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Resumo

Abstract

This thesis aims to demonstrate that the understanding and criticism of 

some fundamental themes of Theodor Adomo’s aesthetics (such as the issues of 

mediation and reception and of the concepts of artistic material and truth content 

of works of art) are only possible and relevant when they refer not to their artistic 

and philosophical “influences”, but to the context of the various musical and 

literary debates in which Adomo took part, ranging from the discussion around 

Expressionism to the ageing of Modem Art controversy in the decades of 1950 

and 1960, and focussing chiefly on a reflection on the antinomies of “Neue 

Musik” since 1920. Thus, Adomo’s aesthetics is seen through the interpretation 

of his critiques on modem music and literature. This configures an approach that 

is opposed to readings that aim at the consolidation of a system or a method based 

on the commentary on the Aesthetic Theory’s theses.

Esta tese pretende demonstrar que a compreensão e crítica de alguns dos 

temas fundamentais da estética de Theodor Adomo (como as questões da 

mediação e da recepção e os conceitos de material artístico e teor de verdade das 
obras de arte) só é possível e relevante quando remete não a suas “influências” 

artísticas e filosóficas, mas ao contexto dos diversos debates musicais e literários 

nos quais Adomo participou, da discussão do Expressionismo à controvérsia 

sobre o envelhecimento da arte moderna nas década de 1950 e 1960, passando 

principalmente pela reflexão sobre as antinomias da Neue Musik desde os anos 

1920. Nesse sentido, a estética de Adomo é exposta a partir da interpretação de 
suas críticas à música e a literatura modernas, em uma abordagem que se 

contrapõe às leituras que buscam, no comentário às teses da Teoria estética, a 

consolidação de um sistema ou de um método.
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Introdução

1 Adorno, Philosophie der neuen Musik, GS 12, 42; Trad. (modificada), p. 38

Ao justificar a escolha de Schoenberg e Strawinsky como personagens 

centrais de sua Filosofia da Nova Música, Adomo não se limitou simplesmente a 

invocar a reconhecida importância dos dois compositores. Afinal, assumir de 

antemão o valor de suas obras não seria o melhor caminho para demarcar o objeto 

de um estudo que buscava justamente mostrar o quanto a época e a sociedade 

afetavam não apenas “as mais esotéricas questões da modema técnica de 

composição”1, mas também a possibilidade de recepção e julgamento da própria 

música. Se a intenção do livro correspondia, assim, às características de seu 

objeto, também não poderia legitimá-lo por uma suposta “prioridade histórica” de 

Schoenberg e Strawinsky, modelos a serem seguidos pelos menos dotados de 

gênio criador, nem tampouco pela afirmação da maior representatividade e
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qualidade de suas peças em comparação com as dos demais compositores da 
primeira metade do século XX.

Para Adorno, o que os tomava objetos primordiais de uma interpretação 

filosófica da música da primeira metade do século era sobretudo a convicção de 

que esses dois músicos, “por uma coerência que não fazia concessões, exaltaram 

os impulsos presentes em suas obras, até que eles se tomassem legíveis como 

idéias da própria coisa”2. O foco da interpretação é delimitado, em um primeiro 

momento, por uma característica essencial dos dois compositores, afirmada antes 

mesmo da exposição do teor de suas obras, objetivo último do texto. Essa 

coerência intransigente exposta nas obras de Schoenberg e Strawinsky não 

significava, entretanto, a mera defesa de procedimentos formulados teoricamente 

em programas, conferências e artigos. A extrema variedade de soluções e a 

contínua evolução das peças no interior do conjunto da oeuvre de ambos 

demonstra que a coerência se manifesta principalmente no interior de cada uma 

das obras, onde “o estado da técnica apresenta-se, a cada compasso que eles 

ousam pensar, como um problema”3.

Nesse sentido, Schoenberg costumava incentivar seus alunos a estudar 

pormenorizadamente as peças que iriam executar. Ressaltava, entretanto, que o 

estudo não deveria ser feito do ponto de vista de um intérprete. O aluno deveria se 

colocar como compositor; somente assim poderia entender e acompanhar os 

desafios enfrentados pelo autor da peça, encontrando a expressão adequada para a 

execução da obra4. Ao reconstruir os diversos momentos, avaliando e justificando 

as soluções apresentadas, o músico seria capaz de transmitir aos ouvintes o devir 

concatenado do discurso musical. Do contrário, não conseguiria uma execução

2 Ibid., p. 14; trad. (modificada), p. 14.
3 Ibid., p. 42; trad. (modificada), p. 38.
4 cf. Schoenberg, “Schulung des Ohrs durch Komponieren”in Gesammelte Schriften 1; Frankfurt, 
Fischer, 1976. pp. 99-103
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confíável, e quando acreditasse estar exercendo toda sua subjetividade enquanto 

intérprete, permaneceria sempre um mero “repetidor”.

A idéia de que o esforço de realização de uma obra é o resultado do 

enfrentamento de problemas que se impõem ao autor, problemas gerados e 

configurados no interior da própria história de sua arte ou disciplina, é um tema 

presente, sob as mais diversas variações, em toda a obra de Adorno. Ele está na 

base da reflexão sobre as questões mais importantes tanto de sua estética quanto 

de sua filosofia e teoria social: a dialética entre sujeito e objeto, o problema da 

mediação, a oposição entre universal e particular e a relação entre teoria e praxis. 

Se na arte a história está sedimentada no material que se apresenta ao autor, 

limitando sua possibilidade de escolha e impondo formas e temas, na filosofia ela 

se cristaliza nos próprios conceitos, que assumem diferentes significados e 

intenções no esforço de pensar os novos problemas. Não é por acaso que o curso 

proferido por Adorno sobre a história da filosofia tinha como objetivo a 

compreensão da evolução histórica da terminologia filosófica, e não a busca por 

definições seguras ou a abordagem erudita e sistematizante da obras dos 

principais autores do passado5.

A afirmação de que as obras relevantes do espírito respondem a problemas 

históricos específicos impõe ao mesmo tempo a necessidade de pensar o modo 

como se dá a mediação entre essas obras e a história social na qual foram criadas 

e compreendidas. Se cada frase, cada compasso e conceito traz em si a história 

como um todo, a crítica imanente das obras aponta necessariamente para algo que 

está para além de sua configuração formal e particular, pois “o artista não é um 

criador. A época e a sociedade não os limitam de fora, mas sim na severa 
exigência de exatidão que suas próprias formações [Gebilde] lhe impõem”6. A 

possibilidade da crítica imanente depende então da capacidade de decifrar as

5 Adorno, Philosophische Terminologie (dois volumes). Frankfurt, Suhrkamp, 1973 e 1974.
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seus resultados e sucessos,

6 Adorno, Philosophie der neuen Musik, GS 12, p. 42; trad. (modificada), p.. 38.

marcas da história presentes na obra, não apenas em 

mas também em suas fissuras, contradições e lacunas.

O reconhecimento desse princípio de interpretação volta-se, porém, sobre o 

próprio autor que o formula, seja como filósofo, sociólogo, crítico literário ou 

musical. As questões que Adorno identificou como relevantes para a reflexão e 

para a crítica delimitavam de dentro, no rigor que exigiam do crítico, o modo 

como seriam configuradas. A interpretação da crítica imanente exige a si mesma 

como pressuposto. As próprias categorias desenvolvidas por Adomo para 

entender a relação entre as obras e a sociedade, ou, mais precisamente, entre as 

obras do espírito e a história, procuravam, desde o início, responder a uma 

determinada situação das artes e da sociedade que tomava possível e, poderíamos 

dizer, necessário (a quem a quisesse pensar com uma coerência sem concessões) 

enfrentar o 'problema da mediação. O filósofo e o crítico, assim como o 

compositor, também não são gênios criadores, a história também os determina de 

dentro, na exigência de rigor no tratamento dos objetos que se lhe apresentam e 

nos conceitos que eles podem utilizar ou desenvolver. Na obra de Adomo, a cada 

ensaio, crítica ou livro o autor pensava e repensava, com a “seriedade animal” de 

que sempre se orgulhou, as questões fundamentais da época.

No âmbito da estética, os problemas que se impunham a artistas como 

Schoenberg e Strawinsky eram refletidos em uma atividade crítica que, 

justamente por defender a necessidade de um conhecimento preciso desses 

problemas, jamais recorreu ao juízo externo e diletante. Seria portanto um 

incoerência, ainda que plena de sentido histórico, tentar compreender a obra de 

Adomo como se ele, a partir de uma leitura sem dúvida brilhante e original de 

Kant, Hegel, Weber e Marx, “influenciada” pelas obras de Bloch, Benjamin e 

Lukacs, tivesse encontrado e desenvolvido os principais temas de sua filosofia.
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A necessidade de conhecer os problemas técnicos das artes específicas 

afeta até mesmo o modo como devem ser encaradas as estéticas anteriores, que 

não se viam obrigadas a tanto. Na “Introdução Primeira” à Teoria Estética, 

Adomo escreve: “Hegel e Kant foram os últimos que, para falar francamente, 

puderam escrever uma grande estética sem nada compreenderem da arte” . A 

razão para isso não pode ser encontrada em insuficiências lógicas ou 

epistemológicas; diz respeito, antes, à própria história da arte, e em última 

instância às transformações histórico-sociais que ocorreram desde que Hegel 

proferiu suas célebres lições sobre a filosofia do belo. A leitura não reificante dos 

clássicos deveria justamente retirá-los do limbo acadêmico a que foram, como 

clássicos, condenados. O mesmo pode ser feito com a obra de Adomo, seguindo 

os passos de sua abordagem da tradição na qual se insere: “Seria preciso 

desenvolver aquilo que nas teorias de Kant e de Hegel espera pela solução através

Que a estética em geral tenha sempre levado em conta os pressupostos de seu 

objeto é algo óbvio apenas para aqueles que a consideram justificada de antemão, 

enquanto disciplina necessária à completude dos sistemas. Para Adomo, que 

pretendeu na Teoria Estética refletir sobre a possibilidade e a necessidade da 

estética filosófica, os problemas que a estética tinha de enfrentar eram o resultado 

não apenas de sua história, mas também, e principalmente, das modificações 

ocorridas no âmbito de seus objetos. Pensar a história da estética é, portanto, 

pensar o próprio problema da constituição de um discurso pertinente sobre obras 

de arte, na medida em que tanto a arte quanto a filosofia não se deixam apreender 

como esferas isoladas, mas adquirem seu sentido somente pelo que lhes ultrapassa 

em direção ao outro, sem que entretanto percam de vista o momento de sua 

autonomia, que por si mesmo é o resultado histórico do relacionamento entre 

ambas.

7 Adomo, Ãsthetische Theorie, GS 7, 495; trad. p.367
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8 Ibid., p. 510; trad. p.
9 Ibid., p.524; trad. p.388
10 Ibid., p.524; trad. p.388

de uma segunda reflexão. A denúncia da tradição da estética filosófica deveria 

ajudar a conferir a estas seu sentido”8. Isso não ocorreria, para Adomo, pelo mero 

resgate dos resultados das reflexões críticas sobre obras particulares, com a 

intenção de não arcar com os custos dos sistemas em que estas estéticas foram 

originalmente pensadas. Assim como nas obras de arte, na filosofia também não 

há espaço para a reconciliação: “A estética não evolui na continuidade do 

pensamento científico. As estéticas individuais aparentadas à filosofia não 

admitem nenhuma fórmula comum como sua verdade; deve antes buscar-se no 

seu conflito”9. Para uma atitude coerente diante das estéticas do passado, a de 

Adomo entre elas, seria necessário, portanto, “renunciar à sábia ilusão segundo a 

qual um esteta herdaria problemas de outro e trabalharia neles de maneira 

tranquila”10. Que Kant tenha se concentrado nos problemas do juízo de gosto, que 

Hegel tenha procurado retomar “à coisa mesma”, e que Adomo tenha feito do 

conceito de “teor de verdade” das obras o ponto central de sua estética é algo que 

deve ser exposto de modo a ressaltar o “teor de verdade” desses próprios 

pensamentos, ou seja, o que neles aponta para a sociedade e para a arte a partir do 

qual foram gerados. A leitura de uma obra filosófica em busca de seus 

“resultados” já havia sido criticada por Adomo em 1939, quando retrucou ao 

espírito positivista e classificatório de seus colegas ingleses frisando que “Os 

méritos de um filósofo, ou seja, seus méritos realmente filosóficos, não os méritos 

que ele possa ter como professor ou inspirador [Anreger], não devem ser 

definidos pelos “resultados” que alcançou em seu pensamento11. Anos depois, 

Adomo continuava atento a esses vícios da leitura acadêmica. Em 1967, dois anos 

antes de sua morte, Adomo lamentava não poder deixar de notar que “muitos de 

seus leitores se apropriam dos resultados, sem terem acompanhado o processo do
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11 Adomo “Husserl and the problem of Idealism” (1939) GS 20-1, 119
12 Adomo “Ad vocem Hindemith”. Prãludium (1967) GS 17, 211
13 Ibid.
14/6/<7, p.532; trad. p.394
15 Adomo, “Der Essay ais Form” (1958) GS 11, 9; trad. in Cohn (org) Theodor Adorno. São 
Paulo, Ática, 1986, p.167

pensamento, um processo em geral auto-crítico: o dogmatismo é facilmente a 

consequência” . Tomar os resultados como tese é transformá-los em filosofemas, 

cuja aplicação, como nos lembra o próprio Adomo, serve apenas para reencontrar 

o já conhecido, deixando de lado os verdadeiros problemas. Estabelecer as 

relações do pensamento de Adomo com a arte da época não significa, portanto, 

diminuir suas ideias e intuições, mas reconhecer, no rigor da formulação precisa e 

na fantasia exata presente na crítica, sua genialidade.

Coerente com seu duro julgamento dos mestres, Adomo só conseguiu 

escrever algo interessante sobre arte porque estava diretamente envolvido no 

debate artístico da época. Aprendeu desde sua juventude, no contato com as 

discussões sobre a morte do Expressionismo e com as contradições da nova 

música da década de 1920, que a reflexão sobre arte não podia ser feita a partir de 

fora, que era preciso apreender cada obra como tentativa de solução dos novos 

problemas artísticos. E como esses problemas provinham da história da arte, era 

necessário compreendê-los, portanto, de um ponto de vista histórico: “Toda obra 

de arte, mesmo se se apresenta como um obra de perfeita harmonia, é em si um 

complexo de problemas. Enquanto tal participa na história e ultrapassa assim a sua 

própria unicidade”13. Por isso, não seria possível pensar a estética como algo 

separado da história sedimentada nas obras de arte: “A história é inerente à teoria 
estética. As suas categorias são radicalmente históricas.14”. E se a história é 

inerente à estética, o é nas questões e respostas que impõe a quem pretende 

abordar criticamente as obras de arte e a própria história da disciplina. Nesse 
sentido, a epígrafe de Goethe que abre o “Ensaio como forma”15 deveria servir de



8

16 Adorno, prefácio de 1969 a Dialektik der Au/klárung, GS 3, p.9; trad. p.9

motto para qualquer consideração sobre a estética de Adorno: “Determinado a ver 

o iluminado, não a luz”.

O objetivo principal deste trabalho é investigar, portanto, as relações de 

determinação recíproca entre a história dos problemas artísticos e o 

desenvolvimento dos temas e conceitos fundamentais da filosofia e da estética de 

Adorno. Pretende tomar produtiva a auto-reflexão proposta na Dialética 

Negativa, retomando aos objetos (também em constante devir), para seguir 

justamente o processo pelo qual as categorias centrais da obra de Adorno, em um 

diálogo e embate constante com os problemas enfrentados pelos próprios artistas, 

propõem soluções e iluminam a história da arte de nosso século.

É preciso ter em mente, porém, que a história sedimentada nas obras afeta 

até mesmo a possibilidade de tratá-las unicamente a partir das questões que lhes 

eram contemporâneas. Mesmo antes do célebre ensaio de Horkheimer sobre a 

oposição entre a teoria crítica e a teoria tradicional, Adorno jamais havia escrito 

uma única crítica literária ou musical que não levasse em conta o interesse das 

obras para o leitor de sua época. A crítica imanente é obrigada a refletir sobre a 

relevância atual do objeto, justamente por ter como objetivo desvendar em sua 

estrutura as marcas da história. Nesse sentido, Adorno constantemente aponta o 

envelhecimento tanto das obras quanto dos conceitos e interpretações. A teoria 

“que atribui à verdade um núcleo temporal, em vez de opô-la ao movimento 

histórico como algo de imutável”16 procurava pensar a si mesma dialeticamente, 

por isso veria com bons olhos o questionamento atual de sua própria atualidade.

“Nada é hoje mais fácil do que criticar a teoria estética de Theodor 

Adorno”17. A frase de Peter Burger, ainda que contenha uma certa pitada de 

ironia, ressalta o quanto a discussão a respeito da atualidade do pensamento 

estético-filosófico de Adomo é um tema importante no debate contemporâneo.
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no

17 Búrger Peter. Zur Kritik der idealisíischen Âsthetih, Frankfurt, Suhrkamp, 1983; p.128 
Ibid., p.ll

Nos últimos trinta anos, um conjunto expressivo de autores, das mais variadas 

filiações filosóficas, vêm desenvolvendo teorias e reflexões próprias a partir de 

criticas a pressupostos e conceitos fundamentais da estética adomiana. Suas obras 

acusam o pensamento de Adorno, entre outros aspectos, de ter “envelhecido” em 

relação à produção artística atual, ou de não dar conta satisfatoriamente de temas 

como a função comunicativa da arte e a importância do momento da recepção na 

experiência estética, além de haver negligenciado as modificações ocorridas na 

esfera da Indústria Cultural em sua inserção em um novo estágio do 

desenvolvimento do capitalismo. Justamente por perceber a importância de um 

texto como a Teoria Estética, Búrger argumenta que “o reconhecimento da obra 

de Adorno não deve nos desviar os olhos do fato de que sua estética é, para nós, 

história” . Seria necessário, segundo Búrger, apontar os limites históricos 

inerentes às reflexões de Adorno sobre a arte de seu tempo, em uma postura 

coerente com os desígnios do próprio autor. Com esse objetivo, Búrger enumera 

uma série de críticas à “herança idealista” de Adomo, apontando 

“envelhecimento do moderno” e em mudanças no âmbito da recepção motivos 

para o abandono das teses fundamentais de sua teoria estética. Cabe então 

verificar até que ponto essas e outras críticas à sua obra se referem a problemas 

efetivos, derivados das modificações históricas ocorridas nas últimas décadas. 

Pode-se assim investigar os custos e ganhos teóricos do abandono de pressupostos 

e conceitos fundamentais da estética filosófica de Adomo - como a exigência de 

análise crítica e imanente das obras de arte e a determinação de seu “teor de 

verdade” a partir de uma abordagem histórico-filosófica - e avaliar com maior 

propriedade as soluções propostas pelas teorias contemporâneas que se 

apresentam como alternativas à sua estética.
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Mas, para isso, nunca se deve perder de vista a impropriedade de centrar 

apenas na leitura da Teoria Estética o comentário acerca da reflexão de Adorno 

sobre as artes, tomando essa obra como uma suma, um sistema ou como a 

declaração de um método. O próprio livro, publicado postumamente, seria 

construído de forma a dificultar esse tipo de leitura, como percebemos na 

Introdução Primeira. Infelizmente, a ideia difundida por Friederich Grenz19 de 

que o pensamento de Adorno não passou por grandes modificações, de que não há 

um desenvolvimento relevante em seus conceitos fundamentais, desde os 

primeiros textos até os livros da década de 1960, contribuiu muito para esse tipo 

de abordagem, uma vez que toma desnecessária a referência à história das artes, 

da sociedade e do capitalismo no decorrer do século XX. Mas sem a proximidade 

com o objeto em geral, e com o objeto artístico em particular, o pensamento e o 

comentário assume uma característica que o próprio Adorno, em uma auto-crítica 

de seus primeiros textos sobre arte, definiu como “schlechtes abstrakt”, a 

abstração ruim. Não é possível entender a atitude de Adorno diante de 

Schoenberg, Strawinsky, Hindemith ou Bartok sem notar que o desenvolvimento 

das obras desses compositores afetava profundamente sua postura diante deles. 

Nem entender os conceitos de reifícação, falsa aparência e sociedade 

administrada sem levar em contas as brutais modificações do capitalismo antes e 

depois da Segunda Guerra Mundial. Em suma, um autor que deve grande parte de 

seu interesse ao modo como enfrentou e incorporou em sua obra os problemas da 

arte e da sociedade de sua época não pode, portanto, ser lido como um novo 

Descartes. “Recusamos a separação entre método e objeto: o método não é fixo, 

não é invariável em seu trabalho sobre o objeto - pelo qual se regula, legitimando- 
20 se através da clarificação do que for capaz”.

19 cf. F. Grenz, Adornos Philosophie in Grundbegriffen, Frankfurt, Suhrkamp, 1974; 
especialmente a introdução.
20 Adorno “Ideen zur Musiksoziologie” (1958) GS 16, 9. Trad. bras. Os Pensadores, 259
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Adorno, mesmo quando trata da arte em geral, tem como fundamento uma 

filosofia da música, da 'nova música1. Levando-se em consideração que na 

tradição filosófica da qual derivam as estéticas - tanto as anteriores a Adorno 

quanto as atuais - a música não é central, e sim periférica, isso se toma um dos

Adorno não respondeu apenas com argumentos à incongruência do 

impulso sistematizante que ainda hoje reina na academia. Seu próprio “estilo 

atonal”, tantas vezes criticado pela dificuldade que impõe à leitura, traz as marcas 

de sua experiência com a arte mais avançada da primeira metade do século21. A 

respeito de sua obra é possível fazer o mesmo elogio que um dia ele endereçou ao 

Espírito da Utopia de Bloch: “Era uma filosofia que não tinha de se envergonhar 

diante da literatura mais avançada, não tinha sido adestrada pela resignação do 

método” . Por isso, afirmar que a arte moderna contribuiu decisivamente para a 

configuração do pensamento de Adorno como um todo não é defender 

arbitrariamente um ponto de vista da história intelectual, mas ser fiel ao 

pressuposto adomiano de que a arte tem teor de verdade, é um caminho 

privilegiado para o conhecimento do mundo, não devendo portanto ser usada 

apenas como exemplo ou epígrafe nos livros sobre sua obra, o que a degrada a 

verniz cultural para atenuar a aridez de uma discussão conceituai vazia.

Qualquer comentário sobre a estética de Adorno, e até mesmo sobre sua 

filosofia, deve ressaltar a importância do contato com a música contemporânea na 

formulação de seu pensamento. Cari Dahlhaus, um dos mais importantes teóricos 

da música do século XX, apontou o problema na introdução aos debates sobre 

estética na conferência sobre Adorno realizada em 1983: “A teoria estética de

21 A publicação da correspondência de Adomo com Berg mostra claramente que Adorno de fato 
buscava incorporar a seu estilo os procedimentos de composição da música atonal de seu mestre. 
Cf. a carta de 23.11.1925, onde Adomo comenta que tomou o quarteto de Berg como modelo 
para a estruturação de um artigo. Adomo-Berg, Briejwechsel, p.42-46
22 Adomo, “Henkel, Krug und fnihe Erfahrung” GS 11, 557.
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23 Dahlhaus, Cari; "Von Altem einer Philosophie" in Adorno-Konferenz. Frankfurt, Suhrkamp, 
1983;p.l33.
24 Adomo-Berg, Briefivechsel, p.66

obstáculos que dificultam uma adequada recepção de sua obra”23. Não há dúvidas 

de que uma correta compreensão do conjunto da obra de Adomo só é possível 

com a leitura atenta de seus textos sobre música, que representam mais de um 

terço dos escritos já publicados. Aspectos ditos “sociológicos” e “filosóficos” de 

seu pensamento trazem quase sempre uma referência direta a problemas 

considerados especifícamente em termos musicais. Ocorre que grande parte das 

críticas atualmente endereçadas à estética de Adomo peca justamente por uma 

não familiaridade com os conceitos desenvolvidos a partir dessas reflexões. A 

crítica insuficiente e o abandono precipitado dos pressupostos e conceitos 

elaborados a partir de elementos da teoria musical - fundamentais, como lembra 

Dahlhaus, para o desenvolvimento da estética adomiana - são aspectos que 

contribuem para a fragilidade de grande parte dos comentários à sua filosofia.

A relação fundamental entre música e filosofia na obra de Adomo sempre 

foi vista como um problema, e nem sempre apenas pelos filósofos. Seu mestre 

Alban Berg, atento ao talento crítico do jovem filósofo que pretendia se tomar 

compositor, lhe escreveu em 28 de janeiro de 1926 as seguintes palavras: 

“cheguei à segura convicção de que o senhor, no âmbito do conhecimento mais 

profundo da música (em todas os seus aspectos até hoje ainda não pesquisados, 

sejam eles de natureza filosófica, histórico-artística, teórica, social, histórica, etc.) 

está destinado a realizar algo da mais alta qualidade, e também a realizá-lo na 

forma de uma grande obra filosófica. Se com isso sua criação musical (eu me 

refiro à composição), da qual eu tanto espero, ficar prejudicada, é um receio que 

sempre me ocorre quando penso no senhor. Está claro: um dia o senhor, pois o 

senhor é um só e alguém que (graças a Deus) se entrega ao todo por inteiro [auf s 

Ganze geht], terá de escolher entre Kant ou Beethoven24”. Com o pressuposto
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dialético-negativo de que o todo é o não-verdadeiro Adorno conseguiu, entretanto, 

superar o pensamento marcado pela opção entre isto ou aquilo, pensando Kant e 

Beethoven, sem pretender englobá-los em uma totalidade que destruísse a 
especificidade que lhes é própria.

Assim, este texto tem como objetivo pensar alguns pontos fundamentais da 

relação entre a obra de Adorno e a arte do século XX, sem ceder à ilusão do ideal 

da totalidade. Nisso ele pretende ser fiel ao espírito e à letra de Adorno, que um 

dia elogiou uma dissertação sobre Walter Benjamin dizendo que o autor do 

estudo, “ao se limitar a alguns complexos centrais, resguardando-se do ominoso 

ideal de completude, conseguiu nessa concentração expor a unidade, o nexo 

rigoroso e a forças constitutiva do pensamento de Benjamin”25. Esse também é 

nosso objetivo em relação a Adorno, que entretanto só pode ser alcançado com a 

certeza de que, em vários momentos, a introdução clara a um problema complexo 

é mais útil ao leitor que a discussão extensa de uma questão desconhecida.

O primeiro capítulo apresenta os dilemas da crítica de arte tradicional 

diante da crise da universalidade dos estilos e formas representada pelo 

Expressionismo, as características principais do movimento e a participação do 

jovem Adorno no debate sobre os limites da dramaturgia do Eu. Expõe também 

os principais problemas configurados pela prática e teoria dos artistas 

expressionistas, e o modo como eles foram incorporados no pensamento de Bloch, 

Benjamin e Lukacs.
O capítulo seguinte, intitulado “O estilo musical da liberdade”, concentra- 

se nos textos de crítica musical publicados por Adomo no início da década de 

1920, procurando mostrar como eles se inseriam no debate sobre a revolução 

musical configurada na década anterior. Antes de discutir o Expressionismo 

musical e a emancipação da dissonância nas obras de Schoenberg, Strawinsky e
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25 Adorno, “Vorrede zu Rolf Tiedemanns ‘Studien zur Philosophie Walter Benjamins’” (1965) 
GS 20-1, 182.
26 Este trabalho é a primeira etapa de um estudo mais amplo sobre a evolução do pensamento de 
Adorno.

Os capítulos 3 e 4 apresentam as duas faces da “nova música” da década 

de 1920. Adorno participou ativamente desse debate, cujas questões se tomariam 

cruciais para o desenvolvimento posterior da Dialética do Esclarecimento e da 

Filosofia da nova música. O terceiro capítulo discute a “música estabilizada”, 

criticada impiedosamente por Adomo: além da Neue Sachlichkeit, o capitulo 

discute o Neofolclorismo, o Neoclassicismo, a Neue Klassizitat, a música 

comunitária, o jazz e a arte engajada. Os problemas levantados pela arte do 

Expressionismo são aqui reconfigurados pela reação, exigindo de Adomo o 

desenvolvimento de considerações sobre a relação entre arte e sociedade. O 

quarto capítulo expõe a dialética de construção e expressão no Wozzeck de Alban 

Berg, apresentado como resposta à crise das formas e do drama musical do século 

anterior; analisa também a relação ambígua de Adomo com o dodecafonismo, 

frequentemente objeto de equívocos, e mostra como o fím do atonalismo livre 

configura problemas que estão na base da estética e da filosofia de Adomo como 

um todo.

A conclusão (provisória ) retoma a interpretação adomiana da Neue 

Musik da década de 1920, no sentido de estabelecer a importância das críticas 

escritas por Adomo para a consolidação de sua teoria do material, base da 

Filosofia da Nova Música posterior. A conclusão também se permite discutir a a 

questão da atualidade do pensamento de Adomo, avaliando as crítica a ele 

enderaçadas pela teoria da vanguarda de Peter Búrger.

Bartok, o capítulo retoma a história do surgimento de uma estética musical 

baseada nos princípios da autonomia e da liberdade, a partir do conflito entre o Eu 

romântico e a formas tradicionais.
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27 Adorno, “Zum Studium der Philosophie” (1955) GS 20-1, 320
28 Thomas Mann, Doutor Fausto. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1989, p.325

Sem perder de vista a especificidade dos objetos, este trabalho tem em 

mente a proximidade com que Adomo tratava os textos filosóficos e os textos 

artísticos. Em uma aula sobre o estudo da filosofia, Adomo comentou que “textos 

filosóficos não possuem significados fixados como coisas [dinghaft], mas são, e 

nisso se assemelham às obras de arte, campos de força, e por princípio 

inesgotáveis” . Se a filosofia, quando se concentra nos problemas da construção e 

da expressão, compartilha com a arte as contradições de seu tempo, não pode 

deixar de pensar os efeitos que as questões artísticas impõem a seu próprio 

conceito. Diante disso, é preciso que o comentário responda tanto ao 

esclarecimento quanto à dialética, tendo como meta, em oposição à teoria 

tradicional, tanto a crítica quanto a teoria, pois como nos diz o demónio, 

incorporando Adomo no Doktor Faustus de Thomas Mann: “A situação é 

demasiado crítica para que a ausência de crítica esteja a sua altura”28.
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1 - O jovem Adorno entre a crise das formas e o Expressionismo

Rainer Maria Rilke

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandem, wenn die Blãtter treiben.

A esperança de que o tempo contribua para tomar mais nítidos os 

contornos e traços fundamentais dos diversos movimentos artísticos do início do 

século sem dúvida conforta aqueles que se sentem mal diante do panorama 

caótico da arte moderna. Impressionismo, Expressionismo, Surrealismo e outros 

tantos ‘ismos’, quando vistos de longe, parecem coexistir em harmonia, 

englobados no conceito mais abrangente de “modernismo”, que nos manuais 

sucede (para tristeza de muitos) ao romantismo e ao naturalismo do século XIX.
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cenário

1 M. Bradbury, “Movimentos, revistas e manifestos” in Bradbury & Farlane (orgs.): 
Modernismo, guia geral. São Paulo, Cia das Letras, p. 154

Submetidos ao espírito classificador, as mais diversas formas de criação artística 

tomam-se próximas e inteligíveis. A coexistência de diferentes estilos e 

movimentos passa a ser vista como “princípio fundamental do moderno, 

integrante fundamental de sua coesão e evolução”1. De fato, a imagem da arte 

moderna é frequentemente a desse todo organizado, mesmo quando se reconhece 

que ele é regido pelo princípio da desorganização.

Se não é possível evitar completamente as ilusões da distância histórica, o 

olhar atento que não teme a proximidade com o objeto pode ao menos perceber 

que aquele caos tem um sentido. A noção de movimento artístico implica, o nome 

já diz, uma dinâmica que escapa ao espirito classificador. Impostas por decreto, as 

fronteiras entre os “ismos” são muito mais instáveis do que se gostaria. Em 1911, 

o termo “Expressionismo” foi utilizado, pela primeira vez, na crítica a uma 

exposição de pintura francesa na Alemanha; alguns anos depois, a oposição entre 

o Expressionismo alemão e o Impressionismo francês era um ingrediente 

importante na hostilidade entre os dois países. A imagem de um todo coeso e 

ordenado também não resiste às disputas, muitas vezes violentas, entre os 

representantes dos diversos “ismos”. Em 1916, o manifesto dadaista responde em 

letras maísculas “NEIN! NEIN! NEIN!” às pretensões do Expressionismo, 

enquanto o hermético manifesto-síntese da “anti-tradição futurista” propõe o 

rompimento com o Impressionismo, o Fauvismo, o Cubismo e o Expressionismo. 

Diante de tantas possibilidades, os artistas individuais muitas vezes não 

reconheciam as fronteiras definidas, complicando ainda mais o 

geopolítico dos “ismos”: no auto-retrato que escreveu para a revista Anbruch, em 

1921, o compositor Franz Schreker se apresentou como “impressionista, 

expressionista, intemacionalista, futurista e verista musical”.
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2 Adorno, Âsthetische Theorie GS 7, 38; trad. 44
3 Aspecto ressaltado, por exemplo, nas obras de P. Biirger, R. Poggioli e H. Steinert.
4 Hugo Bali, “Manifest zum ersten Dada-Abend in Zilrich 1916” in Otto Best (org), Theorie des 
Expressionismus, Stuttgart, Reclarn, p.235.

Mas a pluralidade de ismos é antes consequência que premissa da 

modernidade artística. Quando se abandona a pretensão sistematizante, o que 

resta como sentido geral da suposta coesão do “estilo moderno” é a crise da noção 

tradicional de estilo. Paradoxalmente, é a necessidade de negação do princípio 

universalizante das escolas e dos conceitos de estilo tradicionais que conduz os 

movimentos artísticos à auto-consciência necessária para a proclamação do 

“ismo”. Na Teoria Estética, Adorno os defende como escolas secularizadas, “que 

substituem a autoridade tradicional e institucional por uma autoridade objetiva”2. 

Não há dúvida de que a ideia de movimentos artísticos organizados - com 

programas, manifestos, revistas, quadros, mitos e mitologias próprios - respondia 

ao esforço de garantir o aparato de produção, distribuição e recepção de uma arte 

que se contrapunha às instituições tradicionais3; mas a ruptura militante contra a 

autoridade tradicional, como ressalta Adorno, foi marcada principalmente pela 

busca de critérios e parâmetros internos e objetivos, que pudessem preencher o 

vácuo deixado pela perda de obrigatoriedade dos compromissos de estilo.

A compreensão da moderna diversidade auto-consciente de orientações 

artísticas - “Dada é uma nova orientação artística”, diz o manifesto4 - passa pelo 

entendimento dessa “obrigatoriedade” dos estilos tradicionais. Um pouco de 

etimologia pode ajudar a esclarecer um conceito fundamental: Verbindlichkeit. A 

palavra, de difícil tradução, provém do verbo binden, que significa “atar”, 

“vincular”, mas também “obrigar”, “comprometer”. Substantivado, designa a 

capacidade de criar laços e vínculos, impondo-os ao mesmo tempo como algo que 

constrange e obriga. Nesse sentido, os estilos históricos eram verbindlich porque 

expressavam os vínculos da esfera artística com outras esferas da sociedade. Ao 

realizar essa tarefa, eles também eram “criadores de vínculos”, pois reafirmavam
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esteticamente os valores de uma época, nação ou cultura. A “obrigatoriedade” das 

formas e tipos impostas por determinado estilo histórico submetia o artista 

individual e a obra singular a seu poder universalizante. O termo 

Stilgebundenheit, portanto, designa algo muito mais forte que um compromisso 

estilístico assumido livremente; refere-se, antes, às enormes dificuldades de se 

romper com as regras e práticas artísticas de determinada época.

Era sob essa perspectiva que a história da arte mais importante da segunda 

metade do século XIX compreendia e estudava os grandes estilos históricos: a 

Renascença, o Barroco, o Classicismo e o Romantismo. Discípulo de Dilthey e 

Burckhardt, Heinrich Wólfflin é o grande nome nesse esforço de unir o princípio 

da autonomia da expressão artística, reivindicado pelas ciências do espírito, ao 

rigor do tratamento historista das grandes culturas do passado. Wõlfflin procurou 

caracterizar os estilos históricos pela determinação de suas formas específicas, 

seus tipos de construção e representação, seus gostos e maneiras. Os estilos eram 

vistos como etapas da evolução do espírito universal, sucedendo uns aos outros 

em uma continuidade própria ao passar do tempo, mesmo quando afirmavam 

energicamente a ruptura com o passado. Sob a perspectiva da “história universal 

da civilização”, a consideração da obra particular só era possível quando referida 

ao estilo universal, já que o próprio sentido da “civilização” tinha como 

fundamento os vínculos éticos e culturais criados pelos compromissos de estilo. 

Comentando a diversidade da arquitetura barroca, Wõlfflin assegura que “não se 

trata de arquitetos isolados, cada qual entregue a experiências particulares, mas de 
um estilo cuja característica essencial é a generalidade do sentimento de forma”5. 

A generalidade desse Formgefuhl, desse “sentimento de forma” ou “senso 

formal”, traduz o poder de coação dos cânones estilísticos, que se impõem como 

objetivos até mesmo sob a aparência da possibilidade de escolha subjetiva dos 

artistas individuais, colocados em segundo plano na história da arte de Wõlfflin.

e a
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Essa contradição, entretanto, traz as marcas da mesma necessidade 

histórica que Wõllflin esperava encontrar em seus objetos. A obra de Wõllflin 

exaltava o conceito de estilo no esforço de pensar a continuidade dos problemas 

estéticos no decorrer da história das culturas. Paradoxalmente, é justamente a 

conquista definitiva da autonomia da esfera artística defendida por Wõlfflin (cujas 

bases sociais foram estudadas com maior profundidade por Max Weber) que toma 

obsoleta a idéia de um estilo universal de época. A defesa da arte pela arte já é um 

momento na ruptura com o primado da Verbindlichkeit. a universalidade dos 

vínculos sociais da arte é questionada e o indivíduo começa a se pensar como 

princípio e fim da expressão artística, em um processo que tem suas raízes na 

oposição romântica à ordem aparentemente eterna das formas e temas clássicos. O 

questionamento da validade universal das formas previamente dadas traz como

5 H. Wõlfflin, Renascença e Barroco. São Paulo, Perspectiva, 1989, p.87
6 Ibid., p.93

Por isso, em seus livros mais importantes, Renascença e Barroco, A arte clássica 

e Os conceitos fundamentais da história da arte, a preocupação essencial é 

reconhecer a Verbindlichkeit de cada estilo histórico: “explicar um estilo é 

integrá-lo na história geral da época, segundo seu modo de expressão, é mostrar 

que em sua linguagem ele apenas expressa o mesmo que as outras manifestações 

da época”6. Esse “apenas” é o ponto cego onde histerismo e ciência do espírito se 

revertem em seus contrários. As teses de Wõllflin acabam transpondo para as 

alturas do espírito a pretensão das ciências da natureza de pensar os estilos como 

organismos vivos, que nascem e morrem, tendo como função vital manifestar 

artisticamente a essência de determinada época. Ao definir as características 

fundamentais de cada grande momento da história da arte, Wõlfllin renega, na 

rigidez das regras e conceitos gerais, a própria vida histórica que pretendia 

cientifícamente estudar.
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consequência o questionamento da própria noção de estilo como categoria 

histórica.

Um outro sintoma desse processo é o lamento da estética de Alois Riegl 

acerca do enfraquecimento, na arte do final do século XIX, da “vontade artística”. 

O conceito de “Kunstwolleri”, cunhado por Riegl, não deve ser lido em uma chave 

psicologizante, como talvez o nome possa sugerir. Refere-se, antes, ao impulso 

que une forma e conteúdo no interior de cada obra singular, estabelecendo, na 

autonomia da obra de arte, sua relação com o estilo geral da época7. A 

determinação da “vontade artística” possibilita o reconhecimento, no 

caleidoscópio das diferentes manifestações artísticas de uma cultura, de um 

fundamento último presente no principio de organização formal das obras de arte, 

independentemente de qualquer fator externo ou prático. Assim, a história dos 

estilos pode ser entendida como uma constante superação dos parâmetros 

concebidos pela “vontade artística” de cada época, sem que seja possível 

estabelecer uma hierarquia de valor entre estilos de épocas diferentes. Como os 

“conceitos fundamentais” de Wõlfflin, este também é estabelecido a priori, como 

ferramenta para a investigação, na singularidade das obras de arte, da unidade do 

estilo histórico que ali se configura.

Diante da diversidade de formas e intenções artísticas dos movimentos do 

início do século XX, a impossibilidade de pensar essa unidade da “vontade 

artística” toma questionável a aplicação do método universalizante de Riegl e 

Wõlfflin. Esse é um dos pontos centrais da crítica que Adorno, em 1930, dirige a 

um livro de Lotte Kallenbach-Greller, intitulado sugestivamente Geistige und 

tonale Grundlagen der modernen Musik im Spiegel der Gegenwart und 

Vergangenheit [Fundamentos espirituais e tonais da música moderna na 

perspectiva do presente e do passado]. Diante do panorama aparentemente caótico 

da música moderna, a autora afirmava que ainda seria possível estabelecer a sua
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7 cf. A. R iegl, Gesammelte Aufsàtze, Augsburg, Filser, 1929.
8 Adorno, “Was will die neue Musik?” (1930) GS 19, 346
9 Ibid., p.346

unidade como um estilo, pela identificação da “vontade artística” comum que 

permearia a obra dos grandes compositores da época. O título da resenha de 

Adorno e ironico: “O que quer a nova música?” . A crítica de Adorno questiona, 

de um ponto de vista histórico, a validade filosófica da abordagem, “pois o 

método do livro deriva daquela ‘história do espírito’ no sentido diltheyano, cuja 

validade filosófica desapareceu, em uma analogia trágica com os trabalhos de 

história da literatura de Strich e os de história da arte de Wõlfflin” 9.

Essa crise dos estilos correspondia tanto à percepção do caráter 

convencional das grandes formas da tradição quanto ao desejo de romper com os 

modelos artísticos previamente dados, em busca de novos meios de expressão. A 

antiga ambiguidade entre a criação do novo e a destruição do passado retoma 

como tema fundamental do debate artístico, ao mesmo tempo em que, com a 

crítica às convenções temáticas e formais, a obra de arte singular toma-se o 

momento privilegiado da definição da forma, uma vez que sua configuração 

interna e sua legitimidade agora não podem mais ser justificadas pela mera 

referência ao estilo geral.

A inadequação do método das ciências do espírito, a perda de sua 

“validade filosófica”, deve-se sobretudo às modificações do objeto, não ao 

desenvolvimento dos estudos acadêmicos sobre lógica e teoria do conhecimento. 

O problema do universal e do particular toma-se uma questão essencial, a ser 

enfrentada por qualquer reflexão relevante sobre a arte moderna, em virtude 

justamente do rompimento com a noção tradicional de estilo. Em um ensaio no 

qual aborda de frente o problema, Georg Simmel, para quem os conceitos de 

forma e estilo eram fundamentais para a compreensão não apenas da arte, mas da 

própria sociedade, escreve: “Estilo é sempre aquela moldagem que nega a
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10 G. Simmel, “Das Problem des Stiles” citado em L. Waizbort, Vamos ler Simmel. Tese de 
doutoramento FFLCH-USP, 1997
11 H. Wõlfflin, op.cit. p.87

essência e o valor individuais da obra de arte, o seu significado único. Em virtude 

do estilo a especificidade da obra singular é submetida a uma lei formal universal, 

que vale também para outras; sua por assim dizer auto-responsabilidade absoluta é 

dispensada, pois ela compartilha com outras o modo ou uma parte de sua 

configuração e por isso remete a uma raiz comum que está completamente para 

além da obra singular - em oposição às obras que se sustentam completamente a 

partir de si mesmas, isto é, a partir da unidade enigmática e absoluta da 

personalidade artística e de sua unicidade que se mantém por si mesma”10.

O ataque de Simmel é uma resposta à necessidade de pensar a unicidade da 

obra singular, sem derivá-la de uma “lei formal universal”. Enquanto Wõlfflin 

pergunta “quais são as raízes do estilo barroco?”11, Simmel critica a busca pela 

“raiz comum”. Mas a autonomia recém conquistada, atribuída pelo bom leitor de 

George à “unidade enigmática e absoluta da personalidade artística”, tem como 

preço o aumento da responsabilidade de cada obra pela sua própria forma e 

unidade. Descartados os padrões externos de configuração, as obras têm de 

justificar intemamente as escolhas das quais são resultado. A “unicidade que se 

mantém por si mesma” transfere ao Eu a capacidade de resolver, em cada 

compasso, frase ou pincelada, o problema da adequação entre a parte e o todo, 

seja a partir da configuração de uma forma também única e absoluta, seja pela 

reutilização criativa dos destroços das formas tradicionais.

Assim, o panorama aparentemente caótico da arte modema pode ser 

melhor compreendido com a identificação dos problemas artísticos que afetavam, 

de diversas maneiras, a possibilidade da configuração das obras. A auto

consciência gerada pela derrocada da Verbindlichkeit dos estilos obriga os artistas 

a refletir sobre esses problemas. A promessa de liberdade no tratamento das
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A tempestade expressionista

O Expressionismo respondia à crise da Verbindlichkeit dos estilos 

exaltando a recente liberdade de criação de formas e o desejo de uma expressão 

renovada do Eu. Por isso, os artistas que hoje entendemos como representantes do 

movimento frequentemente questionaram sua existência como “estilo”. Quando

formas e meios leva a uma enorme produção teórica dos próprios artistas, que se 

esforçam em equacionar a nova situação. Os historiadores e críticos de arte 

tradicionais, acostumados a julgar por parâmetros externos e universais, perdem 

muito de sua autoridade. A crítica de Adorno sobre a impossibilidade de se 

escrever uma estética sem conhecer nada de arte12 não é nem uma boutade nem 

um mero axioma teórico, mas a percepção desse novo estágio da relação entre a 

teoria e a prática da arte.

O objetivo deste capítulo é expor essa nova situação enfrentada pela arte 

moderna, tal como ela se apresenta em textos e obras de diversos artistas 

expressionistas, os primeiros a refletir radicalmente sobre as consequências do 

rompimento com as práticas e conceitos artísticos do século XIX. Nunca é demais 

frisar a importância do Expressionismo para o pensamento de toda uma geração 

de intelectuais de língua alemã: Bloch, Benjamin, Kracauer e Lukacs 

incorporaram em suas obras (mesmo quando criticamente) vários dos impulsos e 

das questões levantadas pelo movimento. Foi nesse contexto intelectual que o 

jovem Adorno, estudante de música e filosofia, entrou em contato com uma gama 

de problemas estéticos e filosóficos que se tomariam cruciais para o 

desenvolvimento de sua obra.

12 cf. Adorno, Ásthetische Theorie, GS 7, 495; trad. p.367
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13 Citado em O. Best (org.), Theorie des Expressionismus, p.3
14 K. Pinthus, Menschheitsdâmmerung, Hamburgo, Rowohlt, 1982. p.22
15 K. Edschmid, “Úber den dichterischen Expressionismus” in O. Best (org) Theorie des 
expressionismus, p.67

René Schickele afirma polemicamente que “o Expressionismo vale tanto ou tão 

pouco quanto qualquer outro slogan”13, está chamando a atenção para o fato de o 

movimento não pregar um novo estilo e um novo cânone de formas, e sim o 

rompimento com o caráter impositivo dos estilos do passado. A famosa coletânea 

de Kurt Pinthus, que trazia o expressivo título Menscheitsdãmmerung 

[Crepúsculo da humanidade], deixava claro que qualquer reflexão sobre a poesia 

das décadas de 1900 e 1910 precisaria romper com os métodos da 

Geisteswissenschaft e com a continuidade de estilos pregada pela visão historista 

da cultura. No prefácio à primeira edição, de 1919, Pinthus escreve: “As ciências 

do espírito do moribundo século XIX - transportando irresponsavelmente as leis 

das ciências naturais aos acontecimentos espirituais - se contentavam em 

constatar esquematicamente, por meio dos princípios históricos de seus 

desenvolvimentos e influências, apenas o estar ao lado e o estar antes ou depois da 

arte; via-se de modo causal, vertical”14. No lusco-fusco do crepúsculo da 

humanidade se fazia ouvir pela primeira vez, como pretendia o organizador da 

coletânea, o acorde dissonante da nova geração, as várias e distintas vozes de um 

conjunto heterogéneo de poetas, que não podiam ser reduzidas a um princípio 

estilístico geral.

Em vez de valorizar as “leis formais universais”, valoriza-se agora o 

“sentimento criador da forma”, único em sua expressão, e portanto contrário à 

todo enrijecimento em formas fixas e imutáveis, que antes se impunham a partir 

do alto como obrigatórias: “O movimento espiritual não é nenhuma receita. Ele 

obedece unicamente ao sentimento criador de formas. Tão logo o movimento se 

realiza, sua teoria póstuma começa a ser produzida. Ele se toma escola, 

academia”15.
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Por isso os manifestos e programas do Expressionismo não eram tão 

detalhados e cheios de receitas quanto por exemplo os do Surrealismo e do 

Futurismo. O próprio termo “Expressionismo” foi utilizado principalmente como 

um adjetivo: falava-se, muitas vezes pejorativamente, de escritores, pintores e 

compositores “expressionistas” Ao defender a recém conquistada liberdade 

artística da geração, o movimento sempre recusou regras e princípios afirmados 

arbitrariamente por uma autoridade qualquer. Como a criação artística deveria 

responder somente à necessidade de expressão do Eu, as regras que alguns 

expressionistas chegaram a definir eram atribuídas unicamente à autoridade do 

objeto. Assim, as reflexões de Kandinsky e Schoenberg sobre o fazer artístico 

assumiam um caráter anti-teórico, ressaltando a todo momento sua origem na 

prática do ensinamento artesanal das técnicas artísticas.

Nem mesmo isso foi necessário para um grupo de pintores de Dresden, 

conscientes da dificuldade de conciliar o princípio do programa com a defesa da 

ausência de autoridade: “Claro que refletimos sobre a maneira como nos 

poderíamos apresentar ao público. Uma noite, retomando para casa, voltamos a 

falar no tema. Schmidt-Rottluf disse que poderíamos chamar Briicke [ponte] ao 

grupo, que era uma palavra multifacetada, que não significava propriamente um 

programa, mas que, de certa forma, levava de uma margem à outra”16. Quando 

fínalmente foram forçados a escrever uma declaração de principios, o resultado 

ficou muito distante dos detalhados e militantes manifestos com os quais o 

Dadaismo, o Surrealismo e o Futurismo se apresentariam anos mais tarde. Emst 

Ludwig Kirchner concebeu o texto, talhado em uma gravura sob a imagem de 

uma ponte: “Com a fé na evolução, numa geração tanto de criadores como de 

apreciadores, convidamos a juventude a unir-se, e, como juventude que tem o 

futuro nas mãos, queremos lutar pela liberdade - liberdade de movimentos e 

liberdade de viver -, contra as forças antigas e instauradas. Qualquer um que
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exprima espontaneamente e naturalmente tudo o que o impele a criar faz parte de 

nosso movimento”17.

16 Citado em D. Elger, Expressionismo, Lisboa, Taschen, 1998, p.15
" Ibid., p.17
18 O. Best, “Einleitung” in Theorie des Expressionismus, p.7

Esse texto, curto e pouco incisivo para um manifesto, levanta, contudo, 

alguns temas fundamentais do Expressionismo: a luta pela liberdade, o conflito de 

gerações, a esperança em um futuro renovado, a espontaneidade da necessidade 

de expressão. Nesse contexto, valoriza-se o retrato de um Eu acossado pela 

ciência, costumes, regras e poderes constituídos da sociedade burguesa, que se 

levanta contra o passado (não por acaso uma de suas revistas mais importantes 

chamava-se Aufbruch, que significa ao mesmo tempo “levante” e “recomeço”) em 

busca da expressão verdadeiramente livre.

No texto que serve como introdução a uma coletânea de artigos escritos 

pelos poetas expressionistas, Otto Best comenta a relação entre a necessidade de 

destruição do passado e o desejo de renovação do homem e do mundo: “O tema 

do Expressionismo é o homem; seu alvo, a transformação do homem. Programa de 

uma revolução que abrange tanto a ideologia quanto a estética, sua tarefa na 

reforma da sociedade é vista como ‘guinada artística’. Para alcançar isso, o 

homem precisa novamente se 'desobjetivar1, se desligar da sociedade 

administrada, ver novamente o mundo das coisas, determinado pela técnica e pela 

indústria, como algo oposto, a fim de conceber a si mesmo como centro do 

mundo. Mediante a própria transformação o homem transforma o mundo”18.

Essa busca pelo novo estava presente até mesmo na quantidade de títulos 

de obras, revistas e exposições que ostentavam o “novo” como premissa. Assim, 

os expressionistas deixavam claro não apenas o desejo, mas a necessidade da 

instauração de uma nova poesia, um novo teatro, uma nova música, uma nova 

pintura, e por fim, diante da Primeira Guerra, um novo homem e uma nova
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19 Essa continuidade entre Romantismo e Modernismo foi tema de um curso de Antonio Cândido 
em Assis, nos anos 1980, infelizmente ainda não publicado.
20 P. Hatvani, “Versuch íiber den Expressionismus” in O. Best (org), Theorie des 
Expressionismus, p. 68
21 Ibid., p.72

sociedade. O conflito entre pai e filho passa a ser uma metáfora comum para o 

embate entre os ideais das diferentes gerações, tomando-se uma das 

características mais conhecidas do movimento. Tema de obras como Der Sohn, de 

Hasenklever; Dies irae de Wildgans e Vatermord, de Bronnen, o parricídio era 

justificado como última possibilidade de superação da angústia causada pelo peso 

das convenções e demandas da sociedade burguesa: um conto de Franz Werfel, 

no qual um filho mata o pai tirano em seu anseio por liberdade, traz já no título a 

legitimação do ato: Nicht der Morder, der Ermordete ist schuldig', o culpado não 

é o assassino, mas o assassinado.

Contra o princípio de autoridade paterna da tradição, os expressionistas 

propunham o “caminho de volta para o Eu”. A imagem de alguém vagando pelo 

mundo em busca de si mesmo, tema recorrente dos romances de formação 

românticos, retoma em uma outra chave. A relação conturbada entre o Eu e o 

mundo, cantada pelo Romantismo19, é resolvida sem que haja uma reconciliação. 

Rompendo com a pretensão naturalista de observação e domínio da natureza, os 

expressionistas buscam no próprio Eu o fundamento do mundo que o constrange. 

Paul Hatvani, discípulo de Karl Kraus e membro do conselho das duas mais 

importantes revistas expressionistas, Die Aktion e Der Sturm, contrapõe nesse 

sentido o Expressionismo ao Impressionismo: “No Impressionismo, o Eu e o 

mundo, o intemo e o externo, se irmanaram em um uníssono. No Expressionismo 

o Eu submerge o mundo”20. E ao final do texto reitera: “O artista diz: eu sou a 

consciência, o mundo é minha expressão” .

O mundo que escapa ao Eu deve antes sucumbir, liberando na queda as 

forças para a expressão renovada do Eu. O fim do mundo, o crepúsculo da
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No mundo do passado, contra os quais os expressionistas se revoltam, os 

poetas haviam encontrado na universalidade das formas e convenções linguísticas 

o aconchego e conforto de uma casa segura, que assegurava a possibilidade de 

comunicação dos sentimentos privados do Eu. O poema de Rilke reproduzido 

como epígrafe já aponta para as dificuldades e consequências da perda dessa 

morada comum, pois o vento que antes balançava as folhas e hoje derruba telhas e 

trilhos. A solidão descrita no poema, “Quem agora está só, permanecerá só por 

muito tempo”, se apodera do Eu absoluto almejado pelo Expressionismo, que sem 

as formas e convenções vê ameaçada a possibilidade de, rompendo com a 

objetividade do mundo, salvaguardar as condições da comunicação entre os

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dãmme zu zerdriicken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brucken22.

Dem Burger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 
In allen Ltiften hallt es wie Geschrei. 
Dachdecker stúrzen ab und gehn entzwei, 
Und an den Ktisten - liest man - steigt die Flut.

humanidade e o grito tomam-se temas constantes dos poetas expressionistas. A 

submersão do mundo no Eu é representada metaforicamente no poema que abre a 

coletânea de Kurt Pinthus: Weltende, de Jakob van Hoddis:

O chapéu voa da cabeça pontuda do burguês 
Em todos os ares uma gritaria ressoa 
As telhas caem e se despedaçam
E no litoral - lê-se - a maré está subindo

A tempestade chegou, os mares selvagens saltam 
Sobre a terra, pressionando grossos diques. 
A maioria das pessoas está gripada, 
Os trilhos despencam das pontes”
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Esse paradoxal “mundo pelo qual temos de morrer”, um mundo no qual a 

Verbindlichkeit dos estilos assegurava com a objetividade e universalidade das 

formas a comunicação de valores e gostos no interior de uma cultura comum, 

toma ambígua a alternativa entre a criação de novas formas e a destruição das 

antigas. Se o poeta e o pintor expressionista procuram retratar não a objetividade 

do mundo, nem o modo como ele se mostra aos sentidos, mas sim reconstruir o 

primado da subjetividade na relação com o que lhe é externo, essa tomada de 

consciência da impossibilidade de atravessar o abismo que liga o Eu ao mundo 

também afeta a possibilidade de comunicação dessa expressão pura, cristalizada 

no ideal do “grito”.

Há um choro no mundo
Como se Deus querido tivesse morrido
E as sombras cinzentas que desabam sobre nós 
Pesam como o pesar dos túmulos.
Venha, vamos nos esconder juntos...
A vida está presente em todos os corações, 
Como em sepulturas.
Venha, vamos nos beijar profundamente
Bate uma saudade no mundo 
Pelo qual temos de morrer.

Es ist ein Weinen in der Welt
Ais ob der liebe Gott gestorben wãr, 
Und der bleieme Schatten, der niederfallt, 
Lastet grabeschwer.
Komm, wir wollen uns nãher verbergen ... 
Das Leben liegt in aller Herzen
Wie in Sargen.
Du! Wir wollen uns tief kiissen.
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, 
An der wir sterben mussen23.

homens. Essa contradição está expressa em belo poema de Else Lasker-Schúler, 

que traz o mesmo título do de van Hoddis: “O fim do mundo”.
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O ideal da espontaneidade e simplicidade também estava presente no 

elogio da arte primitiva e na exigência de uma extrema concentração de meios 

contra o excesso de ornamentos do Jugendstil. A luta contra os ornamentos era ao 

mesmo tempo causa e consequência da criação de uma nova imagem de mundo, 

onde a representação da objetividade deveria ser conseguida como resultado do 

ato criador do artista, e não mais como produto da observação desinteressada, da 

impressão interessante ou do interesse pela atração artificial do ornamento. O 

Expressionismo “precisava de fato de uma nova configuração do mundo artístico. 

Uma nova imagem de mundo [Weltbild] tinha de ser criada, que não mais 

participasse daquela dos naturalistas, que podia apenas ser apreendida em sua 

adequação à experiência, e não mais participasse daquele espaço despedaçado que 

propiciava a impressão, mas uma imagem do mundo muito mais simples, e por 

isso mais bela”24. A beleza da simplicidade das formas, linhas e cores era um 

ponto comum entre a pintura de Kandinsky e os princípios teóricos da arquitetura 

de Adolf Loos, expostos no livro “Ornamento e crime”. Também a música e a 

poesia expressionistas buscavam romper com a grandiosidade tardo-romântica, 

símbolo do Império e do otimismo no progresso científico-tecnológico, que a nova 

geração não podia suportar.

Essa extrema concentração e pureza dos meios, oposta à monumentalidade 

estilizada do Jugendstil, colocava também em risco a própria noção tradicional de 

forma. Impulsionada apenas pela “necessidade interna” e sem poder contar com 

os parâmetros externos de estilo, os expressionistas levam a forma ao limite: “A 

obra de arte expressionista é tão concentrada que parece não sobrar nem espaço 

nem tempo para a forma.

24 K.Edschmid, “Úber den dichterischen Expressionismus” in O. Best, Theorie des 
Expressionismus. ed.cit., p.57
25 P. Hatvani, “Versuch úber den Expressionismus” in O. Best, Theorie des Expressionismus. 
ed.cit. p.69
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26 Forma e tranca deveriam antes se arrebentar, 
O mundo em sulcos estreitos compactar: 
Forma é volúpia, paz, satisfação celestial 
Mas o estrado me arrasta ao arar o quintal 
Forma é o desejo de apertar seus laços sobre mim 
Mas eu quero expandir meu Ser por vastidões sem fim

Form und Riegel mussten erst zerspringen, 
Welt durch aufgeschlossne Rõhren dringen: 
Form ist Wollust, Friede, himmlisches Genúgen, 
Doch mich reisst es Ackerschollen umzupflúgen. 
Form will mich verschnurren und verengen, 
doch ich will mein Sein in alie Weiten drãngen

Mas como configurar um poema, pintar um quadro ou compor uma obra 

musical sem o recurso aos esquemas e formas estabelecidos e universalmente 

aceitos? Os versos do poema Form ist Wollust [Forma é volúpia] de Emst 

Stadler, considerado precursor do movimento, deixam transparecer a ambiguidade 

inerente a esse problema:

O poema contém em si o paradoxo que levará ao envelhecimento precoce 

da jovem lírica expressionista, diante da busca por uma nova objetividade. Seu 

conteúdo, que desafia a “forma” que constrange a expressão espontânea da 

subjetividade, é exposto em uma poema com métrica e rimas tradicionais. A 

prática efetiva de utilização de “novas formas”, (no caso, o verso livre e o poema 

em prosa, cultivados na França e na Itália desde a década de 1880), só se tomará 

frequente na literatura alemã a partir da metade da década de 1910, tomando-se o 

principal mote dos dadaistas em sua batalha contra a pouca ousadia formal do 

levante expressionista. A figura paterna da tradição vinga-se no reconhecimento 

de que a nova geração, apesar de toda a revolta, não consegue desatar os laços que 

a prendem ao passado.
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Adorno e o debate sobre a morte do Expressionismo

*

A “mais jovem poesia” (jungste Gedichf) alemã sempre se perguntou se 

sua novidade não consistia unicamente na recusa do antigo. Kurt Pinthus, no 

prefácio à segunda edição de Menschheistdãmmerung, em 1922, toma claro o 

dilema, e vê nele um dos motivos para a perda da criatividade do movimento: 

“Quem dera que os próprios artistas sentissem que suas obras eram mais 

opositoras do que criadoras, ou percebessem que sua força não limparia o 

caminho para a criação de obras maduras no futuro - já se passaram exatamente 

dez anos desde o poderoso e violento levante desta juventude, e deparamos com 
uma estagnação geral nos campos da arte”27. Essa ambiguidade fundamental do 

Expressionismo, configurado como arte da negação e ao mesmo tempo premido 

pela necessidade de criação de novas formas (e mesmo de um novo homem e de 

uma nova sociedade), é um dos fatores que levam, após a Primeira Guerra, ao seu 

rápido envelhecimento.

Diante dos traumas do conflito, o princípio de criação do novo não mais 

podia ficar restrito à mera negação dos vínculos do passado. A divisão dos 

poemas na Menschheitsdãmmerung é suficiente para dar uma idéia do caminho 

percorrido pelos expressionistas. A primeira seção, que se inicia com o “Fim do 

mundo” de Haddis, foi intitulada Sturz und Schrei, “queda e grito”. Em seguida 

temos Erweckung des Herzens, o “despertar dos coração”; Aufruf und Empôrung, 

que pode ser traduzida como “apelo e indignação”; e por fim, Liebe den 

Menschen, o “amor aos homens”.

A guerra também afetou profundamente a posição dos expressionistas 

diante da política. Não é preciso ressaltar mais uma vez o quanto a experiência do

27 K. Pinthus, op. cit., p. 33
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28 Como se pode ver no poema “Trabalhador!”, de Karl Otten 
“Acredita: há sentido em acreditar 
Crer na eternidade dos bons
Na humanidade, da qual és o coração
Apenas os bons vencerão, o amor, a coragem tema 
Da forte vontade de verdade, que jamais se curva, 
Da decisão nua e crua de finalmente dizer o que se sente. 
Pois nenhuma alegria é mais bem-aventurada que a verdade. 
Seja irmão! Seja homem! Seja coração! Trabalhador!”

horror das trincheiras marcou toda essa geração, modificando a visão de mundo 

dos que sobreviveram para ver a derrota alemã. Mas a reação não foi homogénea. 

Pacifistas, socialistas e mesmo conservadores nacionalistas haviam travado 

debates acalorados nas principais revistas do movimento. Com o fmal da guerra 

todos pareciam concordar, no entanto, que a transformação do homem e do 

mundo, cuja esperança perpassa grande parte das obras do Expressionismo, 

exigiria mais do que o mero recolhimento no Eu. Já nessa época ficam muito 

claras as afinidades entre o Expressionismo e o movimento revolucionário, 

centralizadas desde o início da década na revista Die Aktion, editada por Franz 

Pfemfert. A outra revista importante do Expressionismo, Der Sturm, também 

assumiu a crítica ao Império de Guilherme II, mas o principal alvo de seus ataques 

era a arte reacionária. Em ambas, o caminho de volta ao Eu havia sido barrado 

pela dura realidade do mundo. Poemas como uKameraden\” de Wolfenstein; 

“1917”, de Walter Hasenklever e “Revolutions-Aufruf', de Franz Werfel, 

publicados na coletânea de Kurt Pinthus, mostram o quanto a esperança da 

renovação pela tempestade contava agora com o apelo, ainda que frequentemente 

desajeitado28, à ação.

Esse chamamento à ordem acabará conduzindo, na década de 1920, à 

busca de uma nova objetividade, que discutiremos no terceiro capítulo. Além 

disso, o fracasso da revolução na Alemanha contribuiu para o abalo na crença 

expressionista de que a liberdade das formas agiria como princípio de 

transformação do homem. Em 1949, Adomo lembra que “a fase expressionista
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questão do título: “Ele “queria” [wollte] algo, e isto permanece como sua característica. Dada não 
quer nada, Dada cresce [wàc/zsr]”. Huelsenbeck, R. “Was wollte de Expressionismus”. in Anz, T. 
& Stark, M. (Orgs.) Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920. Stuttgart, 
Metzler, 1982, p. 127.

após a Primeira Guerra estava ligada ao grande movimento político. Ela se 

encontrava sob o signo da esperança no socialismo prestes a se tomar realidade. A 

possibilidade aberta de uma situação radicalmente modificada tomava livre o 
olhar sobre a situação dada”29. Quando essa possibilidade se perde, a liberdade 

estética começa a pesar demais, ou não parecer tão atraente.

Mas antes mesmo do fim da guerra o Expressionismo havia sido 

contestado por uma corrente gestada em seu próprio meio: Dada. Esses artistas, 

reunidos na neutralidade de Zurique em tomo de Tristan Tzara e Hugo Bali, 

tomaram o ideal expressionista do parricídio a sério. Acreditavam poder levar às 

últimas consequências as propostas do Expressionismo: a negatividade absoluta, 

a crítica total à forma, a ridicularização das instituições tradicionais da arte e a 

destruição completa do próprio sentido, que havia sido posto em perigo pelo 

solipsismo expressionista. Um dadaista como Richard Huelsenbeck podia dar 

polemicamente a um panfleto, em 1920, o titulo “O que queria o Expressionismo” 
30. Em 1921, os próprios expressionistas declaram a morte do movimento: Paul 

Hatvani escreve um importante artigo intitulado “Zeitbild”, dividido em duas 

partes, “o Expressionismo está morto” e “vida longa ao Expressionismo”31.

E nesse contexto do debate sobre a morte e superação do Expressionismo 

que o jovem Adorno aborda pela primeira vez os problemas da arte de sua época. 

Além da enorme importância do movimento na cena cultural alemã, há duas 

outras razões principais para a centralidade da discussão sobre o Expressionismo 

em seus primeiros escritos. O movimento teve uma espécie de sobrevida 

justamente em Frankfurt, um centro financeiro que sempre prezou a
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32 Sobre o debate da década de 1930, cf. o livro de Carlos Jordão Machado, Debate sobre o 
Expressionismo. São Paulo, Unesp, 1998.

independência e progressismo de sua vida cultural. Após o final da guerra foram 

apresentadas várias peças expressionistas na cidade (como as de Sorge e Unruh, 

criticadas por Adorno) e jovens compositores frankfúrtianos, como Paul 
Hindemith, descobriam os textos expressionistas e os utilizavam na criação de 

suas obras (como as 3 óperas em um ato sobre textos de Kokoschka, August 

Stramm e Franz Bleis e as três canções op. 9, sobre poemas expressionistas de 

Emst Lotz e Else Lasker-Schuler). O segundo motivo para o interesse de Adorno, 

que analisaremos no próximo capítulo, é a proximidade de Schoenberg com a 

estética expressionista, sua participação no Blaue Reiter e a ênfase de seu período 
atonal na aspecto expressivo da música e na possibilidade de rompimento com as 
formas tradicionais.

O jovem Adorno, estudante de música e leitor atento da nova literatura 

alemã, tomou parte ativamente no debate sobre o fim do Expressionismo. Mas 

uma observação cronológica é importante para que os textos de Adorno possam 

ser lidos em um contexto preciso, onde o que importa é a discussão sobre a crise 
do Expressionismo no início da década de 1920, e não o debate posterior, travado 

na década de 1930, que consiste em uma releitura das obras da década de 1910, 

marcada pela necessidade de dar conta das relações entre Expressionismo e 

Realismo, por um lado, e da apropriação tardia de elementos expressionistas pelo 

nazismo, de outro .
Adorno escreve dois artigos: o primeiro, publicado em 1920 na revista Die 

neue Schaubuhne, tem como título “Expressionismus und kunstlerische 

Wahrhaftigkeir [Expressionismo e veracidade artística], e discute o 

Expressionismo em geral, por ocasião da encenação em Frankfúrt da peça “Der 

Bettler” [O pedinte], de Reinhard Sorge; o segundo texto, que não conseguiu ser
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O pedinte e a crise do drama

O comentário ao drama “Der Bettler” de Reinhard Sorge, um dos mais 

importantes do Expressionismo, é uma oportunidade para entender em um caso 

concreto o peso da perda da Verbindlichkeit dos estilos e formas tradicionais. A 

peça foi publicada em 1912, conquistando no mesmo ano o cobiçado prémio 

KJeist, por indicação de Richard Dehmel. Devido às dificuldades de sua 

encenação, estreou apenas em 1917, um ano após a morte do autor no fronte 

ocidental.
Peter Szondi, em um livro que compartilha com Adorno o propósito de 

realizar a crítica imanente das obras na perspectiva histórica de sua relação com 

os problemas enfrentados para a sua configuração, comenta o teatro da primeira

publicado, apesar dos esforços de Adorno, era uma crítica da estréia em Frankfurt 

da peça de Fritz von Unruh, “Platz”, a segunda de uma trilogia que havia 

começado com “Ein Geschlecht" em 1918 e continuaria anos depois com 

“Dietrich", em 1936.

Os dois textos são frequentemente citados nas biografias e livros de 

introdução à obra de Adomo. Mas as abordagens geralmente privilegiam a 

constituição do “sentido” da obra de Adomo e a “génese” de conceitos 

fundamentais para a elaboração de sua estética futura, ou ainda as influências 

recebidas pelos jovem estudante de filosofia. O interesse aqui é outro: mostrar os 

problemas que Adomo identificou e as repostas que ele, e grande parte dos 

artistas e intelectuais da época, buscavam para uma situação de crise social e 

artística. A exposição que Adomo faz, aos 17 anos, não tem nada de original, mas 

nos permite compreender melhor os problemas que a arte de seu tempo tinha de 

enfrentar.
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33 P. Szondi, Theorie des modemen Dramas. Frankfurt, Suhrkamp, 1963.
34 Sobre esse assunto, Peter Szondi escreveu um outro livro, onde analisa peças e obras teóricas 
de George Lillo, Diderot e Lessing: Die Theorie des burgerlichen Trauerspiels im 18. 
Jahrhunbdert, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973;

metade do século XX como resposta à crise do drama burguês. Sua “Teoria do 

drama moderno”33 é estruturada em quatro seções, que expõem o 

desenvolvimento histórico da questão: “O drama” mostra os pressupostos 

estéticos, formais e sociais do drama burguês que se configurou no século XIX34; 

“A crise do drama” estuda em peças de Ibsen, Tchekov, Strindberg, Maeterlinck e 

Hauptmann a necessidade do rompimento com esses pressupostos. Os dois 

capítulos seguintes, “Tentativas de salvação” e “Tentativas de solução”; 

funcionam como uma oposição “reação” e “progresso” diante dos problemas 

histórico-estéticos enfrentados pelos dramaturgos do início do século.

Entre os que diagnosticaram a crise do drama na virada do século, August 

Strindberg é o autor mais importante para a “tentativa de solução” proposta anos 

mais tarde pelo Expressionismo. Diante da impossibilidade de manter o caráter 

primário (a ação única e concentrada em si mesmo), absoluto (unidade de tempo e 

espaço, necessidade e coerência interna em direção ao desfecho que resolve a 

tensão proposta no início da peça) e propriamente burguês (seus personagens são 

indivíduos autónomos e auto-conscientes cuja ação se efetua por meio do diálogo) 

do drama do século XIX, Strindberg desenvolve um “drama subjetivo”, que 

pretendia unir em cena os pressupostos do romance psicológico e do romance 

naturalista. É o caso de uma de suas primeiras peças, O pai (1887) que pode ser 

entendida como contraponto exato da oposição na continuidade em direção a O 

filho de Walter Hasenklever, o mais conhecido drama expressionista. A peça 

inaugura o princípio da Ich-Dramatik, a dramaturgia do Eu, onde o tema se 

restringe à expressão de “vivências” do próprio autor, já que, como Strindberg 

comenta em uma entrevista: “As pessoas conhecem apenas uma vida, sua
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Em seu “Caminho para Damasco”, Strindberg apresenta a si mesmo como 

“o desconhecido”, que parte em uma viagem de auto-conhecimento e revelação 

mística, enfrentado a cada estação novas situações e personagens. Como Szondi 

comenta, a unidade do drama burguês é esfacelada e substituída pela unidade do 

Eu. A estrutura passa a ser determinada pela oposição entre Eu e mundo, 

assumindo assim contornos épicos e questionando a possibilidade do diálogo ao 

negar o pressuposto inter-subjetivo da ação dramática tradicional.

35 Citado P. Szondi, Theorie des modernen Dramas, p.40
36 Tanto Nietzsche como Zola escreveram entusiasmados para Strindberg, elogiando a peça. No 
prefácio à tradução americana, Eric Bentley transcreve trechos dessas cartas. “Sua peça me 
interessou muito. A ideia filosófica é muito ousada, e os personagens são desenhados com 
coragem [...] Sua peça é uma das poucas obras dramáticas que me comoveram profundamente”, 
escreveu Nietzsche. “Li sua peça duas vezes em seguida com a mais profunda emoção; fiquei 
impressionado sobretudo em encontrar uma obra na qual minha própria concepção de amor - 
com a guerra como meio e o ódio mortal entre os sexos como sua lei fundamental - é expressada 
de forma tão esplêndida”, comentou Zola.
37 cf. Aristóteles, Poética, XVII e XXIV.

própria...”35. A peça teve um enorme sucesso, mostrando que a aproximação do 

naturalismo e do vitalismo da época não era de forma alguma arbitrária36. Apesar 

do tema e do tratamento ousado, a obra ainda respeitava o princípio tradicional 

das unidades de tempo, espaço, ação e caráter. Somente com a trilogia “O 

caminho para damasco”, escrita entre 1898 e 1904, Strindberg descobre a solução 

formal para o rompimento com a estrutura primária a absoluta do drama burguês. 

E a proposta de uma Stationtechnik, um “drama de estações”, no qual a ação 

teatral é desdobrada em várias pequenas cenas, onde um personagem se depara 

com diferentes personagens e situações, em um princípio de certa forma já 

utilizado nas paixões de Cristo medievais e mesmo nas tentativas antigas de 

adaptação das epopéias para a cena dramática, não por acaso criticadas por 

Aristóteles, já que contradiziam os princípios básicos da tragédia moldada por 

Sófocles37.
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38 Alguns anos antes de Strindberg, Ibsen havia reinado na cena teatral alemã como o maior 
dramaturgo da época.
39 P. Szondi, Theorie des modernen Dramas, p.106
40 Ibid., p.106

A influência de Strindberg nos países de língua alemã, que sempre se alimentaram 

das novidades nórdicas38, foi brutal: em pouco menos de trinta anos, suas obras 

foram admiradas pelos naturalistas berlinenses, publicadas na revista Jugend e 

exaltadas pelas revistas do Expressionismo. Foi principalmente a técnica do drama 

em estações que possibilitou a realização da dramaturgia do Eu, com a qual os 

expressionistas buscavam a consolidação de um novo teatro. Szondi descreve 

como “o Expressionismo se apropriou da técnica de estação de Strindberg como a 

forma dramática do indivíduo, buscando configurar o caminho do Eu por um 

mundo tomado estranho, em vez de encenar a ação interpessoal”39. Todos os 

temas principais da lírica expressionista, que discutimos acima, retomam na 

configuração do drama, assim como os problemas derivados da absolutização do 

Eu diante do mundo, da tendência ao solipsismo da expressão, e da recusa ao 

diálogo e às formas tradicionais, que garantiam a Verbindlichkeit das obras do 

passado. Tomado absoluto, o Eu não pode assumir suas características pessoais. 

Não é o Eu psicológico do romantismo que aqui se expressa, mas um Eu que 

pretende romper com o próprio princípio autoritário da determinação de si mesmo 

como objeto. Assim, o “desconhecido” de Strindberg retoma como “o filho” de 

Hasenclever; “o jovem” de Johst e, finalmente, “o pedinte” de Sorge40, onde a 

expressão do Eu recorre à caracterização do autor como “o poeta”, “o filho” e “o 

jovem”. Todos os outros personagens da peça também são tipos genéricos: “o 

pai”, “a mãe”, “o amigo mais velho”, “o mecenas”, “os críticos”, “as cocotas”, “as 

mocinhas”, etc.

A peça de Sorge, de fundo autobiográfico como a maioria das peças do 

Expressionismo, reflete sobre vários dos principais temas e problemas do 

movimento. No primeiro ato, o pedinte, apresentado como “o poeta”, tenta
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Nos dois atos seguintes, o poeta pedinte assume o papel de filho, mas quem 

suplica agora é o pai. O confronto com o pai, um dos temas principais dos poetas 

e dramaturgos expressionistas, é exposta aqui de maneira peculiar, pois a 

construção do tipo é baseada na experiência pessoal do autor. O pai é um 

arquiteto que, de tanto ler romances de ficção científica, teve uma visão: em 

Marte há máquinas que podem transformar a terra em um paraíso, basta chegar 

até lá. O progresso tecnológico e científico, defende o pai, unirá os homens pela 

conquista e domínio da natureza. O homem se fará senhor do mundo, e todos 

serão irmãos pelo comércio e pela indústria. Mas o pai está doente e começa a ter 

consciência de sua insanidade. Depois de confessar ao filho que se casou sem 

amor, apenas para gerá-lo e garantir a continuidade da construção desse novo 

mundo, assume a figura do pedinte, implorando ao filho que lhe dê veneno. A 

mãe, por acidente, acaba também bebendo o veneno, e morre. Vendo-se só, ele se 

reconhece como o continuador da obra do pai. Mas o caminho para o novo

adquirir com um mecenas, por intermédio de um colega mais velho, os recursos 

para financiar um teatro que pudesse servir de “fundamento e início para um 

drama renovado”41. O mecenas, um personagem em nada caricato, retruca que a 

construção e manutenção de um teatro é algo muito caro, mas pode arrumar uma 

verba para que o poeta viva e publique suas obras. O objetivo final do poeta, 

porém, é a encenação da peça, um problema que afetou o destino da própria obra 

de Sorge, só encenada postumamente. A conversa do poeta com o mecenas é 

entrecortada pelo retrato impiedoso da boémia berlinense, em cenas onde críticos 

e intelectuais discutem, com absoluto descaso e indiferença, tanto as últimas 

notícias de desastres e mortes quanto as novidades da cena literária. O ato termina 

em um bordel, onde se vê que o drama renovado proposto pelo autor é um misto 

de ato religioso e político, onde o poeta, líder visionário, tem como tarefa libertar 

a humanidade.

41 R. Sorge, Der Bettler. Stuttgart, Reclam, 1985, p.21
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O último ato é a consumação mística da jornada. O poeta, seguindo os 

passos do pai, perde a esperanças na renovação do mundo e começar a pensar na 

possibilidade do suicídio. Mas uma experiência mística, uma verdadeira epifania, 

lhe dá novas forças por meio de uma revelação: para mudar o mundo é preciso 

antes mudar o homem. Em um longo monólogo sobre a insuficiência da 

linguagem para expressar essa experiência, o poeta retoma o debate expressionista 

sobre a possibilidade de enunciação direta ou simbólica da vivência individual:

Depois da revelação, o poeta não mais se satisfaz com a peça que havia 

escrito, porque nela falta a expressão da eternidade. E nenhuma obra de arte, 
nenhuma linguagem, tem o poder de expressar a eternidade. Por isso, no final da 

peça, o jovem diz à amante que deseja um filho. O nascimento do filho é a solução

homem e o novo mundo não é o do progresso científico, e sim o da mudança de 

mentalidade, o “desenvolvimento espiritual”.

O quarto ato retrata o desespero e a solidão do poeta, que não encontra 

ouvidos nem resposta para sua mensagem de renovação, mas mesmo assim 

persiste na realização de sua tarefa:

42/Wd,p.74
43 Ibid., p.82

Blasfêmia ... maldição ... pois eu sei - sim, eu sei, com certeza essa revelação 
jamais me abandonará, a fome de toda eternidade jamais me abandonará ... e no 
entanto eu tomarei a pena e no entanto farei poesia com as palavras. Eu sei ... eu 
sinto que esse poder não me deixará, essa atração pelos símbolos .. por que? ... 
por que? .. por que não posso me libertar de toda arte, de tudo o que se chama 

43
arte .... por que não?

Minhas metas se inflamam da mais profunda pureza 
Quero tomar o mundo sobre meus ombros
E levá-lo, com um canto de louvor, ao encontro do sol.42
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Em busca de uma nova veracidade

em

para o apelo em direção à eternidade e ao mesmo tempo alegoria do renascimento 

espiritual do protagonista. Aqui, o misticismo e a crença na revelação aparecem 

como única possibilidade de renovação do Eu, que não tem mais pontos de 

contato com o mundo.

A crítica de Adomo à peça de Sorge, e ao Expressionismo como um todo, 

retoma muitas das questões tratadas no interior do próprio movimento. Apesar 

disso, as leituras que buscam em “Expressionismus und kunstlerische 

Wahrhaftigkeit” apenas a origem de conceitos e oposições fundamentais da obra 

futura de Adomo raramente se preocupam em estabelecer as relações do texto 

com a peça ou com o debate da época. A obra de Sorge, objeto da crítica de 

Adomo, não é levada em consideração pela maioria dos comentários.

Lucia Sziborsky, leitora pioneira dos textos sobre música de Adomo, talvez 

tenha sido a primeira a chamar atenção para o artigo. Em seu comentário, ela 

argumenta que alguns dos principais motivos da Filosofia da Nova Música, e 

posteriormente da Teoria Estética, já se apresentavam como “pensamentos 

fundamentais” no texto: a arte é verdadeira (embora o termo utilizado ainda seja 

“veracidade”); essa verdade depende da configuração da obra; a veracidade da 

arte se constitui a partir da tensão entre Eu e mundo; o valor ético da arte depende 

de sua verdade; a necessidade da arte se baseia em sua validade ética44. O 

reconhecimento dos pressupostos e consequências teóricas do texto, entretanto, 

perde muito de sua força quando os temas levantados são vistos apenas como o

44 L. Sziborsky, Adornos Musikphilosophie. Munique, Wilhelm Fink, 1979, p. 16-20
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45 Adorno “Expressionismus und kunstlerische Wahrhaftigkeit” (1920) GS 11, 609
A6Ibid„ GS II, 609
47 Ibid., GS 11,609

embrião da obra filosófica futura de um jovem de 17 anos, e não como uma 

reflexão inserida no extenso debate artístico da época.

O artigo de Adorno, que traz como subtítulo “Para a crítica da nova 

literatura”, começa retomando (e não inaugurando) a discussão sobre as 

ambiguidades fundamentais do Expressionismo: “Primariamente como expressão 

de uma nova mentalidade apreendida pela cultura [Bildung] de um lado, resultado 

de um crescente desenraizamento dos compromissos de estilo, por outro; criação e 

ao mesmo tempo reação, o Expressionismo coloca o Eu absoluto, exige o grito 

puro”45. Já nestas primeiras linhas reconhecemos vários dos temas discutidos no 

inicio do capítulo: a cumplicidade mal resolvida entre criação e reação, a perda da 

obrigatoriedade das formas, o desenraizamento dos compromissos de estilo e a 

absolutização de um Eu que pretende se libertar das convenções e 

constrangimentos do mundo burguês.

Consciente da necessidade de rompimento com os modelos do Naturalismo 

e do Jugendstil, Adorno ressalta a génese em negativo do movimento: 

“apresentado em formas novas e estranhas, o Expressionismo é luta declarada”46, 

mas cobra da arte expressionista o comprometimento com os princípios 

tradicionais do drama e da tragédia. A questão que incomoda o jovem Adorno 

neste momento é a da possível “perda da veracidade (Wahrhaftigkeit}" da arte 

expressionista: “Se a arte significa finalmente a dissolução do Eu em uma unidade 

superior, deve então abranger, como catarse, toda a profundidade do Eu; desse 

modo, ela só possui validade quando é veraz”47. Adorno enfoca o novo problema 

com categorias antigas, exigindo que na obra a expressão do individual seja a de 

um típico, pois só assim ela poderia ascender a um grau de universalidade que 

garantisse o poder do reconhecimento, e portanto, da catarse, considerada ainda
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50
Ich bin mir sehr fem, 
Aber ich will Ich werden !

como fím último do drama. Como o Expressionismo “absolutiza” o Eu, justamente 

pela proposta de expressar uma “vivência do mundo” livre de constrangimentos 

formais, corre o risco de perder essa relação com o típico, e assim sua veracidade 

e validade, sucumbindo ao solipsismo.

Para Adorno, a veracidade da vivência ainda depende da possibilidade da 

configuração como tipo: “A veracidade da vivência é a primeira lei da figuração 

[Gestaltung]. [...] Seus componentes são o mundo e o Eu - expressos como 

vivência típica e individual” 48. Toda a antiga discussão da estética teatral sobre a 

relação entre o típico e o individual apresenta-se nessa época como um novo 

problema, já que o conceito de “vivência” remete justamente a um Eu que não 

mais é capaz, como na arte do passado, de se articular como indivíduo soberano 

diante do mundo, embora esta soberania aparente fosse, na maioria dos casos, 

uma submissão a rígidos princípios formais. Essa é a questão fundamental que 

acompanha toda a crise do drama burguês: não é mais possível contruir os 

personagens a partir de um típico externo49, mas também não é mais possível 

apresentá-lo como um indivíduo, já que este se tomou um homem sem qualidades. 

O Eu expressionista, ao contrário do Eu psicológico romântico, lamenta a perda 

de sua identidade, seu grito é uma tentativa de reconquistar uma subjetividade 

ameaçada pelo mundo, como vemos nos famosos versos de Benn:

™Ibid., GS 11,609
49 Essa questão já havia sido intensamente discutida no século XVIII. Sobre esse debate cf: P. 
Szondi, Die Theorie des biirgerlichen Trauerspiels, Frankfurt, Suhrkamp, 1973; e o capítulo “O 
problemas estético do particular no Iluminismo e em Goethe”, onde Lukacs retoma as críticas de 
Lessing a Diderot sobre a construção do típico no drama: Introdução a uma estética marxista, 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978.
30 “Eu estou muito longe de mim

Mas eu quero me tomar eu !”
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51 cf. o capítulo “Dramentheorie und Theaterpraxis” in Anz & Stark (orgs), Manifeste und 
Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920. Stuttgart, Metzler, 1982, pp. 672-709.
52 Adorno, “Expressionismus und kunstlerische Wahrhaftigkeit” (1920) GS 11, p.610
53 Ibid., p.610
54 R. Sorge, Der Bettler, p.187

Em sua crítica à peça de Sorge, o jovem Adorno retoma, em parte, 

argumentos conservadores contra o drama expressionista51, ressaltando o perigo 

do solipsismo e da perda da veracidade, pois “a imagem de mundo [Weltbild] 

oposta ao retrato do Eu [Ich-Abbild\ permanece um retrato do Eu projetado no 

mundo, e não o retrato de um conteúdo vivencial típico”52. Mas Adorno ainda tem 

esperança na busca de uma “nova veracidade”, ou seja, na conquista de uma nova 

forma de expressar o típico, onde a voz do Eu se assumisse (obviamente não como 

ocorria na arte do passado) como “voz da humanidade”. Por essa razão, Adomo 

criticava duramente os artistas que não perseguiam esse objetivo: “O artista, 

incapaz ou não propenso a figurar a multiplicidade do mundo, a partir de sua 

totalidade, em um tipo, coloca a vivência impressionista individual, e em última 

instância contingente, como retrato do mundo, e com isso a alma da totalidade, 

que ele se propôs a figurar, é simplesmente sonegada”53. Era de fato o que 

acontecia na peça de Sorge: a utilização de tipos como “o poeta”, “o filho” e “o 

pai” eram meros recursos dramáticos para a exposição da própria biografia do 

autor. Na edição crítica de Schurer, publicada décadas depois do artigo de 

Adomo, as variantes e versões preliminares da obra demonstram que, no primeiro 

esboço escrito por Sorge, os personagens traziam os nomes reais do círculo 

familiar do autor: o poeta se chamava Reinhard, o pai Max, a irmã Heidi e a 

amante, Suzanne54. A crítica de Adomo é irónica: “O fato de o pai de um poeta 

ser um arquiteto maluco (sem que nem ao menos as raízes de sua loucura sejam 

expostas), não lhe dá o direito de mostrar o arquiteto maluco como vivência típica 

do ‘pai’. Ele podia da mesma forma ser um sargento bêbado. A grande vivência
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55 Adorno, “Expressionismus und kunstlerisches Wahrhaftigkeit” (1920) GS 11,611
56/ò/t/., p.610
57 Adorno, “Platz: Zu Fritz von Unruhs Spiel” (1920) GS 11, 612-618.
58 Ibid., p.612.

típica de pai e filho, despertada como objeto mundial na trágica antítese de devir e 

passar do tempo, é tomada contingente pela luta de fulano com beltrano”55.

A intenção de Adorno é mostrar como os problemas da figuração do 

mundo acabam remetendo a um critério (a construção adequada ou não de um 

tipo) que possibilita a determinação da “veracidade” da obra. O problema é que 

esse tipo (como o tipo weberiano) tem agora de ser construído a cada obra, 

segundo a coerência de sua própria formulação, pois não é mais garantido nem 

pela caracterização típica de personagens, nem por formas pré-estabelecidas. Se o 

drama expressionista não encontrar o caminho para a solução do problema, 

“tomará o caminho de uma mentira”56. O resultado, segundo Adorno será a 

completa perda de sentido da arte, e com isso, a perda de seu sentido ético, 

pensado ainda em termos da possibilidade da identificação universalizante da 

catarse.

Alguns meses após a preocupada crítica a Sorge, a estréia em Frankfurt de 

uma nova peça de Fritz von Unruh alimenta a intranquilidade de Adorno quanto 

ao futuro do Expressionismo57. Afinal, como Adorno ressalta durante todo o texto, 

não se tratava de um autor qualquer: Unruh era visto por muitos como a grande 

esperança do teatro alemão. O ingénuo e arrogante objetivo da peça, “mostrar o 

caminho para uma nova humanidade58”, é analisado por Adomo com a ironia de 

quem sabe que o melhor caminho certamente não era o do moribundo teatro 

expressionista. Sua crítica agora é muito mais incisiva, pois pretende entender as 

razões para a morte do movimento: “Os que berravam a gritaria do 

Expressionismo, pretendendo na absolutização de seu Eu, que era uma fuga, criar 

a unidade dramática, hoje já perderam a voz de tanto gritar, e não podem mais ser
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59 Ibid., 614
60 Ibid., 616
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levados seriamente em consideração”59. Unruh era uma exceção, pois tinha 

consciência dos limites da dramaturgia do Eu, que ele mesmo havia cultivado com 

maestria em “Ein Geschlecht”, de 1917. Segunda peça da trilogia, “Platz” 

buscava conciliar os impulsos expressionistas, tratados com certa distância e 

algum sarcasmo, com os pressupostos do drama tradicional. Novamente, 

entretanto, a construção adequada do tipo revela-se o ponto fraco na busca de 

veracidade da peça. Diante de uma história de amor recheada de símbolos e 

referências ao passado clássico, Adorno comenta que “o erotismo toma-se o único 

suporte do desenvolvimento do Eu, que, sem a criação de uma totalidade 

espiritual, permanece sempre não-típico”60. O personagem principal, Dietrich, 

abandona a idéia da revolução para defender o amor como a tarefa suprema da 

humanidade. Como o tipo não é veraz, Adorno comenta que “o caminho que 

Dietrich percorre não tem nada a ver com o caminho da humanidade”61. A 

constante busca do universal acaba se confundindo, na peça, com a pretensão de 

eternidade. “O autor diz que a peça não é ligada a nenhum costume de época, e 
claramente vê na ‘atemporalidade’ de sua obra um ponto positivo. Mas ela é 

justamente o contrário. A ‘praça’ [Platz} não fica para além de sua época, mas sim 

aquém”62. Os problemas levantados pela obra ganham especial relevância devido 

à reconhecida qualidade da dramaturgia de Unruh, o que para Adorno não garante 

seu valor artístico, pois a peça não resolve adequadamente o problema da 

veracidade artística: “A insuficiência é perdoável - a mentira jamais”63.

O Expressionismo, assim como a Alemanha, não teve forças para resistir 

ao ataque em dois flancos. De um lado, sofria as críticas de quem denunciava, 

como Adorno, a fragilidade da absolutização do Eu; de outro, enfrentava o anseio

com os
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Configuração dos problemas

de objetividade dos que criticavam a abstração do personagem típico, incapaz de 

expressar o universal no particular. O mentor intelectual de Adorno na época, 

Siegfried Kracauer, também participou do debate sobre a necessidade de 

superação do Expressionismo, escrevendo em 1920 o artigo “Schicksalswende in 

der Kunsi”. Ao contrário de Adorno, porém, Kracauer não via a contingência do 

tipo como um problema, e sim sua abstração: “Ansiamos por uma arte que não 

mais, como no Expressionismo, defenda os assuntos do homem abstrato por meio 

de tipos igualmente abstratos, mas sim uma arte que, tomando vivo o universal no 

particular, incorpore a essência humana segundo sua plenitude transbordante”64

De todo modo, é o problema da universalização necessária da expressão 

artística do particular que coloca em risco a “nova arte” do Expressionismo. O 

diagnóstico de Adorno é apreensivo, e demonstra já nesse primeiro texto a 

atenção para a questão moderna da perda de evidência da arte, que se tomará o 

principal tema de sua Teoria Estética. “A arte do tempo encontra-se diante da 

questão de sua permanência. Sua necessidade ameaça empalidecer em aparência, 

e, onde ela é apregoada, corre o risco de afundar na mentira”65. É esta a questão 

que toda obra deve de agora em diante enfrentar, mesmo ao custo de sua própria 

integridade enquanto obra: a opção entre assumir plenamente a liberdade 

conquistada pela autonomia, colocando em risco o primado da comunicação, e o 

impulso de apresentar uma falsa solução, justamente ao romper com as formas do 

passado.

64 S. Kracauer, citado em M.Rufer, Adorno und die Zwõlftontechnik. Regensburg, ConBrio, 
1996, p. 18
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Assim, o Espírito da Utopia de Emst Bloch, publicado em diferentes 

versões em 1918 e 1923, pensava a superação do isolamento do Eu peia 

antecipação da imagem de uma sociedade reconciliada. Refletindo, em uma 

linguagem adequada ao seu objeto, o conjunto de problemas sociais sedimentados 

na nova arte, o livro retoma o problema da perda de vínculos da sociedade 

moderna, argumentando que a frieza da técnica nada pode fazer para o desejo de 

manter aquecida a casa dos que não têm mais uma morada comum66. Já que não é 

possível conceber (literal e metaforicamente) uma casa expressionista, a abstração 

da arte que abandonou suas funções sociais impede a tranquilidade do estilo, mas

65 Adorno, “Expressionismus und kiinstlerische Wahrhaftigkeit” (1920) GS 11,611
66 cf. E.Bloch, Geist der Utopie, Frankfurt, Suhrkamp, 1964, pp. 20-29

Os diversos problemas levantados pelo Expressionismo, entre eles o da 

crise da universalidade das formas e o da ruptura com a tradição 

institucionalizada, tomaram manifesta a insuficiência dos métodos tradicionais de 

abordagem da cultura e das artes, que então imperavam na academia alemã. 

Diante de uma arte que trazia em si as marcas da destruição dos vínculos de uma 

sociedade em crise, em guerra e à beira da revolução, tomava-se necessário 

encontrar novas formas de pensar a especificidade dos problemas da configuração 

artística em sua relação com o todo da sociedade e da história. O enfrentamento 

dessas questões levou ao desenvolvimento de reflexões originais, que 

incorporavam os dilemas do Expressionismo em considerações históricas sobre a 

base social da cultura, já que esta não mais podia ser determinada a partir do alto 

pela abordagem historista. Como a nova situação social era o objeto privilegiado 

tanto da tradição weberiana quanto da marxista, foi no seio dessas reflexões que 

surgiram as tentativas mais interessantes de compreensão da nova cena artística e 

cultural, em obras que demonstravam até mesmo na forma e na linguagem o 

impulso expressionista de rompimento com a tradição da história da arte e da 

filosofia acadêmicas.
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veste-se todo fogo”. Ibid. p.22; trad. p.50.
69 Ibid., p.58; trad. p.67
70 Ibid., p.54; trad. p.65

impõe novas responsabilidades. O cumprimento das exigências para a expressão 

pura do Eu garante, pela necessidade interna da forma, a superação da má 

individualidade em um Nós presente e pressuposto, que antecipa na obra de arte a 

reconciliação futura a ser efetuada pelo socialismo.

O desconcerto diante da liberdade expressionista, conquistada pela 

absolutização do Eu e pela perda da antiga Verbindlichkeit dos estilos, também 

explica o lamento com o qual se inicia a Teoria do Romance de Georg Lukacs: 

“Felizes os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos 

transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina”67. A 

contraposição entre Eu e mundo, que antes se realizava no conforto de uma casa 
zo

segura , corre agora o risco de perder o caminho que une as formas à vida. O 

romance é o local da representação dessa totalidade dilacerada, pois deve 

incorporar “todos os abismos e fissuras inerentes à situação histórica”69. Diante 

dessa fratura, apresentada kierkegaardianamente como o conflito entre a 

interioridade auto-centrada e o exterior fragmentado, o romance toma-se “a 

epopéia de uma era para a qual a imanência do sentido à vida tomou-se 

problemática e a qual, todavia, tem por intenção a totalidade”70. O lirismo 

solipista do Expressionismo é a expressão mais radical, mas não a solução para 

esse estado de coisas, uma solução que Lukacs encontrará na força messiânica e 

estruturante da nova épica russa de Tolstoi e Dostoievski, modelo para a oposição 

entre Realismo e Expressionismo que defenderá na década de 1930.

O movimento expressionista também configura grande parte dos problemas 

que Walter Benjamin pretende encontrar na Origem do drama barroco alemão. O
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livro, esboçado em 1916, ressalta as “analogias entre o Barroco e o estado atual da 

literatura” para pensar a ênfase, em períodos de decadência, na dimensão da 

linguagem e na percepção de uma totalidade dilacerada. Também em sua tese de 

doutoramento, O conceito de critica de arte no Romantismo alemão12, escrita 

entre 1917 e 1919, ressoam no comentário às obras de Fichte, Schlegel e Novalis 

os ecos de questões fundamentais do Expressionismo: a cumplicidade mal 

resolvida entre religião e revolução; o problema de como efetuar a crítica das 

obras de arte sem reduzi-la à referência a um conceito universal de estilo; a 

dialética entre Eu e mundo; a tensão entre a absolutização do Eu e uma teoria da 

obra de arte pensada como teoria da forma.

E esse o cenário no qual o jovem Adorno escreve suas primeiras críticas, 

utilizando conceitos que aparecem não apenas nas obras dos três autores mais 

velhos, mas também nos textos dos próprios artistas que participam do debate 

sobre a morte do Expressionismo. Importa menos reconhecer a origem e linhagem 

dos conceitos que pensar os problemas que eles tentam equacionar. Cabe então 

retomar com um pouco mais de atenção algumas questões que serão essenciais 

para o desenvolvimento futuro da obra de Adorno, sem perder de vista o modo 

como eram percebidas pelos artistas da época.

A ambiguidade entre criação e negação, que permeia as intenções artísticas 

e políticas do Expressionismo, traz novamente à luz do dia o antigo problema da 

relação entre o novo e a tradição. Ao receber o título de cidadão vienense, em 

1955, Adorno comenta que “foi preciso estar saturado com toda a tradição para 

efetivamente negá-la, para voltar sua própria força vital contra o enrijecimento. 

Algo como um vanguardismo estético parece ser possível somente onde uma
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tradição é tão poderosa que forma, em seu âmago mais íntimo, as forças do 

sujeito, ao mesmo tempo em que a elas se contrapõe”73. Essa dialética do 

Expressionismo com a tradição tem como motor tanto o reconhecimento do antigo 

poder formador de vínculos da arte tradicional quanto o impulso de superação da 

crise das formas pré-estabelecidas. O Expressionismo reconhece e se contrapõe à 

autoridade tradicional da Verbindlichkeit dos estilos e formas, ao mesmo tempo 

em que percebe, nessa força criadora de vínculos sociais, a possibilidade de 

transformação da sociedade existente. Há uma frase de Valery, frequentemente 

citada por Adorno, que ilumina bem a questão: “o essencial no novo é o que 

responde a um desejo antigo”. O desejo que não pode se efetivar no contexto da 

tradição, e a rompe, realiza o que a tradição prometia sem cumprir. Assim, o 

Expressionismo, mesmo se apresentando como uma arte da negação, herda 

problemas, temas e formas do Naturalismo e dos movimentos que o antecederam, 

ao mesmo tempo em que contém em si, em seu interesse político de primeira hora 

e na atenção à descrição da vida nas grandes cidades, os elementos do futuro 

retomo à objetividade. A idéia de uma continuidade histórica de problemas 

artísticos, expostos na génese e na superação do Expressionismo, era ela mesma 

uma constante nos debates sobre o cenário aparentemente caótico da arte na 

década de 1910. Os expressionistas frequentemente buscavam legitimar a si 
mesmos mostrando a necessidade histórica e artística de seus procedimentos, o 

que os inseria na história da tradição que tanto combatiam. Por isso o jovem 

Adorno, mesmo em sua crítica à contingência das peças que comenta, ressalta que 

o movimento é o “resultado do crescente desenraizamento dos compromissos de 

estilo”74.
A antítese mal resolvida entre o novo e o antigo também moldava a relação 

dos expressionistas com a metrópole, tema essencial de todos os movimentos
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artísticos do início do século XX. Por um lado, o Expressionismo demonstrava o 

entusiasmo pelo caos frenético da grande cidade, pintado por exemplo nas obras 

de Max Beckmann, George Grosz e Conrad Felixmuller; por outro, revelava o 

desejo de romper com os costumes urbanos e construir comunidades alternativas 

de artistas e trabalhadores, que pudessem servir de modelo para uma futura 

sociedade reconciliada. Essa idealização da comunidade, apontada por Lõwy 

como uma das expressões do espírito anti-capitalista romântico que perpassava o 

ideário expressionista , abriu espaço para a incorporação e exaltação de obras de 

arte primitivas, principalmente da escultura africana, que tinha grande 

repercussão na época (basta lembrar a influência sobre Picasso), estando presente 

com destaque no Blaue Reiter de Kandinsky e Marc.

Isso tudo tomava ainda mais gritante a contradição inerente a uma arte que 

pregava ao mesmo tempo o recolhimento ao Eu e a necessidade de transformação 

da sociedade. Essa antinomia não era, portanto, apenas uma disputa de mandarins 

alemães, mas um tema essencial no debate cotidiano sobre os rumos da nova arte. 

A questão da mediação, antes de ser um problema fundamental da sociologia da 

arte, era um problema que afetava a própria configuração interna de várias obras 

expressionistas, como no caso das peças criticadas pelo jovem Adorno. Como 

conciliar a pureza da expressão, conquistada no lento caminhar da arte em direção 

a sua autonomia, com a percepção de que, apesar ou justamente por isso, a arte 

ainda mantinha uma função social, pondendo contribuir para a mudança da 

sociedade?

O que levava ainda a uma outra questão crucial, que tanto Lukacs quanto 

Adomo notaram em sua crítica ao solipsismo do Eu expressionista: como 

conciliar a possibilidade de compreensão do que é expressado por esse Eu com a 

renúncia à toda forma linguística (e também musical e pictórica) sancionada pela
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tradição? Se a Verbindlichkeit também se refere à comunhão social de práticas e 

formas artísticas, como garantir a comunicação após o rompimento dos laços que 

uniam o artista ao público em geral? Esse problema, que o Expressionismo havia 

herdado dos primeiros modernistas da virada do século, guiava tanto a tentativa 

de consolidar meios alternativos de divulgação e exposição da nova arte quanto a 

necessidade de impor a necessidade da obra como critério final de seu valor 

artístico, uma vez que esse “público em geral” frequentemente reagia 

escandalizado à enunciação de um Eu que havia renunciado a todo e qualquer 

vínculo.

76 Kandinsky, “Úber die Formfrage” in Kandinsky & Marc Der Blaue Reiter, Munique, Piper, 
1989, p.162

A oposição entre a “necessidade interna” e as expectativas do público, que 

tem origem na crise dos modelos formais previamente dados, é marcada por uma 

nova atitude diante da configuração da forma: “A questão da forma transforma-se 

na seguinte questão: qual forma devo usar utilizar nesse caso para conseguir a 

expressão necessária de minha vivência interior? A resposta é em determinado 

caso sempre cientifícamente precisa e absoluta e, em outros casos, relativa. Ou 

seja, uma forma que é a melhor em um caso, pode ser a pior em outro: tudo 

depende aqui da necessidade interna, a única coisa que pode tomar correta uma 

forma”76. Essa “necessidade interna”, “consistência” ou “coerência” aponta para 

critérios objetivos na determinação da forma que molda a expressão da 

subjetividade. A seriedade na resposta ao que a obra exige é uma atitude que tem 

repercussões tanto políticas quanto morais: Kandinsky fala em forma “correta”; 

Karl Kraus em “linguagem purificada”; Schoenberg, em “verdade”.

O correlato disso é uma discussão sobre a liberdade do artista criador, 

diante das exigências formais da obra. A liberdade absoluta conseguida com o 

rompimento da obrigatoriedade dos estilos revertia em seu contrário, justamente 

para realizar o que havia prometido. Diante da ausência de normas e convenções a



56

77 O. Herzog, “Der abstrakte Expressionismus” in O. Best (org), Theorie des Expressionismus, 
p .106
™ Herwarth Walden, “Das BegrifGLiche in der Dichtung” in O. Best (org) Theorie des
Expressionismus, p.149
79 A. Schoenberg, Harmonielehre, p.14

serem seguidas, a própria necessidade de evitá-las criava um extenso cânone do 

que não era permitido, tomando inexistente a possibilidade de escolha, no 

momento em que esta se afirmava plenamente como primado da subjetividade. 

Não é por acaso que os versos de George se tomaram o mote de Kandinsky, 

Schoenberg e seus alunos: “Hõchste Strenge ist zugleich hõchste Freiheit”, o 
maior rigor é ao mesmo tempo a maior liberdade.

Essa concepção envolve necessariamente a consciência da historicidade 

dos temas e das formas, pressuposto da própria revolta expressionista. O 

rompimento com os modelos estabelecidos toma a relação entre forma e material 

um problema a ser resolvido a cada obra. A noção de material, muito discutida 

pelos artistas expressionistas, contrapõe-se, em um primeiro momento, à idéia de 

forma: “O Expressionismo é a expressão do espiritual através da forma. A forma é 

o ritmo do movimento. O material da forma, para as artes plásticas, são a linha, a 

superfície e a luz (cor)” . Ou como teorizava outro poeta na revista Der Sturm: 
“O material da poesia é a palavra. A forma da poesia é o ritmo”78; e também 

Schoenberg, em seu Tratado de Harmonia', “o material da música é o som, que 

age em seguida sobre o ouvido. A percepção sensível libera associações e liga o 

som, o ouvido e o mundo das sensações” . A aparente obviedade dessas 

formulações é desmentida pela percepção de que não há forma sem superfície, 

não há palavra sem ritmo e não há associação de sons sem forma. A própria forma 
passa a ser pensada como material, ou seja, o repertório dos modelos formais 

tradicionais toma-se um novo elemento a ser utilizado pelo artista, uma vez que as 

formas deixaram de ser óbvias e evidentes devido à perda de sua obrigatoriedade.
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Oiaí laéla oía ssísialu
ensúdio trésa súdio mischnumi
ja lon stuáz
brorr schjatt
oiazo tsuígulu
ua sésa masuó tiilu
ua sésa maschiató toró
oi séngu gádse ándola
oi ándo séngu
séngu ándola
oi séngu
gádse
ina
leíola
kbaó
sagór
kadó

Conforme relata René Leibowitz: depois de haver submetido a partitura da Verklàrte Nachí 
a uma sociedade de concertos, Schoenberg viu recusar-se a execução desta obra sob pretexto de 
que encontra-se nela um acorde invertido de nona, ‘o que não existe’ (ao que Schoenberg 
acrescentou: ‘Então, nada de execução também, já que não se pode executar algo que não 
existe’). R. Leibowitz, Schoenberg, São Paulo, Perspectiva, 1981, p.46

O reconhecimento da historicidade das formas também leva à reflexão 

sobre a historicidade do material. Linhas e cores, palavras e normas da sintaxe, 

regras harmónicas e melódicas deixam de se impor como entidades naturais e 

eternas, abrindo novas possibilidades de expressão e construção. É o que toma 

possível a tradição dos poemas sonoros dadaistas, como “Ango Laina” de Rudolf 

Blummer , ou a abstração plena de cores e linhas de Kandinsky e Marc, e mesmo 

a utilização de “acordes inexistentes”81 por parte de Schoenberg.

Por fim, a perda da Verbindlichkeit dos estilos gera a necessidade da crítica 

imanente das obras de arte. Não há mais padrões externos aos quais recorrer para 

avaliar a beleza ou correção de uma obra. O estudo atento da obra, antes realizado 

apenas com o objetivo de reconhecer as características essenciais de determinado 

estilo em sua configuração particular, agora toma-se pressuposto da própria 

possibilidade de sua recepção. Nesse sentido, como justificar, na imanência da 

configuração artística, o valor de uma obra, já que este tem como fundamento a 
atitude diante da história das formas e do material?
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O leitor de Adorno reconhece nesses motivos, intensamente discutidos 

pelos próprios artistas expressionistas, os futuros temas de sua filosofia da arte. 

Mas é na crítica de obras específicas, no enfrentamento sobretudo das 

ambiguidades e contradições da “nova música” das décadas de 1910 e 1920, que 

esses temas serão configurados e desenvolvidos pelo autor.
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2- Contradições expressionistas no estilo musical da liberdade

Por mais de uma década, de 1922 até 1934, ano em que partiu para a 
Inglaterra devido ao nazismo, Adorno exerceu uma intensa atividade como crítico 
musical. Em 1925, na carta de apresentação que escreveu a Alban Berg com o 

intuito de se tomar seu aluno, comenta: “Como resultado paralelo de minha 
atividade ao mesmo tempo filosófica e musical encontra-se minha atuação como 

crítico: em 1921 e 1922 fui crítico musical de uma revista de Frankfurt1, desde 
1923 sou o correspondente em Frankfurt da Zeitschrift fúr Musik e desde 1925 
escrevo também para a revista Musik de Berlim” . Nos anos seguintes, Adorno 

inicia a colaboração, inclusive como editor, na revista Anbruch, publicada pela 
editora Universal de Viena. Como Referent de Frankfurt, Adorno acompanhou

1 Adorno refere-se a Neue Blátter filr Kunst und Literatur.
2 Carta de Adomo a Berg, 5.2.1925, Briefwechsel, p. 10
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atentamente a vida musical da cidade, escrevendo mais de uma centena de 
artigos, hoje reunidos sob o título “Críticas das óperas e concertos de Frankfurt”, 
no sexto volume de seus escritos musicais3.

Adorno reclamava com frequência da qualidade das orquestras e 

principalmente da ópera de sua cidade natal. Em um texto de 1924, ele comenta, 
desanimado: “Já há vários anos a vida musical de Frankfurt se arrasta em crise 
[...] as apresentações de repertório da Ópera afundaram abaixo do nível de um 
teatrinho médio de província4”. Apesar de suas queixas, o jovem estudante de 

música e filosofia pôde ouvir o que havia de mais interessante na arte de seu 
tempo. Devido principalmente à ausência de uma corte poderosa, a Handelstadt 
Frankfurt não havia sido um centro musical importante nos séculos XVIII e XIX, 

por isso tinha orgulho de sua recente vida musical, independente e progressista, 
que manteve seu interesse pela música mais avançada até mesmo durante o 

nazismo5. Sua imponente ópera, financiada em grande parte pelos comerciantes 

judeus da cidade e inaugurada apenas em 1879, quando a maioria das óperas da 
Alemanha já era centenária, foi o palco da estréia de importantes obras após a 

Primeira Guerra6. A vida musical era um dos principais temas do debate público: 
hoje consideramos surpreendente que até mesmo o prefeito e o chefe de polícia 
da cidade tenham cantado no coro na apresentação de uma obra tão difícil como 

os Gurrelieder, por ocasião da festa pelos cinquenta anos de Schoenberg . 
Durante a década de 1920, as orquestras da cidade tiveram como diretores 
Wilhelm Furtwangler, Wilhelm Mengelberg, Hermann Scherchen e Clemens 

Krauss, recebendo ainda a visita dos principais solistas da época: Cláudio Arrau,

3 Adorno, “Frankfurter Opem- und Konzertkritiken”, doravante “Kritiken” (1922-1934) GS 19, 
9-256
4 Adorno, “Kritiken” (1924), GS 19, 43
5 cf E. Levi, Music in the third Reich. Nova York, St. Martin Presse, 1996; especialmente o 
capítulo 7.
6 Entre elas, Die Gezeichneten (1918) e Der Schatzgrdber (1920), de Franz Schrecker; Sancta 
Susanna (1922) de Hindemith e Der Sprung úber den Schatten (1924) de Krenek.
7 Cf. H. Scheible, Theodor W. Adorno. Hamburgo, Rowohlt, 1989, p.50
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Walter Gieseking, Eugen D’Albert, Youra Gouller e Edwin Fischer, entre outros 
grandes nomes. Além disso, vários compositores e regentes importantes 
prestigiavam a estréia de suas obras, como Richard Strauss, Franz Schreker, Bela 
Bartok, Alban Berg e Igor Strawinsky. A cidade possuia ainda um conservatório 

de excelente qualidade, onde Bemhard Sekles e Adolf Rebner instruíam jovens 
músicos como Paul Hindemith e o próprio Adorno.

Se é possível falar em influência na formação crítico-musical de Adorno, 
deve-se lembrar um nome raramente mencionado: Paul Bekker. Crítico do 
Frankfurter Zeitung até 1925, Bekker era uma importante referência para o jovem 
Adorno, que anos depois se referiu a ele como “o mais inteligente crítico musical 
na Alemanha do entre guerras”8. Muito do interesse do público frankfurtiano 

pelas obras mais radicais da vanguarda musical devia-se ao esforço didático das 
colunas semanais de Bekker9, que também escreveu livros pioneiros e 
fundamentais sobre Beethoven10, Mahler11 e a Neue Musik12, temas que o próprio 
Adorno trataria anos mais tarde. Há ainda outras convergências de atitude e 
percepção dos problemas da época: defensor de uma fenomenologia histórico- 

musical, Bekker foi um dos primeiros críticos musicais da Alemanha a conciliar 
análises técnicas imanentes com reflexões históricas e sociais, sem deixar de lado 

a consideração do papel dos músicos e de suas obras no interior da cultura. Foi 

também o autor da primeira tentativa sistemática de análise crítica, sob um ponto 
de vista sociológico, da vida musical na Alemanha, investigando a origem social 

dos compositores, a importância das instituições, o financiamento das orquestras 

e a formação do público13. Além disso, Bekker foi o autor de uma das primeiras

8 Adorno, “Ad vocem Hindemith. Postludium” (1968) GS 17, 243
9 Reunidas em P. Bekker, Kritische Zeitbilder, Berlim, Schuster & Loeffler, 1921.
10 P. Bekker, Beethoven, Berlim, Schuster & Loeffler, 1916.
11 P. Bekker, Gustav Mahler 's Sinfonien. Berlim, Schuster & Loeffler, 1921.
12 P. Bekker, NeueMusik, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1923
13 P. Bekker, Das deutsche Musikleben, Berlim, Schuster & Loeffler, 1916
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14 P. Bekker, Klang und Eros, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1920
15 Do alto de sua conhecida arrogância, Schoenberg escreve a Bekker em 1924, dizendo-se 
surpreso por ter encontrado nele um crítico capaz de ter ideias interessantes e um conhecimento 
profundo das obras que comenta. A. Schoenberg, Letters. Berkeley, University of Califórnia, 
1987, ps. 109-110.
16 H. Stuckenschmidt, Zum Hòren geboren. Munique, DTV, 1982, p. 89

tentativas de aplicação da psicanálise à crítica musical14. Patrono das óperas de 
Schreker e admirador de Busoni e Schoenberg15, Bekker também refletia sobre a 
perda da Verbmdlichkeit da música sinfónica tonal. Quando Bekker deixou a 
crítica em 1924, para se tomar regente e diretor das óperas de Kassel e 

Wiesbaden, Adorno lamentou a perda dos parâmetros da crítica musical, 
pensando em se tomar o continuador da tradição iniciada por ele. Para isso, 
candidatou-se por três vezes, sem sucesso, ao posto de crítico musical permanente 
em jornais de grandes centros como Berlim, Viena e Praga. Em duas delas, 
perdeu o posto para o amigo Stuckenschmidt, que chega a se vangloriar disso, de 
modo um tanto deselegante, em sua autobiografia16.

Os artigos de crítica musical escritos em Frankfúrt pelo jovem Adorno são 
extremamente importantes para a exploração das questões estéticas enfrentadas 

pela produção musical da época, questões que tiveram origem décadas antes, com 
o fim tardio do Romantismo musical, mas que haviam adquirido um novo 
significado com a revolução expressionista da década de 1910 e o retomo à 
ordem após a Primeira Guerra. As críticas também são fundamentais para o 

correto entendimento de conceitos importantes da filosofia da música e da 
estética de Adorno, já que, como ele comentou décadas mais tarde, esses artigos 
“também testemunham que o autor sempre juntou considerações imanente- 

musicais com estéticas e sociológicas, embora tenha levado longos anos até 
articular razoavelmente a relação entre esses momentos”17.

Esses textos de juventude são, na maioria das vezes, lidos como meros 

ensaios preliminares na busca de uma estética sistemática só consolidada com a 
Teoria Estética. O erro comum entre os comentadores é o de reconhecer nesses
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17 Adorno, “Ad vocem Hindemith. Prãludium” (1967) GS 17, 211
18 Max Paddison inicia com essa advertência seu comentário aos textos de juventude de Adorno: 
“O objetivo desse capítulo é identificar as preocupações principais dos primeiros escritos de 
Adorno sobre música, para mapear a busca de um “método” (o princípio da “constelação”) visto 
no contexto de sua obra como um todo. Os conceitos inicialmente empregados nos textos das 
décadas de 20 e 30 - natureza, história, segunda natureza, e o que ele chama de “ruptura entre o 
eu e as formas” - derivam de sua recepção dos jovens Lukacs e Benjamin. Temas levantados 
pela música de Bartok, Hindemith, Stravinsky, Schoenberg, Berg e Webem nos escritos desse 
período precisam ser considerados sob a luz desse conceitos. [...] Estes conceitos centrais 
(natureza, história, mediação, material) também precisam ser vistos da perspectiva de sua obra 
posterior (especialmente a Teoria Estética), em relação à idéia de que a as obras de arte possuem 
um “conteúdo de verdade”. M. Paddison, Adorno 's Asthetics of Music. Cambridge, Cambridge, 
1993, p. 21-22
19 L. Sziborsky, Adornos Musikphilosophie: Genese, Konstituition, Pãdagogische Perspektiven, 
Munique, Willhem Fink Verlag, 1979. O pioneirismo do livro fica ainda mais evidente devido 
ao fato de que estes textos só foram compilados e publicados nos Gesammelte Schriften em 
1984.
20 Jbid.,p. 14

textos apenas as influências sofridas pelo jovem Adorno e os vestígios de sua 
obra posterior, abordando os objetos desses artigos, as obras musicais, como 
meros exemplos da aplicação de um pensamento ainda incipiente18. Lucia 
Sziborsky, em seu livro importante e pioneiro sobre a filosofia da música de 
Adorno19, foi a primeira a chamar a atenção para esses artigos, com o objetivo de 

traçar, a partir de uma “interpretação imanente”20 dos textos, a génese e o 

desenvolvimento da estética do autor. Sua intenção, que defende a necessidade de 
se pensar a constituição da filosofia de Adomo a partir dos elementos presentes 

em sua crítica musical, é entretanto contrariada pelo enfoque escolhido, já que 
uma “interpretação imanente” dos textos, por melhor que seja, acaba por perder 
de vista o objeto efetivo desses escritos: as obras analisadas por Adomo, e o 
debate contemporâneo sobre elas. Isso impede Sziborsky de julgar 

adequadamente a especificidade e originalidade das críticas de Adomo, pois sua 
leitura é construída a partir da questão sobre o papel destes escritos na formulação 
do “todo” da filosofia adomiana, atribuindo aos textos das décadas de 1920 e
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1930

o

O Eu romântico e a crise das formas musicais

A primeira crítica de concerto escrita por Adorno tem com tema a estréia 
frankfurtiana do Pierrot Lunaire de Amold Schoenberg22. A obra, composta em 

1912, é uma das últimas escritas pelo compositor antes do longo período de 
silêncio que antecede as primeiras obras dodecafônicas. Adorno dedica uma

21 “A partir de uma visão retrospectiva, é possível encontrar, nas primeiras críticas musicais, 
elementos que antecipam determinados pensamentos a filosofia da música tardia”. Sziborsky 
justifica esta postura, entre outros argumentos, pelo fato de que, em uma carta a Bloch de 1962, 
Adorno escreve: “Muito do que eu escrevi em minha juventude possui o caráter de uma 
antecipação visionária”. Ibid., p.14

um caráter “antecipador”, sempre a partir de uma visão “retrospectiva”21, 
que tem como parâmetro a Filosofia da Nova Música e a Teoria Estética.

Mas as críticas mensais são tão importantes que merecem ser lidas em 
outro sentido, já que documentam o esforço de Adorno em pensar o conturbado 
panorama da música durante a década de 1920. O interessante é investigar 
quanto as alternativas teóricas de Adomo compartilham seus problemas com as 
próprias obras por ele analisadas, o quanto a evolução de seu pensamento 
caminha em paralelo com a evolução da música e da literatura da época, e não 
somente com a evolução de suas leituras, de seu projeto filosófico ou da 
constituição de sua futura estética.

Com esse objetivo, é preciso antes entender como Adomo pensava a 

música do passado: a crise da Verbindlichkeit das formas na música romântica e a 

busca da liberdade na música expressionista. Neste capítulo veremos como se 

configuram os problemas do Expressionismo no âmbito musical, a partir dos 
comentários de Adomo sobre a música anterior a 1923, ano da apresentação da 
primeira obra dodecafônica de Schoenberg, a valsa das Cinco peças para piano 

op.23.
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atenção especial, já nesse primeiro texto, às dificuldades enfrentadas para a 
configuração de uma obra que rompe com as formas tradicionais. Comparando o 
modo como Beethoven e Schoenberg abordavam as formas pré-estabelecidas, 
Adorno comenta: “Para começar, nada é fácil para Schoenberg. [...] O que antes 
era pressuposto formal da criação tomou-se para ele conteúdo material, por isso 
ele canta no Pierrot justamente a Heimatlosigkeit de nossas almas”23. A idéia de 
desterro, de perda do próprio lar, refere-se no trecho a traços fundamentais da 
música moderna: a fratura entre o Eu e as formas, a ruptura com a tonalidade, a 
perspectiva da liberdade e a solidão do rompimento com o público. Esses 
momentos eram fundamentais na música do Expressionismo, que enfrentava tanto 
quanto a lírica e o drama as consequências da perda da Verbindlichkeit das 
formas tradicionais.

22 Adorno, “Kritiken” (1922) GS 19, 11-13

Acompanhando Bekker e Adler, Adorno também identificava no 
Romantismo a raiz histórica de todos os desenvolvimentos da música 

expressionista. Em vários de seus primeiros artigos ele comenta o problema do 
Eu e das formas na música e na poesia românticas, ressaltando que sem um 
estudo das obras desse período não se poderia compreender os dilemas 

enfrentados pela arte do século XX. Nesses textos, ele utiliza frequentemente a 
expressão “ruptura entre o Eu e as formas”, em uma linguagem que traz ecos da 

leitura, feita no início de 1921, da Teoria do Romance de Lukacs. Insistir muito 

sobre essa influência, entretanto, parece ser um erro, já que o tema, como vimos, 
era um tema constante nos debates sobre o Expressionismo. Além do mais, três 

anos depois, Adomo já expressava suas discordâncias em relação à obra de 

Lukacs. Em uma carta de junho de 1925, Adomo comenta a Berg seu primeiro 
encontro com o autor da Teoria do Romance’. “Há pouco tempo, em Viena, tive 
uma discussão com Lukacs (Morgenstem nos apresentou), o pensador marxista 

que, como o senhor sabe, eu tanto admiro. Como pessoa, ele me impressionou
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23 Adorno, “Kritiken” (1922) GS 19, 11
24 Adomo-Berg, Briefwechsel, 17-18
25 Adomo, “Gebrauchsmusik” (1924) GS 19,446

bastante, mas não foi possível chegarmos a um entendimento nos assuntos que 
discutimos, o que no caso de Lukacs me doeu bastante, pois do ponto de vista 
intelectual ele me influenciou mais profundamente que quase qualquer outro”24.

Adomo se utilizava da expressão “fratura entre o Eu e sis formas” para 
ressaltar que os esquemas compositivos tradicionais haviam perdido seu poder de 
criação de vínculos durante o Romantismo, devido ao novo papel conquistado 
pelo Eu: “Todas elas [as formas tradicionais] perderam há muito tempo, na esfera 
da música absoluta, sua força criadora de vínculos. Sua objetividade interpessoal 
se decompõe à medida que a comunidade deixa de ser a portadora da música e a 
responsabilidade pelo que há de efetivo, também no âmbito musical, passa à 
pessoa, ao indivíduo” . E importante notar que, para além da provável influência 
da leitura de vários autores (Hegel, Weber e Lukacs), essas reflexões se davam no 

contexto da reação à absolutização do Eu expressionista e da busca de novos 
laços sociais pela música comunitária e pela música folclórica, como veremos no 
próximo capítulo.

Essa ruptura com as formas pré-estabelecidas não era o resultado de uma 
intenção teórica que agia de fora; ocorria no interior mesmo das formas. Adomo 
está pensando aqui na crise da forma-sonata exposta no último Beethoven, e nas 

consequências que isso trouxe para o romantismo musical. A relação entre a 

implosão das formas tradicionais e o rompimento com a tonalidade é já por 

demais conhecida. Adomo comenta assim esse processo: “... as formas do 

classicismo, confrontadas seriamente com seus próprios princípios, começam a 
estremecer; a progressão harmónica inflama-se, porém, com as resistências que a 
construção formal lhe impõe, transformando-se em uma chama que finalmente
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sacrifica a segura estrutura da sonata. Em sua própria casa o fogo foi aceso; 

apenas em suas paredes ele consegue experimentar completamente suas forças”26.
Essa é a razão da Heimatlosigkeit descrita no primeiro texto. A crise do 

tonalismo no interior da forma-sonata é frequentemente exposta com o auxílio da 

metáfora expressionista da perda de um lar seguro. No curso que proferiu em 
1932 sobre os caminhos que levaram à música dodecafônica, Anton Webem, ao 

comentar a introdução da cadência na estrutura da sonata clássica e o posterior 
predomínio de múltiplas modulações na seção do desenvolvimento, comenta 
didaticamente que naquela época se pensava assim: “Aqui estou em casa - agora 

saio, olho aqui... ali... - posso vagar tão longe quanto queira até que, por fim, 
estou de novo em casa!”27. O retomo à tonalidade de base permaneceu como meta 
e garantia da organicidade da forma até meados do século XIX, quando a 

modulação passou a ser mais importante que o destino final. O comentário 
didático de Webem a respeito é curioso “Vou até a ante-sala de meu apartamento 
para pegar algo. Enquanto caminho, me vem ao pensamento que na verdade eu 
preferira sair. Sigo meu impulso, subo num bonde, vou à estação ferroviária, 
tomo um trem, parto, e finalmente chego .. aos Estados Unidos! E isso a 

modulação”28.
O problema é que dificilmente se chega aos Estados Unidos tomando um 

trem! Ou seja, uma vez abandonado o destino pré-estabelecido pela sonata 
tradicional, os meios assumem uma enorme importância para a consolidação da 
forma, que pode se configurar de diferentes maneiras, conforme o princípio 
escolhido para sua estruturação. Assim como ocorria na lírica e na pintura 
expressionistas, a noção de forma como material toma-se presente apenas quando 
os modelos tradicionais deixam de ser vistos como “leis universais”.

26 Adorno “Schoenberg: Von heute auf morgen, op.32 (I)” (1930) GS 18, 388
27 A. Webem, Der Weg zurneuen Musik. Viena, Universal, 1960, p.47 ; trad. p. 109
28 Ibid.,52-, trad. 125-126
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29 Adomo, “Richard Strauss” (1924) GS 18, 255

ocorreu nas

Esse rompimento com a tonalidade e as formas “tonais” tinha origem 
fundamentalmente na necessidade de expressão do sujeito, um tema que, como 
vimos no capítulo anterior, estava na ordem do dia. Desde Monteverdi, a 
expressão musical utilizava a dissonância como procedimento para ressaltar 

textos que tratavam de sofrimento, anseio e morte. No Romantismo, o sujeito, que 
se assume como sujeito psicológico, passa a exprimir diretamente sua emoção e 
estado de alma individuais na configuração musical. Essa expressão, baseada na 

dissonância e na liberdade da modulação, acaba rompendo com a validade 
coletiva das formas e regras tradicionais de composição. O medo de que a 
expressão perca seus vínculos, e com isso a “objetividade interpessoal” de que 

fala Adomo, leva a tentativas de recuperação da obrigatoriedade perdida: “No 
século XIX, quando se formou a música do sujeito psicológico, o frio classicismo 
de Mendelssohn, os jogos deslumbrantes de Chopin, a cega retomada da sonata 

por Schumann e o coral sem comunidade de Bruckner eram tentativas trágicas de 
conjurar mais uma vez o poder das formas” .

Mas qual o fundamento da objetividade e obrigatoriedade das formas 
tradicionais? Aqui, Adomo concorda novamente com Bekker e Schoenberg: as 
formas tradicionais são cristalizações de práticas artísticas baseadas no 

desenvolvimento do sistema tonal. Essa relação entre a história das formas e a 

evolução do pensamento harmónico é um dos pontos centrais da Harmonielehre 
de Schoenberg30, obra fundamental na formação não apenas de Adomo, mas da 

maioria dos compositores e críticos da época. Defendendo o aspecto artesanal da 
prática do compositor contra a postulação teórica das formas, Schoenberg 
demonstra como a idéia e teorização das formas tonais é posterior ao seu 
desenvolvimento pelos compositores. A coruja de Minerva, também na teoria 
musical, só levanta vôo ao entardecer: a formulação precisa da forma-sonata só 

obras de Adolph Marx, Die Lehre von der musikalischen
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Komposition (1845) e na Schule der praktische Komposition (1848) de Cari 

Czemy. Em seu estudo sobre a história da sonata, Charles Rosen chama a atenção 

para o fato de ambas as obras terem como propósito a constituição de um modelo 
O 1

para as composições futuras , em um momento onde a forma-sonata estava 
justamente sendo “consumida pelas chamas” que havia ateado à própria casa. 
Retomando Schoenberg, Adorno afirma que “Os mais poderosos tipos formais 
que a música cristalizou, neles se realizando, a fuga e a sonata, são gerados, 
mesmo no que têm de mais intrínseco, pela tonalidade”32. O verbo utilizado por 

Adorno é digno de maior atenção: auskristalisieren. A música, ou seja, a história 
da música no desenvolvimento de suas dimensões harmónicas e polifônicas, 
“cristaliza” determinadas formas a partir da prática compositiva. A tonalidade, 
como sistema organizador do material sonoro, pressupõe para a sua realização 
estruturas formais onde a relação básica entre a tônica e a dominante age como 
princípio de organização formal. No caso da fuga, isso ocorre pela possibilidade 
de efetuar o contraponto sobre uma base harmónica assumida, ainda que não 
exposta. Na forma-sonata, pela expansão ao todo da forma do princípio básico da 
cadência, no necessário retomo do segundo grupo temático à tônica, após as 

modulações do desenvolvimento.
Uma vez estabelecidas pela prática (mesmo que ainda não tenham sido 

teoricamente estipuladas), as formas passam a ser um pressuposto da composição 
(o que Adorno comentava na comparação entre Schoenberg a Beethoven). Em 

1928, ano do centenário da morte de Schubert, o meio musical alemão discutia os 
méritos e defeitos do compositor romântico. Até então, Schubert era reconhecido 
principalmente pelo seus lieder apaixonados, e sua morte prematura havia o 
transformado em objeto preferencial dos Kunstleromanen alemães do século 

passado. Suas sonatas para piano, consideradas “deficientes” e “formalmente

30 A. Schoenberg, Harmonielehre. Viena, Universal, 1963
31 C. Rosen, Sonata Forms. Nova York, Norton, 1988, p.3
32 Adorno, “Zum Verstãndnis Schoenbergs” (1955/1967) GS 18, 435
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frágeis” diante das de Beethoven, passaram a ser defendidas por vários músicos, 
como Schnabel, Bekker e o próprio Adomo, que comentou: “Uma verdadeira 
análise formal de Schubert, que até agora ainda não foi levada a cabo mas se 
mostra inteiramente clara como projeto, teria sobretudo de seguir a dialética que 
impera entra o esquema pré-concebido de sonata e a forma segunda, cristalina, de 
Schubert, e produz a forma final ao fazer prevalecer o achado melódico sobre a 
dinâmica ilusória da sonata, fortalecendo-o; nada poderia fortalecer mais os temas 
do que seu impulso imanente de dominar uma forma que não quer, em si mesma, 
tolerá-los como temas”33.

A relação entre os temas e o todo passa a ser fundamental, pois é o 
momento onde se efetiva a tensão entre a forma pré-estabelecida e a expressão do 
sujeito. Isso já havia sido percebido desde o período intermediário de Beethoven, 

onde a constituição motívica do tema é pensada, desde o inicio, como elemento 
da construção do todo, afetando assim a configuração da forma como esquema 
previamente dado. Essa característica da forma-sonata em Beethoven foi 
intensamente discutida por Bekker34, um dos primeiros a ressaltar o aspecto 
construtivo das obras de Beethoven, no século XIX ainda vistas como a expressão 
máxima da sentimento em oposição ao “classicismo” de Haydn e Mozart. No 
primeiro capítulo de O belo musical, Hanslick já ressaltava o caráter histórico da 

pretensa superioridade do sentimento sobre a construção, representado na 
oposição tradicional entre classicismo e romantismo: “À serenidade e ao puro 

bem-estar que emanam das sinfonias de Haydn se contrapõem os ímpetos de 

violentas paixões, de lutas gravíssimas, de dores amargas e intensas das sinfonias 
de Mozart. Vinte a trinta anos depois se fazia exatamente a mesma distinção entre 

Mozart e Beethoven. O posto de Mozart, como representante das paixões

33 Adomo, “Schubert” (1928) GS 17, 27
34 P. Bekker, Beethoven, Berlim, Schuster & Leofiler, 1916; e também no artigo “Die Sinfonie 
von Beethoven bis Mahler” (1917) in Neue Musik, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1923.
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violentas e arrebatadoras, foi ocupado por Beethoven, e Mozart foi promovido ao 
olímpico classicismo de Haydn”35.

Não era possível, portanto, tratar do princípio de estruturação das formas 
sem mostrar a relação dessas mesmas formas com a necessidade de expressão dos 
sentimentos, base da estética do romantismo musical. A crise do sistema tonal é 
ao mesmo tempo uma crise das formas, afetando com isso não apenas o 

tratamento dos temas durante o decurso musical, mas a própria configuração 
temática. Se o princípio fundamental da resolução tonal é posta em questão, seja 

pelo princípio da constante modulação, seja pelo cromatismo daí resultante, a 
questão de como configurar o todo acaba sendo imposta na relação com as formas 
previamente dadas, que necessitam da prévia determinação de pólos de tensão e 

resolução tonal como arcabouço de sua estrutura enquanto obra. Esse é sentido da 
ruptura romântica entre o Eu e as formas, que não pode ser vista como mera 
transposição de conceitos da critica literária para o âmbito musical. A 

responsabilidade da configuração formal, antes objetiva e verbindlich, passa 

agora a ser responsabilidade do Eu, como preço a ser pago para sua expressão 

como sujeito.
A resposta ao problema de como organizar a obra musical, uma vez que 

seus pressupostos formais foram colocados em questão, toma três caminhos 
principais no século XIX, que podem ser representados pelas obras de Wagner, 

Berlioz e Brahms.
Em Wagner, a solução para a crise das formas é a referência ao texto. 

Wagner utilizou a forma-sonata apenas quando jovem estudante de música, 
quando compôs sinfonias e peças para piano. Depois abandonou completamente a 
chamada “música absoluta”, para compor apenas óperas e canções. Mas a questão 
da perda do compromisso com as formas tradicionais também estava presente no 
âmbito do drama musical. Ao romper defmitivamente com o tonalismo,

35 E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schônen. Leipzig, Reklam, 1982, p.44; trad. (modificada), p.23
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36 Adorno, Philosophie der neuen Musik, GS 12, p.60
37 R. Wagner, “Oper und Drama” in Dichtungen und Schrifren VII, Frankfurt, Insel, 1983; 
especialmente a terceira parte: “Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft” pp.231-369
38 Dahlhaus, “Zur Geschichte der Leitmotivtechnik bei Wagner” in Vom Musikdrama zur 
Literaturoper, Munique, Katzbilcher, 1983, p.90

expandindo-o até o limite do cromatismo e da harmonia complementar, Wagner 
teve de enfrentar o problema de como garantir a unidade musical da obra sem ter 
de regredir a esquemas de repetição e reprise justificados unicamente pelo 
impulso “tonal” de resolução dos períodos. A solução wagneriana inaugurou o 
que Adorno posteriormente denominaria “nominalismo da linguagem musical”36. 
O uso paralelo de leitmotiven, que se ajustam como caracteres musicais aos 

diversos traços do enredo,, rompe com uma possível obrigatoriedade da 
articulação interna do decurso musical, resguardando, entretanto, a organicidade 
da obra, sem recorrer a qualquer forma musical previamente estabelecida. Como 
esse nominalismo destrói a possibilidade de uma “necessidade” da reprise, esta 
tem de ser oferecida por um elemento heterônomo, ou seja, não musical: o texto. 
O pressuposto fundamental da música, seu desenvolvimento no tempo, é rompido 

justamente no momento onde parece organizar a forma. Os leitmotiven 
constituem uma espacialização do tempo musical, pois, ao contrário dos temas 
motivicamente construídos da forma-sonata, eles não são desenvolvidos durante a 

obra. Em sua teoria do drama musical, Wagner argumentou que a unidade 
musical da obra seria conseguida com a expansão do princípio formal da sinfonia 

para a estrutura básica de peripécia e reconhecimento da tragédia clássica . 
Dahlhaus comenta, porém, que “a forma sinfónica do drama musical, assim com 

a própria técnica de leitmotiven, com a qual ela se conectava estreitamente, não 
era submetida a nenhum esquema, mas sim tinham de ser novamente 

determinados, em seus princípios e meios, a cada obra” . Mas, ao contrário da 
relação dinâmica entre todo e parte garantida pelo princípio da variação motívica 
da sonata de Beethoven, em Wagner a melodia, associada ao texto, passa a fundar 
um todo que não existe nem como esquema, nem como resultado da “história” da
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obra. O próprio Wagner tinha consciência disso, e em sua obra “a música do 

futuro” identifica forma com melodia: “estipulemos, de início, que a única forma 
da música é a melodia, pois sem melodia a música não pode ser pensada, e 
música e melodia são inseparáveis”39.

Uma outra solução encontrada para a organização do todo foi a 
manutenção do arcabouço da estrutura tonal, submetendo-o, com o uso de 
diversas formas, a uma referência externa, literária ou descritiva. É o princípio do 

poema sinfónico, desenvolvido por Berlioz, mas também por Liszt e 
Mendelssohn, e presente nas pieces caracteristiques de Schumann e Chopin. Na 
música programática, a música atrela seu conteúdo essencial, seu impulso 
dinâmico, a algo extemo, perdendo sua especificidade. A consequência é, mais 
uma vez, o rompimento com o princípio da necessidade interna, não estipulada 
esquematicamente, da relação entre o todo e a parte, que está na base da forma- 

sonata em Beethoven. Comentando o princípio da música programática, Adomo 

diz que “apoiada no programa, a música de Berlioz pretendia se libertar da 
inexorabilidade que desde Beethoven, lançava suas sombras sobre a configuração 
integral e rigorosa da música, como a necessidade de autonomia no imperativo 
categórico [...] Ao não tomar a autonomia da forma de maneira absoluta, 
mentindo contra ela através da introdução de camadas de matéria heterogénea, 
que nunca podem ser inteiramente absorvidas na música, eles40 pretendiam 

reconquistar algo da não-obrigatoriedade que a música havia eliminado por meio 
de sua lei racional”41.

Levar às últimas consequências esse princípio da necessidade racional no 
desenvolvimento motívico-temático foi a solução encontrada por Brahms para 
pensar o problema da crise da forma-sonata. Assim como Beethoven e Wagner, 
Brahms empregou “a polifonia para compensar a perda da força de estruturação
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formal da tonalidade, e seu rígido congelamento em formas”42. Mas em Brahms a 
polifonia não está simplesmente a serviço de melodias construídas como 
entidades autónomas, como em Wagner. A forma-sonata em Brahms desenvolve 
ao máximo o princípio beethoveniano chamado por Schoenberg de “variação em 
desenvolvimento” [entwickelnde Variation], A variação dos componentes 
motivicos é o que constitui o todo, em um desenvolvimento não mais restrito à 

seção intermediária da forma-sonata. O princípio da economia extrema garante a 
objetividade, ao mesmo tempo em que assegura o domínio subjetivo das 

alternativas de variação e desenvolvimento dos motivos. Por isso, em seu famoso 
artigo “Música nacional”, Schoenberg diz ter aprendido de Brahms a 
“plasticidade na configuração das formações: não economizar, não regatear 
quando a clareza exige mais espaço; levar cada figura às suas últimas 
consequências; economia, e no entanto riqueza”43.

As respostas dadas pelo Romantismo musical ao problema de como 
configurar a forma sem o recurso a esquemas pré-estabelecidos direcionam toda a 
história subsequente da música alemã, na continuidade entremeada de rupturas 
que caracteriza a tradição mencionada por Schoenberg. O chamado romantismo 
tardio ainda vive da tensão entre essas alternativas. Richard Strauss, Gustav 
Mahler e Max Reger, os mais importantes compositores germânicos da virada do 
século, repensam com diferentes soluções o problema que afetava seus 

antecessores.
Herdeiro da revolução harmónica wagneriana, autor de óperas e poemas 

sinfónicos, Richard Strauss é um dos compositores que reflete musicalmente 
sobre a ruptura entre o Eu e as formas. Em um artigo de 1924, Adomo argumenta 
que o “Eu psicológico” exposto na obra de Strauss é o resultado e a coroação 
dessa perda de obrigatoriedade das formas: “Nenhuma forma obrigatória é dada à



75

44 Adorno, “Richard Strauss” (1924) GS 18, 254
45 Ibid., p.255
46 Ibid., p.255

música do sujeito psicológico”44. O texto procura demonstrar que este “Eu 
psicológico” é um “Eu sem vínculos”, e que portanto não pode aceitar a 
obrigatoriedade de nenhuma forma histórica. Sua expressão, entretanto, só é 
possível devido à própria dissolução dos compromissos, que incentivam o autor a 

expor sua interioridade. A consequência dessa situação paradoxal afeta o modo 
como Strauss se relaciona com as normas da tradição: “a efetividade das formas é 
definitivamente extinta, e elas aparecem apenas como aparência”. Com a 
utilização de formas “absolutas” para práticas programáticas, Strauss reduziria a 
música à exposição da “psicologia do indivíduo desatado [abgelõsten]”. Isto 
determinaria o caráter de aparência da forma de sua música, pois Strauss insistiria 
em dar voz a um “Eu psicológico” que não tem mais ligação de sentido 
[Sinnbezug]: “Em Strauss, a efetividade das formas é definitivamente apagada, 

permanece apenas como aparência; ele não vive com as formas, nem contra elas, 

ele mesmo compõe por si mesmo as formas passadas. Nisso Strauss se diferencia 
radicalmente de Beethoven e se aproxima de Wagner”45. Nessa análise surge, 

com traços kierkegaardianos, os temas da interioridade e da perda de sentido, 
presentes na obra de Max Weber: “A limitação da música do Eu psicológico à 

esfera subjetiva constitui a fronteira àquilo que ela visa. Quanto mais a situação 
na qual o artista nasceu se afasta do sentido, mais palidamente as formas se 
distinguem para ele, e tanto mais aberta toma-se para o artista a tarefa de expor a 
própria interioridade, [...] uma interioridade que há muito tempo deixou de ser 
verdadeiramente interioridade”46.

O compositor que se apresenta como o oposto de Richard Strauss é Gustav 

Mahler. O material de Mahler é tonal e diatónico, mas o uso que faz das formas 
tradicionais lhe confere um sentido totalmente novo. Muito se insiste sobre o 
caráter programático das sinfonias de Mahler, mas Schoenberg foi o primeiro a
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ressaltar que isso era um elementos secundário47. Mahler rompe, desde sua 

Primeira Sinfonia, com a seção da reexposição, elemento essencial da forma- 
sonata. O que importa em Mahler não são os temas, muitas vezes derivados de 
outros compositores ou da música popular, mas o modo como eles são 

submetidos ao “curso do mundo”, na analogia hegeliana que Adorno usará na 
obra que dedicará ao compositor em 196048. Assim, Mahler substitui o 

procedimento “dramático” da variação em desenvolvimento de Beethoven e 
Brahms pela utilização de variantes, que aproximam o decurso sinfónico da 
estrutura do romance. Adorno comenta em seu livro que, em um passeio com 
Schoenberg e seus alunos, Mahler teria recomendado a eles que se dedicassem 
menos ao estudo de contraponto e mais à leitura de Dostoiévski, escutando de 
Webem a resposta tímida e heroica: “Desculpe-me, senhor diretor, mas nós temos 

Strindberg”49. A diferença de gerações opõe a mentalidade aforismática 
expressionista, calcada no Eu, à concepção da grande sinfonia como retrato do 
mundo. Isso não diminuía em nada a importância dos procedimentos mahlerianos 

para a escola de Schoenberg. Em 1935, Adomo escreve a Berg: “Ouvi 
recentemente a Nona de Mahler pelo rádio e novamente fiquei muito 
impressionado - temos mais a ver com isso do que com todos os Strawinskys e 

Hindemiths juntos”50.
Outro caminho para a estruturação das obras é o escolhido por Max Reger 

na tentativa de retomar e reafirmar formas e procedimentos pré-românticos, em 

um movimento que ficou conhecido como Neue Klassizitãt. Admirado por 
Webem, que como aluno de Schoenberg prezava a importância da tradição para a 
criação do novo, Reger defendia a ideia de que a única maneira de progredir em 
direção ao novo era reconsiderando, sob o olhar moderno, as formas antigas. A
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música moderna deveria, portanto, refletir sobre as conquistas dos compositores 
do passado, para não se perder na anarquia da ausência de normas universalmente 
aceitas. Assim, também ele reafirma o primado da polifonia, revalorizando o 
princípio mais antigo da variação e exaltando a fuga e o coral, o que pode ser 
visto em algumas de suas obras mais importantes: Variações e fuga sobre um 
tema de Mozart, Suite no estilo antigo para violino e piano, e sua monumental 
Introdução, passacaglia e fuga para órgão. Sobre o recurso à variação como 
forma de organizar em fragmentos a obra que não mais pode ser pensada como 
um todo orgânico, Adorno comenta: “O procedimento espiritual geral de Reger 

não toma mais possível a forma variação rígida, e no fundo ele sabe disso. Mas 
em vez de abandoná-la e contentar-se que com o que lhe é real, ele toma 

emprestado da música funcionalizada a aparência de ser um jogo, como a música 

de épocas passadas. Mas o jogo só é permitido no interior da tensão das formas 
comprovadas, se o artista coloca ele mesmo as formas, está conjurando na 
verdade apenas suas sombras, ao lhes tomar a tensão e se submeter a suas 
exigências enrijecidas”51. As críticas de Adorno ficam ainda mais contundentes 

quando Reger, que morreu em 1916, toma-se o pai espiritual do neoclassicismo 
da década de 1920. A atenção e o rigor na releitura das obras do passado, 
admiradas por Schoenberg e seus alunos, são criticadas como escapismo: “sua 
música não tenta superar criticamente a situação dominante, mas se esconde sob 

seu ditado no passado. Um elemento social e um intra-estética nisso se 

encontram, ambos na verdade idênticos. O social: a música de Reger, a 
interioridade que busca abrigo nas formas mortas - pois a mera interioridade não 
tem forças para a criação de novas formas - é um assunto da classe média 
educada e expropriada do período anterior à guerra, cujo gosto não pode mais, 
por razões económicas, dominar a prática musical pública e que, para apenas 
conservá-lo, precisa dos interesses da sociedade organizada [...] O intraestético: a
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idade não dissolve seu círculo formal, mas persiste, impotente, em mantê- 
:a-o necessariamente enrijecer, não o trata dialeticamente, e isso o faz 
, pois apenas atrás de formas mortas a interioridade permanece segura”52, 
diante da perda da Verbindlichkeit que garantia a universalidade de sua 
ão, reafirma seu poder sobre as formas que não têm mais legitimidade 
a, retomando a um passado onde esse Eu ainda convivia em harmonia 
nundo.
Strauss, Mahler e Reger são os autores da velha geração mais discutidos na 
de 1920 por Adorno, não apenas em razão de sua importância e qualidade, 
nbém porque suas obras são frequentemente tocadas em Frankfurt nesse 
i (Strauss permanecerá sendo o compositor mais executado na Alemanha 
m da Segunda Guerra53). Um outro autor importante está, contudo, pouco 

e nas críticas de Frankfurt: Debussy. Adorno jamais dedicou um estudo 
idado ao impressionismo musical, mas em seu texto sobre Ravel mostra o 
a música de Debussy, herdeiro da tradição francesa do poema sinfónico e 

eza da orquestração de Berlioz, também buscava soluções para o problema 
e das formas e do tonalismo. O caminho proposto por Debussy é o da 

ização do som: a forma passa a ser configurada como justaposição de 
cies sonoras, referidas ou não a um elemento programático. Com isso, as 
antigas podem ser utilizadas a bei prazer pelo compositor, sem que seja 

frio seguir seus pressupostos históricos e formais. É justamente essa 

na de poder formal imanente”54 do impressionismo que levará Ravel e o 

• Debussy a se aproximarem dos neoclassicistas. Em 1922, Adorno 

a como o primado da interioridade dominava o panorama da música do 

romântico “desatado”, que apesar de não ter rompido os vínculos com o 
d e com a sociedade, já não se sentia obrigado a responder por eles. Isso
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afeta a própria relação do Eu com o mundo, “em uma realidade que na música 
perde cada vez mais em dignidade e autonomia, seja, como em Brahms, 
afundando-se no abismo da interioridade subjetiva; seja, como em Strauss, em 
sua materialidade liberta do eu e exposta por analogias psicológicas; seja, como 
em Debussy, concebida como mero reflexo do Eu”55.

Como solução para o aprofundamento dessa perda de vínculos diante do 
Expressionismo musical, muitos compositores alemães buscaram a saída em uma 
curiosa mescla de neo-wagnerianismo e impressionismo. Comentando a Sonata 

para violino op.9 de Egon Komauth, Adorno chama atenção para o problema: 
“Sua sonata ganha o impulso não de uma concepção formal enraizada 
intemamente, não de células temáticas principais, mas sim do som 
absolutizado”56. Debussy se opõe, assim, a Brahms, ao privilegiar o som estático 

contra o caráter temporal do decurso sonoro: “Toda essa música é armada a partir 

do instante único e inconsequente, e portanto não pode deixar de ser dito que ela 

própria permanece atrelada, em sua influência, ao instante, não conseguindo, 
a música necessária, dominar em sua forma o tempo, mas sim 

desagregando-se no tempo em uma mera justaposição”57. A espacialização do 

tempo musical, tão criticada em Strawinsky por Adomo, tem aqui sua origem: 
“Sua peças, raramente extensas, não conhecem mais nenhuma progressão 
[Fortgang], Elas são, de certo modo, retiradas do fluxo temporal, estáticas, 

tf o 

espaciais. [...] Strawinsky recebeu essa intenção justamente de Debussy” .
A ausência de maiores comentários sobre a música de Debussy nas críticas 

de Frankfurt se deve a dois pontos: o primeiro é a hostilidade contra a França no 
período logo após a Primeira Guerra, que dificulta a execução de obras de
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:os franceses na Alemanha59; o segundo é o sentimento de continuidade 
mte na música germânica, expressa por exemplo no artigo “música 
nal”, escrito em 1931 por Schoenberg, onde esse reconhece com ironia os 
5 wagnerianos na música de Debussy: “Aqui está um fato marcante, mas 

pouco notado: o empenho de Debussy em liderar a batalha dos povos 
os e latinos contra Wagner foi de fato bem sucedido; mas ele não conseguiu 
ar a si mesmo de Wagner, isso estava além de suas forças”60. Esse orgulho 
idição musical nacional fazia com que mesmo as conquistas harmónicas do 
jssionismo francês fossem vistas como derivações da música alemã. Na 
lonielehre, há um comentário interessante de Schoenberg a respeito da 
i de sons inteiros, usada em diversas obras de Debussy: “Desde há 
imadamente dez anos, uma escala começou a aparecer cada vez mais 
entemente nas obras de compositores modernos: [...] a escala de tons 

os. Os modernos russos e os franceses (Debussy e outros) afirmam terem 
)s primeiros a utilizá-la. Não tenho certeza, mas me parece que foi Liszt o 
iro
Essa noção da tradição, entendida como continuidade de problemas e 

5es, é essencial para o desenvolvimento da nova música, tanto em seu lado 
essista quanto na reação conservadora ao Romantismo e ao Expressionismo. 

e configura nas obras e no debate da estética musical alemã, desde seus 

•rdios no século XVIII. Por isso, antes de passarmos ao Expressionismo 

;al, é necessário entender como a crise da Verbindlichkeit e a ruptura entre o 
as formas é pensada por uma estética que vê nesse processo a possibilidade 

aquista da autonomia e liberdade no âmbito da música.
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A crise da obrigatoriedade dos compromissos de estilo tem na música as 
is consequências que no Expressionismo em geral: o rompimento com as 
tradicionais de composição e a solidão do rompimento com o público. Essa 
tlosigkeit tem como causa a necessidade de afirmação da autonomia da 
são individual e, portanto, dos parâmetros de construção da obra. Esses 
mas, cristalizados no desenvolvimento da música romântica, tomam-se o 
principal de estéticas musicais que defendem, desde a segunda metade do 
XIX, a autonomia da música.
O tema ganha importância pela primeira vez no livro Do belo musical, 
ido em 1854 pelo crítico e filósofo vienense Eduard Hanslick. O objetivo 
i, como indica seu subtítulo, era contribuir para uma “revisão da estética da 
usical”. Defensor de Brahms no confronto às vezes violento com os 
danos austríacos, Hanslick compartilhava com ele a idéia de que a 
>ão, na música, deveria se submeter ao princípio de construção da forma, 
ntenas de críticas que escreveu, deixou claro o pressuposto de que a obra 

é mais do que uma mera oportunidade de excitação dos sentidos, pois em 
■ma ela representa o resultado da consumação da aliança entre razão e 
lidade. Por isso, em seus comentários sobre as óperas de Wagner, ele 

ra energicamente a utilização da música como mero artificio para ressaltar 
> da situação e do texto dramático . Ao escrever sua crítica da estréia do

Nibelungos em Bayreuth, Hanslick expõe claramente o que espera de 

jra de arte musical: “As melhores peças de O crepúsculo dos deuses
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iram em mim uma impressão incomum, estimulando o espírito e ofuscando 
:ntidos, mas essa impressão não foi profunda e duradoura. A música age, na 
ior das hipóteses, sedutora como um encanto, mas não regozijante como uma 
de arte”63. A verdadeira alegria da forma opõe-se à sedução passageira do 

3. Mas como conciliar o impulso romântico da expressão subjetiva com os 
trangimentos que a exatidão formal impõe à liberdade do Eu? Um problema 
tinda estava na ordem do dia décadas mais tarde, quando Adorno coordenou, 
Jniversidade de Frankfúrt, um seminário de leitura do livro, obra que 
iderava fundamental para o entendimento das antinomias da nova música.

A obra de Hanslick tem como principal meta a defesa da autonomia da 
musical contra a estética romântica, que via na música apenas a expressão de 
mentos por meio de sons. O sentimento não pode ser o conteúdo da música, 

> gostariam muitos (e aqui Hanslick apresenta, não sem uma dose de ironia, 

extensa relação de definições que identificam a arte musical como a arte das 
>es e do sentimento), porque na música não há conteúdos externos a ela 
ia. Na arte musical, a forma e o conteúdo são indissociáveis: “os conceitos 
irma e conteúdo condicionam e determinam um ao outro”64. Mesmo na 
:a programática ou na melodia que acompanha um texto poético ou uma 

a música impõe o princípio de autonomia em sua configuração formal. Um 

us mais famosos exemplos, em uma discussão retomada posteriormente por 
enberg no artigo “Da relação entre o texto e a música”, mostra que uma 

ia melodia pode servir para expressar tanto textos de amor quanto de fúria, 
:om isso perder em valor ou caráter. Tanto faz se Orfeu canta a tristeza da 
i ou a alegria do reencontro com Euridice, a melodia da canção de Glúck
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seu sentido e beleza não ao texto, mas ao modo como os sons foram 
inados em uma sequência racionalmente estruturada. Portanto, o fato de o 
famoso coro do Messias de Hãndel ter sido originalmente composto como 
ladrigal erótico em nada afeta o caráter da peça musical em si, pois esse 
ír é derivado de sua forma, e não da intenção subjetiva do autor, o que 
ica a realização de uma físiognomonia musical para a compreensão das 

musicais65. A própria distinção entre intenção e resultado, na música, 

>re o fato de que, como preço a ser pago pela autonomia, ela expressa apenas 
resma: “Não existe na música nenhuma ‘intenção’ capaz de substituir uma 
ição’ deficiente. O que não chega a se manifestar não existe de fato na 
:a, e o que é manifestado deixou de ser pura intenção”66. A forma passa a 
ntão, o único fúndamento do belo musical. Leitor atento de Hegel, Hanslick 
. mesmo a modificar sua definição do belo como a “aparência sensível da 
’, substituindo “idéia” por “forma”.

Empenhado em discutir os fundamentos da configuração da forma, 
ick retoma outro debate importante da estética romântica: o da relação entre 
; e a natureza. Inspirando-se na condenação hegeliana ao belo natural, 
ick argumenta que na música temos a ver apenas com o belo espiritual, pois 
) consiste na organização dos sons, e não há sons ordenados na natureza. 
10 os “fundamentos naturais” da música são apenas a matéria a ser ordenada 

laterial” que lhe é próprio: o som, os intervalos, os acordes e as escalas. Mas 
terial da música não pode ser abstratamente deduzido, e nem mesmo 
do: apenas na história da música ele faz sentido. Por isso não se trata de um 

ial com características eternas e imutáveis, como defendiam, desde então, os 
ssados em provar a naturalidade do material sonoro do sistema tonal. As 
ícações que o material sofre, no decorrer da história da música, são ao 
o tempo causa e consequência da criação de novas formas e relações
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icas. Em suas memórias, Hanslick comenta o caminho que o levou à 
ia estética tradicional, onde os conceitos são mais importantes que as 
: onde não há espaço para a história: “Estudei por alguns anos tantas 
is’, tantos ensaios sobre a essência da arte musical, e mesmo sobre meus 
> escritos, que fiquei farto dessa abordagem filosofante da música, 

do trabalho com conceitos abstratos. Achei então uma salvação e um 
nesgotável na história da música. Esse estudo me convenceu de que uma 
da arte musical realmente frutífera somente é possível sobre as bases de 
do conhecimento histórico ou de mãos dadas com ele. O que é belo na 
' Ora, essa questão foi respondida de maneira diferente em épocas, povos 
s diferentes” . Esse relativismo, de fundo claramente historista, reaparece 
nas considerações sobre o declínio das formas tradicionais. No prefácio a 

o A ópera moderna, Hanslick comenta que “Toda composição musical é 
mana, produto de uma determinada individualidade, época e cultura, e 
razão por que é perpassada de elementos sujeitos a uma mortalidade mais 
u mais vagarosa”68.

i quando a morte atinge a própria forma-sonata, que coroava o princípio 

ima economia nas obras de Brahms, a percepção da historicidade das 
leva Hanslick a perceber que o primado da construção, tão defendido por 

ie a integrar, na evolução da história da música, todas as dimensões da 
melodia, a harmonia e o ritmo), rompendo com os constrangimentos 

que possam estar em seu caminho. Essa percepção histórica será 

mada em programa, anos mais tarde, por Busoni e Schoenberg. A 

ão da historicidade das formas e do material da música, assim como o 
ento com as regras abstratas que sustentavam a estética e os esquemas
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pré-concebidos das formas tradicionais, abrem no início do século XX o caminho 
para que seja possível, na defesa do rigor da construção, exaltar a possível 
liberdade do Eu diante das formas e da queda do sistema tonal.

Em seu Esboço de uma nova estética da arte sonora, publicado em 1907, 
o pianista, compositor e professor Ferrucio Busoni, italiano radicado em Berlim, 
defende a nova liberdade da música: “A arte sonora nasceu livre e está 
determinada a se tomar livre”69. Busoni criticava a dicotomia entre música 
absoluta e música programática, defendida por Hanslick, porque ambas 
impunham regras rígidas para a produção musical. O cromatismo wagneriano e a 
ruptura com os modelos formais do passado anunciavam uma era de liberdade, 
mas os compositores ainda se apegavam às velhas fórmulas do tonalismo: “Como 
são importantes a terça, a quinta e a oitava. Como distinguimos rigorosamente as 
consonâncias das dissonâncias - lá, onde não pode haver nenhuma 
dissonância!70”. Busoni defende, em sua estética nada convencional, o 

experimento com novas escalas (chega a citar a possibilidade de 113 diferentes 
escalas de sete notas!) e a restruturação dos instrumentos e da notação para tomar 
factível a execução das novas idéias. A emancipação do material seria a 
consequência necessária da liberdade das formas. Apesar de socialista e pacifista, 

Busoni manteve um estreito contato com os futuristas italianos, influenciando 
com suas idéias libertárias o bruitismo italiano de Russolo e Pratella, que buscava 

incorporar à música o ruído das fábricas, dos aviões, dos automóveis e de todas as 

novas “máquinas do futuro”. Em 1912, Busoni publica um pequeno artigo 

intitulado Futurismus der Tonkunst, onde expõe de modo ainda mais radical as 

idéias contidas no livro anterior. A reação vem alguns anos depois, durante a 
guerra, quando o panfleto Futurismusgefahr [O perigo do futurismo] de Hans 
Pfitzner ataca a politização da música e a radicalização da crítica às formas
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tradicionais, ressaltando o caráter destrutivo dos experimentos propostos por 
Busoni.

A busca da liberdade em todas as dimensões musicais (a melodia, a 
harmonia, o ritmo e o timbre) passa a ser uma palavra de ordem para parte da 
geração que havia vivido a crise do romantismo musical da virada do século. 
Leitor de primeira hora do texto sobre a necessidade de uma nova estética da 
música, e também profundo conhecedor da obra de Hanslick, Schoenberg deixou 
nas margens da edição de 1916 do livro de Busoni notas extremamente 
interessantes71. Na passagem, por exemplo, em que Busoni discute o problema de 

os “legisladores” [Gesetzgeber] terem “conservado a forma como símbolo, 

elevando-a a escudo e religião”, Schoenberg acrescenta um enfático “muito 
bom!”. Logo em seguida, Busoni questiona, não sem ironia: “Não é curioso que 
se exija do compositor originalidade em relação a todas as coisas, mas se proiba 
que ele seja original em relação à forma? Não admira que, quando ele se toma 
realmente original, seja acusado de deformidade [Formlosigkeit]72”. Embora 
concorde com o princípio da criação de novas formas, Schoenberg critica a 
perspectiva busoniana da emancipação do material, argumentando, em uma nota, 
que “Busoni sobrevaloriza a novidade de um som provocada apenas pelo 
instrumento sonoro. Um acorde de dó maior produzido pela mistura mais 
heterogénea possível de instrumentos ainda sim é extremamente parecido com o 
mesmo acorde tocado por cordas com a mesma dispersão. Diferenças 
fundamentais do som não se originam do modo de disposição instrumental 
[Setzweise], mas do modo de disposição formal [Satzweise]”73.

Na época, Schoenberg trabalhava na nova versão de seu Tratado de 
Harmonia, publicado originalmente em 1911. Essa obra fundamental apresenta,
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com intenção didática, uma outra abordagem do “espírito de liberdade e 
autonomia” que permeava a discussão sobre o rompimento com as regras antes 
obrigatórias e eternas do sistema tonal. No livro, dedicado a Mahler, Schoenberg 
elabora uma crítica contundente a toda estética e teoria que não nasce da prática 
artística, ressaltando que a obra não é fruto de uma intenção filosofante, mas 
surgiu do aprendizado na correção dos “erros e insuficiências dos alunos74”. 
Discípulo de Kraus75, Schoenberg ressalta o caráter moral de suas observações 
estéticas, incorporando o tema krausiano da culpa universal e do valor ético da 
correção artística na luta contra a “mentalidade da comodidade” que predominaria 
na época: “A comodidade não pensa em auto-disciplina, por isso a culpa é 

rejeitada ou transformada em virtude. Para quem olha com atenção, isso expressa 
o reconhecimento da culpa como culpa. O pensador que busca algo, entretanto, 
age de maneira contrária. Ele mostra que há problemas, e que eles não foram 
resolvidos. Mostra, como Strindberg, que ‘a vida toma tudo feio’, ou como 
Maeterlinck, que ‘três quartos de nossos irmãos estão condenados à miséria’, ou 
como Weminger e todos os outros que pensam com seriedade” .

Essa extrema seriedade, muitas vezes bem humorada mas que 
frequentemente beira a arrogância, é uma característica importante da crítica à 
pretensão da universalidade eterna das regras, teorias e estéticas tradicionais. A 
intenção de Schoenberg é demonstrar a insuficiência das reflexões que não se 
referem diretamente a problemas específicos levantados pela configuração de 
cada obra de arte singular. A teoria da composição aproxima-se assim do 
artesanato, o que leva Schoenberg a comentar que “pegou uma estética ruim e a 
transformou em uma boa doutrina artesanal77”. Diante da necessidade de um 
conhecimento profundo do material e da técnica, as teorias que simplesmente
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postulam normas, sem explicitar seu conteúdo histórico com a análise de obras 
concretas, devem ser criticadas ou ignoradas: “Ao diabo com todos essas teorias, 
se elas ainda só servem para prescrever regras ao desenvolvimento da arte”78.

A idéia de um desenvolvimento contínuo da arte é um antigo tema do 
debate musical79. Mas enquanto as abordagens anteriores privilegiavam a noção 
de progresso no interior de uma visão panorâmica da história da música, 
Schoenberg ressalta que esse desenvolvimento só pode ser entendido pela 
determinação dos problemas e soluções que os compositores tiveram de enfrentar 
a cada obra (uma idéia que, como vimos, será central para a filosofia da música 
de Adorno). Como o objeto principal do livro é a harmonia, essa idéia tomará 
corpo na defesa da historicidade das leis harmónicas tradicionais. “A tonalidade 
não é nenhuma lei eterna natural”80, afirma Schoenberg. Ainda hoje, essa 
afirmação aparentemente óbvia é motivo de extensos e acirrados debates.

Uma das principais consequências da crítica às regras harmónicas 
impostas como leis universais é a necessidade de justificação da sobreposição 
melódica a partir do todo da obra singular, e não mais das características 
absolutas de determinados intervalos ou acordes Os sons, como por exemplo a 
sequência de oitavas ou de quintas, “não são ruins em si, assim como um dia 
foram tomados como bons em si, só que eles passaram a ser vistos como 

antiquados, primitivos, relativamente não-artísticos. Mas não há nenhuma razão 
física ou estética para que eles não possam ser utilizados novamente”81. Por isso a 
insistência no caráter histórico, e portanto não natural, da arte: “A arte não é algo 

dado, como a natureza, mas sim algo que esteve em devir [ein Gewordenes]” . 
Esses temas também estão presentes na obra de Adorno, mas não se devem
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apenas a uma mera “influência” de Schoenberg. A situação da música no inicio 
do século havia tomado necessário pensar a historicidade das leis harmónicas, 
porque elas de fato já haviam sido postas em questão nas obras mais avançadas. 
A reação dos anos 20 à emancipação da dissonância realizada pela música mais 
radical do período expressionista toma a questão novamente relevante, pois os 
defensores de um retomo ao tonalismo vão conclamar, uma vez mais, a 
eternidade e a racionalidade física do sistema tonal.

Diante do desenvolvimento histórico das possibilidades de consonância e 
dissonância, o conceito de material musical, que já havia sido ressaltado por 
Hanslick e Busoni, toma-se uma das preocupações centrais de Schoenberg. “O 

material da música é o som, que age em seguida sobre o ouvido. A percepção 
sensível libera associações e liga o som, o ouvido e o mundo das sensações.”83. A 

simplicidade dessa formulação toma-se menos evidente em razão da necessidade 
de perceber como a história configura as relações entre os sons e os ouvintes no 
contexto do material. Aqui, Schoenberg fala pela primeira vez do sistema tonal 
como segunda natureza84. Com a crise do sistema tonal, deve-se repensar a 

questão da consonância e da dissonância no contexto da emancipação da 
dimensão polifônica em relação ao pensamento vertical harmónico: assim, os 

próprios termos deixam de ter um sentido absoluto, porque estabelecem 
parâmetros para algo que não tem um parâmetro em si, natural e eterno. O ouvido 
pode se acostumar a analisar sons mais próximos ou mais distantes, aumentando a 
possibilidade de utilização de diferentes combinações sonoras na arte musical. A 
idéia de consonância e dissonância é estabelecida, portanto, não pela física, mas 
pela história: “o que hoje parece distante, pode amanhã estar próximo; tudo 
depende que as pessoas estejam em condições de se aproximarem. E o 
desenvolvimento da música tomou o caminho de cada vez mais incorporar aos

83 Ibid., p.14
84 Ibid., p.32c
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meios artísticos as possibilidades harmónicas presentes no som”85. Aqui 
Schoenberg retomava a idéia proposta por Hugo Riemann, de que a teoria 
musical havia progressivamente incorporado como consonância, durante a 
história, os sons da série harmónica.

O reconhecimento do caráter histórico da teoria musical não pode conviver 
com a determinação a-histórica de “leis” da composição ou da harmonia, nem 
com a abstração da estética normativa. “A estética não prescreve leis da beleza, e 
sim tenta derivá-las de sua disponibilidade nas obras, atráves de seus efeitos”86. 
Se o belo tem de ser derivado da obra, é porque está lá, ou seja, depende de sua 
forma, no melhor sentido hanslickiano. Isso toma necessário justificar, em termos 
técnicos, o juízo de gosto. Não basta mais ficar atento apenas aos efeitos, que 
apesar de constituírem o caminho para a recepção sensível da forma, não são 
suficientes para o julgamento de seu valor e beleza. As obras devem ser julgadas 
pelo critério da Stimmigkeit, sua consistência interna, como verdadeiras ou falsas.

Mas, como vimos, cada estágio da evolução do material correponde à 
cristalização de formas a ele adequada. Isso não ocorre pelo desenvolvimento da 
teoria, mas pelo senso formal [Formgefuhl] do compositor . Schoenberg 

incorpora o conceito de Riegl, para resolver o problema da historicidade da 
consistência interna das obras, frisando que ela se efetiva na exigência ao mesmo 
tempo objetiva e subjetiva da construção, ou seja, da Stimmigkeit na configuração 

do material: “O artista não realiza o que outros consideram belo, mas apenas o 
que, para ele, é uma necessidade” .

Só nesse contexto pode ser entendida a célebre frase de Schoenberg, que 

se tomará um lema para Adorno: “A música não deve enfeitar, mas sim ser 
verdadeira”. Essa frase, na verdade, jamais foi escrita pelo compositor, mas era
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um tema fundamental de suas aulas. Entrou para a posteridade no relato de seu 
aluno Karl Linke, publicado no livro editado pelos discípulos de Schoenberg em 
homenagem ao mestre, em 1912. O contexto no qual a frase foi dita é importante 
para evitar que ela seja tratada como mero enfeite, ou seja, como princípio teórico 

abstrato do pensamento de Schoenberg, inspirado por suas leituras de Kant e 
Hegel. Por isso reproduzimos aqui um trecho do bem-humorado relato de Linke: 
“Certa vez, levei para uma aula uma canção que eu gostava muito, porque me 
parecia extremamente difícil. Quando Schoenberg a leu, perguntou-me: ‘O senhor 
realmente a imaginou de modo tão complicado?’. Diante de uma questão como 
essa, um aluno sempre responde sim, lisonjeado. Mas Schoenberg não parou por 
aí: ‘Eu quero dizer, seu primeiro achado [Einfall] trazia claramente, em si, 
tamanha complexidade na forma de acompanhamento?’. Diante de uma questão 
como essa, um aluno nem sempre responde sim, porque sente que está sendo 
posto à prova. Tentei me lembrar da primeira idéia que tive, mas Schoenberg, 
fortalecido pela minha incerteza, continuou: ‘O senhor não adicionou essa figura 
posteriormente, apenas para vestir o esqueleto harmónico, da mesma forma que 
se colam fachadas na parede dos edifícios?’. Agora ele tinha me pegado. Estava 

claro que a idéia era apenas harmónica, não podia ser tomada como um impulso 
gerador de movimento. ‘Veja, disse ele, acompanhe a canção harmonicamente. 
Ela parecerá primitiva, mas será mais autêntica que a sua. Porque o que temos 
aqui é um enfeite. Aqui estão invenções a três vozes, enfeitadas com um linha 
melódica. A música, porém, não deve enfeitar, e sim ser verdadeira. [...] Nada 
deve se apresentar a você como difícil. O que o senhor compõe deve ser tão óbvio 

para você mesmo quanto suas mãos e luvas. Até que isso aconteça, não se deve 
nem mesmo colocar a idéia no papel”89.

89 Depoimento de Karl Linke, reproduzido em W. Reich, Amold Schoenberg, Munique, DTV, 
1974, 35-36. A tradução completa do livro dedicado a Schoenberg, cujo exemplar original é hoje 
uma raridade, encontra-se em W. Frisch, Schoenberg and his worid. New Jersey, Princeton, 
1999.
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Expressionismo: o estilo musical da liberdade

O princípio da consistência interna, da Stimmigkeit, recoloca a questão da 
liberdade do Eu, relacionando-a à necessidade intema da configuração da obra. A 
verdade é produzida tanto pelo senso formal educado quanto pela intenção de 
anular o arbítrio subjetivo na realização plena da objetividade musical do 
desenvolvimento das idéias motívicas e temáticas originais. Mas como isso pode 
conviver com o princípio da expressão imediata do Eu? Esse é o problema central 
do Expressionismo como estilo musical da liberdade.

A crise das formas na música romântica, assim como na lírica, no drama e 

na pintura, tem como contraponto a liberdade de expressão do Eu, um desejo que 
se cristalizou na busca de um “estilo musical da liberdade”. O termo “Musikstil 
der Freiheit”, cunhado por Alois Hába, compositor tcheco que desenvolveu a 
música de quartos de tom a partir da nova estética de Busoni, traz em si o 
paradoxo que conduzirá à superação da liberdade expressionista por uma nova 
ordem. Como conciliar a liberdade nascida da perda da Verbindlichkeit dos estilos 
com o desejo de configurá-la em um estilo? Essa discussão, como vimos no 
primeiro capítulo, havia se tomado um ponto central no debate sobre a morte do 
Expressionismo. Ela também estará presente na discussão sobre os dilemas da 

nova música, que inicialmente pretendia romper com os ditames do sistema tonal 
e das formas tradicionais em busca do máximo de expressão90.

A questão da liberdade na música é um tema fundamental no contexto do 
Expressionismo como um todo. No Blaue Reiter, dois textos tocam diretamente o
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assunto. Em “A música livre”, Nikolai Kulbin, inspirado em Busoni, defende a 
possibilidade de utilização de todos os intervalos e combinações possíveis, 
justamente contra os que se apegam à fundamentação do sistema tonal na 
natureza. “A música da natureza - a luz, o trovão, o assobio do vento, a murmúrio 
da água, o canto dos pássaros - é livre na escolha dos sons”91. Kulbin mostra-se 
então um entusiasta da utilização de micro-tons, ao questionar o caráter artificial 
de qualquer divisão da escala. Em um item onde elenca as vantagens da música 
livre, Kubin mostra o quanto a nova liberdade incrementaria a capacidade de 
expressão do Eu, objetivo último da música: “novo prazer da colocação inabitual 

dos sons; novas harmonias com novos acordes, novas dissonâncias com novas 
soluções, novas melodias; a escolha dos acordes possíveis e melodias será 
aumentada extremamente; o poder da lírica musical aumentará, e isso é o 
fundamental, porque a música é primordialmente uma lírica”92. Ou seja, é a 
expressão, a enunciação livre desse eu musical lírico, que exige a liberdade. O 
uso intervalos menores realizaria a proeza de conciliar a lírica expressiva com o 
princípio de representação da natureza contida no princípio programático do 
poema sinfónico: “Essa música dá uma liberdade plena à inspiração e possui além 
disso as vantagens, já citadas, da música natural: ela pode expor vivências 
subjetivas e ao mesmo tempo conclamar tanto a lírica dos estados de alma e dos 

sofrimentos como as ilusões da natureza”
Em outro texto interessante, “Sobre a anarquia na música”, Thomas von 

Hartmann apresenta o problema de maneira diversa. Começa retomando a palavra 
de ordem da época: “Não existem mais leis extemas. Tudo é permitido, desde que
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não seja recusada pela voz interior”94. Mas, assim como na teoria da forma de 
Kandinsky e Schoenberg, a liberdade deve ser regulada pela necessidade interna, 
tanto da expressão do artista como da obra em si: “E assim, na arte em geral e na 
música em particular, todo meio gerado da necessidade interna é correto”95. Esse 
princípio constituiria o próprio fundamento da beleza artística: 
correspondência dos meios de expressão com a necessidade intema é a essência 
da beleza de uma obra”96. Embora todo acorde e qualquer sequência de sons seja 
possível, sua utilização depende do todo que dá sentido, e também do efeito 
desejado. Hartmann ressalta então as enormes consequências disso para a teoria 
estética: “Aqui está o grande futuro da vindoura teoria da música e também das 
outras artes, que não pregarão o seco ‘deves’ e ‘não deves’, mas sim dirá: ‘nesse 
caso deves usar esse, aquele ou aquele outro meio” . Por isso, a mera utilização 
dos novos meios não é suficiente para definir a atualidade e o valor de uma obra, 
(uma discussão que será retomada uma década depois por Adorno, ao comentar o 
conceito de atonalismo). Quando Hartmann afirma que “a utilização de novos

QQ 

meios não é de nenhum modo um critério suficiente do valor artístico” , 
aproxima-se do ideário de Schoenberg, mas radicaliza a crítica da impossibilidade 
da regra universal, ao defender, paradoxalmente, o princípio da anarquia: “O 
princípio da anarquia na música deve ser bem recebido. Somente esse princípio 
pode nos guiar para o futuro resplandecente, para o novo renascimento”99.

Em suma, a situação no final da década de 1910 é marcada pela 
possibilidade de realização da mais completa liberdade. É o que Adorno comenta, 
quando anos mais tarde revê o panorama da música expressionista: “O poder da 
música expressiva psicológica e seus reflexos civilizados no Impressionismo está,
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quando não rompido, de qualquer modo apagado; a tradição da prática musical 
burguesa do século XIX perdeu seu último poder vinculante, os compositores se 
tomaram flexíveis na escolha de seus pontos de vista e na livre disposição sobre 
os meios; nenhuma obra se assemelha a outra, nenhuma norma de composição 

permanece obrigatória, e em contato com tão extensa multiplicidade ninguém 
duvida que a liberdade se realizou.100”

E qual era a música que os expressionistas do Blaue Reiter tinham em 
mente, ao escrever esses textos? Os diversos articulistas russos da revista tinham 
especial apreço por Scriabin, como indica o importante texto de Sabanejew sobre 
o poema sinfónico Prometheus. O artigo é marcado pelo entusiasmo diante de 
uma música que rompe com as normas do passado, mas ao mesmo tempo propõe 
novas formas de configuração e uma atitude mística e messiânica diante do 
universo sonoro: acordes baseados em quartas; a estruturação do todo sinfónico a 
partir de um acorde base, chamado por Scriabin de “acorde místico”; a relação 
entre sons e cores como fundamento do princípio programático de expressão 
musical da natureza. Inserido na tradição germânica, Adorno se referiu muito 
pouco a Scriabin, mas inclui suas últimas sonatas como representantes da música 
expressionista no verbete que escreveu em 1942101.

Mas o compositor que teve a maior participação no Blaue Reiter, não 

apenas como objeto de estudo, mas como autor de textos, composições e quadros 
reproduzidos pela revista, foi justamente Amold Schoenberg. Além de um artigo 
sobre a relação entre música e texto, a revista publicou também o manuscrito de 
sua obra Herzgerwãchse, sobre poema de Maeterlinck, e canções de seus alunos 
Alban Berg e Anton von Webem. A amizade, às vezes conturbada, entre 
Schoenberg e Kandinsky, teve início em janeiro de 1911, quando um grupo de 
pintores reunidos na “Nova sociedade artística” de Munique resolveu assistir a 
um concerto que apresentava os dois primeiros quartetos de Shoenberg. Em uma

100 Adorno, “Die stabilisierte Musik” (1928) GS 18, 721
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quero

carta a August Macke, Franz Marc comenta aquela noite: “Persuadi a Sociedade a 
vir comigo ao concerto. O público se comportava de maneira vulgar, como 
colegiais: roncavam e tossiam ao mesmo tempo em que moviam, rindo, as 
cadeiras. Isso tomava ainda mais difícil acompanhar a música. Você pode 
imaginar uma música na qual a tonalidade (ou seja, a manutenção do tom da 
clave) é completamente removida? Tive de pensar nas grandes composições de 
Kandinsky, em suas “manchas que saltam da tela”, quando ouvi essa música na 
qual cada som soa e pode falar por si mesmo (uma espécie de muro de linhas 
brancas entre as manchas de cor!). Parece que Schoenberg, assim como nossa 
Sociedade, está convencido da contínua dissolução das leis da arte e da harmonia 
européias”102. Essa afinidade tocou de tal modo Kandinsky, que dias depois ele 
iniciou uma intensa correspondência com o músico, ficando surpreso em saber 
que um ano antes Schoenberg havia exposto quarenta telas de sua autoria em uma 
galeria de Viena103. Em meados de 1911, quando da preparação do primeiro 
número áo Almanaque do cavaleiro azul, Kandinsky escreve ao músico insistindo 
para que ele participe “Primeiro número sem Schoenberg! Não, isso eu não

”104. Com essa aproximação, o período atonal de Schoenberg passou a ser 

conhecido como sua “fase expressionista”, embora o compositor jamais tenha se 
referido a ela dessa forma. Adorno comenta, entretanto, a exatidão do termo, que 
não deixou de gerar uma série de malentendidos e controvérsias: “Elas podem ser 
chamadas com razão de expressionistas, não apenas pela domínio da expressão, 
mas também por causa de sua relação intima com o expressionismo literário e 

pictórico”105.

101 Adorno, “Neunzehn Beitrãge líber neue Musik”, in GS 18, p.66
102 Citado em H.H. Stuckenschmidt, Amold Schoenberg, p. 141-142.
103 Sobre a confluência de interesses e o paralelo das obras de Schoenberg e Kandinsky cf. o 
capítulo IV em A. Poirier, L Expressionisme et la musique. Paris, Fayard, 1995.
,MCitado no comentário de Klaus Lankheit que acompanha a nova edição do almanaque. Der 
Blaue Reiter, p. 294.
105 Amold Schoenberg (II) (1934) GS 18, 396
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106 Adorno, “Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik”, in GS 18, p.62
107 Schoenberg: Von heute auf Morgen, op.32 (I) (1939) GS 18, 387
108 A. Berg, “Gurre-Lieder Fuhrer”. Viena, Universal, 1913

Mas quais são as obras essenciais do Expressionismo musical? Em 1942, 
no verbete que escreveu sobre o assunto, Adorno comenta que a música 
expressionista começaria com as Três peças para piano Op. 11 (1909) de 
Schoenberg e terminaria com as Quatro canções orquestrais Op. 22, antes da 
revolução dodecafônica das Cinco peças para piano Op. 23 (1920-1923), 
englobando também parte das obras de Webem e de Berg, e estando presente, de 
alguma forma, nas últimas sonatas de Scriabin, e em algumas peças de 
Stravinsky, Krenek e Hindemith, entre outros106.

Mesmo sem a pretensão de uma análise exaustiva das obras, é possível 
compreender como as questões levantadas pelo Expressionismo se configuram na 
música de Schoenberg, mostrando ainda como Adomo percebia esses problemas, 
anos depois da revolução atonal expressionista. A primeiras peças de Schoenberg, 
entre elas a Primeira Sinfonia de Câmara e os Gurre-Lieder, levam ao limite os 
princípios da escola neo-germânica, contrapondo ao cromatismo o ideal da 
construção total pensado por Brahms. Adomo ressalta o verdadeiro sentido dessas 
“influências” contraditórias: “Na verdade, sua música é dialética já em seu início 
neo-germânico. Ela pensa Wagner e Brahms juntos, não no sentido de uma 
‘síntese’, cuja vacuidade o jovem Schoenberg já percebia inteiramente, mas no 
sentido de uma correção recíproca, verdadeiramente dialética” . Alban Berg, no 
comentário que escreveu sobre os Gurre-Lieder,108 chama a atenção para o fato 
de que a extensão da obra, não apenas em seu aspecto instrumental, é pensada 
como uma unidade sinfónica. O problema da construção de um todo orgânico, em 
uma música onde os pontos de equilíbrio tonais estão sendo postos em questão, é 
solucionado com o princípio da máxima economia, conseguida em uma rigorosa 
elaboração motívica que serve de fundamento à extrema complexidade das
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diversas seções, sem que os temas sirvam apenas para revestir personagens e 
situações do texto.

Mas como poderia tamanho rigor ser a base para a liberdade futura? O 
recurso à forma tradicional da sonata não seria justamente um entrave à livre 
expressão da subjetividade? Esse problema é enfrentado pelo próprio Schoenberg, 
na defesa que faz do princípio da “prosa musical”, o meio mais adequado para a 
expressão do Eu lírico na música. Adorno comenta, anos mais tarde, a intenção 
dessa busca da liberdade pelo rigor: “Mas certamente, nas maiores e mais 
autênticas obras da nova música, delinea-se traços de uma linguagem libertada. 
Seria uma prosa musical, saturada, porém, com todas as experiências dos 
procedimentos compositivos obrigatórios de antigamente; uma linguagem, na 
qual a dinâmica essencial à sonata se juntaria à unidade integral que é a essência 
da polifonia; uma linguagem, na qual o espírito do desenvolvimento 
[Durchfiihrung] do todo estaria tão entranhado, que não precisaria de nenhum 
desenvolvimento individual e portanto de nenhum esquema de sonata ou de 
fuga.”109. A forma-sonata, levada ao extremo e tomada absoluta, deixa de ser um 
esquema previamente dado para ser o modo de realização plena das 

potencialidades contidas nos temas e em seus motivos constituintes.
Esse processo assume um grau máximo de concentração justamente 

quando os últimos resquícios da tonalidade pré-estabelecida são extintos. Isso 
ocorre no ciclo de canções Das Buch der Hángenden Garten op.15, sobre poemas 
de Stephan George, que inaugura seu período atonal e expressionista. A dialética 
entre construção e expressão atinge aqui, justamente sobre poemas do autor que 
defendia o rigor como a maior liberdade, seu ponto de inflexão. “A lírica de 

Schoenberg, de essência expressionista, volta-se para dentro por força de uma 

necessidade de expressão que se toma cada vez mais aguda à medida que o 
sujeito, um sujeito que sofre, afasta-se do entendimento endurecido e da

109 Entwicklung und Formen der neuen Musik (1952) GS 18, 123
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linguagem formal tradicional da música. Mas o conteúdo expressado não provém 
do mero sujeito. Nesse mergulhar em si mesmo do sujeito retoma o mundo 
exterior, deslocado e clarificado, como se não fosse mais algo estranho ao 
sujeito”110. Nesse sentido, o princípio da Stimmigkeit tomava desnecessário a 
resolução na tônica, porque o ouvinte percebia, ao acompanhar a elaboração dos 
temas, a curva que levava da tensão ao repouso. Além dos jardins, a própria 
harmonia era suspensa [aufgehobene], ou seja, era suprimida sem deixar de estar 
presente. A necessidade musical incorporava a necessidade poética, sem pagar o 
preço de sua autonomia. Esse era justamente o ponto defendido por Schoenberg 
no artigo do Blaue Reiter. A obra de arte orgânica “é tão homogénea em sua 
composição [Zusammensetzung], que contém em cada um de seus menores 
detalhes sua essência mais verdadeira e mais íntima”111. Quando Adorno, em 
1923, ouviu pela primeira vez esse ciclo, ficou tão impressionado que preferiu 
também suspender seu juízo: “Não é adequado falar de sua arte e sentido no 
contexto de uma relato apressado, e eu me confesso sem condições, ainda hoje, de 
assumir uma posição distanciada em relação a estes Lieder” .

O rompimento com as formas tonais da tradição havia conseguido 

encontrar pontos de apoio, ainda que externos ao seu desenvolvimento autónomo, 
nos textos da música vocal. Nas Três peças para piano op. 11, porém, Schoenberg 
configura pela primeira vez uma peça atonal sem o recurso ao texto. Adorno 
comenta o problema, que afetará a própria noção de obra: “O Expressionismo 
recusou inteiramente formas previamente dadas. Mas, de maneira característica, 
ou se restringiu a peças curtas, que não deixavam aflorar o problema da forma 
como um confronto com o tempo musical, ou introduziu a palavra poética para a 
organização da forma”113. O resultado é o encolhimento da obra no tempo, pois a

110 Das Buch der hãngenden Garten (1963) GS 18, 419
111 A. Schoenberg “Das Verhaltnis zum Text” in Der Blaue Reiter, p.74
112 Adorno “Kritiken” (1923) GS 19, 30
113 Adomo, “Neunzehn Beitrãge líber neue Musik” (1942) GS 18, 67
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formações do

predomínio da 
uma totalidade

114 Adorno “Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik” (1942) GS 18,61

economia extrema impede que a elaboração motívica retome figuras já expostas 
Na primeira das três peças para piano op.ll, o estilo aforismático toma como 
base o desenvolvimento pleno do material apresentado nos três primeiros 
compassos. Em uma forma A B A’, os motivos desse “tema” serão variados 
ritmica, harmónica e melodicamente por meio de sucessivas seções contrastantes, 
extremamente concisas, até a retomada final que ressalta cromaticamente o 
caráter da primeira seção. A peça não conhece nem introdução nem coda, tudo é 
essencial, tudo o que se apresenta como novo é resultado da variação do que veio 
antes. Essa relação paradoxal entre concisão e dilaceramento é discutida por 
Adorno nos seguintes termos: “O momento afirmativo, harmonizante, da arte 
também é proscrito: isso é de suma importância para a escolha dos meios no 
Expressionismo musical, o ‘dilaceramento’ [Zerissenheit], o 

dissonância. O próprio conceito de “obra”, concebida como 
redonda e reconciliadora toma-se suspeito; todas as
Expressionismo têm como comum um ímpeto de encolhimento em direção à 
concisão inexorável”114. Mas quais as razões desse encolhimento da expressão do 

Eu, contrário à monumentalidade neo-germânica? O mero espírito de negação 
não poderia assumir as consequências de algo que tem na necessidade e na 
consistência seu fundamento último. Schoenberg toca aqui em um problema 
central do Expressionismo como um todo: a expressão do Eu, ao assumir a perda 
da Verbindlichkeit dos estilos, não pode mais pretender a comunicação plena, 
garantida justamente pelos laços que cortou para ser livre. A aparência do supra- 
pessoal é evitada com o recolhimento ao Eu, que não pode mais contar com o 
desenvolvimento extenso de temas musicais, comum na época romântica, pois em 
última instância não existe mais alguém que acompanhe essa peripécia, como 
ouvinte, ao lado do compositor.
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115 Isso mostra o quanto os trabalhos filosóficos de Adorno tinham um paralelo artístico. Seu 
doutorado buscava a mesma coisa, inserir o conceito de inconsciente no esquema neokantiano 
das faculdades do conhecimento.
116 Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik (1942) GS 18,60

A solidão toma-se, paradoxalmente, o resultado do ideal da expressão 
imediata. Discutindo o princípio do espressivo em Schoenberg. Adorno comenta 
essa característica essencial do expressionismo: “O ideal de expressão 
expressionista é em geral o de uma imediatidade da expressão. Isso significa duas 
coisas: por uma lado, a música expressionista busca eliminar todos os elementos 
convencionais da música tradicional, toda rigidez formalista, todo caso único e 
sua espécie de generalidade preponderante da linguagem musical - 
anabnlogamente ao ideal poético do ‘grito’. Por outro, a guinada expressionista se 
refere ao teor da música. Como tal é buscado a verdade não ilusória, não 
deformada, não transfigurada da emoção subjetiva. A música expressionista quer, 
conforme um feliz enunciado de Alfred Einstein, oferecer psicogramas, desenhos 
protocolares e não estilizados da alma. Ela se mostra nisso próxima da 
psicanálise115. O âmbito do teor expressionista é o do inconsciente: a exposição 
da angústia é um ponto central”116. A peça onde esse impulso é levado ao extremo 
é o monodrama Erwartung. O desespero da mulher que busca o amado na 
floresta, encontrando apenas seu cadáver, é exposto a partir do trabalho temático 
sobre uma única célula motívica. O princípio da variação total conduz a 
construção baseada no contraste à completa a-simetria dos elementos rítmicos, 
melódicos, harmónicos e timbrísticos. Na máxima economia, não há mais lugar 
para a construção de “temas”, ou seja, evita-se a tal ponto a repetição das figuras, 
que o trabalho motívico suprime seu próprio resultado temático. O atematismo e 
o atonalismo tomam a execução extremamente difícil, mesmo com a indicação de 
Schoenberg, na partitura, das linhas que devem ser a cada momento ressaltadas. 
A intenção do psicograma, a reprodução imediata das mudanças de ânimo e das 

curvas da expressão, impõe a objetividade até mesmo na disposição da liberdade
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117 Um interessante comentário sobre a Erwartung pode ser encontrado no artigo de L. Waizbort, 
“Estilo musical da liberdade’, Kriterion 85, julho de 1992, pp.31-48
118 Adorno “Schoenberg: Von heute auf Morgen, op.32” (I) (1930) GS 18, 392
119 Adorno “Zweite Nachtmusik” (1937) GS 18, 46
120 Adorno “Amold Schoenberg (I)” (1957) GS 18, 314

do fluxo polifônico, que não precisa mais seguir uma base harmónica 
pressuposta . Essa dialética entre liberdade e necessidade será o ponto principal 
comentado por Adorno nas obras desse período: “A Glucklichen Hand é o ponto 
de inflexão [Umschlagepunkt] no qual se ergue a dialética de Schoenberg para 
executar a história no contato corpo a corpo com seu material. Com a Glucklichen 
Hand e, se se quiser, já também na Erwartung, a subjetividade absoluta se 
metamorfoseia em objetividade”118. É justamente isso o que aproxima 
Schoenberg de Kraus e Loos, no ideal da crítica ao ornamento como modo de 
romper o primado da aparência na arte tradicional, em busca de uma linguagem 
purificada. “Não se finge mais as paixões, mas sim se registra 
descompromissadamente, pelo meio da música, de modo vivo e não deformado, 
as excitações do inconsciente”119.

Mas o problema da relação entre liberdade e necessidade não é tão fácil de 
ser resolvido. A obra seguinte, o Pierrot Lunaire, expõe novamente o problema, 
agora alternando peças do maior rigor formal com outras onde quase não se pode 
perceber o ideal da construção. “Enquanto todo o terceiro período alterna um 
estilo temático e um a-temático; o infatigavelmente insistente ouvido de 
Schoenberg mal havia encontrado a liberdade completa e ele se via novamente 
diante da questão que a polifonia do segundo período já havia amadurecido: como 
é possível a composição livre sem arbítrio e acaso?120”. No Pierrot, a música 

deixa-se novamente guiar pelo texto, mas não no sentido wagneriano, e sim como 

justificação do uso de esquemas formais previamente concebidos. Na peça 
“Mondfleck”, por exemplo, o esforço de Pierrot em alcançar o reflexo da lua em 

suas costas é traduzido por uma forma que o jovem Adomo reconheceu como
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121 Adorno, “Kritiken” (1922) GS 19, 11
122 citado em J. Dunsby, Pierrot Lunaire, Cambridge, Cambridge, 1999, p.66
123 Adorno “Der dialektische Komponist” (1934) GS 17, 200

1 o 1
uma “passacaglia com duplo cânone retrógrado” . Isso já constituiria um tour- 
de-force sufícientemente complexo, mas o próprio Schoenberg corrigiu essa 
interpretação, às margens de um artigo onde Egon Wellesz descrevia a peça nos 
mesmos termos: em vez de um duplo cânone, o compositor pretendia “uma fuga 
entre o piccolo e a clarineta, em um sentido, e um cânon entre violino e cello, em 
outro”122. Nas diversas peças, um princípio formal diferente é trabalhado até o 
fim, no limite da extrema concisão das obras: o motivo ostinato da “Roten 
Messe”; a intromissão de acordes em “Heimweh”; a barcarola atonal da 
“Serenade”. Essa pluralidade de princípios de estruturação, muitas vezes não 
facilmente reconhecidos, levou vários críticos a criticarem o arbítrio e a falta de 
sentido das obras de Schoenberg. Adorno rebateu essas críticas, na década de 
1930, onde o termo “expressionista” passou justamente a ser associado à falta de 

rigor. “Não se trata, em Schoenberg, da arbitrariedade e voluntarismo de um 
artista cuja subjetividade está livre de qualquer vínculo, como por exemplo se 
procurou rotulá-lo de “expressionista”123. O Expressionismo de Schoenberg é, 
antes, o embate com as contradições próprias do movimento. A atitude de 
Schoenberg, entretanto, aponta para uma solução dos problemas que não se 
contenta em simplesmente evitá-los, buscando nas formas do passado o remédio 
para a perda de vínculos, mas sim pensa a questão da subjetividade até o ponto 
onde ela se encontra com a objetividade da forma, redefinindo a oposição entre 
necessidade e liberdade e abrindo o caminho para a possibilidade de superar, 

dialeticamente, o abismo entre sujeito e objeto.
No início da década de 1920, entretanto, a perda de vínculos na música, 

assim como havia acontecido no Expressionismo literário, toma-se insuportável. 
O debate sobre o arbítrio da absolutização do Eu expressionista coincide com o 
surgimento do termo “nova música”, que abarca um conjunto extremamente
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heterogéneo de compositores, que têm entretanto em comum a reação ao 
romantismo e ao expressionismo musicais. Diversas correntes e movimentos, 
como a JVeue Sachlichkeit, o neoclassicismo, a música comunitária e o próprio 
dodecafonismo buscam novos pontos de apoio objetivos para superar a perda de 
vinculos e o solipsismo do sujeito expressionista.

Mas para Adorno, o ideal de liberdade da música atonal permaneceria 
como modelo da utopia de uma reconciliação entre sujeito e objeto. Décadas mais 
tarde, repensando a importância crucial do movimento, Adorno escreveria sobre 
os conturbados anos que se seguiram à derrota alemã na Primeira Guerra: “Desde 
os anos da estabilização económica, desde 1924, o Expressionismo foi declarado 
morto [na verdade antes, em 1921, por Hatvani]. Já então se confirmava a 
suspeita de que a gloriosa superação do caos por uma nova ordem e objetividade 
seria um mero encobrimento da reação, do requentamento do juste milieu, que 
além de tudo ainda se fazia de progressista. Nesse sentido, importa pouco se o 
Expressionismo produziu grandes e duradouras obras de arte, cujo conceito talvez 
seja inconciliável com o do próprio movimento. Pelo menos os quadros de Paul 
Klee, a prosa de Franz Kafka e a fase mais produtiva da música de Amold 
Schoenberg não teriam sido possíveis sem o impulso do Expressionismo. Em 
todo caso, o Expressionismo significou o mais grandioso esforço da consciência 
para se desembaraçar de todos os grilhões da convenção e da reifícação e 
conseguir dar uma voz pura ao eu tomado solitário em um mundo endurecido”124.

124 Adorno “Die auferstandene Kultur” (1949) GS 20-2,458
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3 - A música estabilizada

O fim da guerra e o estabelecimento da ordem não menos conturbada da 

República de Weimar conferem um novo sentido à busca do novo, tomado como 

lema e princípio pelas artes na década anterior. Diante do decreto de morte do 

Expressionismo, o esforço para a superação dos problemas que ele havia 

levantado encontra na reação anti-romântica os elementos capazes de propiciar 

uma nova objetividade, a criação de novos vinculos e a ruptura com o solipsismo. 

O primado da comunicação passa a ser defendido contra a necessidade de 

expressão imediata do sujeito. A desordem da inflação e a estabilização em 1924 

contribuem para o desejo de ordem e estabilidade em todos os âmbitos. Mesmo 

quando essa ordem significava o retomo a princípios de estruturação artística que 

não podiam mais se justificar diante a evolução do material e dos procedimentos 

de composição, que haviam rompido com as formas baseadas no sistema tonal.
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1 Adorno, “Die stabilisierte Musik” (1927) GS 19, 101

O conceito fundamental cunhado por Adorno para refletir sobre as 

características comuns da música desse período é o de “música estabilizada”, uma 

referência irónica ao processo de estabilização económica que levou à superação 

do caos da hiperinflação por uma “ordem” aparente. O conceito é desenvolvido 

em dois textos, ambos intitulados Musica estabilizada, escritos em 1927 e 1928. 

Embora nenhum dos dois textos tenha sido publicado, o termo cunhado por 

Adorno acabou se propagando, em artigos de outros autores da Anbruch. No 

primeiro texto, de 1927, Adomo reflete sobre a relação entre o Expressionismo e 

o panorama político do final da década de 1920: “Não foi por acaso que a 

Sociedade [A IGNM] tomou seu impulso na caótica Viena do período da inflação; 

a possibilidade da revolução social iluminava o horizonte da revolução estética. 

Mas a Europa está tranquila, e a secessão tomou o rumo de toda secessão em uma 
ordem estabelecida, ela se consolidou, admitindo as necessidades da sociedade 

existente e sendo admitida, como recompensa, por essa sociedade”1. Essa reflexão 

marcadamente sociológica já traz em si o correspondente julgamento sobre a 

qualidade das obras: “A música se estabiliza com o mundo; deve-se ficar 

espantado que assim ela fique pior?2”

Os expressionistas, ao romperem com a Verbindlichkeit dos estilos, haviam 

sempre evitado, como vimos no primeiro capítulo, o recurso a programas e 

manifestos detalhados e abrangentes. O desejo de ordem da música estabilizada 

também gera uma retomada dos manifestos e da idéia de correntes artísticas auto- 

conscientes. A abrangência do conceito é exposta no início do texto de 1928: 

“Facilmente pode-se observar o raio de ação da música estabilizada - no qual, 

repetimos, Schoenberg, mesmo com a técnica dodecafonica, e sobretudo Alban 

Berg e Anton von Webem não devem ser incluídos. Ela se divide em dois grandes 

grupos, que aqui serão esquematicamente denominados de classicista e
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folclorista”3. A fronteira entre as correntes, entretanto, é tênue. Não apenas 

porque vários compositores transitam entre diversos estilos mas também porque 

muitas vezes uma mesma obra é neoclássica e folclorista ao mesmo tempo. Mas 

não se trata de um retrocesso completo, que só ocorrerá com o movimento da 

nova tonalidade, no final da década. A nova música como um todo mantém o 
princípio da dissonância, mas em outro sentido. “O traço mais evidente da ruptura 

é a emancipação da dissonâcia, que pode ser observada desde o início em todas as 

escolas da nova música e que permanece ainda mesmo onde se proclama l 'ordre 

après le desódre'^.

A abordagem de Adomo é necessariamente mais sociológica, uma vez que 

a música estabilizada reconhece como premissa o desejo de criar e estabelecer 
vínculos sociais, tanto na música comunitária quanto na música folclórica e na 

política. No primeiro número da revista Meios, que se tomaria o orgão oficial da 

música neoclássica, Hermann Scherchen já tomava clara essa necessidade, 

postulando que a revista deveria se interessar pela análise sociológica do 

fenômeno e das organizações musicais. A música que busca a relação com 

sociedade tem de entendê-la, e também a sua própria relação com a comunidade 

que tem em mente.

Outro ponto crucial para o interesse da abordagem sociológica tinha 

origem na expansão de algo que na época era chamado de “arte de massas”, mas 

que posteriormente receberia o conceito mais apropriado de “industria cultural”. 

O incremento dos meios de reprodução, como as revistas ilustradas semanais, o 

rádio e o fonógrafo, além da revolução do cinema falado, colocaram em questão a 

relação da arte com a técnica e o processo industrial de produção, reprodução e 

mesmo consumo. Um outro ponto importante é a crescente presença e atração
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pelos costumes, músicas e filmes americanos, que rompiam com os padrões 

europeus de arte de massas. Em 1927, uma maratona de dança americana, com 

prémios em dinheiro para os casais que aguentassem dançar o maior número de 
horas, atraiu em Frankfurt um enorme público e grande interesse, tanto por parte 

dos jornais populares quando de intelectuais como Bloch, que procuravam 

entender o aspécto bárbaro do novo sentido da palavra “entretenimento”.

Em um projeto de pesquisa escrito por Adorno no exílio americano, a 
música da década de 1920 foi englobado no chamado “período do anti- 

individualismo musical”, que iria de 1923 a 1928, mas que continuava mantendo 

suas características essenciais após a ascenção de Hitler. A nova situação exigia 
novos conceitos e uma nova perspectiva de estudo: “Aqui a abordagem deve ser 

completamente dialética, isto é, deve mostrar, em conceitos musicais precisos, 

qual o sentido subjacente à crítica dos elementos liberais-psicologizantes da fase 

expressionista, e como essa crítica tinha, desde o início, afinidades com as 

tendências coletivistas-reacionárias, que por sua vez não são estranhas à 

configuração do Expressionismo, mesmo o da fase expressionista”5 [...]

Embora Schoenberg e seus alunos diletos tivessem ficado de fora da 

artigom “Música estabilizada”, Adorno reconheceu posteriormente a necessidade 

de pensá-los no mesmo contexto. O que havia mudado entre os dois textos? 

Praticamente tudo: Adorno desenvolvera sua teoria do material como princípio de 

estudo da mediação entre arte e sociedade; Schoenberg havia consolidado, no 

exílio americano, o dodecafonismo como prática de composição, ainda que se 

opusesse a quem o considerava como método; o mundo tinha mudado, a relação 

entre nazismo e arte de massas tinha tomado claro as consequências do “novo 

entretenimento”e a situação das artes nos países comunistas mostrava as 

ambiguidades da música engajada.

5 Adorno, “Die Geschichte der deutschen Musik von 1908 bis 1933” (1949) GS 19, 627
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Mudou principalmente a atitude de Adorno, que na década de 1920 ainda 

se considerva um partidário da escola de Schoenberg, participando ativamente na 
luta da “política musical” sobre os destinos da nova música. Essa ação política 

pode ser vista no contexto da partipação de Adorno na revista Anbruch. “A 

música reacionária, que de fato é e sempre foi a música ruim, deve de hoje em 

diante ser atacada na Anbruch com todos os meios da polêmica e sem 
consideração”6. Mas como seria efetuado esse ataque, uma vez que a crítica da 

qualidade musical havia perdido seus parâmetros intemos, em razão também do 

desejo da música reacionária de reincorporar a música à vida da comunidade? No 

comentário às edições da revista no ano em que esteve a frente de sua edição, 

Adorno comenta, em uma balanço, que “A polêmica contra a reação foi executada 

sob dois pontos de vista: o sociológico, que mostra a inadequação dessa música à 

realidade existente .. e o material-musical, que mostra que a música reacionária 

[...] é uma música ruim” . E importante notar que a música reacionária de que fala 

Adomo não é meramente a música mais atrasada, mas deve ser compreendida 

apenas no interior da Neue Musik, ignorando, e portanto mostrando a irrelevância 

dos compositores da reação declarada: “... a produção do Strauss tardio [...] 

Pfítzner [...] e o resto das escolas neo-germânica e pós-brahmsianas [...] ” Assim, 

os conceitos de “progresso” e “reação”, muitas vezes mal compreendidos, passam 
a fazer sentido apenas no interior da música que na época pretende ser a mais 

moderna: “Em especial, não se deve tentar contrapor à chamada nova música, 

como ‘reacionária’, a história dos resquícios tradicionais das escolas brahmsianas 

e wagnerianas, que constituem uma parte quantitativamente significativa da 

produção dessa fase [...] Somente no interior desse ‘novo’ os conceitos de
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progresso e reação tem um sentido efetivo”9. Qual é a reação, portanto, de que 

fala Adorno? O objetivo é criticar “ a reação real, mas suspensa e aparente, como 

a inaugurada pelo novo classicismo de Strawinwsky e hoje é representada na 
Alemanha por Hindemith”10. A política musical de que fala Adorno tinha como 

campo de batalha não apenas o controle das direções das óperas e orquestras e a 

disputa pela execução pública, mas também estava presente no combate entre as 
revistas mais importantes, que eram muito mais ativas da defesa de seus pontos de 

vista, como comenta Adorno: “As revistas declaradamente pertencentes à reação 

(Zeitschrift fúr Musik, Signale, Allgemeine Deutsche Musikzeitung') atacaram sem 

o menor respeito a nova música, e nós fomos obrigados a ficar na defensiva, 

enquanto a Anbruch estava contida pelo respeito e consideração. Passamos mais 

tempo desculpando o modernismo, argumentamdo que na verdade ele não é tão 
ruim assim, do que defendo-o ativamente”11. Mas sua participação na Anbruch 

durou pouco. Como um órgão de divulgação da editora Universal, a revista não 

podia se dar ao luxo de criticar compositores da casa, muitas vezes não tão 

progressistas quanto gostaria Adomo. As brigas internas acabaram por prevalecer, 

após extensos debates e conspirações, Adomo é afastado para uma posição onde 

não tinha domínio sobre a aceitação ou recusa dos artigos a serem publicados na 

revista.

Nesse capítulo vamos estudar, portanto, as consequências teóricas da 

atitude de Adomo, durante as décadas de 1920 e 1930, em relação aos 

movimentos da reação contra o expressionismo, configurados em “reação” e 

“progresso” no contexto da música estabilizada.

9 Adomo, Die Geschichte der deutschen Musik von 1908 bis 1933 (1949) GS 19, 622
10 Adomo, Zum ‘Anbruch’. Exposé (1928) GS 19, 598
11 Adomo, Zum ‘Anbruch’. Exposé (1928) GS 19, 597
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A objetividade da Neue Sachlichkeit

Na música, assim como na pintura e na literatura, o Expressionismo é 

criticado e “superado”, após a Primeira Guerra, por um movimento de retomo à 
objetividade. A Neue Sachlichkeit pretende ser uma resposta construtiva à crise 

que havia determinado a morte do Expressionismo, rompendo com a 

absolutização do Eu em busca de um novo modo de expor a realidade social e 
reatar os vínculos perdidos. O termo Sachlichkeit, entretanto, é de difícil tradução. 

Em vez de simplesmente defíní-lo como “objetividade” ou “realismo”, como é 

comum se fazer, o melhor é ressaltar as ambiguidades do termo com o recurso a 
uma anedota verídica. Em um ensaio para a apresentação da Quinta Sinfonia com 

a Orquestra da Suiça Italiana, o maestro alemão Hermann Scherchen criticou o 

modo como Toscanini regia Beethoven, comentando que a abordagem do maestro 

italiano era demasiado “sachlich”. Ao perceber que não conhece uma tradução 

precisa da palavra para o italiano, Scherchen pede o auxílio dos músicos, que 

respondem, cheios de confiança, “real, real”. Mas Scherchen não se contenta com 
a tradução proposta, explicando o significado de um outro ponto de vista: “senza 

il uomo", diz ele.

A Neue Sachlichkeit pretende, assim, romper com a centralidade do sujeito 

e de sua experiência na interpretação e descrição do mundo natural e da 

sociedade. Embora seja uma reação ao Expressionismo, ela também pode ser 

entendida como a continuidade da preocupação expressionista com a descrição da 

vida na grande metrópole e com a atividade política como modo de reestruturar a 

sociedade dilacerada pela guerra. Na pintura, âmbito do qual deriva o termo, 

assim como havia ocorrido com o Expressionismo, a Neue Sachlichkeit contrapõe 

um princípio estático de descrição à dinâmica ritmizante da pintura da década 

anterior, buscando antes a frieza e o silêncio que o calor e o ruído. Em vez da 

deformação expressiva dos objetos, agora reina a purificação exterior dos
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O ponto em comum diz respeito tanto à configuração interna das obras 
quanto ao contexto das preocupações políticas e sociais da República de Weimar, 

que estão presentes, também, nos impulsos refletidos e incorporados pela forma e

mesmos, os traços da atividade do pintor somem, em uma superfície lisa e voltada 
para o objeto.

Na literatura, a Neue Sachlichkeit também se configura contra o 

Expressionismo, mas não constitui um movimento organizado, como na pintura. 

O retomo ao realismo e a crítica à lírica do Eu são pontos comums às obras de 

Thomas Mann, Alfred Dõblin e Bertolt Brecht. A busca da objetividade não se 

confunde, entretanto, com o retomo ao naturalismo do final do século anterior. A 

consciência da determinação do ponto de vista é incorporada tanto no ceticismo 

de Mann quanto no efeito de distanciamento proposto por Brecht.

Na música, o conceito é bastante amplo. No verbete de 1942, Adorno 

define assim o movimento: “Conceito geral para todas as tendências da nova 

música contrárias ao romantismo, mas também em certo grau contrárias ao 
.19Expressionismo” . As obras principais do movimento englobam peças de autores 

com histórias e estilos heterogéneos: “Sob esse conceito estão reunidas músicas 

das mais diversas escolas e das mais diferentes intenções: a maior parte da obra de 

Strawinsky e Hindemith, a canção estilizada de Kurt Weill, uma série de obras de 

Krenek, mas também, em certo sentido, a música dodecafônica”13. A idéia de que 

a música dodecafônica tem pontos em comum com 0 neoclassicismo de 

Strawinsky e com a música engajada de Weill e Eisler, embora hoje pareça ser um 

disparate, era muito presente na época. Strawinsky chega mesmo a ressaltar 0 

aspecto neoclássico das obras de Schoenberg desse período, e 0 próprio Adomo 

toca em vários momentos no tema, nas críticas que escreve durante a década de 

1920.

12 Adomo, “Neunzehn Beitrâge iiber neue Musik” (1942), p. 62
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pelos temas da Neue Musik. “No problema da Neue Sachlichkeit está refletido um 

problema social, a sublevação contra o momento de inverdade do individualismo 

do século XIX, que ameaça reverter no coletivismo fascista”14. Isso ocorre 

principalmente pela valorização, por uma lado, do rigor formal, e de outro, da 

noção de comunidade e comunicação. Embora aparentemente incompatíveis, 

esses principio moldaram o procedimento compositivo de toda essa geração. 

Apesar disso, é possível fazer algumas distinções básicas no interior do 
movimento, que Adomo também sugere: “A enorme divergência entre os 

fenômenos reunidos sob o nome de Neue Sachlichkeit permite restringir o 

conceito, retirando dele em especial o neoclassicismo e a técnica dodecafônica”15.

Os pontos de contato dessa objetividade com o Expressionismo ficam 

claros quando se nota que, em sua crítica ao ornamento Jugendstil, os próprios 
expressionistas haviam defendido a necessidade interna da obra. Mas enquanto, 

no Expressionismo, essa necessidade deveria servir de suporte para a expressão 

imediata do sujeito, na Neue Sachlichkeit ela é buscada por si mesmo, tendo como 

meta justamente abstrair do objeto as deformações pensadas pelo sujeito. O 

sujeito é agora muito mais deformado pelo objeto, que o contrário. Adomo 

comenta essa ambiguidade fundamental do movimento: “O impulso da Neue 

Sachlichkeit é duplo: de um lado quer afastar a música de todos os ingredientes 

supérfluos e se desenvolver puramente a partir da necessidade do pensamento 

musical concreto. O princípio é justamente aquele formulado pelo Schoenberg 

expressionista: ‘A música não deve enfeitar, mas sim ser verdadeira’. Por outro 

lado, a Neue Sachlichkeit foi entendida como a eliminação de todos os momentos 

expressivos da música, sua redução a um mero jogo com a retomada da teoria da
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16 Adomo, “Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik” (1942), p. 62

forma sonora em movimento, desenvolvida por Hanslick contra Wagner”16. A 

continuidade na ruptura é mais uma vez a característica central do 
desenvolvimento artístico.

É por isso que a retomada das idéias de Hanslick contra o drama musical 

pôde, paradoxalmente, servir aos que defendiam a importância da 

Gebrauchsmusik, da música que serve ao teatro ou à dança. A primeira expressão 
da Neue Sachlichkeit é, assim, o retomo à música utilitária, comentado por 

Adomo em 1924: “Enquanto a música em geral aparenta estar se libertando das 

amarras da representação programática e do ímpeto de expressão psicológico, 

parece em muitos pontos estar caindo em uma nova dependência, não menos 

estranha a suas intenções essenciais do que o impulso de refletir formações 
poéticas ou imitar a sequência temporal dos acontecimentos anímicos. Em vez de 

utilizar radicalmente a liberdade recém conquistada, autores como Strawinsky e 

Hindemith, de resto não os mais acomodados, se confortam em cumprir as 

exigências indicadas pelo uso [Gebrauch] da música: dança e teatro, filme e 

mesmo reclames” . A referência à comodidade remete ao prefácio da 

Harmonielehre de Schoenberg, que defendia a liberdade da criação artística tanto 

em relação ao texto quanto ao uso. O retomo à música utilitária só pode ser 

entendido como reação à liberdade alcançada na música expressionista, 

decorrente da afirmação completa de sua autonomia, tanto formal quanto em 

relação as outras esferas de valor da sociedade. A Verbindlichkeit perdida é 

ansiada, pois a música utilitária diz sempre “nós”, recuperando o momento em 

que a música estava a serviço da religião e da sociabilidade. “Todas elas [as 

formas tradicionais] perderam há muito tempo, na esfera da música absoluta, sua 

força criadora de vínculos. Sua objetividade interpessoal se decompõe à medida 

que a comunidade deixa de ser a portadora da música e a responsabilidade pelo
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que há de efetivo, também no âmbito musical, passa à pessoa, ao indivíduo. Essa 
responsabilidade é estranha à música utilitária”18.

A arte da máquina é o oposto da música comunitária, mas curiosamente se 
aproxima dela em termos formais. O maior representante dessa intenção é 

Hindemith. A reação ao sujeito absoluto do Expressionismo é tão extremada, que 

prega a total anulação do Eu diante dos princípios objetivos e funcionais da 

música que pretende alcançar a Sachlichkeit da técnica consumada. Por isso, 
Adorno comenta assim a primeira Kammermusik de Hindemith: “Paira sobre ele 

algo como uma nova impassibilité - arte maquinal [Maschinenkunst], diz ele com 

a expressão questionável de George Grosz”19. Essa nova impassibilidade tem 

como ideal tanto a objetividade da construção quando da execução. Nos 

comentários ao intérprete que constam da sua Suite para piano op.24, Hindemith 

indica expressamente uma “atitude de máquina” em relação à obra. O intérprete 

deve evitar qualquer sentimento e alteração lírica do princípio de motto contínuo 

que rege a obra. Nada de rubatos e outras aflorações romântico-sentimentais. 

Mesmo na forma, a subjetividade lírica é evitada a todo momento. Adorno 

comenta assim uma das características fundamentais da música de Hindemith

escrita na primeira metade da década de 1920: “Ele interrompe a coerência lírica 

da melodia [a repetição rítmica] para superar sua mera individualidade” . A 

repetição rítmica, que busca a analogia com a repetição mecânica das máquinas, 

dá origem à Motorik, um desejo de movimento perpétuo onde não há pausa para a 

respiração do Eu. Mas o objetivismo dessa música se confunde, paradoxalmente, 

com as pretensões da música utilitária e da música comunitária. Sua função social 

confere a música o mesmo papel de criadora de vínculos que ela teve no 

romantismo: “O objetivismo que se baseia na repetição ritmica é desapegado
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esteticamente, mas fixado no que se refere à política cultural. Seu correlato 

intracomposicional se desagrega; o antiromantismo tomou-se romântico”21. A 

música de Hindemith se vê ainda diante de um outro impasse, que incorporará 
como contradição interna à forma. Como conciliar a objetividade formal com a 

objetividade orgânica? Como conciliar neoclassicismo com intenção comunitária 

e música de máquina? “Hindemith anseia por um apriorismo formal, que deve ser 

objetivo, previamente dado, que não requeira a repetição fatal, mas também não 

ponha em risco a vivacidade orgânico-natural da execução musikantisch”22. Esse 

paradoxo é exposto musicalmente quando Hindemith renega o princípio da 

variação motívica, fundamental, como vimos, para a escola de Schoenberg, e 
retoma a variação temática característica das formas pré-românticas. 

“Certamente pode-se utilizar aqui o termo construção - como em toda musica 

organizada. Mas ela é temática, não é uma construção motívica23. Ou seja, alguns 

complexos temáticos, assim como temas de fúga, são repetidos, sem que sejam 

decompostos em seus menores componentes motívicos. A dinâmica de uma peça 

se apropria da figura dos temas para modificá-los, mas sim é formada a partir da 
relação das diversas repetições dos temas”24.

Assim, o motorismo, que originalmente nasceu da intenção da música 

maquinal, acaba superando os limites que esta impunha, renascendo no contexto 

de uma música orgânica capaz de ser “utilizada” para a criação de vínculos 

comunitários. “A repetição de complexos temáticos não acontece mecanicamente. 

A evolução da obra de Hindemith orientou-se sobretudo pela importante tarefa de 

substituir o decurso episódico baseado no princípio da repetição mecânica, a
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sequência, por algo mais pleno de sentido”25. Em 1928, Adomo já estava 

acostumado a identificar as reversões dialéticas das intenções compositivas. 

Assim, o paradoxo da criação de moviemento em meio a uma forma que não 
permite a variação motívica reverte-se em uma música estática, onde mais uma 
vez o decurso temporal é espacializado, como ocorre também em Strawinsky e nos 

outros neo-clássicos. Aparência e mesmice são o resultado de uma música que 
deseja ser objetiva e dinâmica. Adomo ainda não se pergunta sobre a base social 

dessa reversão, mas já discute a importância da reflexão sobre o quanto ela está 

ligada à impossibilidade de realizar o objetivo final da música comunitária em 

uma sociedade baseada no individualismo capitalista: “Hindemith, inimigo 

declarado do individualismo, busca na estilização de caracteres objetivos salvar a 

repetibilidade, mas não pode escapar de sua pura arbitrariedade ao reduzir o 

âmbito temático a tal ponto que a dinâmica obstinada de sua tão famosa vontade 

de movimento [Bewegungswillen] toma-se estática: tudo permanece sem 

consequência, e o eterno movimento é o eterno retomo do mesmo, um movimento 
aparente, ao largo de toda violência dialética da insistência variativa [variierenden 

Eindringen]” . O traço fundamental da música de Hindemth não é tanto sua 

intenção, mas sua acomodação, onde a busca de ordem se confunde com o 

princípio da aparente ordem que reinava sobre o caos da República de Weimar: 

“Se se quiser reconhecer o que há de essencial na música de Hindemith, não se 

deve partir da vontade de comunidade e da alegria do jogo, do motorismo linear e 

da renovação da polifonia clássica, mas sim da frase que serve de motto a uma de 

suas sonatas solo: ‘o clima está bom’” . Mas se o céu resplandece, dele caem 

como chuva apenas os burocratas de pastinha e guarda-chuva dos quadros de 

Magritte. Não há indivíduo para aproveitar o bom tempo, e isso é uma realidade
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Outr nome importante da Neue Sachlichkeit musical é sem dúvida o de

Emst Krenek. Aluno mais brilhante de Franz Schreker na Academia de música de

Berlim, Krenek conheceu ainda jovem o sucesso e o reconhecimento com suas tês 

primeiras sinfonias, compostas entre 1920 e 1922. Na platéia da primeira audição 

de sua Primeira Sinfonia, sob direção de Scherchen, estavam Kandinsky e 

Gropius, que ficaram admirados com o primado da construção exposto na obra. 

Essa construção, que inicialmente se dava no âmbito da retomada de formas pré- 

romanticas, como em seu Concerto Grosso e na Toccata para piano, logo elevou o 

princípio contrapontístico a tal ponto, que rompeu com a unidade externa da 

forma. Adorno, em uma época onde os dois ainda não eram amigos próximos, 

comentou assim a posição do compositor no interior da Neue Sachlichkeit: 

“Krenek, que pode sem mais ser contado aqui, elevou demoniacamente essa 

objetividade [Sachlichkeit], em suas obras mais fortes, até a mudez estranha e

tanto social quanto musical. Nem o princípio da variação temática sobrevive ao 

impulso mecânico do motorismo. Mas, como a variação motívica está interditada, 

pois afetaria a unidade pré-estabelecida do todo, o tema sobrevive apenas como 
aparência, como elemento da paisagem onde tudo está bem: “Através do mero 

preenchimento do tempo, do motorismo, que não cessa em nenhum instante a 

respiração rítmica, nem mesmo quando ensurdece o tempo, o individual temático 
é dilapidado e banalisado”28. Se em Hindemith o motorismo vinha acompanhado 

do completo domínio sobre o metier, algo que Adomo jamais questionou em seu 
colega de estudos musicais, na geração que se formou sem ter passado pela 

experiência expressionista o motorismo era apenas um modo de preencher a falta 

de capacidade formal: “A vontade de movimento desses jovens compositores 

satisfaz a si mesma ideologicamente: ela não movimenta nada, e seu movimento é 
sem rumo”29.

28 Adomo, Kritik des Musikanten (1932) GS 17,225
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ameaçadora, colocando um limite ao jogo, que em Hindemith encontra uma esfera 
sensivelmente mais segura”30.

Mas a Neue Sachlichkeit, como vimos, é um conceito que engloba tanto o 

neoclassicismo quanto a música política e a música comunitária, que merecem ser 

aqui estudadas em separado31.

29 Adorno, Musikalische Aphorismen (1929) GS 18,18
30 Adorno, Die stabilisierte Musik (1928) GS 18, 727
31 O dodecafonismo, que Adorno também inclui, em 1942, no conceito de Neue Sachlichkeit, 
será tratado no próximo capítulo.

A ilusão retrospectiva pode considerar demasiado duras as crítica de 

Adomo ao Neoclassicismo, mas é importante lembrar que o futuro da Neue Musik 

estava em jogo. A revolução atonal ainda era um horizonte futuro, mesmo sob a 

forma do dodecafonismo, que ainda não havia se enrijecido em técnica de 

composição. Mas a luta contra o neoclassicismo envolvia mais do que os 
confrontos da política musical, pois já era claro a articulação entre música 

reacionária e fascismo, um dos temas principais dos textos sobre a música 

estabilizada.

O neoclassicismo pode ser visto como momento específico da Neue 

Sachlichkeit porque desenvolveu sistematicamente características próprias. 

“Pois se de fato é possível especificar, em um sentido mais amplo, o 
neoclassicismo no interior da Neue Sachlichkeit, isso se dá pelo fato de o 

neoclassicismo expor a tentativa de transformar em um estilo, por uma ato de 

decisão, as tendências anti-românticas que em um primeiro momento
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contradizeram o princípio de estilização da música, buscando entendê-lo como 

uma imagem não-distanciada da vida mecânica e sem sentido”32.

Nunca é demais lembrar a importância do neoclassicismo musical “desde 
1920 o mais difundido estilo da música moderna”33. De fato, os autores 

estrangeiros mais executados na Alemanha durante a República de Weimar foram 

Strawinsky e Ravel. Além disso, o neoclassicismo era defendido por artistas nos 
jomais e em revistas especializadas: “A central da ideologia neoclassicista hoje 
na Alemanha é a Meios”34. Ao contrário do que se possa hoje pensar, o fato de 

Adomo considerar a música neoclassicista reacionária causava espanto na época, 

pois ela se contrapunha ao que Adomo chamava de “reação declarada”: os 

epígonos de Wagner e Brahms (os autores mais tocados durante décadas na 

Alemanha). Além disso, ela não abria mão da emancipação da dissonânica 
conseguida na década de 1910, o que gerava uma contradição entre as formas 

antigas e o novo material: “O neoclassicismo manipula, citando, tipos formais do 

passado, sem questionar a contradição desses tipos com seu próprio material. A 

contradição é até mesmo um fermento de seu efeito”35.

A retomada de formas antigas era justificada por dois motivos: o primeiro: 

as formas antigas são o antídoto para o amorfísmo da música expressionista, uma 
vez que possibilitam o desenvolvimento da música no tempo, sem colocar em 

risco o aspecto orgânico necessário à obra de arte; o segundo: isso possibilitaria a 

recriação dos vínculos sociais da música, tão importantes para sua existência e 

também fundamentais para uma sociedade que necessita retomar a idéia de 

comunidade. Por isso, Adomo define assim o movimento: “[O neoclassicismo] 

quer decretar novamente o caráter obrigatório da música, afirmar a falta de 

sentido de ontem como o sentido positivo de amanhã. O meio para isso é a
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‘pré-classicos’: Bach, Hãndel,retomada dos chamados modelos musicais 

Pergolesi, Scarlatti, etc.”36.

No início do neo-classicismo está sem dúvida a Neue Klassizitãt defendida
por Reger e Busoni. Adomo está consciente do paralelo entre os dois movimentos: 

“Como seu mestre Busoni a idéia da “nova classicidade” lhe aponta a direção, a 

superação da individualidade ruim também é seu objetivo consciente. Ao largo de 
esforços semelhantes, seu modo sutil e esteticamente exagerado busca garantir a 

objetividade no encontro com estilos de épocas passadas, onde a criação artística 

ainda não havia sido afetada pelo rasgo entre o Eu e o mundo”37. A aproximação 

entre os dois movimentos pode ser melhor entendida quando compreendemos que 

o clássico a que almeja o neoclassicismo é na verdade a música pré-clássica, ou 

seja a era “clássica” do barroco de Bach e Pergolesi. Por isso, a forma preferida 
não é a sonata, mas a suite, o concerto grosso, a fuga e a tocata. A fronteira entre 

neoclassicismo e música utilitária e comunitária é tão tênue, que formas típicas do 

movimento aparecem mesmo no contexto de obras que de outra forma não 

poderiam ser chamadas de neo-clássicas: “Ele mesmo [Hindemith] apresentou o 

trio para cordas op.34. O primeiro movimento se aproxima, como ‘Toccata’ da 

nova classicidade, proclamada nem todas as esquinas ,..38”. Não se pode esquecer, 

também, os paralelos entre o neoclassicismo musical e a retomada de modelos 

clássicos antigos pela arquitetura fascista e nazista, com suas colunas 

monumentais, seus prédios em linhas retas, sua paixão pela escultura heroica e 

pelas armas e brasões greco-romanos. Isso já era claro para Adomo em 1926, 

como se vê em uma carta endereçada a Berg: “... devemos nos distanciar, também 

extemamente, da nova e fascista classicidade” .

35 Adomo, “Neunzehn Beitriige íiber neue Musik” (1942), p. 67
36 Adomo, “Neunzehn Beitrãge líber neue Musik” (1942), p. 84
37 Adomo, “Kritiken” (1922) GS 19, 23
38 Adomo, “Kritiken” (1925) GS 19, 57
39 AB 7.9.1926, 111
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Esse contexto explica, sem dúvida, o esforço de Adomo em defender Bach 

de seus admiradores. O texto publicado em Prismas demonstra o esforço de se 

contrapor a uma interpretação que via Bach como representante máximo de uma 
objetividade religiosa e matematizante, na qual o sujeito desaparece 

completamente. Opondo-se a essa tese, Adomo ressalta os momentos líricos na 
obra do mestre Bach, argumentando inclusive que muito do estilo galante e do 

futuro classicismo vienense estava já contido em seus prelúdios e fugas. Por isso, 

a tentativa de apropriação neoclássica põe a claro a fraude da aparência: “Os 
neoclassicistas [...] Bach vinga-se deles na medida em que permanece, de fato, 

autêntico; enquanto eles, com isso, se tomam inautênticos”40.

Outro tema importante da Neue Klassizitàt retomado pelo movimento 

neoclássico é a nova serenitas, que defende uma atitude compositiva e artística 

abertamente anti-romântica e anti-expressionista. O tema foi objeto de uma 

discussão pública entre Adomo e seu amigo Stuckenschmidt. O argumento básico 
de Adomo ressalta o aspecto ideológico da proclamação da serenidade em meio 

ao caos e a pobreza da Alemanha prestes a sucumbir ao nazismo: “ ... trata-se de 

consciência da realidade, a serenitas encena uma situação social objetivamente 

fechada, uma orientação ontológica segura, uma ordem social correta, buscando 

assim convencer o ouvinte. Mas isso não existe, e criar esteticamente essa ilusão 

não significa outra coisa do que se deixar afastar da penúria das relações sociais. 

Eu luto contra a Neue Serenitas como uma ideologia', como uma atitude que tem 

como base não o estado objetivo da realidade, mas interesses transparentes dos 

produtores; eu luto contra ela como a música da má estabilização”41.

Diante de todos esses problemas, como se configura a questão fundamental 

da forma no neoclassicismo? “O efeito do neoclassicismo autêntico baseia-se na 

jogo de oposição entre as formas previamente dadas e a alienação atomística,
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42 Adorno, “Neunzehn Beitrãge tiber neue Musik” (1942), p. 84
43 Adorno, Kammermusik von Paul Hindemith (1926) GS 17, 221

frequentemente chocante, dos elementos”42, comenta Adomo. Ou seja, as formas 

previamente dadas, que um dia foram o resultado de práticas compositivas, 

quando tomadas como axioma não são capazes de moldar a dinâmica dos 

elementos, que passam a simplesmente preencher, no espaço do tempo musical, a 
carapaça formal. O jogo, que antes ditava a relação entre os elementos, provendo- 

os de sentido, passa a simplesmente ocupar lugar. “As obras da época classicista 

de Hindemith tem a pretensão de jogar nas formas, mas de fato apenas jogam com 
as formas. Apenas por isso ele tem a escolha entre formas dadas, porque nenhuma 

forma foi dada a ele - assim como tampouco foi dada a outros”43. Tanto faz a 

escolha entre uma suite ou uma sonata, quando os princípios essenciais 

cristalizados nessas formas não estão mais presentes. O sentido histórico de uma 

forma não é algo externo a ela, mas antes se configura em seu interior. “Seguiu-se 

o teatro de revistas da nova classicidade [...] Todos esses trabalhos têm o 
classicismo e o jogo como pretexto para renunciar à exposição e desenvolvimento 

dialéticos de temas assinalados”44. O jogo toma-se assim um subterfúgio, um 

sucedâneo espacializante do verdadeiro desenvolvimento temporal, baseado na 

variação motívica, que as formas tradicionais não conseguem suportar (foi isso 

justamente que fez Beethoven implodir a forma-sonata). Adomo comenta que 

sua progressão no tempo é efeito justamente daquele decurso vazio que 

caracteriza o preenchimento do tempo como engodo [...] ausência de toda 

estruturação no tempo, caso se queira chamar assim a mais rude disposição 
externa dos elementos; afastamento de toda possibilidade dialética-contrastante da 

composição, que poderia controlar o tempo. Do ponto de vista técnico- 

compositivo, o Neoclassicismo não é nada mais que a tentativa de dominar essas 

dificuldades com o recurso à velhos modelos, nos quais essa ruptura entre o
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individual e o todo ainda não se fazia valer. Um ruptura que atormenta os 

musikanten, ou os mais sabidos entre eles. Uma tentativa vã”45. Esse texto 

desvenda o sentido técnico-musical do termo “reação”: diante de um problema, 

historicamente justificado, o neoclassicismo não o enfrenta diretamente, mas 

busca uma falsa solução no retomo a formas não mais justificadas, porque tinham 

sido postas em questão pelos mesmos elementos que configuram o problema. O 

tempo deixa de ser o fundamento da forma, como defendia Hanslick, para ser o 

mero local da justaposição de temas previamente configurados. A variação é 

substituída pela sequência (o que já ocorria em Wagner) e o jogo toma-se vazio.

Assim, a prática neoclassicista, mesmo tendo raízes genuinamente alemãs, 

adquire um sentido internacional que rompe com a continuidade de problemas da 

tradição nacional, que Schoenberg tão zelosamente defendia. Os principais 

autores do Neoclassicismo internacional haviam desenvolvido seus procedientos a 

partir do impressionismo francês. A atenção que receberam na Alemanha, em 

comparação com os constantes ataques sofridos pela escola de Viena, levou 

Adorno a apontar o perigo da influência, principalmente quando “Strawinsky e 

Ravel, os autores contemporâneos mais tocados do Ocidente, estão pouco a pouco 

se tomando conhecidos na Alemanha.46” Os epígonos alemães logo proliferavam: 

“... desde Debussy nenhum compositor foi tão imitado quanto Strawinsky. O 

estímulo perigoso do Neoclassicismo reside no fato de que ele expõe o caminho 

cômodo para se compor de modo tradicional e inofensivo, mas com a aparência de 

modernidade”47. A comodidade tão combatida por Schoenberg retoma com ares 

modernos, por isso merece a mais dura crítica.

Esse aspecto internacional do neoclassicismo fazia com que os problemas 

da tradição germânica fossem deixados em segundo plano, ou usados como meros
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Se o Neoclassicismo viceja nos domínios do impreeionismo, nem mesmo 

Bartok, que deve muito a Debussy, fica imune à nova onda. Uma ironia histórica, 

pois Adorno o tinha elogiado, em 1922, nos seguintes termos: “Mas nunca lhe 

ocorre uma “utopia para trás”, ele nunca age ingenuamente, voltando-se para os 

bons velhos tempos 49” Pois foi isso que aconteceu, principalmente nas obras em 
tomo dos dois primeiros concertos para piano. A evolução de Bartok mostra, 

acima de tudo, a afinidade entre os métodos de composição baseados no folclore e 

a prática neoclássica, pois em ambos o desenvolvimento temporal sucumbe à 

fórmula que espacializa o decurso temporal da música. Bartok retoma a velha 

forma, abandonando as formas antigas, no quarteto de 1929, para entusiasmo de 

Adorno: “Pois o novo quarteto de Bartok, mesmo não habitando aquela região 

suprema da verdade, é uma peça admirável, também como documento do estado 

de seu conhecimento; pois Bartok, que parecia ter sucumbido por algum tempo à

47 Adorno, “Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik” (1942), p., 87
48 AB 24.10.1926, 116
49 Adorno, Bela Bartok (1922) GS 18, 277

artifícios de composição. Ravel e os seis na França, Falia na espanha, Ponce no 

México, tomaram-se os modelos para toda uma geração: “O novo classicismo 
petrificou completamente os mais velhos, e tomou os jovens covardes, 
acomodados e irresponsáveis”48.

Há um elemento inegável de farsa no neoclassicismo: curiosamente, as 
obras que assumiram a farsa são mais interessantes do que as que a dissimulam 
com ideologias de justificação da retomada dos modelos antigos. Exemplos disso 

são os casos de Manuel Ponce e Fritz Kreisler. Ambos apresentaram obras suas 
como se fossem de mestres não tão importantes do passado, como Geminiani, 

Silvius Leopoldus Weiss e Alessandro Scarlatti. A farsa, de certo conteúdo 

irónico, foi tão bem feita que até recentemente se discutia a verdadeira autoria das 
obras.
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ideologia do Neoclassicismo, percebeu o que estava por trás dessa ideologia e 

voltou a ser ele mesmo, enriquecido pelas importante experiência técnica das 

obras intermediárias”50. Mas a recaída no progresso durou pouco, logo depois, 

Bartok se entregava por inteiro ao neoclassicismo, que conservará em seu exílio 

americano. “Após o avanço do último quarteto a curva das inflexões bartokianas 

retomou ao Neoclassicismo”51. A evolução de Bartok deixa Adorno perplexo, e 

ele culpa Strawinsky pelo mau caminho tomado pelo amigo, que antes era o elo de 

ligação entre a escola de Schoenberg e as pesquisas folocloristas. “Ele se deixou 

seduzir pelo Strawinsky neoclássico e pelo próprio passado na sequência de obras 

agrupadas em tomo do concerto para piano. É certo que Bartok se mostra no 

motorismo e no núcleo motivico, mas a sua atitude total nega incondicionalmente 

o estado intra-compositivo que ele já havia alcançado.52”

Mas o grande vilão, Strawinsky, não é propriamente o modelo do 

neoclassicismo que Adorno tanto critica, pois tem consciência da inverdade da 

mera retomada das formas: “Seu classicismo não é puro. Este classicismo sabe da 

impossibilidade de realização de si mesmo e a enuncia, estando a todo instante 

preparado a se revelar, zombeteiramente, como aparência, ou se petrificar e 

mumificar de tal forma, que ninguém mais o tomará como real”53. O problema é 

que essa ironia não era acompanhada pelos epígonos, que se acomodavam a uma 

prática que diminuía consideravalmente a dificudade da composição, pois oferecia 

formas tradicionais e aprovados, que poderiam ser facilmente preenchidas com 

clichés modemizantes: “Nesse meio tempo, Strawinsky transformou-se, por meio 

de alguns atalhos, em uma divindade dos músicos provincianos de conservatório, 

que acreditam poder reverenciá-lo pura e genuinamente com tocatas e canzone 

compostas segundo o hábito pré-bachiano, imaginando assim ter superado o
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subjetivismo, embora eles não sejam sujeitos”54. O sujeito, que antes era obrigado 

a construir a partir de si mesmo a forma, mesmo quando se entregava à 

necessidade da obra, inexiste quando o compositor sucumbe à convenção 

enrijecida. Essa convenção, traduzida pelo princípio da montagem, é ironizada 

por Strawinsky no momento em que ele introduz irregularidades que determinam 

modificações nos temas dados de antemão: “Enquanto Strawinsky conquista as 

superfícies lisas de sua planície sonora a partir de modelos rítmicos irregulares, 

em rígida montagem mas contínua mutação, deixando ver claramente nas pausas 

suas rupturas55”. O classicismo de Strawinsky é visto, assim, como tendo algo 

específico: “O novo Strawinsky, que clama seriamente para si a objetividade, 

própria à música e carente de expressão, da música de jogo [Spielmusik] do dix- 

huitième, permanece jogando com ela como clown de sua subjetividade. Seria 

fácil acusar de inconsequente a tentativa de Strawinsky pela impossibilidade de se 

falar hoje em tal objetividade. Essa impossibilidade já está calculada em sua 

tentativa, e na verdade é somente ela que ali tem voz”56. “Uma das vantagens de 

Strawinsky sobre toda a nova classicidade de hoje é que ele reconhece e pensa a 

impossibilidade da restituição das formas antigas, restituição que ele próprio 

realiza.57” Adomo não se cansa de comentar o quanto os que tomam Strawinsky 

com modelo são incapazes de perceber essa ironia paradoxal: “A peça é um 

paradigma daquele neoclassicismo que Strawinsky formulou originalmente de 

forma ameaçadora, estranha e desumana, como resposta dialética ao romantismo 

tardio, mas que desde então os diadocos tomaram consumível com abrandamentos
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e concessões de todos os tipos - sobretudo melódicas - e que hoje domina o 
banquete musical”58.

Toma-se inevitável uma comparação entre o neoclassicismo de Picasso e o 

de Strawinsky: “O jogo em Picasso significa a reconciliação suprema, possível 
estéticamente, de sujeito e objeto; o de Strawinsky o contrário da reconciliação, a 
extinção do sujeito, o triunfo da objetividade violenta e crua, na qual o Eu elimina 

a si mesmo. Por isso o historicismo de Strawinsky, o fetichismo dos cadáveres 
culturais lá onde Picasso ainda cita os fetiches dos selvagens, delicadamente, no 
caledoscópio da liberdade subjetiva”59. O argumento de Adorno é um tanto 

parcial, talvez pelo seu pouco contato com o mundo das artes plásticas, onde 
exercia o diletantismo que tanto criticava nos críticos musicais não especializados.

O ponto alto da ironia de Strawinsky é Pulcinella, obra em que retoma 

temas atribuídos a Pergolesi. Mas a consciência do paradoxo neoclássico acaba 

por fim cedendo à convenção, no Oedipus Rex. Adorno compara frequentemente 

as duas obras, por exemplo quando comenta que a “marca da grandeza 

demoníaca de Strawinsky é o fato de que nem os fascistas acreditaram direito na 
classicidade do Oedipus, depois que ele colocou, na Pulcinella, a mesma 

classicidade sob uma ironia diabolicamente encantadora”60.

A crítica de Adomo a Oedipus Rex é devastadora: “É um latim escolar, de 

frases modelo. Assim aparece a nova classicidade vista de dentro.61”. Ao tomar 

positivo o procedimento que antes apresentava com distanciamento irónico, 

Strawinsky não pode mais escapar da acusação de farsa ideológica: “Agora ele 

esquece a negação e a desterra para a margem de um jogo, que justamente 

enquanto jogo quer ser tomado novamente como algo sério. A inverdade é a
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marca de sua produção”62. Isso é o que marca, a partir desse período, “a adaptação 

e domesticação de Strawinsky63”, da qual Adorno tanto falará na Filosofia da 

Nova Música.

62 Berliner Memorial (1928) GS 19, 265
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O clima de guerra entre os discípulos de Schoenberg e os adeptos do 

neoclassicismo de origem francesa esquentava os festivais da Sociedade 

Internacional da Música Nova. No encontro de Zurique, por exemplo, Schoenberg 

foi vaiado, enquanto Strawinsky teve um enorme sucesso: “O que o senhor ouviu 

sobre Zurique? Eu ouvi que o ‘Novo Classicismo’ obteve uma vitória definitiva 

sobre Schoenberg”64. Schoenberg reagiu contra o neoclassicismo com as sátiras 

para coro op.29, que no entanto não agradaram Adorno. “Estudei 

pormenorizadamente na clínica os coros e sátiras, até contei as séries de grande 

parte deles - e estou muito decepcionado, especialmente com as sátiras”65. 

Descrente de todo procedimento musical não baseado na autonomia de sua 

necessidade interna, Adorno rebate as sátiras como música utilitária, mesmo que 

para um bom fim: “Não teria sido suficiente publicar na Anbruch o prefácio, 

ampliado? Tudo tinha que ser ainda composto em música? Tinha de prolongar por 

toda a eternidade o século XIX, fazendo arte a partir da arte?66”. Qual o caminho 

indicado por Adorno? O da música e o da polêmica literária, mas não o da 

poloêmica que sacrifica a qualidade da música: “Quando Schoenberg reconhece 

(com razão) que o objetivismo de hoje não vale nada e é reacionário, então ele 

deve fazer uma música melhor e polemizar literariamente, mas não confundir 

capacidade e observação, gerando uma forma híbrida infantil! Se ele o faz por
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ressentimento - então ele deveria ter já composto de outra forma! Essa situação 

toda é vergonhosa”67.

O neoclassicismo culmina em um movimento que prega o retomo á certeza 

do sistema tonal, a chamada “nova tonalidade”. Adorno mostra de imediato o 

aspecto ideologico da tentativa: “A nova tonalidade designa uma seção - ou pelo 

menos a etapa mais segura - da ampla frente daquele movimento que começou 

com a estabilização e se acelerou com a crise económica - uma crise da 

racionalização - na marcha única em direção ao século XIX” .

O caráter ideológico tinha como fundamento, antes de mais nada, a 

tentativa de retomada de uma ordem que não mais podia ser revivida, o que 

encobria os interesses que realmente deviam ser combatidos: “Aquela ordem 

antiga, porém, está morta. O que dela veio, há muito tempo deixou de estar vivo, 

do ponto de vista intra-musical; tentativas de restauração são causas defendidas 

pela pequena-burguesia ideológica e atrasada, que logo terão fim. Os pressupostos 

sociais dessa música são coisa do passado ...69”. Por isso a crítica de Adomo aos 

que vêem o neoclassicismo com oum jogo inocente: “...o Neoclassicismo deve ser 

visto não simplesmente como um requentamento artesanal da objetividade 

desaparecida, mas como a expressão exata, adequada à época [zeitgemãss] e 

avançada de tendências sociais trágicas e ameaçadoras da situação 

contemporânea, tendências extremamente reais”70. Essa tendências se configuram 

na música comunitária, e na relação que esta tem com o fascismo e com o 

nazismo.
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Neofolclorismo, Música comunitária e música engajada

71 Adorno, “Kritiken” (1930) GS 19, 172

quanto sua reflexão sobre a base social dos diferentes caminhos tomados pela 

Neue Musik era determinada pela busca de respostas a problemas tratados de 

maneira técnico-musical.

Contra o Eu do Expressionismo se configuram três caminhos principais: 

Neo-folclorismo, Música comunitária e música engajada. A música que melhor 

cristaliza as origens impressionistas desses movimentos é “La Valse de Ravel, o 

monumento mais glorioso que a música europeia erigiu para sua coletividade 

perdida; a valsa como fantasma cativante, cujo caráter aparece através da névoa 

do som sem pátria, se aproxima demais e depois desaparece [...] o nascimento do 

surrealismo do espírito impressionista”71.

O que unia o neoclassicismo ao neofolclorismo não era apenas as práticas 

compositivas que privilegiavam as formas tradicionais e evitavam a variação 

motívica e o desenvolvimento temporal. O caráter ideológico de ambos os 

aproximava como manifestações de um mesmo princípio, embora em âmbitos 

diferentes: “Do ponto de vista sociológico, o classicismo deve ser entendido como 

a forma de estabilização nos Estados mais avançados e mais esclarecidos 

racionalmente, enquanto os países atrasados, essencialmente agrários - e também, 

curiosamente, a União Soviética -, além dos Estados da reação fascista, devem ser 

entendidos no âmbito do folclorismo”72. Esse comentário de Adorno mostra o

O que ficava claro, em todas as críticas, era que a busca da Verbindlichkeit 

perdida servia a interesses reais do nacionalismo emergente. Assim, o 

neofolclorismo contrapunha o indivíduo, absolutizado pelo Expressionismo, à 

nação exaltada pela reação: “A arte do folclorismo se estabilizou ao retomar às 

fontes naturais da prática musical, que lhe pareciam etemamente frescas; aqui o
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72 Die stabilisierte Musik (1928) GS 18, 725
73 Die stabilisierte Musik (1928) GS 18, 727
74 Musikalische Aphorismen (1931) GS 18, 36

invidualismo quer encontrar no nacionalismo seu corretivo, que é da mesma 
linhagem dele próprio”73. Como explicar, nesse contexto, a reprodução de 

esculturas africanas no Blaue Reiter? Isso também não apontava para a superação 
do indivíduo em uma atividade artesanal e comunitária? Adorno nega: “Não se 

sente na reprodução dessas coisas [esculturas africanas] no ‘Blaue Reiter’ 
nenhum ar de gleba, mas sim um grande ataque contra o cânone formal 

sacralizado da arte histórica europeia; a antiguidade mais remota tomava-se um 

meio de luta da vanguarda contra o status quó”1"'. O caráter crítico da retomada 

expressionista da arte exótica havia sido perdido com a positividade a ela 
atribuída pelos neofolcloristas.

O neofolclorismo também se aproxima da música comercial, no interesse 

pelas canções populares. A música expressionista, herdeira do princípio lírico da 

música romântica, havia entretanto rompido todos os laços que a uniam à música 

popular. O processo e suas consequências são comentados por Adorno: “Somente 
com a auto-dissolução psicologista do Eu romântico, sua absolutização petulante, 

seu ensimesmamento atomistísco, somente com a catástrofe das formas 

remanecentes toma-se radical a problemática de toda nova abordagem da música 

popular e toda nova música popular toma-se kitsch, não importando se ela é 

pensada como kitsch ou não”75. O que leva a uma dura crítica, que mostra a 

incongruência da retomada de um procedimento injustificado historicamente: 
“Quem hoje faz canções populares é um enganador, que acolhe como salvador 

elementos de canções populares em sua própria música é um romântico do 

romantismo que passou, como passou um dia a canção popular, quem edita 

canções populares pode ainda se sentir seguro no isolamento do conhecimento 

científico; aqueles aos quais a inclinação amorosa ou a necessidade do dia impõe
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seio

o trabalho de arranjo de canções populares o fazem em um solo arenoso ,..76”. 

Esse novo anseio romântico pelos vínculos sociais perdidos, que defende, 

paradoxalmente, a nova objetividade em uma crítica à música romântica, é algo 
que afeta principalmente os países da Europa central, sem uma tradição folclórica 
forte.

75 Volksliedersammlungen (1925) GS 19, 288
76 Volksliedersammlungen (1925) GS 19, 288-289
77 Adorno, “Kritiken” (1924) GS 19, 31
78 Adorno, “Kritiken” (1924) GS 19, 42
79 Bela Bartok (1922) GS 18, 275

No caso dos países do leste europeu, a situação é diferente. Adorno 

interpreta o problema na ópera Jenufa, de Janacek: “Quando esse próprio povo 

[Volkheit] já é irreal ... ele é duplamente irreal como substrato estético, pois em 

verdade a obra de arte teve de se libertar dele, e não pôde ser gerada em seu 

seio” . Onde encontrar a diferença específica que separava o neofolclorismo nos 

dois casos? Na maior complexidade social dos países mais avançados, que haviam 

há muito tempo superado a comunidade tradicional e agrária, que ainda 

permanecia como o substrato do “povo” em países como a Hungria, a Roménia e 

os balcâs. Isso afeta até mesmo a possibilidade de recepção das obras desses 

países na Alemanha: “A categoria do individual é decisiva demais para a arte 
ocidental, para que pudéssemos dispensá-la em uma obra que essencialmente não 

contém essa categoria”78.

O mesmo ocorria com Bartok, antes de sua guinada neoclássica. Adorno, 

nos textos que escreveu sobre o compositor no início da década de 1920, sempre 

ressaltou especificidade da vida musical da Hungria.“A música ainda se baseia no 

povo [Volkheit], tem ainda a atemporalidade épica que se nega ao Eu liberto da 
comunidade natural, que porta um tempo e um destino próprio” . Esse tempo 

mítico era incorporado à própria noção de tempo da música que Bartok escreveu 

sob influência de suas pesquisas.
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80 Dis stabilisierte Musik (1927) GS 19, 106
81 Volksliedersammlungen (1925) GS 19, 290
82 Volksliedersammlungen (1925) GS 19, 290

O folclorismo de Bartok é peculiar: “Ele se distingue dos folcloristas de 

todos os tipos, em sua melhor época, pelo fato de que nele o folclore oferece 

apenas o material de partida, que inflama sua dialética compositiva e perpassa sua 

intenção; Bartok possui o folclore, em vez de tê-lo como alvo”80. Mesmo em seu 

tratamento da canção, mediado pelas pesquisas científicas do folclore de diversos 

povos, a noção de povo se apresentava de maneira autêntica: “embora ele tenha 

dissolvido inteiramente a canção popular, hà em sua música mais efetividade do 

povo do que na daqueles que tomam para si a canção popular como um pacote 
limpo ”. Por isso ele podia incorporar essas canções a suas suites, concertos e 

sonatas, sem que elas entrassem como elementos incongruentes: “O plano 

folclorista de Bartok desterra o compositor para uma enorme distância da canção 

popular, e como um agradecimento a canção popular se aproxima do compositor 

Bartok. Recomendo enfaticamente a leitura de seu livro” . A canção introduzida 

na forma adquire um novo sentido, justificado somente a partir do todo: “... a 
veracidade dessa apercepção manifesta-se no fato de que nas obras de Bartok o 

que é próprio da canção popular nunca se coloca como um elemento estilístico 

discretamente ressaltado, antes é em toda parte apreendido pelo processo 

compositivo subjetivo, sendo perpassado por ele como apenas na realidade o Eu e 

a objetividade se perpassam”83.
Nos textos sobre a música estabilizada, entretanto, Bartok é criticado por 

ter, em seu período neoclássico, cedido à utilização ingénua de temas folclóricos 

como meio de romper com a subjetividade da elaboração motívica: “Bartok, um 

compositor de enorme talento e originalidade, alcançou em suas melhores obras 

uma altura, que forma o ângulo íngreme entre a música popular objetiva e a 

música artística subjetiva, mas não conseguiu permanecer em tal altura, seu
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Pela primeira vez, Adorno deixa claro a influência socialista que admitiu 
em carta a Berg. Sua abordagem desvela o caráter ideológico da “Internacional 
nacionalista”: “Os compositores nacionais de todos os países se uniram. Eles nada 

têm a perder a não ser ganhar seus grilhões, que eles chamam de vínculos. A 

Internacional do nacionalismo é para isso a melhor organização” . O argumento é 

acompanhado de exemplos muito interessantes: “As ‘Danze del Re David’ do 

originalmente muito talentoso Mario Castelnuovo-Tedesco não têm dessa vez a 
ver com a Itália, mas sim com a Palestina; parece que para um folclorista não faz 

grande diferença sobre qual povo ele compõe”87. Por fím, o diagnóstico apresenta 

a ideologia como aparência necessária à justificação da inexistência de um “povo” 

com vínculos comunitários em meio à sociedade avançada capitalista, marcada, 

antes, pela reiflcação: “O que aparece como música popular serve a interesses 

ideológicos; a música no povo é submetida incondicionalmente à sociedade 

reificada”88

83 Úber einige Werke von Bela Bartok (1925) GS 18, 283
84 Die stabilisierte Musik (1928) GS 18, 727
85 Die stabilisierte Musik (1927) GS 19, 106
86 Die stabilisierte Musik (1927) GS 19, 108
87 Die stabilisierte Musik (1927) GS 19, 110
88 Volksliedersatnmlungen (1925) GS 19, 288
89 Kritik des Musikanten (1932) GS 17, 228

Por isso, o paralelo do folclorismo nos países atrasados é a música 

comunitária nos países mais desenvolvidos: “Ela pode ser vista precisamente 

como um sucedâneo para o folclorismo nos países industriais e altamente 

racionalizados”89. A discussão sobre comunidade e sociedade na Alemanha 

remete á sociologia de Ferdinand Tõnnies e à obra de Max Weber. Na música, os

sucesso paradoxal o fez recair novamente a algo entre o classicismo europeu 
médio e o folclore inocente”84. O que já havia sido dito no texto anterior, de 1927: 

em uma prática musical [Musizieren] ingenuamente“... Bartok recaiu 

folclorizante ,..85”
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possibilidade de recepção da música antiga, onde ela ainda era a expressão de 

algo historicamente presente, como mostra a crítica à ópera de Glúck: “.. nem o 

Orfeu é uma obra que possui hoje um caráter vinculador, nem existe um coletivo 

na Alemanha que pudesse justificar seriamente a objetivação de teores estéticos, 

nem tampouco as escolas Laban [Labanschulen] e os movimentos juvenis .. são a 

vanguarda de uma coletividade vindoura”92. Isso também está presente na 

proliferação de movimentos corais, tanto à esquerda quanto à direita: “Cantar no

90 Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik (1942) GS 18, 66
91 Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik (1942) GS 18, 67
92 Adorno, “Kritiken” (1929) GS 19, 162

principais nomes são Fritz Jõde e Leo Kestenberg, incentivadores e mentores da 
política musical da República de Weimar.

A música comunitária se confunde na Alemanha com o desejo de restaurar 
a Musikantenmusik, a música do músico não profissional, do músico como 

artesão popular. Isso está presente também na proposta da Hausmusik de 

Hindemith, ou seja, uma música simples, que abandona as conquistas técnicas do 
período anterior para voltar ao seio familiar. Uma música para amadores.

Edm 1942, Adorno define a música comunitária como reação ao abismo 
entre os compositores e os ouvintes: “Tendência especialmente em casa na 

Alemanha, mas também presente em outros países, que busca superar o 

distanciamento entre a nova música e o público, produzido pelo desenvolvimento 
técnico da própria música, com a adaptação consciente à capacidade de recepção 

do público, sobretudo da chamada juventude [Jugend]”90 As consequências disso 

tinham paralelos evidentes com a ideologia massificadora dos nazistas: “Na 

Alemanha, acabou em uma ódio sectário e fanático contra o indivíduo e todos os 

elementos supostamente individualistas da música. A repressão a esses elementos 

individualistas era uma tentativa de superá-los musicalmente”91.
As críticas de Adorno à comunidade inexistente afetam até mesmo a
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inadequação musical da proposta: “A impossibilidade de operar em sequências 

com um material harmónica e melodicamente permissivo, como o que a música de
• • • • • 07músicos [Musiziermusik] amava inicialmente, foi logo reconhecida” . O objetivo 

da análise não era a mera crítica, mas a percepção de como o fracasso artístico 

trazia as marcas da história.“Tratar-se-ia para nós sobretudo de uma análise de 

Hindemith que expusesse as fraturas e inconsistências [Unstimmigkeiten] desse 

procedimento, interpretando-o como índice da impossibilidade desse começo - ou 

seja, da colocação de uma comunidade musical natural na fase do capitalismo 

tardio - e traduzindo essa interpretação na linguagem da teoria da sociedade

93 Adorno, “Kritiken” (1932) GS 19, 226
94 Neue Oper und Publikum (1930) GS 19, 478
95 Neunzehn Beitrâge úber neue Musik (1942) GS 18, 66
96 Kritik des Musikanten (1932) GS 17, 226
97 Kritik des Musikanten (1932) GS 17, 225

coro significa que se pode ‘abrir a boca’, não permanecer mudo e atado”93. 

Ideologia e aparência juntam-se nessa música que reage ao primado do indivíduo: 

“Essa arte comunitária é ilusória, por mais de uma razão. Primeiro porque a 

‘compreensibilidade’ da nova música só pode ser conseguida com o sacrifício de 

sua qualidade e coerência imanente; depois, porque mesmo a nova música 

disposta a concessões não alcança nenhuma comunidade, já que essa não existe, e 
em sua suposta adaptação ao coletivo na verdade apenas obedece à ideologia de 

determinados grupos, em sua maioria tradicionalistas e reacionários”94. O fracasso 

histórico da iniciativa da música comunitária também se revela em seu fracasso 

artístico: “Como porém o ideal de uma tal posição imediata da arte na sociedade 

contemporânea contradiz suas condições reais, a música comunitária fracassou”95.

A crítica aos musikanten é sempre mordaz, indo direto ao ponto de 
inflexão dialético: “Sobre a cabeça dos Musikanten executa-se como lei uma 

dialética peculiar: o que se inicia com a intenção de pura ingenuidade termina em 

alexandrinos”96. Mas essas críticas também estão embasadas na análise da
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Mas nem todos os desendentes da tradição schoenberguiana acreditavam 

nisso. A música política surge como o outro lado da música comunitária, com sua

98 Die Geschichte der deutschen Musik von 1908 bis 1933 (1949) GS 19, 622
99 Neunzehn Beitrâge íiber neue Musik (1942) GS 18, 66-67
100 Was will die neue Musik? (1930) GS 19, 347

contemporânea”98. O abandono da complexidade da música expressionista destrói 

por dentro a autenticidade e a qualidade musical das obras da música comunitária: 

“Musicalmente, ela significa essencialmente simplificação, ficando aquém do 
estado da forças produtivas musicais, os resultados são em sua maioria nada mais 
que uma diluição de formações [Gebilde] neusachlich e neoclassicistas, cuja 
primitividade entra em conflito continuo com a linguagem sonora moderna, que 
entretanto permanece em toda parte pressuposta”99.

Contra o princípio comunitário, Adomo defende o Eu e a superação 

individual do individualismo expressionista, representado pela escola de Viena, 
representante da tentativa de solução progressista para o problema: “A 

consequência disso, que a Senhora Kallenbach não visa expressamente, seria a 

seguinte: a reversão [Umschlag] de um extremo ‘individualismo’, que em seu 
isolamento faz juz ao material, é melhor legitimada historicamente do que uma 
arte comunitária não-dialética, que em vez disso conta com uma material e uma 

audiência naturais e constantes, que não existem”100.

Isso estava claro na ópera Von heute auf Morgen de Schoenberg. “Com 

isso certamente Schoenberg não desembarcou na música comunitária, que 

gostaria de fazer uma comunidade que não existe, e que por isso mesmo não 
existe: no op.32, como sempre, Schoenberg tem consciência que a Verbindlichkeit 
social da música só pode ser medida por seu teor objetivo-musical e não segundo 

uma audiência imaginária, que apenas atrapalharaia a consistência [Stimmigkeit] 
intra-compositiva”101. A verdade intema da música configura sua verdade social, 

e vice versa.
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101 Schoenberg: Von heute aufmorgen op.32 (I) (1930) GS 18, 376
102 Neunzehn Beitrãge iiber neue Musik (1942) GS 18, 67
103 Eisler: Zeitungsausschnitte, op.ll (1929) GS 18, 524
104 O tema da impossibilidade da lírica antecede em muito a Auschwitz.
105 Eisler: Zeitungsausschintte, op.ll (1929) GS 18, 525
106 Eisler: Zeitungsausschnitte, op.ll (1929) GS 18, 525
107 Eisler: Zeitungsausschnitte, op.ll (1929) GS 18, 527

defesa de orquestras e coros proletários. “Por fim, a música comunitária alemã 

sucumbiu em música política. A única tentativa e música coletivista que trouxe 
realmente algo de novo e escapou da afirmação vazia da vinculação foram as 
obras de Hans Eisler”102.

O caso Eisler: do dodecafonismo à música política. “Como porém não 
existe mais nenhum coletivo que pudesse fornecer conteúdos líricos mais 
vinculantes do que aqueles privados; como Eisler percebe a questionabilidade de 

uma arte comunitária sem comunidade, ele abre mão da idéia de uma lírica 
positiva e satisfeita e em vez disso conforma radicalmente uma lírica negativa”103. 
A lírica não faz sentido em uma música que rompe com a verdade da expressão 

individual. “Ninguém suspeitou que aqui os recortes de jornal eram declarados 
como verdadeira lírica da época104, já que nenhuma lírica verdadeira é hoje 

possível. Os textos de jornais querem apenas mostrar o quão terrivelmente nossa 

existência está nas trevas”105. As consequências da opção de Eisler para a 

qualidade de sua música são brutais, e Adorno não deixa de apresentá-las: “Seria 

preciso notar criticamente: é um perigo não utilizar os meios no estado completo 

da atualidade musical, por causa da compreensibilidade, reduzindo-os a um estado 
que fica muito aquém do desenvolvimento atual106”. Antecipando a música da 

DDR, o futuro totalitário de um ideal de libertação, Adomo comenta uma 

afinidade ainda não tão clara na década de 1920: “É possível que aqui que a 

mentalidade política revolucionária atraia a mentalidade estética reacionária ”, 

E acertou em cheio suas previsões. “Esse é o problema do desenvolvimento futuro 

de Eisler, não apenas o intra-compositivo, é claro, mas também o teórico-



140

consumida pela sociedade contemporânea”108

sociológico, já que não pode mais permanecer oculta a diferença entre a música 

que corresponde, segundo seu próprio estado, ao movimento social e a música 

. O fascismo inerente à música 
comunitária, que Adorno havia descrito em um texto anterior, também afeta a 
música socialista em seu desejo de rompimento com o indivíduo: “Tem-se a 

confirmação, por uma instância insuspeita, daquilo que na verdade se quer dizer 

com nova arte comunitária, retomo à natureza e clara serenitas. Elas são 
conclamadas pelo espírito do fascismo, não pelo estado histórico da música”109. 

Assim, Adorno põe o dedo na ferida, resumindo a questão: “Caberia perguntar se 

o direito da enunciação lírica de fato está tão extinto, tão desesperançadamente 
privado como quer a opinião que habita esses Lieder; se a perfeita realização 

estética da solidão não consegue penetrar, em uma reviravolta [Umschlag] 

dialética, justamente aquela região do laços sociais [Verbindlichkeit] que o 

caminho direto de Eisler pretende adentrar”110.

A relação entre Kurt Weill e Brecht também é objeto de atenção anos anos 

de 1928 e 1929, estréia de colaborações importantes entre os dois defensores da 

arte engajada. Adorno não deixa de ter simpatias pela música, mesmo que ela vá 

contra tudo o que ele prega contra a música política. “Mesmo que esteja distante 

de mim uma música que não tira as consequências do estado atual do material 

musical, mas sim busca seu efeito pela metamorfose do material antigo e 

encolhido; em Weill esse efeito tomou-se tão forte e original que diante disso a 

reprovação emudece”111. A afirmação do retrocesso não é vista como fruto da 

estabilização: “Certamente há em Weill um retrocesso, mas não graças à 

estabilização, mas sim aquele que descobre e utiliza os traços demoníacos dos

108 Eisler: Zeitungsausschnitte, op.ll (1929) GS 18, 527
109 Atonales Intermezzo? (1929) GS 18, 90
110 Eisler: Zeitungsausschnitte, op.l 1 (1929) GS 18, 527
111 Adorno, “Kritiken” (1928) GS 19, 137-138
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112 Adorno, “Kritiken” (1928) GS 19, 138
113 Adorno, “Kritiken” (1928) GS 19, 138
1,4 Adorno, “Kritiken” (1930) Gs 19, 193

11?sons que definham” . O juízo certeiro do grande crítico mostra-se em seu 

comentário à estréia da Ópera dos três vinténs, inclusive comparada à obra prima 

de seu mestre. “Desde o Wozzeck de Berg a Ópera dos três vinténs me parece, 

após uma única audição, o acontecimento mais importante do teatro musical; de 

fato, talvez comece assim a restauração da ópera pela verdade”113. Mas as 

diferenças ainda devem ser mantidas, mesmo no interior da vanguarda. “Pois, 

com exceção das óperas diametralmente opostas da escola de Schoenberg, não 

saberia de nenhuma obra à qual o conceito de vanguarda fosse mais adequado e 

preciso do que justamente Mahagonny. Isso está menos claro nos motivos 

objetivos da ação do que na construção formal do todo. A toda essência 

dramático-musical pós-wagneriana, no sentido mais amplo e distante, a toda 

infinitude fugaz da Seelentum, à proliferação erótica e orgânica da música, à 

intensificação e transição se dá aqui um fim definitivo, como o que Busoni em vão 

pensou - sem recorrer a antigas formas ‘pré-clássicas’ ou à pretensão de erigir 

uma objetividade adequada à comunidade, que conseguiria se legitimar tão pouco 

na realidade estética quanto na realidade social”114. O coletivo da música 

comunitária de esquerda não busca os vínculos do passado, mas os do futuro, 

retomando o caráter utópico atribuído por Bloch à música expressionista. “É certo 

que a Ópera dos três vinténs apresenta um coletivo - e qual arte de verdade, 

mesmo a mais solitária, não o tem em si - mas não o atual, existente, do qual ela 

se serve, mas sim um coletivo não atual, não existente, que ela gostaria de 

conclamar”115.

Anos depois, entretanto, a aproximação entre as intenções das músicas de 

esquerda e de direita eram tantas, que, diante do envelhecimento do lado 

progressista da nova música, era preciso reconhecer a relação entre o nazismo e a
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música de Hindemith e Weill, mesmo que ele tenham sido pessoalmente estados 

do lado certo no debate político. “Em relação à produção da geração mais jovem 

ou aos crentes fervorosos na ideologia nazista um número de novos nomes 
apareceu, mas o que eles conseguiram realmente deve-se a uma imitação fraca e 
diluida de alguns dos mais conhecidos compositores da era de Weimar, 

particularmente daqueles compositores coletivistas que exerceram um certo apelo 

a grandes audiências, como Hindemith ou Kurt Weill”116. Por que isso ocorre? A 
resposta desvela a falácia do anseio pela comunidade. “A idéia de coletividade é 

fetichizada e glorificada enquanto tal .. Quanto mais ela pretende ser a expressão 

do ‘nós, o povo’, mais certos podemos estar de que ela é na verdade ditada pelos 
interesses de uma clique muito fechada, intolerante, agressiva e ávida pelo 
poder”117. O comentário final dá um novo enfoque à questão. “A tendência em 

direção ao coletivismo, enfatizada tão fortemente pelos nazistas, também está apta 

a sobreviver no seio de seus adversários. Quanto mais sacrifícios as forças de 

resistência e os movimentos alternativos tem de fazer, tanto mais possível será a 

aparição de demandas por uma arte de apelo popular, intrinsecamente 

incompatível com a fase de desenvolvimento alcançada pela própria arte 

autónoma. Temos de nos proteger contra as implicações repressivas de um tal 

clamor por subordinação e obediência do indivíduo às demandas da maioria e do 

chamado ‘plain people’, se não quisermos experimentar um renascimento de
• 1 1 Rtendências nazistas sob um rótulo político inteiramente diferente”

A relação entre continuidade e ruptura interna no desenvolvimento da nova 

música mostra que seu enfraquecimento e envelhecimento não dependeu apenas 

do contexto político desfavorável, mas de tendências internas ao próprio material, 

o que será discutido com muito mais atenção na Filosofia da Nova Música e nos

115 Zur Dreigroschenoper (1929) GS 18, 541
116 What National Socialism has done to the arts (1945) GS 20-2, 424
117 What National Socialism has done to the arts (1945) GS 20-2, 424
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118 What National Socialism has done to the arts (1945) GS 20-2, 428
119 The musical climate for fascism in Germany (1945) GS 20-2, 430
120 Eugene Goosens: Concertino (1931) GS 19, 318

textos do pós-Guerra: “É preciso dar uma peso especial à idéia de que o fascismo, 

quando tomou o poder, não precisou quase reprimir seriamente a música que 

denunciava como ‘bolchevista cultural’, porque, com exceção de alguns círculos 

restritos, a tendência de repressão à chamada nova música já havia sido levada a 

cabo por ela mesma. [...] Hitler foi, na música assim como em tantos outros 

aspectos, meramente o executor final de tendências que tinham se desenvolvido 

no seio da sociedade alemã”119. Isso explica também a crítica ao controle 

totalitário exercido pela música soviética, que dará origem ao texto fundamental 

de crítica à gegãngelte Musik.

O que resta dessas críticas é o predomínio da Stimmigkeit como parâmetro 

da verdade social da obra. Se a música não é boa, está em questão o próprio 

direito à existência da obra: “Como porém não existe uma comunidade cuja 

objetividade coincida com a postura da peça, como ela também não se 

aproveitaria da subjetividade, e como nela tanto a objetividade quanto a 

subjetividade não se delimitaram na profundidade do questionamento técnico, é 

difícil perceber o direito de existência da obra”120. O questionamento técnico é 

justamente a possibilidade de responder intemamente às questões históricas 

configuradas nos problemas da estruturação da obra, após a perda dos vínculos de 

estilo que garantiam sua compreensão universal no interior da comunidade.
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4- Conclusão: a atualidade da Teoria estética de Adorno

'Escrito no exílio americano do escritor, com a colaboração de Adomo.

Um diálogo do Doktor Faustus de Thomas Mann1 atualiza uma antiga 
configuração do problema, relembrando este tema da estética hegeliana, onde 
pela primeira vez a necessidade da crítica filosófica das obras de arte é 
acompanhada pela decretação histórica da “morte da arte”. O compositor Adrian 
Leverktihn, incorporando Schoenberg e sua escola, retoma as palavras de Hegel, 
mas não as enuncia, entretanto, como tese filosófica, e sim como projeto artístico 
a ser levado a cabo pelos artistas comprometidos com a seriedade dos problemas 

da época:
- A obra de arte ? é uma fraude, é algo que o burguês quer que ainda 

exista. Contraria a verdade e a seriedade. A aparência e o jogo hoje
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Ao que Zeitbloom, que não consegue perceber o alcance das palavras do amigo, 
mas intui as consequências do que está sendo proposto, responde, retomando um 
outro lado da questão levantada por Hegel:

Mas não será que aquilo que cessar de corresponder à sua definição 
não cessará ao mesmo tempo de existir ? E como pode a Arte viver, 
sendo apenas conhecimento ? 3

2Mann, Thomas Doutor Fausto, Tradução de Herbert Caro. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980 
p.243
Td.

já têm contra si a consciência da Arte. Esta quer cessar de ser 
aparência e jogo, quer tomar-se conhecimento. 2

A resposta à esta pergunta, entretanto, não se restringe à consideração 
filosófica sobre o assunto. Somente um artista, Leverkúhn, poderia se assumir 
como o representante da “consciência da arte” na luta que esta trava contra os 
atributos cristalizados pelas estéticas do passado em seu conceito. Zeitbloom não 
compreende adequadamente o problema porque não participa dele. Sua posição 
como espectador, que antigamente bastava e constituía até mesmo o objeto 
principal da estética, hoje por si só não possibilita o acesso ao que é essencial nas 
obras, seu conteúdo de verdade, como veremos adiante. E o acesso ao que há de 
verdadeiro em cada obra ocorre somente quando o espectador reconstrói as 
alternativas possíveis, compreendo suas impossibilidades. Mas neste momento ele 
deixa de ser espectador, e não pode mais ser teórico: “O clima do conhecimento 
da arte é ou a ascese imperturbável do conceito, que resiste obstinadamente aos 
fatos, ou a consciência inconsciente no meio ads coisas; a arte nunca é 
compreendida pelos que a coompreendem como espectadores, pelos que se 
identificam confortavelmente; o elemento não vinculatório de uma tal atitude é
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se

previamente indiferente ao essencial das obras, isto é, o seu caráter obrigatório” 
(497/368).

No que consiste este caráter obrigatório, e de que maneira ele afeta as 
categorias da estética de Adorno, é um problema crucial. Retomamos aqui mais 
uma vez Schoenberg, que mesmo antes de desenvolver o dodecafonismo descreve 
o modo como o artista é coagido a penasr em termos de correção ou erro: “Ao 
compor, eu decido apenas através do sentimento, do sentimento da forma. Este 
me diz o que devo escrever, todo o resto é excluído. Cada acorde que escrevo 
corresponde a esta obrigação, uma obrigação de minha necessidade de expressão, 
mas também, talvez, a obrigação de uma lógica inexorável mas inconsciente na 
construção harmónica”4.
Na critica e defesa das alternativas possíveis, categorias e conceitos estéticos 
tinham de ser redimensionados pelos próprios artistas para dar conta dos novos 
problemas que a arte enfrentava. É justamente por isso, contudo, que se recoloca 
a questão da necessidade da filosofia, que aparentemente, e para muitos, não teria 
muito mais a contribuir. A defesa de uma atitude “artesanal”, a defesa do 
“metier”, não daria conta da crítica, que necessita da reflexão sobre a própria 
possibilidade histórica dos meios disponíveis: “O próprio Tratado de Harmonia 
de Schoenberg só conseguiu impor-se porque se limitava a meios que já há muito 
tinham cessado de ser os seus; se os tivesse mencionado, teria sido 
constantemente constrangido a uma reflexão estética, por falta de instruções 
artesanais a transmitir de um modo didático” (509/377).

A recuperação da estética filosófica como lugar possível para esta reflexão 
não significa, entretanto, um abandono das considerações sobre a 
impossibilidade de uma estética nos moldes tradicionais. A dificuldade está em 
conciliar o conhecimento que o artista tem de seus problemas, com os problemas 
que o filósofo crítico tem com o conhecimento. Deste ponto de vista, Adorno

4 Schoenberg, Harmonielehre, Viena, Universal, 1976, p. 499
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re “a estética revela-se não tanto como ultrapassada quanto como 
. A necessidade da arte não consiste em prescrever pela estética normas 
a se encontra em causa, mas em desenvolver na estética a força da 
ue, por si só, dificilmente poderia levar a cabo” (507/375) 
reoria Estética de Adomo é por isso o coroamento de toda uma vida 
i critica musical e literária. Neste sentido, explica-se a importância do 
histórico da reflexão sobre a questão do conteúdo de verdade das obras.
> de arte só são compreendidas quando a sua experiência alcança a 
i do verdadeiro e do inverdadeiro, ou, como seu estádio anterior, a 
i do justo e do errado”(AT 515/382). O reconhecimento da 
edade desta alternativa é o primeiro momento da constituição do 
fundamental para a estética de Adomo, de “conteúdo de verdade” das 
arte, que só pode ser apreendido pela reflexão filosófica, mas que 

i só é acessivel através de uma experiência estética genuina: “O 
de verdade de uma obra necessita da filosofia. Só nela é que a filosofia 
com a arte ou nela se extingue. A via que aí conduz é a da imanência 
ias obras, não a aplicação exterior de filosofemas”(AT 507/375). Não se 
ias de uma tese filosófica, construída a partir de um eventual sistema, 
3 resultado das tentativas de apreensão dos problemas da arte 
irânea, é determinado em sua origem pela história da arte. Que Kant 
atido aos problemas do juízo de gosto, que Hegel tenha procurado 

‘à coisa mesma”, e que Adomo tenha feito do conceito de “conteúdo de 
das obras o ponto central de sua estética é algo que deve ser exposto de 
essaltar o “conteúdo de verdade” destes próprios pensamentos, ou seja, o 
s aponta para a sociedade, e para a arte a partir do qual foram 
vidos. Tomar o resultado como tese é transformá-lo em fílosofema, cuja 
>, como nos lembra o próprio Adomo, serve apenas para reencontrar o já 
, e deixar de lado os problemas.
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Por isso, para se ler adequadamente a estética de Adomo, é necessário 

recuperar seu conteúdo de verdade, os momentos da formação de suas 

altemativsa teóricas a partir da “imanência refletida” das obras que lhe serviram 

de questão, estabelecendo assim suas relações para com a arte da época 

Entretanto, muitos dos historiadores da estética e comentadores de Adomo 

parecem não ter levado a sério justamente o que constitui o ceme de seu 

pensamento. A Teoria Estética de Adomo é muitas vezes lida como se expusesse 

os princípios de uma estética sistemática, gerada simplesmente a partir da leitura 

das grandes estéticas do passado, ou como se as obras citadas fossem meros 

comentários ilustrativos de suas teses, e não tivessem sido criticadas por Adomo 

desde sua juventude, acompanhando as mudanças ocorridas no campo da música 

e da literatura.

Os poucos que procuram estabelecer estas relações se vêem, entretanto, 

diante de mais um problema: em última instância, o comentário ou explicação da 

estética de Adomo só tem sentido quando se coloca na perspectiva da crítica 

efetiva das obras. Vale aqui o que Adomo apontou para o problema da 

interpretação de Bach 5. O estudo da estética somente se legitimaria enquanto 

procedimento necessário à crítica das obras de arte de nosso tempo.

Assim, mesmo que toda introdução a seu pensamento que não faça juz ao 

que Adomo esperaria de seu leitor, uma apresentação de sua estética deve 

procurar deixar claro a maneira pela qual algumas das categorias fundamentais de 

seu pensamento compartilham, em seu desenvolvimento, da historicidade que 

Adomo aponta em seus predecessores, o que sem dúvida é interessante para 

posteriormente se pensar a o estado atual da crítica, e possibilita uma avaliação 

mais acurada das considerações que nos últimos anos tem sido feitas sobre a arte 

contemporânea e sobre o “envelhecimento” da estética de Adomo.

5 cf. “Bach gegen seine Liebhaber verteidigt”in GS10.1 pp. 138-151
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Após a audição da estréia em Frankfurt de alguns trechos da ópera Wozzeck, de 
Alban Berg, Adorno decide se mudar para Viena, onde tem aulas com Berg e 
Steuermann. O contato mais próximo com os membros da Escola de Viena deixa 
definitivamente claros os problemas que a música da época enfrentava: a 
alternativa entre a liberdade do atonalismo, a rigidez do dodecafonismo, o retomo 
a formas ultrapassadas, e a busca de um sentido político para as obras. Diante de 
tudo isso, Adorno percebe a possibilidade de um julgamento histórico da 
situação, em termos da relação entre as diversas correntes e a situação social da 
época. Isso tudo irá se cristalizar no conceito de “material”, cuja importância 
demonstra que sem a referência às questões musicais toma-se muito difícil a 
correta compreensão de sua obra. Mas isso apenas não basta, o conceito também 
não pode ser entendido se não for pensado como tentativa de solução aos 
problemas contidos na própria história da estética filosófica, que entretanto, como 
vimos, se constitui a partir das questões artísticas de cada época.

O conceito de "material" (em alemão, "Material") surge como categoria de 
análise técnica na produção teórica musical do séc. XIX. No embate entre os 
defensores da autonomia formal da música e os que pregavam a necessidade de 
sua relação "conteudística" com algo externo, o conceito de material apareceu 
como possibilidade de mediação entre estes dois momentos, na análise das obras 
particulares. "Forma" e "conteúdo" (Inhalt) deixam de ser concebidos como 
elementos que se inter-relacionam na obra, para se assimilarem um ao outro no 
conceito de "material", que compreende tudo o que se apresenta ao compositor na 
limitação de suas possibilidades harmónicas, melódicas, rítmicas e 
tambémformais. Ao contrário do que postulava a estética romântica, o conceito 
de "material" pressupõe que nem tudo é possível a cada momento da história. Ou 
seja, há uma determinação histórica das possibilidades de construção e expressão 
que se apresentam ao compositor na configuração apriorística do "material", que 
contém em si um momento de coação objetiva em relação ao artista que o utiliza 
para a realização de suas obras. Ora, é justamente a tomada de consciência desse
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:a

ição do termo "Gehalt" é objeto de controvérsias. A maioria dos autores prefere traduzi- 
conteúdo", seguindo a versão clássica de "Wahrheitsgehalt" por "conteúdo de verdade”, 
jssão sobre arte há o perigo, entretanto, de se confundir o termo com a tradução corrente 
alt" (também "conteúdo"), que se refere somente ao conteúdo temático das obras, em 
o à forma.
;el, Àsthetilc, Ed. Bassenge; Berlin, Eurobuch, pp.13-88.
Kritik der Urteilskraft, # 60: "Von der Methodenlehre des Geschmacks", p.261. Edição 
a: Vorlãnder. Hamburg, Meiner, p.215.

o de coação histórica do material que perpassa, sem a nomenclatura aqui 
i, a discussão filosófica sobre arte na primeira metade do século passado, 
:rmite a elaboração de estéticas histórico-filosóficas, como as de Herder e 

estética materialista de Adorno, assim com as de Lukacs e Benjamin, se 
dve, como vimos, a partir de uma reavaliação crítica da estética idealista 
ia, sem abandonar alguns de seus pressupostos mais importantes, como os 
os da noção de "conteúdo de verdade" (Wahrheitsgehalt) das obras de

) conceito de "Gehalt" 6, forjado por Hegel, é um dos muitos conceitos de 
Io (Vermittlungsbegriffen) fundamentais em sua obra. No início da 
i, Hegel justifica o tratamento científico e filosófico (os dois termos aqui 
andem) do belo artístico cristalizado nas "belas artes". Este belo artístico é 
3 como "a aparência sensível da idéia", e corresponde portanto, no interior 
:ma filosófico hegeliano, ao primeiro estágio da exposição (Darstellung) 
duto no curso da história 7.Em oposição à Crítica do Juízo kantiana, que se 
trava no problema da universalidade do juízo de gosto, não apreendível 
ualmente (o que impossibilitava o desenvolvimento de uma " ciência do 
; Hegel se preocupa em assegurar conceitualmente a possibilidade da 
>ão filosófica da obra de arte em si, independentemente do momento de 
josição ao sujeito. Com esse objetivo, Hegel cunha o conceito de "Gehalt" 
•as de arte, que corresponde a tudo o que uma obra de arte traz (trãgt), em 
nfiguração, em suas características formais e de conteúdo, da situação

em que foi gerada. Como este conteúdo (Gehalt) se apresenta,
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evidentemente, na forma de uma exposição artística (kunstleriche Darstellung) e, 
portanto, de natureza sensível, é necessário que seja resgatado pela apreensão 
conceituai (begreifen) histórico-filosófica, a partir da crítica das características de 
cada "composição" (Gebild) particular. A necessidade da filosofia, que tratamos 
anteriormente, já se impõe, em razão da possibilidade de uma diluição da arte na 
vida e, no caso de Hegel, no prórpio sistema filosófico.

Adorno reunirá, em seus escritos da década de 30, essas duas abordagens 
(a noção de material musical e o conceito hegeliano de "Gehalt"), para garantir a 
possibilidade de determinação histórico-filosófica da "verdade" ou "não- 
verdade" das soluções musicais apresentadas aos problemas técnicos que estão 
"contidos" no material que se impõe ao artista. Ao levar as "tendências históricas 
do material" a seu estado de "auto-consciência", a música de Schoenberg, objeto 
privilegiado da reflexão de Adorno, estaria refletindo, na configuração específica 
de cada obra, o sentido do desenvolvimento das forças produtivas na fase do 
capitalismo monopolista de estado, ao mesmo tempo em que representaria a 
conquista da "auto-consciência" sobre o material, pensada em termos hegelianos9. 
A "verdade" da obra de Schoenberg seria garantida pela tentativa de resposta aos 
problemas cristalizados no material que se impõe ao compositor, já que a 
chamada "Nova Música" rompe, justamente por esta necessidade imanente de seu 
desenvolvimento histórico, com a possibilidade de comunicação efetiva com a 
sociedade, que praticamente a ignora. Outros compositores, como Hindemith e 
Stravinsky, que insistem em recuperar formas tradicionais ou retomar o contato 
com o público, acabam por converter suas obras em "mera aparência", pois para 
manter a comunicação com um eventual ouvinte "não-especialista" (pensado 
inclusive como intérprete no conceito de "Musikantenmusik") têm de 
negligenciar o estágio atual de desenvolvimento do material musical.

9. Adomo, “Der dialektische Komponist" GS 17 pp. 198-203
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Neste sentido o conceito de desenvolvimento histórico do material, já 

esboçado por Weber10, possibilita a criação de uma estética "materialista" baseada 

nos princípios de análise histórico-filosófica desenvolvidos por Hegel. Adomo 

sempre insistiu na interpretação de que a verdadeira Estética de Hegel se 

encontrava na Lógica e na Fenomenologia do Espírito, e não na própria Estética 
11. Na Estética, que consiste em uma tentativa de sistematização filosófica da 

história da arte, o princípio de análise imanente e o método dialético eram 

sufocados pela atribuição, "a partir do alto", de uma filosofia da história já 

previamente estabelecida. Isso garantia a unidade do sistema, mas a um custo 

elevado. Adomo abandona, por diversas razões, a preocupação sistemática, e, 

encontrando no conceito de material (e na interpretação weberiana das tendências 

de seu desenvolvimento histórico) um sucedâneo "materialista" à filosofia da 

história hegeliana (que permitia em Hegel a análise imanente das obras e a 

apreensão conceituai do "conteúdo de verdade" das mesmas), desenvolve, a partir 

da reflexão sobre a música da primeira metade do século, uma "teoria do 

material", que se consolida com a publicação, em 1949, da Filosofia da Nova 

Música.

A originalidade de Adomo consiste no aproveitamento do conceito 

musical de "material" para a superação da oposição entre análise formal- 

estrutural e análise histórico-sociológica das obras de arte, utilizando-o como 

instância privilegiada da mediação entre arte e sociedade: "Todos os seus traços 

característicos [do material] são resultados do processo histórico. Eles seguem a 

necessidade histórica com tão maior plenitude quanto menos podem ser

10 Os fundamentos racionais e socológicos da música. Tradução, Introdução e notas de 
Leopoldo Weizbort. São Paulo, EDUSP, 1995
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decifrados imediatamente como caracteres históricos”

11A observação de Bruno Liebruck de que a política e a filosofia do direito de Hegel se 
encontram muito mais na Lógica do que nos cursos consagrados a essas disciplinas, vale 
igualmente para a estética... A estética não deve deduzir historicamente a objetividade do seu 
conteúdo histórico enquanto objetividade inevitável por causa do curso da história, mas deve 
compreendê-la a partir da própria estrutura. A história é imanente a seu conteúdo de verdade... A 
estética desejável seria a autoconsciência de um tal conteúdo de verdade de algo de 
extremamente temporal” (AT.529/392) 
12PNM (GS 12)p.38
13O livro Philosophie der neuen Musik foi concebido como um excurso, publicado 
separadamemte, ao texto da Dialektik der Aufklàrung. cf PNM (GS 12) p. 11 
14PnM (GS 12), p.39
1SPNM (GS 12), p.39

com o

12 . Adorno submete o 
processo de racionalização do material anteriormente descrito por Weber ao 
processo geral da dialética da Aufklàrung, que desenvolve em conjunto com 
Horkheimer 13. A conquista da autonomia da esfera artística se caracterizaria, 
entre outras coisas, pela ampliação (Erweiterung) do material e pela progressiva 
racionalização dos procedimentos de composição: "Como tem a mesma origem 
do processo social e como está constantemente penetrado pelos vestígios deste, o 
que parece puro e simples automovimento do material se desenvolve no mesmo 
sentido que a sociedade real, mesmo quando estas duas esferas já nada sabem 
uma da outra e se comportam com recíproca hostilidade" ’4. O artista, ao 
enfrentar os problemas que, em sua época, o material lhe impõe, estaria lidando, 
na verdade, com o conteúdo histórico social sedimentado no estágio 
correspondente do material e da técnica: "As exigências impostas ao sujeito pelo 
material provêm antes do fato de que o próprio material é espírito sedimentado, 
algo pré-formado pela consciência do homem....Por isso a discussão do 
compositor com o material é também a discussão com a sociedade, justamente na 
medida em que esta emigrou para a obra e já não está à frente da produção 
artística como algo de meramente exterior, heterônomo" 15. Nesse sentido 
Adorno pode falar de "progresso" e "reação", ao analisar a maneira pela qual 
determinados artistas (por exemplo Schõnberg e Stravinsky na Filosofia da Nova 
Música} se posicionaram, no processo de configuração de suas obras, em relação
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ao estágio mais avançado (avancierste) do material. Isso pressupõe o 

enfrentamento dos problemas, e o desprezo pelas tentativas ("ideológicas", na 

visão de Adomo) de restauração de estágios anteriores, pois o elemento de coação 

objetiva do material se incorpora aos problemas técnicos que os compositores 

responsáveis têm de enfrentar: "O artista não é um criador. A época e a sociedade 

em que vive não o delimitam de fora, mas o delimitam precisamente na severa 

exigência de exatidão que suas composições (Gebilde) lhe impõem. O estado da 

técnica se apresenta como problema a cada compasso; a cada compasso, a 

técnica, em sua totalidade, exige ser levada em conta e que se dê a única resposta 

exata que ela admite neste momento determinado." 16.

Mais uma vez nos deparamos com a questão da historicidade da 

determinação recíproca entre arte e estética. O grande problema - que muitas 

vezes nem é discutido pelas críticas atuais à obra de Adomo - é que, pelo menos 

no caso da música, a expansão do material parece ter atingido seu limite: "a 

arbitrariedade do radicalismo musical de hoje é o resultado direto do fato de que a 

fronteira absoluta do espaço histórico tonal da música ocidental parece ter sido 

atingida." 17. A consequência disso, já anunciada por Adomo em 1955, é que, "em 

relação à música não se deve, de agora em diante, utilizar automaticamente os 

conceitos de progresso e reação apenas sobre o material, que já foi sem dúvida
• 1Qpor muito tempo o portador do progresso do própno sentido musical." . A 

perda de tensão social nas obras, decorrente da total organização do material que 

atingiu seu limite de expansão, caracteriza o que Adomo chamou de 

"envelhecimento" da nova música. As consequências teóricas disto são imensas: a 

possibilidade da interpretação histórico- filosófica das obras (e consequentemente 

a exigência de sua análise imanente) era garantida pelo fato de que nem tudo era 

possível em cada época. No embate do artista com suas possibilidades de
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”A questão da validade da aplicação do conceito de material e de suas consequências para 
outras artes que não a música é realmente um problema. Adorno jamais teve dúvidas sobre o 
paralelo entre o processo de racionalização da música e das outras artes. Vários textos dão um 
exemplo disso, como "Zum Verháltnis von Malerei und Musik heute" (GS 18) e o próprio "Rede 
uber Lirik und Gesellschaft" (in Noten zur Literalur GS 11). A questão é complexa, e vários 
comentadores discordam, neste ponto, de Adorno (como Biirger, Sauerland e Dahlhaus).

expressão e construção, cristalizadas, como vimos, no material, garantia-se a 

possibilidade de resgate do "conteúdo de verdade" das obras particulares. Se a 

expansão histórica do material artístico como um todo (assumindo, como Adorno, 

que o que acontece com a música vale também para as outras artes 19) atinge seu 

limite, então nos deparamos com uma encruzilhada teórica crucial: ou se aceita o 

fim da arte como conhecemos, ou seja, o fim do processo de desenvolvimento da 
arte ocidental, iniciado na Antiguidade, e a consequente impossibilidade de 

existência de uma arte verdadeiramente autónoma; ou se abandonam os 

pressupostos de análise crítica filosófica, e com isso os conceitos de "conteúdo de 

verdade" e' a exigência da análise imanente das obras, o que tem como 

consequência um retomo a estéticas que priorizam os momentos da recepção e do 

sujeito, que no entanto não podem ser justificadas historicamente em razão do 

próprio desenvolvimento da arte em direção à sua autonomia.

Como vimos, Adorno sempre procurou discutir as consequências desta 

perda de evidência" da arte, que põe em questão o próprio direito à sua 

existência, ainda mais quando esgotam-se as possibilidades de produção artística 

à margem do mercado e dos parâmetros não-artísticos impostos pela Indústria 

Cultural. A crise, entretanto, atinge tais proporções, que acaba afetando até 

mesmo a estética que procurou dar conta deste problema. Neste sentido, nada 

mais previsível que o legado de Adorno seja o alvo de inúmeras críticas e 

tentativas de redefinição. "Nada é hoje mais fácil do que criticar a teoria estética 

de Theodor Adorno" 20 A frase de Peter Biirger, ainda que contenha uma certa 

pitada de ironia, nos mostra o quanto a discussão a respeito da atualidade do 

pensamento estético-filosófico de Adorno é um tema importante no debate
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contemporâneo. Nos últimos vinte anos um conjunto expressivo de autores, das 

mais variadas filiações filosóficas, vêm desenvolvendo teorias e reflexões 

próprias a partir de críticas a pressupostos e conceitos fundamentais da estética 

adomiana. Suas obras acusam o pensamento de Adorno, entre outros aspectos, de 

ter "envelhecido" em relação à produção artística atual, ou de não dar conta 

satisfatoriamente de temas como a função comunicativa da arte e a importância 

do momento da recepção na experiência estética, além de haver negligenciado as 

modificações ocorridas na esfera da Indústria Cultural em sua inserção em um 

novo estágio do desenvolvimento do capitalismo.

Adorno uma vez desabafou: "As críticas correntes repousam a tal ponto 

sobre mal-entendidos, que mesmo alguém como eu, que não ignora que é através 

de mal-entendidos que geralmente se exerce a influência intelectual, fica 

assombrado" . O comentário de Adorno permanece atual, principalmente 

quando a atualidade de seu pensamento é posta em questão. A avaliação das 

críticas passa necessariamente por uma análise desses mal-entendidos, que, 

apesar de muitas vezes demostrarem equívocos de compreensão da obra de 

Adomo, acabam tocando em questões importantes do debate contemporâneo. 

Como bom dialético, Adomo não impunha a seu objeto categorias invariantes 

pré-estabelecidas, por isso sempre reviu criticamente suas análises anteriores em 

função das modificações ocorridas no panorama da arte de seu tempo . Cabe 

então verificar até que ponto as críticas à sua obra se referem a problemas 

efetivos, derivados das modificações históricas ocorridas nas últimas décadas, e 

até que ponto estes problemas podem ser resolvidos com a manutenção dos 

fundamentos filosóficos de sua abordagem da obra de arte. Pode-se assim 

investigar os custos teóricos do abandono de pressupostos e conceitos
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fundamentais da estética filosófica de Adorno - como a exigência de análise 

crítica e imanente das obras de arte e a determinação de seu "teor de verdade" a 

partir de uma abordagem histórico-filosófica - e avaliar com mais propriedade as 

soluções propostas pelas teorias contemporâneas que se apresentam como 

alternativas à sua teoria estética.

Uma das razões para tantos dos mal-entendidos que incomodavam Adomo 

é a influência decisiva de seu contato com a música contemporânea na 

formulação de sua estética. Cari Dahlhaus, um dos mais importantes teóricos da 

música do século XX, apontou o problema na introdução aos debates sobre 

estética na Adorno-Konferenz de 1983: "A teoria estética de Adomo, mesmo 

quando trata da arte em geral, tem como fundamento uma filosofia da música, da 

'nova música'. Levando-se em consideração que na tradição filosófica da qual 

derivam as estéticas - tanto as anteriores a Adomo quanto as atuais - a música não 

é central, e sim periférica, isso se toma um dos obstáculos que dificultam uma 

adequada recepção de sua obra" 23. Não há dúvidas de que uma correta 

compreensão do conjunto da obra de Adomo só é possível com a leitura atenta de 

seus textos sobre música, que representam mais de um terço dos escritos já 

publicados. Aspectos ditos "sociológicos" e "filosóficos" de seu pensamento 

trazem quase sempre uma referência direta a problemas considerados 

especificamente em termos musicais. Ocorre que grande parte das críticas 

atualmente endereçadas à estética de Adomo peca justamente por uma não 

familiaridade com os conceitos desenvolvidos a partir destas reflexões. A crítica 

insuficiente e o abandono precipitado dos pressupostos e conceitos elaborados a 

partir de elementos da teoria musical - fundamentais, como nos lembra Dahlhaus, 

para o desenvolvimento da estética adomiana - são aspectos que contribuem para 

a fragilidade da maior parte dos comentários à sua filosofia. A questão ganha 

relevo quando, ao negligenciarem a importância destes textos, os críticos que
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propõem alternativas teóricas perdem de vista o custo filosófico efetivo do 
abandono das premissas estéticas geradas a partir deste contato direto e polêmico 
com a produção musical da primeira metade do século.

O debate sobre a atualidade do pensamento de Adomo assumiu assim uma 
grande importância na discussão a respeito de uma eventual era "pós-modema". 
O novo "fantasma que ronda a Europa" 24 parece assustar menos do que o 
espectro de um autor tido como "ultrapassado". Não é por acaso. O princípio 
historicista da recuperação de um passado idealizado, baseado no sem número de 
movimentos "neo-alguma coisa" que compõem o chamado "pós-modemismo"; a 
alegada "atenuação" da rígida dicotomia entre arte "superior" e "inferior" 
preconizada por vários críticos contemporâneos; assim como as críticas ao 
negativismo, elitismo, hermetismo e intelectualismo dos antigos representantes 
da arte moderna, são aspectos do "pós-modemismo" que entram em choque com 
as teses fundamentais da reflexão estética de Adomo. O elemento de crítica 
cultural presente em sua obra parece estar sendo substituído, em muitos casos, 
pela necessidade de "dar conta" da produção artística contemporânea, mesmo 
quando esta se submete, indiferente, aos critérios não-artísticos do mercado. Uma 
grande parcela da crítica de arte, sem os parâmetros externos com que costumava 
trabalhar até o final do século passado, e sem capacidade para decidir, a partir de 
uma análise interna da obra, sobre seu valor (para não dizer "verdade"), segue 
"dando conta" do que hoje se lhe apresenta como "arte". Neste contexto talvez 
seja mais fácil criticar a obra de Adomo do que a arte contemporânea, e este é o 
caminho seguido por muitos comentadores.

Para avaliar, no entanto, o alcance das críticas sérias endereçadas à teoria 
estética de Adomo, é necessário reconhecer a posição de cada uma das propostas
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alternativas em relação à crise atual da arte e da estética, e investigar, assim, os 

custos e benefícios do abandono dos pressupostos principais da filosofia 

adomiana. Neste sentido, tomemos, por exemplo a obra de Peter Burger, que leva 

a sério a necessidade aqui defendida de estabelecer a relação entre a estética e as 

obras de arte, e propõe uma interpretação própria para a crise da arte que levou 

Adomo a desenvolver suas categorias.

Peter Burger tem se destacado por sua preocupação em "historicizar" os 

argumentos principais de Adomo, estabelecendo os vínculos entre seu 

pensamento e os movimentos artísticos de nosso século. Uma preocupação a 

princípio materialista, crítica e dialética (como a do próprio Adomo) , que, 

entretanto, parece se converter - resquício das reviravoltas (Umschlãge) tão 

características da dialética da Aufklãrung - em uma abordagem um tanto 

esquemática e condescendente, quando sistematizada em sua "Teoria da 

Vanguarda" . Mesmo assim, a leitura que Burger faz da obra de Adomo é das 

mais interessantes, e as contradições e problemas a que chega também são 

devidos, por sua vez, às dificuldades que ele procura pensar.

Apesar de reconhecer a importância de um texto como a Teoria Estética, 

Burger argumenta que "o reconhecimento da obra de Adomo não deve nos 

desviar os olhos do fato de que sua estética é, para nós, história" 26. É necessário, 

segundo Burger, apontar os limites históricos inerentes às reflexões de Adomo 

sobre a arte de seu tempo, em uma postura coerente com os desígnios do próprio 

Adomo. Com esse objetivo, Burger enumera entretanto uma série de críticas à 

"herança idealista" de Adomo, apontando no "envelhecimento" do moderno e em 

mudanças no âmbito da recepção motivos para o abandono das teses 

fundamentais de sua teoria estética. No livro Theorie der Avantgarde, onde 

propõe uma nova leitura para os movimentos artísticos da chamada "vanguarda 

histórica", Burger cunha o conceito de "instituição arte", que se refere "tanto ao
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to de produção e distribuição da arte como às idéias que sobre ela vigoram 

ma época dada e que determinam essencialmente a recepção das obras" 27. 

lovimentos de vanguarda devem ser compreendidos, segundo Burger, 

nente por sua oposição à "instituição arte". O dadaismo, o primeiro 

alismo, a vanguarda russa, e, com algumas restrições, o futurismo italiano e 

pressionismo alemão, teriam realizado uma "autocrítica da arte", ao se 

■em contra o "aparato de distribuição a que está submetida a obra de arte, e 

a o status da arte na sociedade burguesa, descrito pelo conceito de 

iomia" . Estes movimentos artísticos de vanguarda não se limitariam, 

tanto, a rechaçar um determinado procedimento artístico, mas sim a arte de 

ípoca em sua totalidade, e, portanto, efetivariam uma "ruptura com a 

ião". Isto só seria possível graças à completa conscientização dos meios 

icos, disponíveis em sua totalidade a partir do final do século passado. Como 

rnais existe um "princípio estilístico externo" a guiar o artista em sua relação 

os meios, a vanguarda conseguiria "reconhecer determinadas categorias 

s da obra de arte em sua generalidade"29, realizando assim sua auto-crítica.

A proposta de Burger, ao unificar no conceito de "instituição arte" os 

sos momentos da produção e recepção das diversas artes particulares, opera 

.m registro completamente diferente do de Adorno. Como já vimos, desde 

jrimeiro escrito sobre o expressionismo, e mesmo quando trabalhou em 

•amas de pesquisa social empírica no exílio americano, Adorno jamais 

donou a idéia de que mesmo quando a compreensão dos mecanismos de 

ação e distribuição da "arte" auxilia na avaliação crítica de uma obra, esta 

se concentrar principalmente nos efeitos que tais fatos introduzem na 

tura da obra em si. Derivando o conceito de "instituição arte" de sua função
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a, cortesã e burguesa, Búrger nada diz a respeito do conteúdo 

ente estético, da estrutura intema das obras. De que maneira a passagem 

jortesã para a arte burguesa é reconhecível nos problemas técnicos 

que atingem os procedimentos artísticos das artes particulares ? Esta 

rgunta feita por Adorno, que parte da análise da obra em si, e não de um 

abrangente como o de "instituição arte". Búrger tenta responder a 

questão: "pelo primado da forma". E argumenta: "o aspecto do conteúdo 

:!>) das obras de arte, suas 'afirmações', retrocede sempre em relação ao

>NM (GS 12), p. 14
S 12), p.33
40

a relação entre normas estilísticas, produção e reprodução de objetos 

Búrger opta pela utilização de um conceito que já não diz respeito à 

ção de obras particulares em sua relação com um eventual momento do 

imento histórico da técnica e do material. Pelo contrário, submete as 

ecífícas aos conceitos genéricos de seus procedimentos estilísticos, tais 

icterizados na reconstrução também genérica de uma "história da arte", 

mo, ao contrário, "o tratamento filosófico da arte refere-se à arte e não 

itos de estilo, por mais contatos que tenha com estes" 30. As "idéias que 

em uma determinada época sobre a arte", não poderiam assumir, para 

el importante que Búrger lhes confere. Mesmo se, a partir deste conceito 

chegássemos a uma análise de sua configuração na obra individual, 

s caindo no erro que Adorno aponta ao condenar "o tratamento de 

>s particulares como ilustrações ou exemplos de algo que já existe 
ite, de algo que está dispensado do próprio movimento do conceito"31.

ta diferente perspectiva assumida por Búrger resulta em uma análise 

as rupturas ocorridas na história das artes particulares: "a periodicidade 

/olvimento da arte deve ser buscada no âmbito da instituição arte, e não 

) dos conteúdos das obras concretas" . Ao dividir a história da arte em
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aspecto formal, que se oferece como o estético no sentido estrito da palavra" 33. 

No sentido de "historicizar" a obra de Adomo, Búrger lhe faz uma crítica direta a 

este respeito: "Desse modo toma-se compreensível uma das principais teses de 

Adomo, que afirma que 'a chave de todo o conteúdo (Gehalt) da arte reside na 

sua técnica1. Essa tese só pode ser formulada porque nos últimos cem anos a 

relação entre o momento formal (técnico) e o momento do conteúdo (as 

afirmações) da obra, se modificou, e a forma tomou-se preponderante" 34. Como 

vimos, os conceitos de "técnica" e "conteúdo" (Gehalt), em Adomo, não 

equivalem ao significado tradicional deste termos em outras estéticas, pois se 

relacionam com o conceito de material, que, como já dissemos, vem justamente 

superar a dicotomia forma/conteúdo. Na Teoria Estética, Adomo define "técnica" 

como "o nome artístico para o domínio do material" (AT 316/240) O conteúdo 

(Gehalt) a que se refere Adomo não pode ser confundido com o conteúdo (Inhalt) 

de uma obra (por oposição à "forma"); refere-se, antes, como também já 

analisamos, ao conteúdo histórico-social sedimentado no estágio correspondente 

do material, que é estruturado pela técnica.

Como Búrger recupera, com o conceito de "instituição arte", aspectos da 

produção industrial de "objetos artísticos" que não mereceriam, para Adomo, 

qualquer consideração estética propriamente dita, tem de fazer a crítica às 

análises de Adomo sobre a relação entre a expansão da Indústria Cultural e as 

modificações ocorridas na recepção das obras de arte. Búrger nem mesmo aceita 

o conceito cunhado por Adomo e Horkheimer, preferindo utilizar termos como 

"arte superior" e "arte inferior" ou "alta cultura" e "baixa cultura". No ensaio "Das 

Altem der Modeme”, coloca em questão a postura de Adomo em defesa de uma 

atitude "adequada" frente às obras de arte, argumentando que esta se basearia em 

categorias historicamente "envelhecidas" da estética idealista - como o necessário 

desinteresse e uma contemplação atenta e refletida da obra -, princípios que de
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ião de Adorno: "Beócios são aqueles cuja relação com as obras é dominada pela 
le de se pôrem mais ou menos no lugar das personagens que aí ocorrem; todos os 
idústria Cultural se baseiam neste fato e reforçam esta ideia na sua clientela"(AT

>mo jamais abandonou. Burger responde a isso com uma constatação 

'E comum observar-se, hoje em dia, uma maneira de lidar com as obras 

que, do ponto de vista de Adorno, só poderia ser caracterizada como não 

al. Refiro-me à renúncia disseminada de toda e qualquer discussão a 

da forma estética - substituída pela discussão a respeito de normas e 

de comportamento que fundamentam a ação dos personagens retratados, 

s questões colocadas em relação à obra não são: como se comunicam a 

tética e o conteúdo da obra? Mas: será que este ou aquele personagem 

etamente nessa situação determinada ? Qual seria meu comportamento 

situação semelhante ? Uma tal atitude na recepção pode ser descartada 

dequada em relação a obras de arte e pode ser considerada um sinal de 
ia 35”, mas Burger não é dessa opinião: "O que no início parecia ser uma 

'alta de cultura poderia consistir no ponto de partida para uma nova 

de lidar com obras de arte, uma maneira que ultrapasse a fixação 

com a forma e que ao mesmo tempo recoloque a obra em relação com 

ências dos receptores" 36. Nessa surpreendente conclusão de Búrger 

o quanto sua concepção da relação histórica entre forma e conteúdo o 

'alorizar o momento da recepção e da "fúnção social" das obras, já que 

n parâmetro histórico-filosófico que garanta a possibilidade da análise 

e crítica das obras individuais. A "instituição arte", uma vez atacada 

iguardas, parece dissolver-se na "praxis vital", e mesmo que não o 

ompletamente, deixa suas marcas no tipo de abordagem teórica que 

r isso a acusação de "atitude idealista perante as obras de arte", que 

rige a Adorno.
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Apesar de tudo, Biirger tem consciência dos problemas da continuidade da 
utilização do conceito de material como instância privilegiada da mediação entre 
arte e sociedade, e argumenta em três pontos: 1) o desenvolvimento da arte na 
sociedade burguesa teria ocorrido de forma menos direcionada do que o 
desenvolvimento do material musical apontado por Adorno; 2) as reflexões de 
Adomo sobre o material musical gerariam problemas quando utilizadas para a 
análise de outras artes; 3) Adomo teria privilegiado indevidamente o papel do 
artista em relação ao material, deixando de lado as relações entre produção, 
recepção e procedimentos estilísticos. Ou seja, Adomo não teria notado a 
importância da "instituição arte" 37.

Estes e outros aspectos da obra de Biirger merecem, sem dúvida, ser 
levados em consideração, no intuito de se avaliar o alcance efetivo destas críticas, 
em relação às modificações do panorama artístico. É importante, entretannto, 
chamar a atenção para algumas consequências desta postura de Búrger em relação 
ao conceito de material. Búrger prega o abandono integral da tese de Adomo 
acerca do material mais avançado, argumentando que atualmente há uma 
coexistência de diferentes "repertórios de materiais". Isso leva a uma reavaliação 
positiva do papel do classicismo na arte moderna e contemporânea, e a uma maior 
atenção em relação aos produtos da Indústria Cultural. Segundo Búrger, "Adomo 
pressupõe que na sociedade burguesa só existe um material artístico 
historicamente mais avançado", e argumenta que "pelo menos desde os 
movimentos históricos de vanguarda, toma-se cada vez mais difícil privilegiar 
um material em relação aos outros" 38. Búrger deixa claro que entende o conceito 
de material em Adomo como o "estado corrente das formas e procedimentos
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"Das Vermitlungsproblem in der Kimstsoziologie Adornos", ed.cit., pp. 174-182

s presentes nas obras de arte" Ora, ao deixar de lado o caráter 
:ico do material, exposto com clareza nas análises de Adomo, Bíirger 
e-o com sua mera presença, já mediada pela técnica, nas obras 
ires. Adomo, como vimos, não privilegia "um" material em relação a 
>elo simples fato de que, para ele, há apenas um material, que se modifica 
progressiva racionalização no decorrer da história. Se assim não fosse, 
npossível considerá-lo como parâmetro histórico-filosófico para a 
o das obras e para a investigação imanente da mediação entre arte e 
ie. Ou seja, ao invés de se perguntar sobre a possibilidade de manutenção 

estética filosófica (pergunat que, como vimos, é fundamental para
l, Bíirger, ao criticar o conceito de material como um todo, acaba por 
potencial crítico da postura de Adomo, abandonando de imediato a idéia 
?a filosófica imanente e substituindo-a, pelo menos em seus textos 
, por análises genéricas da relação da obra com a "instituição arte". Uma 
itenta dos escritos de Adomo sobre música lhe revelaria o quanto é 
indível, até a década de 50, o conceito de material para a análise das obras 
>, e o quanto a crise deste conceito, historicamente determinada pela 
história da música, leva o próprio Adomo a matizá-lo posteriormente, 
i entanto, deixar de lado, como vimos, a certeza da necessidade da 
para a reflexão adequada acerca dos problemas artisticos.

> exemplo de Búrger expõe mais uma vez o ponto no qual estamos 
o desde o inicio do texto: a necessidade de repensar a estética adomiana a 
; uma perspectiva que retome as considerações de Adomo a respeito da 
dade da arte e da sobrevivência de uma estética filosófica, sem recair nos 
le uma teoria tradicional. Este tema que, que como vimos, permeia a obra 
•no desde seu contato com o expressionismo, não pode aspirar a uma 
definitiva, pois esta será sempre arbitrária, quando não levar em conta o
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“vir-a-ser” de seu objeto. Por isso a necessidade, aqui exposta, de repensar a 
própria leitura da obra de Adorno, nos termos que possibilitem um avanço na 
direção de uma melhor compreensão das questões que hoje nos atingem
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•grafia

as de Theodor Adorno

- Philosophische Frúhschriften [1973]

- Kierkegaard: Konstruktion des Ãsthetischen [1979]

- Dialektik der Aufklãrung (com Max Horkheimer) [1981]

- Mínima Moralia [1980]

- Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel [1970]

- Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit. [1973]

- Asthetische Theorie [1970]

- Soziologische Schriften I [1972]

- Soziologische Schriften II-l [1975]

- Soziologische Schrifren II-2 [1975]

A maior parte dos textos e livros publicados por Adorno, além de alguns 

5 e artigos inéditos, foi reunida na edição de seus Gesammelte Schriften 

publicados entre 1970 e 1986 pela Suhrkamp, com organização de Rolf 

riann e colaboração de Gretei Adorno, Susan Buck Morss e Klaus Schultz. 

Para facilitar o acesso aos textos citados, reproduzimos abaixo o titulo e 

do de cada um dos volumes, com a data de sua publicação, lembrando que 

>tas e citações os textos são acompanhados da data de sua publicação 

il (ou no caso de inéditos e em alguns casos especiais, a data de sua 

o).
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GS 10-1

GS 10-2

GS 11

GS 12 - Philosophie der neuen Musik [1975]

GS 13

GS 14 - Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie [1973]

GS 15

GS 16

GS 17

- Musikalische Schriften V [1984]GS 18

- Musikalische Schriften VI [1984]GS 19

- Vermischte Schriften I [1986]GS 20-1

- Vermischte Schriften II [1986]GS 20-2

- Beethoven. Philosophie der Musik. Organizado por Rolf Tiedemann [1993]NS 1-1

- Kulturkritik und Gesellschaft I [1977]. Contém os livros Prismen e Ohne 
Leitbild.

- Noten zur Literatur [1974]. Contém os quatro volumes publicados com o 
mesmo título entre 1957 e 1974

- Musikalische Schriften IV [1982]. Contém os livros Moments musicaux e 
Impromptus.

- Musikalische Schriften I-HI [1978]. Contém os livros Klangfiguren e Quasi 
uma fantasia

- Komposition fur den Film (com Hanns Eisler). Der getreue Korrepetitor 
[1976]

- Die musikalischen Monographien [1971]. Contém os livros Versuch úber 
Wagner, Mahler: Eine musikalische Physiognomik e Berg: Der Meister des 
kleinsten Ubergangs.

- Kulturkritik und Gesellschaft II [1977]. Contém os livros Eingriffe e 
Stichworte.

O Adorno-Archiv de Frankfurt e a editora Suhrkamp iniciaram em 1993 a 

publicação dos Nachgelassene Schriften [NS], que contém fragmentos de livros 

não publicados, cursos, cadernos de notas, poemas, palestras, discussões e 

entrevistas. Dos 30 volumes previstos, apenas 5 haviam sido publicados até 1999.
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- Kants “Kritik der reinen Vernunft” . Organizado por Rolf Tiedemann

NS IV-10 - Probleme der Moralphilosophie. Organizado por Thomas Schrõder [1996].

NS IV-14 - Metaphysik. Begriff und Probleme. Organizado por Rolf Tiedemann [1998]

NS IV- 15 - Einleitung in die Soziologie. Organizado por Christoph Gõdde [1993]

- Philosophische Terminologie (I). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973

- Philosophische Terminologie (II). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974.

NS IV-4 
[1995].

A correspondência de Adorno não foi publicada de maneira sistemática. 

Utilizamos as seguintes coletâneas, todas muito bem editadas e organizadas, com 

notas e indicações que tomam a leitura das cartas extremamente instrutiva e 

importante.

ADORNO, T.W. e SOHN-RETHEL, A. - Briefwechsel. Organização de Christoph 
Gõdde. Munique, Edition Text+Kritik, 1991.

ADORNO, T.W. e KRENEK, E. - Briefwechsel. Organização de Wolfgang Rogge. 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974.

ADORNO, T.W. e BENJAMIN, W. - Briefwechsel. Organização de Henri Lonitz. 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995.

ADORNO, T.W. e BERG, A. - Briefwechsel. Organização de Henri Lonitz. Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 1997.

Procurei na medida do possível citar as traduções de obras de Adomo 

existentes em português, modificando-as, entretanto, quando julguei necessário.

O curso intitulado Philosophische Terminologie, proferido por Adomo na 

Universidade de Frankfurt entre 1962 e 1963, será republicado (provavelmente 

com nova organização e notas) como NS FV-9, mas está acessível em uma edição 

da década de 1970, a cargo de Rudolf zur Lippe:
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