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Este trabalho originou-se pela 
constatação de uma lacuna na 
bibliografia, mesmo que seja 

vastíssima, dos estudos relativos 
ao pensamento de Michel Foucault, 

a saber, a que diz respeito à 
relação deste filosofo com o outro 

grande filão do pensamento 
crítico contemporâneo, aquela 

Teoria Crítica surgida juntamente 
ao Instituto para Pesquisa Social 
em Frankfurt na década de vinte 

do século passado.[...]Com esta 
dissertação quisemos tentar 
humildemente oferecer uma 

primeira contribuição maiormente 
aprofundada da questão. 

[ Trecho retirado da  
“Premissa” do Autor]

Desde 1978 até a data da sua 
morte, em 1984, a reflexão do 

filosofo francês Michel Foucault é 
norteada pela seguinte questão: “O 

que é o Iluminismo?”. Em outros 
termos, o que é aquela específica 

racionalidade ocidental pela 
qual o incremento da liberdade 
não pode nunca ser disjunto do 
incremento de efeitos de poder e 

até de relações de dominação? É a 
esta altura de sua empreitada crítica 

que o “genealogista das relações 
de poder” se depara com outra 

empreitada crítica, a da chamada 
“Escola de Frankfurt”, a qual já em 

plena segunda guerra mundial 
interrogara-se sobre as reviravoltas 

da Razão – e sobre o trágico 
descumprimento de suas promessas.
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Nota dos t radutores

A tradução do italiano para o português da obra que agora vem à 
lume, de autoria do investigador Graziano Mazzocchini, [originariamente] 
intitulada “Duas Ontologias do Presente: Uma comparação entre Michel 
Foucault e a Teoria Crítica”, faz parte de um projeto antigo dos tradutores, 
sendo um deles, inclusive, o próprio autor do seu conteúdo científico.

O presente estudo faz parte das vastas pesquisas realizadas pelo 
autor, quando da conclusão exitosa do seu Mestrado em Ciências 
Filosóficas, sob a orientação do Professor Dr. Manlio Iofrida1, pela 
Universidade de Bolonha, Itália.

Aliás, cabe já aqui expressar a gratidão especial (e particular) de 
um dos tradutores, Raphael Silva, diretamente ao autor (e também 
tradutor) dessa brilhante obra, uma vez que pude contar com a sua 
generosidade e reconhecido saber científico-filosófico, que mesmo com 
seus inúmeros e desafiadores afazeres cotidianos, dispôs-se a brindar 
este humilde estudante e apaixonado pelas línguas românicas com a 
parceria da tradução para o português da obra que agora oferecemos à 
comunidade científica. Nossa empreitada talvez tenha sido ousada, mas 
decerto foi instigante e recompensadora, considerando a possibilidade 
de se desenvolver uma reflexão a respeito das relações entre verdade, 
poder e discurso, tal como a pratica Michel Foucault, por um lado, e 
a Teoria Crítica da sociedade, da Escola de Frankfurt, por outro lado. 

1 Professor Associado da Universidade de Bolonha, Itália, desde 1993. 
 Obs.: Maiores informações sobre a vida acadêmica do Professor Dr. Manlio Io-

frida podem ser obtidas através do acesso ao seguinte sítio: https://www.unibo.
it/sitoweb/manlio.iofrida/.



Esperamos que esta tradução contribua para o debate, nos países 
de língua portuguesa, acerca de questões polêmicas contemporâneas 
que gravitam em torno da temática central do livro e que dê ao leitor 
o mesmo prazer que nos proporcionou sua tradução.

Belo Horizonte, agosto de 2019.

Graziano Mazzocchini
Raphael Silva Rodrigues



1. Uma influência retrospectiva 11
1.1. As fontes para o debate acerca da relação entre Foucault  

e a Teoria Crítica 14

2. Crítica e Criticismo: Foucault e Horkheimer 27
2.1. Um primeiro paralelo entre Foucault e  

Horkheimer: a noção de crítica 27
2.2. A ambivalente herança kantiana 42

2.2.1. Horkheimer: o movimento das três Críticas e a  
possibilidade da práxis transformadora 42

2.2.2. Foucault: da «questão da crítica» à «ontologia  
histórica de nós mesmos» 56

2.2.2.1. «Um novo ethos filosófico» 64
2.3. Excurso. O «cuidado de si» em Foucault e a Cura enquanto 

estrutura existencial do Dasein em Heidegger 90
2.3.2.1. A revolução como esquema da atualidade 119

2.4. Foucault-Horkheimer: um comum primado do estético 126

3. O «espírito» da Revolução 131
3.1. Trajetórias do «weberianismo» 131
3.2. Vontade de revolução, espiritualidade política, contra-condutas 138

4. Conclusões: Kant, Teoria Crítica, Foucault (e Hegel) 145

 Referências 157

Sumár io



Foucault
emFrankfurt
Duas ontologias do presente: uma comparação 

entre Michel Foucault e a Teoria Crítica

Tradução por: Graziano Mazzocchini & Raphael Silva Rodrigues

Graziano Mazzocchini
Graziano M

azzocchini

Este trabalho originou-se pela 
constatação de uma lacuna na 
bibliografia, mesmo que seja 

vastíssima, dos estudos relativos 
ao pensamento de Michel Foucault, 

a saber, a que diz respeito à 
relação deste filosofo com o outro 

grande filão do pensamento 
crítico contemporâneo, aquela 

Teoria Crítica surgida juntamente 
ao Instituto para Pesquisa Social 
em Frankfurt na década de vinte 

do século passado.[...]Com esta 
dissertação quisemos tentar 
humildemente oferecer uma 

primeira contribuição maiormente 
aprofundada da questão. 

[ Trecho retirado da  
“Premissa” do Autor]

Desde 1978 até a data da sua 
morte, em 1984, a reflexão do 

filosofo francês Michel Foucault é 
norteada pela seguinte questão: “O 

que é o Iluminismo?”. Em outros 
termos, o que é aquela específica 

racionalidade ocidental pela 
qual o incremento da liberdade 
não pode nunca ser disjunto do 
incremento de efeitos de poder e 

até de relações de dominação? É a 
esta altura de sua empreitada crítica 

que o “genealogista das relações 
de poder” se depara com outra 

empreitada crítica, a da chamada 
“Escola de Frankfurt”, a qual já em 

plena segunda guerra mundial 
interrogara-se sobre as reviravoltas 

da Razão – e sobre o trágico 
descumprimento de suas promessas.

ISBN 978-65-5589-011-2

é Bacharel e Mestre em 
Filosofia pela Universidade 

de Bolonha, na Itália, e 
doutorando em Filosofia 

Contemporânea pela UFMG. 
Seus interesses de pesquisa 
atuam principalmente nos 

campos da Filosofia da 
História e da Teoria Crítica.

graziano 
Mazzocchini

Foucault em
 Frankfurt




