não se bate nem por uma

ação cega (sem levar em conta o conhecimento) nem por

um conhecimento vazio (que ignora que as coisas poderiam

ser de outro modo), mas questiona o sentido de “teoria” e

de “prática” e a própria distinção entre esses dois momen-

tos. Caberá à ideia mesma de “crítica” o papel de realizar

essa tarefa.

Há certamente muitos sentidos de “crítica”, na própria

tradição da Teoria Crítica. Mas o sentido fundamental é o

de que não é possível mostrar “como as coisas são” senão a

partir da perspectiva de “como deveriam ser”: “crítica”

significa, antes de mais nada, dizer o que é em vista do que
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ainda não é mas pode ser. Note-se, portanto, que não se trata

de um ponto de vista utópico, no sentido de irrealizável ou

inalcançável, mas de enxergar no mundo real as suas poten-

cialidades melhores, de compreender o que é tendo em vista

o melhor que ele traz embutido em si. Nesse primeiro

sentido, o ponto de vista crítico é aquele que vê o que existe

da perspectiva do novo que ainda não nasceu, mas que se

encontra em germe no próprio existente.

Note-se, ainda, que não se trata tampouco de abdicar

de conhecer, de dizer “como as coisas são”, nem de abdicar

da tarefa teórica de produzir prognósticos. Ocorre que, do

ponto de vista crítico, aquele que separa rigidamente “como

as coisas são” de “como devem ser” só consegue dizer como

elas são parcialmente, porque não é capaz de ver que “as

coisas como devem ser” é também uma parte de como as

coisas são; porque não consegue enxergar na realidade pre-

sente aqueles elementos que impedem a realização plena de

todas as suas potencialidades. Eis o segundo sentido funda-

mental da crítica: um ponto de vista capaz de apontar e

analisar os obstáculos a serem superados para que as po-

tencialidades melhores presentes no existente possam se

realizar.

Do ponto de vista crítico, portanto, a análise do exis-

tente a partir da realização do novo — que se insinua no

existente, mas ainda não é — permite a apresentação de

“como as coisas são” enquanto obstáculos à realização das

suas potencialidades melhores: apresenta o existente do

ponto de vista das oportunidades de emancipação relativa-

mente à dominação vigente. A tarefa primeira da Teoria
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Crítica é, portanto, a de apresentar “as coisas como são” sob

a forma de tendências presentes no desenvolvimento histó-

rico. E o delineamento de tais tendências só se torna possível

a partir da própria perspectiva da emancipação, da realiza-

ção de uma sociedade livre e justa, de modo que “tendência”

significa, então, apresentar, a cada vez, em cada momento

histórico, os arranjos concretos tanto dos potenciais eman-

cipatórios quanto dos obstáculos à emancipação.

Vê-se já que a Teoria Crítica tem sempre como uma de

suas mais importantes tarefas a produção de um determi-

nado diagnóstico do tempo presente, baseado em tendências

estruturais do modelo de organização social vigente, bem

como em situações históricas concretas, em que se mostram

tanto as oportunidades e potencialidades para a emancipa-

ção quanto os obstáculos reais a ela. Com isso, tem-se um

diagnóstico do tempo presente que permite então, também,

produção de prognósticos sobre o rumo do desenvolvimen-

to histórico. Esses prognósticos, por sua vez, apontam não

apenas para a natureza dos obstáculos a serem superados e

seu provável desenvolvimento no tempo, mas para ações

capazes de superá-los.

Sendo assim, a teoria crítica não pode se confirmar

senão na prática transformadora das relações sociais vi-

gentes. As ações a serem empreendidas para a superação

dos obstáculos à emancipação constituem-se em um mo-

mento da própria teoria. Nesse sentido, o curso histórico

dos acontecimentos — como resultado das ações empreen-

didas contra a estrutura de dominação vigente — dá a

medida para a confirmação ou refutação dos prognósticos
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da teoria. Note-se, entretanto, que a prática não significa

aqui uma mera aplicação da teoria, mas envolve embates

e conflitos que se costuma caracterizar como “políticos” ou

“sociais”. A prática é um momento da teoria, e os resultados

das ações empreendidas a partir de prognósticos teóricos

tornam-se, por sua vez, um novo material a ser elaborado

pela teoria, que é, assim, também um momento necessário

da prática.

O esquema apresentado até aqui, com as ideias de

crítica, emancipação, tendências, diagnóstico do tempo e

prognósticos, com sua relação tão peculiar entre teoria e

prática, é o esquema que será retomado em cada momento

desta exposição a partir de agora. De modo que, apesar de

ainda muito abstrata, essa primeira caracterização da Teoria

Crítica deverá servir já para delimitar melhor o objeto deste

livro: a “ideia” de Teoria Crítica. Mas essa ideia vem ligada

a uma determinada tradição de pensamento, a um campo

teórico que congrega diferentes autores, razão pela qual é

necessário começar por uma apresentação histórica dessa

tradição intelectual.

Teoria Crítica e Escola de Frankfurt

A Teoria Crítica. Essa expressão, tal como é conhecida hoje,

surgiu pela primeira vez como conceito em um texto de Max

Horkheimer (1895-1973) de nome “Teoria Tradicional e

Teoria Crítica”, de 1937. Esse texto foi publicado na Zeits-

chrift für Sozialforschung [Revista de Pesquisa Social], que
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foi editada de 1932 até 1942 pelo próprio Horkheimer. Essa

revista era a publicação oficial do Institut für Sozialfor-

schung [Instituto de Pesquisa Social], fundado em 1923 na

cidade alemã de Frankfurt am Main, e que foi presidido pelo

mesmo Horkheimer de 1930 a 1958.

A explicação sobre a origem da expressão “Teoria Crí-

tica” já traz consigo uma grande quantidade de dados e

elementos a serem analisados. Vê-se, por exemplo, que a

Teoria Crítica está ligada a um Instituto, a uma revista, a um

pensador que estava no centro de ambos (Horkheimer) e a

um período histórico marcado pelo nazismo (1933-45),

pelo stalinismo (1924-53) e pela Segunda Guerra Mundial

(1939-45). A partir de agora, esses elementos históricos

decisivos aparecerão neste livro à medida que for necessário

caracterizar a Teoria Crítica em cada um dos seus momentos.

O Instituto de Pesquisa Social nasceu da iniciativa do

economista e cientista social Felix Weil (1898-1975), apoia-

do decisivamente pelo também economista Friedrich Pol-

lock (1894-1970) e por Horkheimer. A doação inicial que

permitiu a criação do Instituto veio do pai de Weil, um rico

cerealista estabelecido na Argentina no final do século XIX.

Não obstante isso, o objetivo principal do Instituto era o de

promover, em âmbito universitário, investigações científi-

cas a partir da obra de Karl Marx (1818-1883). Vê-se já que

a Teoria Crítica, desde o início, tem por referência o mar-

xismo e seu método — o modelo da “crítica da economia

política” (é justamente esse o subtítulo da obra máxima de

Marx, O Capital).
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Nesse contexto, é preciso lembrar que o marxismo, à

exceção da então União Soviética, era então marginalizado

na universidade em todo o mundo, contando apenas com

alguns poucos professores. Por isso, o projeto de Weil, Pol-

lock e Horkheimer, então bastante jovens, teria de contar,

para ser aprovado, tanto com uma negociação com o Mi-

nistério da Educação alemão quanto com um acordo com

a Universidade de Frankfurt (fundada em 1914), de modo

a assegurar que o diretor do Instituto tivesse também uma

cadeira como professor. Além disso, era necessário encon-

trar um nome já estabelecido na esfera universitária para

dirigir o Instituto.

O primeiro indicado foi o economista e sociólogo Kurt

Albert Gerlach (1886-1922), que entretanto faleceu antes

que fosse expedida a autorização oficial para o funciona-

mento do Instituto.  A partir de 1924, a direção coube ao

historiador Carl Grünberg (1861-1940). Ele já editava a

importante publicação Archiv für die Geschichte des Sozia-

lismus und der Arbeiterbewegung [Arquivo para a história do

socialismo e do movimento operário], que se tornou então

a publicação oficial do Instituto. Assim, a história do socia-

lismo e o movimento operário passaram a ser o objeto

principal de pesquisa do próprio Instituto, que se tornou

rapidamente um dos mais importantes arquivos para pes-

quisa sobre esses temas.

Em 1928, Grünberg ficou impossibilitado de prosse-

guir em suas funções de professor e de diretor do Instituto

devido a um acidente vascular cerebral. Depois de gestões e

negociações com relação aos dois postos, Horkheimer pas-
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sou a acumular essas duas funções, a partir de 1930. Com

isso, uma nova etapa da vida do Instituto se iniciou — aque-

la que irá dizer respeito mais propriamente à Teoria Crítica.

Horkheimer traçou todo um novo programa de inves-

tigação e de funcionamento do Instituto. Lançou as bases

de um trabalho coletivo interdisciplinar, uma grande ino-

vação para a época. Tratava-se de dar um sentido positivo

ao aprofundamento da especialização no âmbito das ciên-

cias humanas, em que disciplinas como a economia, o

direito, a ciência política e a psicologia ganhavam cada vez

mais autonomia e independência. Isto foi feito de modo a,

de um lado, valorizar a especialização em seus aspectos

positivos, e, de outro, garantir uma certa unidade para os

resultados das pesquisas em cada um desses ramos do co-

nhecimento. E essa unidade era dada justamente pela refe-

rência à obra de Marx, razão pela qual essa experiência

inovadora ficou conhecida como “materialismo interdisci-

plinar”. Esse foi, portanto, o primeiro sentido da Teoria

Crítica tal como teorizada por Horkheimer nesse período:

pesquisadores de diferentes especialidades trabalhando em

regime interdisciplinar e tendo como referência comum a

tradição marxista. E, para espelhar a produção dessas pes-

quisas, Horkheimer fundou uma nova publicação, a já men-

cionada Zeitschrift für Sozialforschung.

Para que se tenha uma ideia da amplitude desse projeto,

basta citar alguns dos nomes envolvidos: em economia,

além de Friedrich Pollock, Henryk Grossmann (1881-1950)

e Arkadij Gurland (1904-1979); em ciência política e direito,

Franz Neumann (1900-1954) e Otto Kirchheimer (1905-
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1965); na crítica da cultura, Theodor W. Adorno (1903-

1969) — que viria posteriormente a ser o grande parceiro

de Horkheimer na produção em filosofia —, Leo Löwenthal

(1900-1993) e, alguns anos mais tarde, Walter Benjamin

(1892-1940); em filosofia, além de Horkheimer, também

Herbert Marcuse (1898-1978); e em psicologia e psicanálise,

Erich Fromm (1900-1980).

A Escola de Frankfurt. A simples menção dos nomes citados

anteriomente — alguns bem mais conhecidos do que outros

— já pode provocar a pergunta: mas esse conjunto de

autores não é o que se costuma agrupar sob o nome de Escola

de Frankfurt? De fato, foi (e ainda é em alguns círculos)

muito comum referir-se a esse coletivo como Escola de

Frankfurt. Mas há uma série de problemas nessa denomi-

nação. Em primeiro lugar, a ideia de “escola” passa a impres-

são de que se trata de um conjunto de autores que partilha-

vam integralmente uma doutrina comum, o que não é o

caso. Ter a obra de Marx como referência, como horizonte

comum, não significa partilhar dos mesmos diagnósticos e

das mesmas opiniões. Pelo contrário, o desenvolvimento da

Teoria Crítica mostra que havia acirradas divergências entre

os colaboradores do Instituto, não só porque a própria obra

de Marx se presta a interpretações divergentes, mas também

pelo fato de que as maneiras de se utilizar de Marx para

compreender o tempo presente são diversas.

Em segundo lugar, há o problema de saber quais auto-

res devem ser incluídos ou excluídos desse conjunto. Tam-

bém não há critério que tenha se demonstrado eficaz, já que

16 Marcos Nobre



há grande divergência de diagnósticos entre os colaborado-

res mencionados, para não falar daqueles que não foram

aqui lembrados. Se for tomada a colaboração na Revista do

Instituto como critério, tem-se já o problema, por exemplo,

de incluir nessa classificação autores que não têm como

horizonte de seus trabalhos a obra de Marx. Talvez o critério

mais razoável fosse o do pertencimento ao Instituto. Mas,

se esse critério pode ser aplicável nos primeiros anos da

década de 1930, ele se torna posteriormente de difícil veri-

ficação, já que as sucessivas mudanças de sede do Instituto

durante o exílio imposto pelo nazismo alteram bastante a

sua composição, o que também ocorreu no período poste-

rior a 1950, quando o Instituto volta a funcionar em solo

alemão.

Sendo assim, o que significa então essa poderosa eti-

queta “Escola de Frankfurt” e qual sua relação com a Teoria

Crítica? Para compreender isso, é necessário retomar a his-

tória do Instituto e a experiência histórica do nazismo.

Antes de mais nada, é preciso lembrar que, ao lançar as bases

do materialismo interdisciplinar, em seu discurso de posse

na direção do Instituto, em 1931, Horkheimer já tinha

diante de si a vertiginosa ascensão do movimento nazista.

Nesse contexto, é desnecessário lembrar os riscos que corria

um Instituto declaradamente marxista e composto em sua

grande maioria por pesquisadores de origem judaica. E o

temor diante da real possibilidade da tomada do poder por

Adolf Hitler fez com que o Instituto inaugurasse, naquele

mesmo ano, um escritório em Genebra, na Suíça, e transfe-

risse o seu capital para a Holanda. Desse modo, quando
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Hitler torna-se chanceler do governo alemão, em janeiro de

1933, o Instituto transfere sua sede administrativa quase que

imediatamente para Genebra e abandona as instalações em

Frankfurt.

De fato, Horkheimer acabou exonerado de suas fun-

ções na Universidade já em abril de 1933 e as instalações do

Instituto em Frankfurt foram depredadas pelos nazistas. A

editora alemã da revista informou Horkheimer de que não

poderia mais publicá-la. Assim começou o longo exílio do

Instituto e de seus pesquisadores, que iria durar até 1950,

quando de sua reinauguração em Frankfurt.

Com a solidariedade de intelectuais franceses e ingle-

ses, o Instituto abre pequenos escritórios em Londres e em

Paris e passa a editar a revista na capital francesa. Em busca

de uma nova sede para o Instituto, Horkheimer recebe uma

oferta muito favorável da Universidade de Columbia, em

Nova York, o que permite, já em 1934, a transferência das

instalações. Até o início da Segunda Guerra Mundial, em

1939, grande parte dos colaboradores do Instituto emigra

para os Estados Unidos. Com a tomada de Paris pelo exér-

cito nazista, em 1940, mais uma vez a edição da revista é

interrompida, sendo retomada apenas em 1942, em Nova

York, com a publicação dos seus dois últimos números, sob

o título em inglês de Studies in Philosophy and Social Science

[Estudos de filosofia e ciência social].

Nesse contexto, é preciso enfatizar que a etiqueta “Es-

cola de Frankfurt” surgirá apenas na década de 1950, após

o retorno do Instituto à Alemanha. Trata-se, portanto, de

uma denominação retrospectiva, quer dizer, que não tinha
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sido utilizada até então e com a qual se reconstruiu em um

determinado sentido a experiência anterior. Essa caracterís-

tica do rótulo “Escola de Frankfurt” tem muitas implica-

ções. Em primeiro lugar, significa que o sentido da expres-

são “Escola de Frankfurt” será em grande parte moldado

por alguns dos pensadores ligados à experiência da Teoria

Crítica, em particular aqueles que retornaram à Alemanha

após o final da Segunda Guerra Mundial, já que muitos

permaneceram nos países em que encontraram abrigo da

perseguição nazista. Além disso, terão mais influência na

moldagem do rótulo “Escola de Frankfurt” aqueles intelec-

tuais que tiveram posições de direção no pós-guerra, tanto

no Instituto como na Universidade. Nesse sentido, Horkhei-

mer é a figura central desse movimento, já que não apenas

permanece na direção do Instituto em sua reinauguração

em Frankfurt como torna-se reitor da Universidade. A seu

lado, como íntimo colaborador, está Theodor W. Adorno,

que o sucedeu na direção do Instituto em 1958.

Em segundo lugar, o rótulo “Escola de Frankfurt” teve

um importante papel para fortalecer e amplificar as inter-

venções (principalmente de Adorno e de Horkheimer) no

debate público alemão das décadas de 1950 e 1960. Era

premente e indispensável uma discussão sobre as causas e

os efeitos da experiência nazista — com todas as consequên-

cias para a República Federal Alemã que surgia — e um

debate sobre a natureza do então chamado “bloco soviético”

(ao qual pertencia uma parte da Alemanha dividida após a

guerra, a República Democrática Alemã). Além disso, havia

que se tentar compreender a forma do capitalismo sob o
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arranjo social que se convencionou chamar de “Estado de

bem-estar social”, as novas formas de produção industrial

da cultura e da arte, a natureza das novas formas de controle

social e dos novos métodos quantitativos de pesquisa social,

o papel da ciência e da técnica, além do trabalho em torno

de temas clássicos da filosofia e da teoria social.

Esses são alguns dos principais temas do que se con-

vencionou chamar de “Escola de Frankfurt”. Como será

explicado adiante, este livro não trata em detalhe desses

temas, mas concentra-se em apresentar a ideia de uma

Teoria Crítica. Seja como for, pode-se já concluir que Escola

de Frankfurt designa antes de mais nada uma forma de

intervenção político-intelectual (mas não partidária) no

debate público alemão do pós-guerra, tanto no âmbito

acadêmico como no da esfera pública entendida mais am-

plamente. E uma forma de intervenção de grande impor-

tância e consequências, não apenas para o debate público e

acadêmico alemão. Compreende-se, portanto, por que os

nomes de Horkheimer e Adorno são sempre lembrados

como pertencentes à Escola, ao passo que os demais com-

ponentes variam muito.

Nesse sentido, a riqueza da experiência da Teoria Crí-

tica até a década de 1950 permitiu que se lançasse mão de

temas e desenvolvimentos teóricos os mais diversos, por

vezes até mesmo conflitantes entre si, ao mesmo tempo em

que se afirmava perfazerem uma unidade doutrinária. Com

isso, interesses teóricos muitas vezes divergentes puderam

encontrar ressonância em pelo menos um dos autores da

Escola e afirmar, assim, sua referência a um suposto “núcleo
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teórico comum”, legitimando, com isso, sua pretensão de

pertença à Escola. Esse tipo de procedimento levou muitas

vezes a que, partindo de uma determinada obra de determi-

nado autor, fossem atribuídos aos outros “componentes” da

Escola aquela mesma posição teórica. Da mesma forma,

objeções dirigidas a um único “componente” afetavam o

conjunto da Escola.

Aqui parece residir justamente o poder do rótulo “Es-

cola de Frankfurt”: sua força está exatamente em que ine-

xiste a unidade, ao mesmo tempo em que a unidade é

afirmada com todo vigor a cada vez. Não há mais sentido,

entretanto, em prosseguir reafirmando uma unidade dou-

trinária inexistente. É por isso que retomar a expressão

original “Teoria Crítica” significa, entre outras coisas, de-

marcar um campo teórico que valoriza e estimula a plura-

lidade de modelos críticos em seu interior. Nesse sentido, a

Escola de Frankfurt diz respeito a um determinado momen-

to e a uma determinada constelação da Teoria Crítica. A

Escola de Frankfurt como denominação político-intelectual

já cumpriu — e com louvor — seu papel histórico. Cabe

hoje levar adiante o projeto crítico sob novas formas.

A ideia de uma Teoria Crítica

Pelo exposto até aqui, Teoria Crítica designa pelo menos três

coisas: um campo teórico, um grupo específico de intelec-

tuais filiados a esse campo teórico e inicialmente reunidos

em torno de uma instituição determinada (o Instituto de
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Pesquisa Social) e a Escola de Frankfurt. Como já justificado

há pouco, o interesse deste livro concentra-se nos dois

primeiros sentidos de Teoria Crítica. O que significa, entre-

tanto, falar em um campo teórico determinado? Para que

isso seja possível, é necessário apresentar os critérios a partir

dos quais é possível demarcar as fronteiras desse campo,

quer dizer, o espaço teórico dentro do qual aqueles pesqui-

sadores que a ele se filiam desenvolvem suas investigações.

Nos escritos de Horkheimer da década de 1930, o campo da

Teoria Crítica tem como critério de demarcação fundamen-

tal o seguinte: produz Teoria Crítica todo aquele que desen-

volve seu trabalho teórico a partir da obra de Marx.

Seguem-se daí pelo menos duas características da Teo-

ria Crítica. Em primeiro lugar, ela designa um campo que

já existia previamente à sua conceituação pelo próprio

Horkheimer, isto é, o campo do marxismo. Nesse primeiro

sentido, Horkheimer pretende ter conceitualizado os ele-

mentos teóricos fundamentais que distinguem o campo do

marxismo de outras concepções teóricas. É o que se pode

chamar de Teoria Crítica em sentido amplo.

Em segundo lugar, Horkheimer dá a sua versão desses

elementos teóricos fundamentais, quer dizer, apresenta tan-

to a sua interpretação específica do pensamento de Marx

como procura utilizar-se desses parâmetros interpretativos

para analisar o momento histórico em que se encontra. Dito

de outra maneira, Horkheimer apresenta a sua conceitua-

ção da Teoria Crítica. É o que se pode chamar de Teoria

Crítica em sentido restrito.
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