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RESUMO 
 

Nosso estudo toma como ponto de partida os trabalhos do campo da 
Educação Física (EF) que investigam as práticas corporais como 
experiências de conhecimento. Trata-se de um tema de grande 
importância, já no “movimento renovador” da década de 1980, quando se 
buscava uma reconfiguração do objeto da EF como parte do processo de 
inserção da mesma como componente curricular, enquanto disciplina, a 
sua especificidade seria tratar da “expressão corporal como linguagem”. 
No entanto, essa caracterização tem sido criticada no campo sob a 
definição de “dilema culturalista”. O problema consiste em tomar o 
aspecto significativo das práticas corporais como algo já dado de 
antemão. Ao não investigar o estatuto do potencial linguístico do corpo 
ignora o processo de produção das significações culturais ao não 
problematizar o lugar do corpo na produção da cultura. Destaca-se ainda 
que a ambiguidade entre o “saber-fazer” e o “saber-sobre-o-fazer”, 
característica da EF, permanece intocada. Nesse sentido, o próprio campo 
vem apontando para a Estética como campo de estudos que permitiria 
debater o potencial linguístico do corpo. Neste estudo retomamos a 
“Teoria Estética” (TE) de Theodor Adorno como mote para essas 
reflexões. Mas, por que a Estética? A Estética, como disciplina filosófica, 
tem na sua história – pelo conceito de Belo – a busca pela compreensão 
da “aparição sensível da ideia”, uma história que mostra os obstáculos 
dessa empreitada. A TE de Adorno expõe tais problemas e busca a sua 
superação, sua teoria abriga as tentativas da arte moderna de manter o seu 
potencial de crítica em relação à cultura, a busca por um “conteúdo de 
verdade” – o conceito de forma em TE traduz essa alternativa à 
compreensão de uma crítica corporal da cultura. Portanto, nosso objetivo 
é compreender a relação sensibilidade-racionalidade a partir da TE de 
Adorno. Para isso fizemos um estudo teórico da TE procurando analisar 
os principais conceitos que balizam a nossa questão – os conceitos de 
belo, material e forma – e alguns textos (sobre pintura, música e literatura) 
em que Adorno faz uma crítica imanente da arte. A teoria da arte pode 
servir de arquétipo para pensar a questão da Educação Física. Como 
resultado apontamos: a) que a “reabilitação do sensível” que busca a arte 
moderna coloca as dificuldades de transformar/tomar o sensível como 
linguagem; b) que a arte não planeja a superação da cisão sujeito-objeto 
porque há um risco de diluir a crítica em um caráter reacionário que nega 
a história da civilização; c) que as alternativas que colocam o corporal 
como um âmbito separado de experiência acabam recaindo em um 
subjetivismo ou no objetivismo quando: relativizam o domínio do sujeito 



sobre a natureza atestando que a operação significativa com o corpo pode 
variar e, por outro lado, que na arte é impossível a coincidência entre ente 
e signo que se admite na concepção de que só se acessa a experiência pela 
linguagem (tal coincidência não permitiria pensar o corpo como 
resistência, dando cabo à sua ambiguidade); d) e, por fim, que se torna 
possível uma crítica corporal, que é conhecimento quando recusa os usos 
correntes do corpo e mostra assim os pontos críticos da cultura. 
 
Palavras-chave: corpo; estética; razão; sensibilidade; Theodor W. 
Adorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Our study is based on the works that – in the field of Physical Education 
– are questioning the corporal practices as experiences of knowledge. 
This is a theme of great relevance for this field since the renewal 
movement of Physical Education back in the 1980’s, when the 
reconfiguration of the object was on the agenda. This was part of the 
problem of physical education becoming a curricular component, with an 
object and specific approach; as a curricular component, your specificity 
will be structuring the “body expression as a language”. However, this 
characterization have been criticized over the field under the definition of 
“culturalistic dilemma”. The problem consists in assuming that the 
corporal practices have semantic fixation, some process of signification. 
The field is still missing an extensive investigation of the linguistic 
potential of the corporeity and this entails in a gap about the role that the 
body plays in the production of the cultural particularities and the culture 
in itself; an ambiguity remains between the “know how” and the critical 
appreciation of the “know how” of the corporal practices in the Physical 
Education. In this sense, the field itself have been pointing it to the field 
of the Aesthetics as a field of studies that can allow the debate of these 
questions, and, mainly the linguistical potential of the corporeity. In this 
research, we aim to retake the Aesthetics Theory of Theodor Adorno to 
debate these questions. But why Aesthetics? The Aesthetics, as a 
philosophical discipline, had in its history – throughout the concept of 
Beauty – the search of the comprehension about the “sensible apparition 
of an idea”. The history of this discipline display the obstacles for this 
endeavor. The Aesthetics Theory of Theodor Adorno expose these 
problems and reach out for the solutions; his theory provides shelter to 
the attempts of the modern art to maintain the potential of critic towards 
the culture, the search for an “truth content” – the concept of  form 
condenses this possibility of an corporal critique of culture. Therefore, 
our aim is to understand the relation that lies between sensibility and 
rationality inside this Adorno’s philosophical theory about Aesthetics. 
We had conducted a theoretical study of Aesthetics Theory aiming to 
analyze the main concepts that marks the borders of our question – the 
concepts of beauty, material and form – combined with the studies of 
some works where Adorno conducts an immanent critique of arts (works 
about painting, music and literature). The theory of Art can become a 
prototype to these issues above. As a result, we point out: a) that the 
“rehabilitation of the sensibility”, in the agenda of the modern art, sets 
also the difficulties of transforming the sensibility in language; b) the 



theory of art doesn’t plan to overcome the division between subject and 
object because there is a possibility of diminishes the value of the critique, 
raising the reactionary character of the art work, negating the history of 
civilization;  c) the alternatives that postulate that the corporeity is a 
separated ambit of existence redounded into subjectivism or objectivism. 
These alternatives relativized the subject's domain over nature and attest 
that the semantic operation with the corporeity can variate. Wich makes 
the corporeity something merely material. In confrontation with this: the 
coincidence between entity and sign were denied in theory of art because 
that diminishes the quality of corporeity as resistance; it will end such 
ambiguity; d) lastly, is possible to conceive a critique with the corporeity 
as long as considered the current uses of the body in the culture that show 
its critical points, that’s knowledge.  
 
Keywords: corporeity; Aesthetics; rationality; sensibility; Theodor W. 
Adorno. 
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INTRODUÇÃO 
 

É possível conceber o movimento humano como linguagem? Ou 
só é concebível que o movimento é inteligível como deslocamento do 
corpo no tempo e espaço? A primeira questão aqui colocada, e que vem 
sendo testada em vários esforços no campo da Educação Física (EF), é a 
que nos colocamos também neste estudo que procura pensá-la a partir da 
Estética (a disciplina filosófica), e, mais especificamente, a partir de 
Teoria Estética (TE) de Theodor W. Adorno. Nosso objetivo é 
problematizar a relação entre sensibilidade e racionalidade a partir de TE. 
 
Sobre o desenvolvimento da questão no campo da EF 
 
 É preciso ressaltar que esta questão tem relação direta com a 
história da constituição do campo que culminou no movimento renovador 
da década de 1980 e no debate epistemológico acerca da especificidade 
da EF daí em diante. Ou seja, conceber o movimento como uma relação 
de sentido e significado do homem em referência ao mundo é já uma 
tentativa de reformular o objeto de estudo e intervenção do profissional 
da EF. É nesse sentido que se destacam aqui dois autores do campo que 
se dedicaram à questão: Valter Bracht e Mauro Betti. O interesse se 
resume em compreender que experiência de conhecimento é possível a 
partir do movimento humano, das práticas corporais. 
 

Qual o caráter do conhecimento de que trata a 
Educação Física? Ele assume apenas a forma 
discursiva ou conceitual, o saber fazer e os valores? 
Ou seja, quando falamos em conhecimento na 
Educação Física falamos apenas do conhecimento 
conceitual que construímos sobre o corpo em 
movimento ou é também legítimo falar de outras 
formas de conhecimento (não-discursivas ou pré-
conceituais ou não-conceituais) que estão sendo 
produzidas por esses “corpos” em movimento? 
Qual o estatuto deste “outro” conhecimento, que se 
manifesta no/pelo/com o movimento? E o que 
significa esse “outro” conhecimento para a 
educação ou formação do homem? Que 
experiências de mundo fazemos quando realizamos 
as práticas corporais típicas da EF? (BRACHT, 
2012, p. 19). 
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[O que fazem os profissionais de EF?] 
Respondemos: lidam com as dinâmicas de 
construção de significados que se dão nos 
processos de confronto dos sujeitos com as 
possibilidades do corpo em movimento no mundo 
(objetos, natureza, estruturas urbanas, pessoas, 
informações...) com propósitos educacionais 
explícitos e/ou implícitos, quer dizer, com intenção 
de produzir aprendizagens e influenciar a vida das 
pessoas (BETTI; GOMES-DA-SILVA; GOMES-
DA-SILVA, 2013, p. 92). 
 
Por que a cultura se transforma? Por que ela é 
dinâmica? Seria suficiente responder que todos os 
seres humanos são agentes de cultura, porque se 
“enredam” diferentemente na “teia de 
significados” da cultura, portanto “ressignificam” a 
cultura, conforme a interpretação recorrente na 
Educação Física? Ora, quando se fala em 
“ressignificação”, está pressuposta uma 
“significação” inicial... De onde ela vem? E novas 
significações, seriam possíveis? Como elas se 
produzem? (BETTI, 2007, p. 209). 

 
As duas abordagens da mesma questão, que vão se mostrar muito 

distintas à um olhar mais demorado – Betti procura respondê-la a partir 
dos estudos da Semiótica e da Fenomenologia e Bracht a partir da Teoria 
Crítica, principalmente – respondem às mesmas necessidades colocadas 
a partir da reformulação histórica objetivada no campo da EF. Bracht 
(2015) diz que as características da EF que se quer crítica – e que envolve 
a reconstrução dos conceitos de corpo e movimento – pela inserção nas 
discussões das ciências sociais e humanas e o relacionamento com a 
pedagogia crítica e a participação no campo mais amplo da Educação 
passam por três pontos: 1) a crítica ao “corpo-máquina”; 2) a denúncia 
dos controles operados por uma determinada construção discursiva do 
corpo; 3) a possibilidade de ver na corporeidade uma dimensão de 
resistência a esse controle e transcendê-lo. O autor fala da primeira 
vocação da EF de engendrar o controle do corpo a partir da 
disciplinarização e disposição das forças corporais para os momentos de 
trabalho intelectual, a civilização pelo corpo para as aprendizagens 
cognitivas. Essa vocação tinha afinidade com a primazia do conhecimento 
científico na cultura escolar, o que coloca dificuldades uma vez que o 
corpo é relegado ao status de puro objeto; a partir dos conhecimentos 
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biológicos, o controle do comportamento. Para a EF, o rompimento com 
essa vocação é a “desnaturalização” do olhar sobre o corpo, combinada 
com a busca por ser componente curricular da Educação Básica que vem 
acompanhada da necessidade de se ter um objeto de ensino (logo, de 
estudo).1 A principal necessidade que se apresentava historicamente era a 
reformulação do objeto2 que hoje se configura em uma dupla dimensão: 
saber fazer e saber sobre o fazer. 
 Betti (2007) é enfático ao dizer que é justamente no seio do 
movimento renovador que a concepção das práticas corporais como 
práticas culturais surge como resposta aos “impasses teóricos” e à “crise 
de identidade”. Conceber as práticas corporais a partir de seu aspecto 
cultural – o que culmina no conceito de cultura corporal de movimento – 
significa conceber o “sentido/significado do mover-se”, justamente a 
nossa questão nesse momento. Ou seja, a “resposta culturalista” era 
colocada como solução aos problemas identificados naquele momento 
histórico do campo, quais sejam: a) ao fato de que no seio do debate 
epistemológico, procurando responder se a EF era uma ciência, se chega 
ao ponto de concordância de que se trata de uma prática de intervenção 
social (pedagógica) municiada por conhecimentos científicos; b) ao fato 
de que para ter legitimidade enquanto componente curricular era preciso 
que a EF tivesse um objeto de ensino específico e assim, ancorado ao 
ideal crítico da emancipação, entende-se que as práticas tematizadas têm 
seu potencial formativo na sua imbricação com a cultura geral; c) ao fato 
correspondente à busca da legitimação profissional da área em duas 
frentes, na universidade e na escola. É interessante observar a 
argumentação de Betti (1996) sobre esse assunto: procurando uma saída 
para os impasses do debate epistemológico do campo (decorrente da 
“crise de identidade”), Betti (1996) busca a todo momento um elemento 

                                                           
1 Em 2000 a EF celebrou a sua inserção enquanto componente curricular na área 
de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Desde então, outros documentos político-
curriculares surgiram projetando a participação da disciplina nos currículos de 
Educação Básica, a partir da ideia de “linguagem corporal”. 
2 Betti (1996) entende que a matriz científica do debate epistemológico corria o 
risco da “perda do objeto” porque ao tentar estruturar a EF como ciência perdiam 
a especificidade do campo: a) a EF não conseguiria configurar um objeto 
científico único porque põe em ação um modo pluridisciplinar de compreender o 
homem em movimento; b) e o que caracterizava a área era a intervenção social, 
o saber-fazer relativo à cultura corporal de movimento. Em termos 
epistemológicos, o erro da matriz cientifica foi anexar a prática pedagógica EF 
como um ramo subalterno, de aplicação. 
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de mediação, algo que rompa com as “dicotomias” que cercam a EF. E 
são muitas as dicotomias: corpo-mente; teoria-prática; sujeito-objeto; 
ciência-prática pedagógica; ciências humanas-ciências naturais. Alguns 
pontos são mais importantes para Betti: a) a busca por um objeto 
específico tem afinidade com as demandas de cientifização do campo e 
onde a vertente científica entende ter um objeto no “movimento humano”, 
na “motricidade humana”, a vertente pedagógica nega que um recorte 
empírico da realidade possa se constituir em um objeto específico que 
justifique uma nova ciência. Por isso, entendem que o objeto da EF está 
ancorado no saber prático, na tradição de saber-fazer da EF ligada aos 
esportes, ginásticas, danças, lutas, jogos e brincadeiras; b) a relação teoria 
e prática, que atende aos questionamentos sobre a função social da escola 
vindos do campo da Educação (claramente, uma afinidade com a vertente 
pedagógica); c) a interdisciplinaridade como ponto de mediação entre a 
impossibilidade de uma nova ciência e a busca pela concretização de um 
novo componente curricular. Se em Betti (1996) a “crise de identidade” é 
compreendida pelas dicotomias entre as vertentes pedagógica e científica 
– ao passo que a compreensão do movimento no âmbito científico tende 
à reificação, uma compreensão apolítica que elimina o saber prático que 
já domina o professor de EF, existiria, por outro lado, a possibilidade de 
“[...] fundar habitus de pesquisa e prática que mescla o cientista e o 
profissional” (BETTI, 1996, p. 109) –, em outros trabalhos, mais recentes, 
a necessidade de mediação ganha outros contornos. A dicotomia muda de 
figura. Não se trata mais da relação entre o saber científico e o saber 
prático dos professores, mas da relação entre verbal e não-verbal, entre 
linguístico e pré-linguístico. BETTI (2007), BETTI; GOMES-DA-
SILVA; SANT’AGOSTINHO (2005) e BETTI; GOMES-DA-SILVA; 
GOMES-DA-SILVA (2013) trazem a semiótica como possibilidade de 
compreender “as manifestações” da EF como expressivas e significativas 
e, assim, rever as dicotomias do campo. BETTI et al (2007) apresenta a 
fenomenologia de Merleau-Ponty como possibilidade de compreender o 
caráter expressivo do movimento humano. O que se destaca aqui, 
portanto, é que antes de fundamentar que o movimento humano é uma 
relação de sentido e significado em relação ao mundo – Betti; Gomes-Da-
Silva; Gomes-Da-Silva (2013, p. 92) entendem que os profissionais de EF 
“[...] lidam com as dinâmicas de construção de significados que se dão 
nos processos de confronto dos sujeitos com as possibilidades do corpo 
em movimento no mundo” – é preciso evitar o risco de neutralização do 
contexto histórico de necessidade da resposta culturalista. Entendemos 
que se trata de uma reposta que procura, em primeiro lugar, resgatar o 
lugar histórico-social construído na figura do professor de EF ante as 
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mudanças do campo acadêmico “Educação Física”. Betti (1996) destaca 
que a crise epistemológica acusou os professores de nada saberem. No 
entanto, é preciso guardar na memória o salto dado no campo entre o saber 
prático dos professores e o saber corporal, que passa a ser o objeto de 
investigação. Entendemos que a crítica epistemológica e a valorização do 
modo tácito de produção de saberes docentes são diferentes da premissa 
de que o corpo pode ser um vetor do conhecimento, porém, não 
compreendemos como essas duas coisas distintas podem aparecer 
imbricadas, por vezes até em um mesmo trabalho. 
 Bracht (1999) entende que as teorias pedagógicas da EF buscam 
o tensionamento da concepção de corpo engendrada na e pela sociedade 
moderna. Bracht (1999, p. 69) complementa: “O texto apresenta as teorias 
pedagógicas que no âmbito da educação física se colocam numa 
perspectiva crítica em relação aos usos e aos significados atribuídos pela 
sociedade capitalista às práticas corporais”.  

Nos interessamos, neste momento, pelos motivos dessa crítica, e, 
principalmente, em compreender o percurso que leva da crítica à 
concepção de que há um “saber corporal”. Tanto Betti quanto Bracht 
destacam a “cisão” que está na base do controle racional do mundo e que 
relega o corpo ao status de “dominado” como parte deste problema da EF. 
A “tradição racionalista ocidental” que separa “educação corporal” de 
“educação intelectual”, corpo e mente, se torna mais palpável para EF 
quando desvela a primeira vocação dos profissionais de EF. Nenhum 
argumento que busque a relação de causalidade da entrada da EF na 
escola moderna seria mais importante que a afinidade histórica latente 
entre a EF e a escola moderna: para Bracht (1999), a escola se interessava 
pela “conformação do comportamento humano” e a intervenção direta no 
âmbito da educação corporal se mostrava sempre mais eficiente do que 
uma intervenção no âmbito da educação intelectual. A EF é tributária 
desse controle produtivo do corpo desde sua origem histórica.3 Betti e 
                                                           
3 Nesse ponto, Bracht (1999) vai destacar a entrada da EF na escola (nos sécs. 
XVIII e XIX) regida pela necessidade de produção do corpo produtivo e saudável, 
adequado às necessidades da sociedade moderna, legitimado pelo saber médico e 
científico das ciências biológicas. A entrada na escola pelo saber prático advindo 
dos militares e a afinidade com a promoção do nacionalismo e do patriotismo 
denunciam, mais uma vez, que a educação do caráter e da vontade pode ser mais 
efetiva quando direcionada ao corpo e não ao intelecto. Destaca-se nesse período 
também a importância dos métodos ginásticos europeus, como forma de 
articulação da sensibilidade (ou educação estética) almejada nesses projetos 
sócio-políticos. Na sequência, o autor destaca o advento do fenômeno esportivo 
e o incremento da intervenção científico-racional sobre o corpo, o que propicia o 
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Bracht mostram concordância quanto aos fatores do momento histórico 
do campo, os quais servem como uma espécie de “contexto de 
necessidade” para a “resposta culturalista”: a) a centralidade do 
“movimento renovador” e a crítica efetuada ao “paradigma da aptidão 
física e esportiva” e a busca pelo constante aperfeiçoamento do “corpo-
máquina”; b) a aproximação do campo da EF com o campo da Educação 
pela necessidade de construção do campo acadêmico da EF e a formação 
de profissionais para atuar na universidade, de onde se destaca uma 
“incorporação” do debate pedagógico das décadas de 1970 e 1980, 
influenciado principalmente pela sociologia e filosofia da educação de 
orientação marxista. O que é importante ressaltar nesse sentido é que a 
crítica ao paradigma de orientação do controle do corpo, tal qual 
anunciado anteriormente, só é possível pelo questionamento acerca das 
funções sociais da Educação e da EF; c) o desdobramento das “teorias 
progressistas” (crítico-superadora e crítico-emancipatória, por exemplo) 
que, pela relativa homogeneidade, procuram articular uma nova 
concepção de corpo com os preceitos de uma pedagogia crítica. Essa 
articulação, que, por sua vez, vem da necessidade de responder ao 
problema que enunciamos na sequência: 

 
Para as teorias progressistas da EF citadas 
(pedagogia crítico-superadora e crítico-
emancipatória), as formas culturais dominantes do 
movimentar-se humano reproduzem os valores e 
princípios da sociedade capitalista industrial 
moderna, sendo o esporte de rendimento 
paradigmático nesse caso. Reproduzi-los na escola 
por meio da educação física significa colaborar 
com a reprodução social como um todo. A 
linguagem corporal dominante é “ventríloqua” dos 
interesses dominantes. Assim, ambas as propostas 
sugerem procedimentos didático-pedagógicos que 
possibilitem, ao se tematizarem as formas culturais 

                                                           
aumento do rendimento esportivo. Somam-se aos ideais da saúde e da 
produtividade, o ideal da aptidão física e o da capacitação para o rendimento 
individual. Assim diz Bracht (1999, p. 75): “[...] o esporte passa a substituir, com 
vantagens, a ginástica como técnica corporal que corporifica/condensa os 
princípios que precisam ser incorporados (no duplo sentido) pelos indivíduos”. A 
pedagogia da EF incorpora os novos códigos, a cultura demonstra seu apetite pela 
dominação com a instauração de novas necessidades e o horizonte da pedagogia 
crítica e o afã de desarticulação da dominação começa a se delinear, também na 
EF.  
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do movimentar-se humano (os temas da cultura 
corporal ou de movimento), propiciar um 
esclarecimento crítico a seu respeito, desvelando 
suas vinculações com os elementos da ordem 
vigente, desenvolvendo, concomitantemente, as 
competências para tal: a lógica dialética para a 
crítico-superadora, e o agir comunicativo para a 
crítico-emancipatória. Assim, conscientes ou 
dotados de consciência crítica, os sujeitos poderão 
agir autônoma e criticamente na esfera da cultura 
corporal ou de movimento e também agir de forma 
transformadora como cidadãos políticos 
(BRACHT, 1999, p. 81, grifo nosso). 
 

 Trata-se, portanto, de uma articulação entre a crítica 
epistemológica à “tradição racionalista moderna” que relega o corpo ao 
status de “objeto” e a crítica pedagógica dos anos 1970 e 1980 (com 
destaque para Demerval Saviani e Paulo Freire) que abarca a crítica à 
reprodução social consonante com as desigualdades produzidas pelo 
sistema capitalista e, por fim, ao problema da legitimidade da EF na 
escola. Bracht (1999) diz que as abordagens procuram fornecer um 
“antídoto” a várias características da cultura corporal (ou de movimento) 
porque essas podem ser “produtoras de falsa consciência” e, também, 
porque em seu status atual transformam os sujeitos em consumidores de 
cultura, daí sua afinidade com a “indústria cultural”. A principal mudança 
no que tange à educação corporal projetada é que o movimento não é mais 
algo mecânico ou só biológico, mas “fenômeno histórico-cultural”. Um 
aspecto importante: o autor relata uma certa independência – “quase 
unanimidade” – dos conceitos de cultura corporal (ou cultura de 
movimento) passados pouco mais de dez anos do surgimento dessas 
abordagens. Os desafios, que seriam de ordem pedagógica, 
epistemológica e sociocultural, são assim colocados: 1) a legitimação da 
EF no “chão da escola” passa diretamente pelo fomento da apropriação 
crítica da cultura corporal (ou de movimento) devido à sua capacidade de 
preenchimento dos espaços vitais dos sujeitos, o que demanda a 
preparação para o exercício efetivo da cidadania neste âmbito – o que se 
assemelha bastante às perspectivas da pedagogia crítica no que se refere 
à denúncia do reprodutivismo e a colonização das forças vitais; 2) no 
âmbito sociocultural o questionamento direcionado às teorias 
pedagógicas se refere justamente ao lugar do corpo na “atual” dinâmica 
cultural, nos mecanismos de “produção e reprodução da vida” – Bracht 
(1999) se concentra no “boom do corpo”, que situa historicamente na 
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década de 1960,4 para perguntar se a cultura ocidental de fato confere um 
novo status ao corpo, uma nova visão que supere a visão moderna, “na 
base da Educação Física”, criticada nas teorias pedagógicas retratadas 
anteriormente; 3) e o terceiro desafio, epistemológico, traz à tona a 
questão sobre a possibilidade de superar, por uma leitura crítica da 
sociedade (através do esclarecimento), “uma visão superficial, distorcida 
ou falsa da realidade”, despi-la de toda ideologia. 
 Essa “quase unanimidade” que ressalta Bracht (1999) em 
reconhecer que tomar o corporal/movimento como dotado de sentido e 
significado e que se manifesta nos termos que resumem essa nova “visão 
do objeto da EF” (“cultura corporal, cultura de movimento ou cultura 
corporal de movimento”) ganha uma certa independência histórica a 
partir do movimento renovador. Essa nova visão do objeto aparece com 
grande destaque em duas das propostas pedagógicas surgidas na década 
de 1990. Na proposta pedagógica crítico-superadora – materializada no 
livro “Metodologia do Ensino da Educação Física”, produzida pelo 
“Coletivo de Autores”, nome pelo qual a obra é mais conhecida – o objeto 
da EF aparece diretamente como “a expressão corporal como linguagem 
e como saber ou conhecimento”,5 traduzido no conceito de cultura 
corporal. Numa edição recente, de 2009, os autores componentes do 
“Coletivo” fizeram uma revisão (individual) do conteúdo publicado, no 
17º aniversário da obra. Dessas revisões, o tema mais recorrente foi o 
conceito de “cultura corporal”. De volta a 1992, ano de lançamento da 
obra, tomar a expressão corporal como linguagem/conhecimento 
significava trazer à tona “os significados ideais atribuídos socialmente” 
aos modelos socialmente elaborados de práticas corporais. Parte 

                                                           
4 A hipótese, levantada rapidamente pelo autor, é de que o “boom do corpo”, 
aparentemente inaugurador de uma nova visão de corpo – afinada com um pós-
modernismo, em que as vivências do corpo despidas de toda culpa e ancoradas 
em um “presentismo” e no “narcisismo” – pode, na verdade, ser tributária daquela 
visão moderna de corpo (“corpo-máquina”, “corpo ter”). É que se mantém a 
estrutura dualista de controle do corpo, agora por uma espécie de controle 
estimulação. Para Bracht (1999, p. 85), isso demonstra a magnitude do desafio 
para uma pedagogia crítica: é necessário sempre estar a par das “estruturas e os 
movimentos sociohistóricos mais amplos que são o alvo”. A ambição não é 
menor: trata-se de um “projeto alternativo de sociedade” que, portanto, deve ser 
“realizável”. 
5 Carmen Lúcia Soares, uma das integrantes do “Coletivo”, ratifica a atualidade 
do objeto que traduz as “relações entre Educação Física e arte”, porque afirma 
“um tipo de conhecimento que vai se expressar pelo corpo, pelo gesto” 
(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 176). 
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significativa dessa obra se atribui à compreensão de que a Educação 
Física era tributária do modelo capitalista de sociedade. O ponto comum 
entre o “heterogêneo” “Coletivo” se dava quanto à necessidade de 
conscientização sobre a constituição da materialidade (corpórea) como 
possibilidade de superação dos aspectos alienantes da sociedade 
capitalista; talvez pela afinidade dos participantes com a Pedagogia 
Histórico-crítica, como enunciado por Valter Bracht dezessete anos 
depois. As afinidades quanto à necessidade de mudança diante da função 
social e pedagógica desempenhada pela EF na escola acabaram por 
escamotear as discordâncias internas ao “Coletivo” e contribuíram para a 
univocidade na apresentação de um novo objeto6 – “a expressão corporal 
como linguagem materializada na cultura corporal” – que até hoje tem 
consonância em concursos públicos das redes de educação pública nas 
referências bibliográficas, em políticas engendradas pelos entes 
governamentais responsáveis pela educação escolar e, também, como 
objeto de grupos de estudos e pesquisas vinculados à área acadêmica EF, 
segundo a “Apresentação à 2ª edição” da obra em questão. Mas, as 
discordâncias quanto ao objeto da EF aparecem nas revisões individuais, 
realizadas quase duas décadas após o lançamento da primeira edição, e, 
apenas três dos autores apresentam críticas à questão. Micheli Escobar 
                                                           
6 A obra anuncia uma mudança paradigmática que seria o rompimento com o 
paradigma do “desenvolvimento da aptidão física” para um paradigma da 
“reflexão sobre a cultura corporal”. O que traz a EF até esse ponto é justamente 
o olhar crítico direcionado à sua própria história. No “paradigma da aptidão 
física” ela vê o que vinha sendo até essa “época que se fazia em nós [“Coletivo”] 
a disposição para mudanças” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 186). Em 
uma visão estrita, a EF era antes contribuinte dos interesses da classe dominante 
na sociedade capitalista que agora critica. Participava na adequação, produzindo 
o “homem forte e ágil” para disputar a livre concorrência capitalista, um corpo 
adaptado às necessidades do sistema – “[...] através da educação, adaptar o 
homem à sociedade, alienando-o de sua condição de sujeito histórico, capaz de 
interferir na transformação da mesma” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 
37). Desenvolver a aptidão física através de um programa de atividades corporais 
que lhe capacitem a atingir o seu máximo de rendimento físico era a missão 
prioritária da EF e o seu motivo de inserção na escola. Nesse sentido, destacam-
se: primeiro, a ginástica pelo seu caráter disciplinador e higienizador, a fim com 
as necessidades da sociedade moderna (com a centralidade do saber médico); e o 
esporte, porque possibilita a perspectiva do alto rendimento através da 
instrumentalização do corpo. Ao olhar para a sua história, a EF viu a sua vocação 
de conformar o comportamento pelo domínio do corpo, da natureza no homem; 
se viu à serviço de um sistema socioeconômico e dos modos de civilização 
capitalista. 
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recusa sobremaneira a ideia de “cultura do corpo”, o que entende ser a 
interpretação das políticas públicas sobre o conceito “cultura corporal” do 
“Coletivo de Autores”, porque trata-se de uma ideia que reproduziria a 
divisão do homem em domínios (mental, moral, emocional e psicomotor, 
controlado pela EF) favorecendo o antigo paradigma de controle da 
dimensão corporal. A autora entende que faltou uma “radicalização” e um 
“esclarecimento suficiente” do conceito. Recusa, enfaticamente, a ideia 
da “expressão corporal como linguagem” – também a concepção das 
práticas corporais como linguagem –, alegando ser um erro, porque não 
tinham ainda “o olhar e a base suficiente para fugir da coisa do corpo” e 
utilizavam o termo “corporal” porque remetia a algo familiar às pessoas. 
Um erro que atribui ainda à afinidade com o idealismo kantiano. Para a 
correção de tal erro sugere que a EF deveria ter uma atenção maior com 
a categoria da “atividade humana” e o conceito de trabalho do marxismo. 
Isso porque o ser humano não se movimenta, mas “age” e a singularidade 
da cultura corporal reside no fato de que o produto dessa ação não se 
materializa e nem se separa do ato de produção: há a produção e o 
consumo no próprio ato do movimento, o que denota que o homem lhe 
atribui um valor de uso singular. Nesse sentido, os objetivos da atividade 
não deveriam ser colocados de fora, pelo professor. Para a superação da 
“cultura de classes dominantes”, com novos códigos que venham a 
constituir uma “cultura popular progressista” seria preciso que a EF 
parasse de falsificar a ludicidade direcionando os “verdadeiros” objetivos 
do jogo, porque isso é controlar a ludicidade, que é a relação de 
sentido/significado que um faz em relação às suas atividades de trabalho. 
Por isso as práticas corporais não seriam linguagens, porque não realizam 
uma expressão para o exterior senão o consumo imediato do que é 
produzido. Celi Taffarel opõe àquela interpretação do objeto da EF 
restrições parecidas. Afirma que há a “necessidade de preencher lacunas 
explicativas” quanto ao conceito de cultura corporal. Entende que foram 
acusados de separar a cultura do seu processo de desenvolvimento, com 
o que procura corrigir com o pensamento marxista que já prevê as 
relações entre o particular e o todo: a cultura corporal não poderia então 
ser vista a partir do indivíduo e nem como representação, linguagem, pois 
isso excluiria a historicidade das relações desta parte da cultura, excluiria 
a “totalidade da espécie humana” e a luta de classes. Dito de outro modo, 
o homem produz e reproduz seus modos de vida (buscando a manutenção) 
a partir das atividades humanas e da cultura corporal. Nesse sentido, não 
seria possível abstrair das práticas corporais seus sentidos e significados, 
o seu “conteúdo histórico”, porque seria ignorar o status quo das relações 
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sociais que estabelecem essas atividades, a materialidade das relações de 
produção. 
 Carmem Lúcia Soares e Lino Castellani Filho não fizeram 
quaisquer restrições a configuração do objeto com a qual acordaram 
naquela época. Ela entende que a proposta consistia em partir da cultura 
corporal para a compreensão das relações sociais nas quais os alunos 
estavam inseridos, uma combinação de papéis de praticante e de 
“espectador crítico”. Destaca o ineditismo de considerar o conhecimento 
específico da EF que se expressa pelo corpo e pelo gesto e é a única a 
destacar que tomar a “expressão corporal como linguagem” é uma 
“definição impecável” porque isso traduz a pluralidade de linguagens 
com que lida a EF. Ambos os autores destacam bastante a relevância desta 
configuração do objeto para o momento histórico em que se inscreve o 
“Coletivo de Autores”, uma vez que era necessário romper com o 
paradigma da aptidão física pela função que se desempenhava na escola 
e na sociedade com a contribuição à reprodução social. Para além do 
domínio psicomotor do corpo a EF precisava dar vazão ao conhecimento 
a ser ensinado “de uma perspectiva das ciências humanas, da educação e 
da arte”. Ambos concordam com a necessidade de ruptura com o 
paradigma de leitura das ciências naturais e a criação de uma outra 
possibilidade de leitura aproximada às ciências humanas e sociais. Ou 
seja, as práticas corporais já tinham sentidos e significados que 
precisariam ser desvelados. Deixam, portanto, intocado o incômodo da 
EF constituir um discurso sobre as práticas corporais. 
 Valter Bracht considera a questão como um avanço: “[...] 
considero um avanço [...] o desenvolvimento, talvez ainda de forma 
insuficiente [...] da concepção do nosso objeto da Educação Física, do 
conteúdo, a partir do conceito de cultura” (COLETIVO DE AUTORES, 
2012, p. 145). E como crítica levanta, a partir de outros autores, as 
questões quanto às reais possibilidades de um “aprendizado crítico do 
movimento” ir além do discurso crítico sobre o mesmo. Refere-se, 
sobretudo, à possibilidade do movimento (corporal) não ser subsumido a 
um estágio superior da consciência. Nesse sentido, ele entende que essa 
pode ser uma dificuldade enfrentada pela obra devido à grande referência 
de que faz uso: “Talvez, a própria Pedagogia Histórico-crítica contenha 
uma limitação nesse sentido, já que privilegia o conhecimento científico 
de caráter conceitual” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 153). 
Enfatizando o contexto histórico fica mais latente que a necessidade a que 
se respondia era atrelada diretamente às discussões da Pedagogia 
Histórico-crítica – era uma resposta à necessidade de relevância 
pedagógica dentro de um projeto de sociedade específico – e que se 
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intencionava desvelar o caráter ideológico das práticas corporais, 
cessando a contribuição com a reprodução social por problematizar os 
usos que eram feitos do corpo. Fica claro, também, o problema de 
materializar essa configuração do objeto da EF para além dos discursos 
das ciências sociais e humanas. Esse foi o principal questionamento 
erigido no campo (não só ao “Coletivo de Autores”) quanto à tomar o 
corporal/movimento como dotado de sentido/significado e ao conceito de 
“cultura corporal”/“cultura de movimento”/“cultura corporal de 
movimento”.7 
 É o que Betti (2007) chama de “limite da resposta culturalista”. 
Este autor entende que as respostas culturalistas “[...] consolidaram a 
ruptura entre natureza e cultura, oriunda das Ciências Humanas (e em 
parte da Filosofia), no interior da Educação Física” (BETTI, 2007, p. 
207). A ruptura a que Betti se refere trata sobretudo da ambiguidade 
característica da EF que ele reconhece no saber veiculado pelos 
profissionais da área. Toma o movimentar-se como construtor de cultura, 
mas também possibilitado por ela; reconhece a ambiguidade do saber 
veiculado pela EF (saber fazer e saber sobre o fazer), mas ressalta que o 
“saber orgânico” não pode ser alcançado pelo “puro pensamento”, pois 
não se esgota no discurso sobre o movimento. Por isso, advoga que o 
papel da EF “[...]seria auxiliar na mediação simbólica desse saber 

                                                           
7 No verbete “cultura corporal de movimento” do Dicionário Crítico da Educação 
Física (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2005), escrito por Santiago Pich, 
ressalta-se também que se trata do “conceito de maior consenso na área”, que 
redefiniu o objeto da EF, apesar dos problemas aqui retratados. Destaca a ruptura 
com a “visão biologicista-mecanicista do corpo e movimento” que era 
hegemônica na EF e o fato de o conceito de “cultura corporal de movimento” vir 
a representar a “dimensão histórico-social e cultural do corpo e movimento” 
(PICH, 2005, p. 109). Trata-se de uma ideia que nutre-se do contexto teórico das 
ciências sociais e humanas das décadas 1960 e 1970, quando o corpo passa a ser 
entendido como “lócus de inserção do homem na cultura”. O que queremos 
destacar é que, apesar da importância atribuída no próprio verbete de “reconciliar 
o corpo e o movimento com a simbologia que neles comunica o homem com o 
seu mundo” (p. 111) – retirando o caráter de neutralidade do trato puramente 
técnico-cientifico do corpo e dotando-o de intencionalidade pedagógica e política 
–, o problema maior é a falta de “trabalhos que discutam as fontes 
epistemológicas do conceito em questão [cultura corporal de movimento]” (p. 
110). Porque se o conceito de cultura pode ter uma pluralidade de significados 
dependendo da matriz epistemológica, como destaca o autor, assim também 
acontece com o corpo, uma vez que em cada registro deve se encontrar uma forma 
de conceber as relações significativas entre corpo, movimento e cultura. 
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orgânico para a consciência do sujeito que se movimenta, por intermédio 
da língua e outros signos não-verbais, levando-o à autonomia no usufruto 
da cultura corporal de movimento” (BETTI, 2007, p. 208). A mediação 
simbólica do saber orgânico – com o auxílio da Semiótica, nesse caso – é 
o que propõe em face ao limite da resposta culturalista, que é o risco de 
se tornar um discurso sobre o movimento. Ao ignorar a ambiguidade da 
EF, a resposta culturalista desconsidera, também, os modos de 
funcionamento da cultura, por exemplo, como ela se renova. Betti (2007) 
questiona que estatuto de linguagem é atribuído pela resposta culturalista 
às práticas corporais. O autor pergunta: qual é mesmo a relação entre 
“corpo/motricidade” e cultura? Entende que se atribui à cultura um status 
de causa das manifestações corporais, não se refletindo sobre os processos 
de significação que se dão nas práticas.  
 É possível dizer que, no campo da EF, há um prosseguimento e 
atualização deste debate onde esta questão específica é levada adiante. O 
que estamos dizendo é que, independente das razões históricas que 
embasam as propostas pedagógicas, parte do campo continua procurando 
fundamentar filosoficamente o corpo e o movimento como linguagem. Há 
uma reconfiguração da narrativa encontrada nas propostas pedagógicas 
progressistas, de onde se destaca a questão do objeto – “expressão 
corporal como linguagem” e “cultura corporal” – relacionada diretamente 
ao discurso ideológico de matriz capitalista estruturado nas práticas 
corporais. Ou seja, no caso específico do “Coletivo de Autores” implicava 
saber se a consciência do caráter histórico das práticas, que significa 
identificar os sentidos históricos e sociais de tais práticas, levaria a um 
estágio superior em que novas práticas surgiriam mais alinhavadas com o 
interesse das classes operárias. O salto – no qual se destaca a participação 
de Betti e Bracht – está em radicalizar o argumento: o corporal não mais 
seria objeto de domínio, mas motriz de um saber específico, teria potência 
de linguagem.8 Se naquele contexto era muito mais latente a necessidade 
de encontrar uma especificidade pedagógica que não fosse tributária da 
reprodução social e manutenção do status quo, essa importância se dilui 
contemporaneamente no interior do campo (talvez por uma 
reconfiguração das afinidades políticas) e se transforma, mantendo a 

                                                           
8 Parece haver uma espécie de hiato entre a forma marxista de compreensão da 
relação matéria e cultura, na qual – e os estudos que aqui abordamos destacam 
isto – identifica-se uma primazia do conhecimento científico e verbal e da 
consciência e as tentativas de fundamentar filosoficamente o corporal como 
potência de linguagem. 
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configuração do objeto da EF a partir de sua caracterização cultural. 
Vejamos a reconfiguração da narrativa em trabalhos mais atuais. 
 Como ressaltamos anteriormente, em outro contexto histórico se 
destacava, principalmente, a preocupação quanto a função político-social 
do profissional de EF na sociedade brasileira, mesmo na discussão sobre 
o objeto da EF “cultura corporal de movimento” (BETTI, 1996; 
LOVISOLO, 1995; BRACHT, 1999). Como um movimento de parte do 
campo da EF, há uma especialização da discussão sobre o objeto com a 
utilização de outros termos. O aspecto cultural do movimento e do corpo 
humano que naquele contexto era a descoberta que as práticas corporais 
também veiculam discursos no domínio projetado para o âmbito corporal 
– persuasão pelos sentidos – estruturando os modos de vida da população, 
a relação entre discurso e corpo é reequacionada. Depois de Mauro Betti 
destacar o limite da resposta culturalista (principalmente nas propostas 
pedagógicas progressistas do campo), algumas pesquisas passam a se 
dedicar a questão sobre o que pode o corpo enquanto produção de cultura 
quando antes se destacava o domínio da cultura sobre o corpo. Nessa 
reconfiguração da narrativa passa a se destacar, com mais ênfase, a 
afinidade do discurso das ciências naturais com a necessidade de regular 
a vida da população como um recurso governamental (biopolítica). Trata-
se de um discurso hegemônico que estabelece os modos corretos de “uso” 
do corpo, o que estabelece o corpo como produto da cultura e da 
linguagem, aspecto do qual não escapa a resposta culturalista na tentativa 
de reformular o objeto da EF. Assim, tanto no discurso das ciências 
naturais (muitas vezes associado à episteme científica e à modernidade) 
quanto na resposta culturalista, o corpo é colocado como objeto de ação, 
condição que é problematizada. A atualidade da discussão não se contenta 
com esse estatuto ontológico a que o corpo é relegado e com o caráter 
normativo do domínio científico sobre o corpo.9 A preocupação com a 
produção da falsa consciência pelas práticas corporais é diminuída nessa 
nova abordagem em vista das ações próprias do corpo nas relações 
humanas. Como a ciência moderna tinha uma pretensão metafísica10 
ancorada no projeto político de dominação da realidade física e social, o 
projeto educacional correspondente torna-se uma adequação do corpo 

                                                           
9 Esta crítica dá conta de que as ciências naturais são espaços privilegiados de 
produção de discurso sobre o objeto corpo de onde se destaca que há um aspecto 
moralizante em que o “dever ser” está inscrito na própria natureza. 
10 Pretensão encontrada tanto na ciência como na filosofia de que a palavra e a 
coisa coincidam “sem fissuras”. Nesse contexto, conhecimento é domínio da 
natureza. 
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inadequado, objeto do poder. Tal projeto educacional moderno se sustenta 
na cisão entre corpo e mente, razão e cultura, sujeito e objeto: o que se 
desdobra em um problema epistemológico. Esse é o traço que mais nos 
interessa, há a expectativa de mudar o status dessa cisão para caracterizar 
o corpo como possibilidade de conhecimento, romper com a “linguagem 
oficial do corpo” que o transforma em dispositivo político, retirá-lo da 
condição de simples materialidade. Se a linguagem oficial é relativizada 
com a contextualização histórica de seus processos de submeter o corpo 
às “formas de vida universalmente válidas”, aposta-se na capacidade 
corporal de estabelecer outras formas de vida (PICH; PITHAN; 
FENSTERSEIFER, 2015). A virada linguística é tida como marco que 
permite pensar uma linguagem específica do corpo e do movimento 
humano; isso porque justamente o que é chamado de “linguagem oficial” 
é apoiado em pressupostos metafísicos, aquilo que possibilita a 
administração do que é vivente. 
 À parte das referências filosóficas (principalmente) específicas 
de cada trabalho, investigar o potencial linguístico do corpo e movimento 
humano significa problematizar a natureza como “objeto de ação” 
elevando-a a outro status, o que implica uma crítica ao modelo de 
conhecimento das ciências naturais e o seu caráter metafísico, quebrando 
com a cisão moderna e a hierarquia entre as linguagens no sentido de 
entender o que pode o corpo nas relações sociais (BRACHT, 2012; 
BETTI; GOMES-DA-SILVA; GOMES-DA-SILVA, 2013; PICH; 
FENSTERSEIFER, 2012; PICH; PITAN; FENSTERSEIFER, 2015; 
CORREIA, 2017; COSTA, 2014).11 A influência da virada linguística se 
dá, principalmente, na crítica à tendência de busca pela correspondência 
entre conceito e fenômeno, entre linguagem e ser, que estrutura o domínio 
do corpo com o apoio do saber científico. Um modelo de conhecimento 
que se mostra falso, um exemplo de “linguagem instrumental” que 
objetiva a reificação do ente. Uma linguagem do corpo se opõe a uma 
“linguagem oficial do corpo” (PICH; PITHAN; FENSTERSEIFER, 
2015; PICH; FENSTERSEIFER, 2012). Esses últimos autores citados 
recorrem a filosofia da linguagem de Benjamin (e a filosofia de 
Agamben) para caracterizar que “produção de sujeitos” estruturada por 
essa “linguagem oficial” – que possibilita o governo dos viventes porque 

                                                           
11 Destacamos também nossos últimos trabalhos (ALMEIDA; BRACHT; 
GHIDETTI, 2013; GHIDETTI; ALMEIDA; BRACHT, 2014) que questionam a 
relação entre corpo e linguagem no uso da fenomenologia no campo da EF 
brasileira. Incluímo-nos, portanto, nesta vertente do campo que estamos 
caracterizando. 
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produz, captura e tutela os mesmos pela “instituição dos modos corretos 
e necessários de se mover o corpo” – que é um dispositivo que orienta e 
controla condutas, pode apontar o caminho do potencial linguístico do 
corpo/movimento. Isso porque a linguagem também pode funcionar como 
espaço de desativação de dispositivos se observada sua dimensão 
instituinte. Essa “linguagem oficial” institui formas de vida que colocam 
a necessidade de adequação a uma forma que baliza o dever ser. Seria 
necessário não tomar a linguagem como o fundamento da experiência, de 
onde o gesto não deve ser enquadrado por ter potencial de vir-a-ser. Essa 
potência de linguagem deve ser conservada enquanto tal, porque não se 
esgota no ato; como um instrumento musical, que ao ser tocado não 
diminui a potência de tocar, amplifica. Movimento e pensamento seriam 
assim uma dimensão de não-separação entre vida e forma. Nesse sentido, 
as práticas corporais seriam formas estandardizadas de movimento que 
não favoreceriam a potência de se-movimentar. Então, faltaria apenas 
fundamentar essa linguagem do corpo e do movimento que vêm renovar 
as possibilidades de expressão. 
 O campo reage ao que pode ter sido uma excessiva valorização 
da dimensão cultural do corpo: “Ou seja, o corpo estaria impregnado de 
tal forma pela cultura que o acesso a ele só se daria por meio da 
linguagem” (COSTA, 2014). No limite, é assumir que a dimensão 
corporal seria como um resultado dos discursos socio-historicamente 
situados sobre o corpo. Trata-se de uma espécie de “construtivismo 
radical do corpo” (ORTEGA, 2010). Francisco Ortega entende que a 
posição construtivista perde aquilo que, no corpo, escapa ao discurso. A 
busca do que no corpo escapa ao discurso é onde se situam esses novos 
trabalhos, que procuram um novo estatuto ontológico. A participação do 
corpo na subjetividade pelos seus próprios processos: eis a chave que 
modifica os discursos. A linguagem é tomada como atividade encarnada, 
questionando-se a hierarquia que coloca a linguagem discursiva como 
primordial (primazia do conceito). O ser humano como ser espiritual não 
se expressaria através da linguagem senão que só dispõe da linguagem 
para mediar a realidade, é um ser de linguagem. Nesse sentido, nunca há 
a expressão completa do ser: a queda é irreversível e sem coincidência 
entre palavra e coisa; há sempre o vir-a-ser. Elevar a “linguagem das 
coisas” à redenção numa “reaproximação não dominadora com a 
natureza” (PICH; FENSTERSEIFER, 2012, p. 32). Seria diluir a 
hierarquia entre o sensível e o inteligível, entre o aparecer e o ser. Nesse 
caso específico, os autores questionam a hierarquia entre as linguagens. 
Se não há linguagem autossuficiente e esgotamento do ser pela 
linguagem, a linguagem do corpo e do movimento teriam sua relevância 
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em face a primazia do saber conceitual na escola. Na medida em que a 
linguagem tem limites quanto à estruturação do poder na relação entre 
palavra e coisa, o corpo aparece não mais sob uma “valoração negativa” 
– como algo a ser adequado, elemento perturbador – mas como uma outra 
linguagem dotada de possibilidade de verdade. Questiona-se a relação 
necessária entre homem e mundo com a esperança de que o corporal possa 
descobrir-se na potência de instituir outras formas de significar as coisas. 
 O presente trabalho parte desse mesmo contexto, como dissemos 
anteriormente – principalmente se consideramos outros trabalhos que 
realizamos – mas procura testar outra via de problematização da questão. 
Nos colocamos a mesma questão que aparece no campo da EF – sobre a 
possibilidade de conceber o corpo e o movimento como linguagem e 
relação de conhecimento – o que pode levantar no leitor a dúvida sobre a 
justificativa por mais um estudo que enfoca essa questão. A princípio, 
bastaria dizer que o que fazemos aqui ainda não foi proposto: testar a 
questão a partir da Teoria Estética de Adorno (TE), explorando na história 
da disciplina filosófica Estética o conjunto de questões debatidas quanto 
a conceber o sensível como possibilidade de conhecimento. Mas, o que 
estamos propondo como questão vai além de dar outro status linguístico 
(ou ontológico?) ao corporal e ao movimento. Entendemos que, na 
história da arte,12 ao contrário da produção de outras linguagens que 

                                                           
12 Não são poucos os estudos no campo da EF que, quando apontam a 
possibilidade de tomar o corpo/movimento como linguagem traçam um paralelo 
com a arte, apontando a necessidade de incursão no debate filosófico da Estética 
(BRACHT, 1999; BRACHT, 2012; PICH; FENSTERSEIFER, 2012; PICH; 
PITHAN; FENSTERSEIFER, 2015; EUSSE; BRACHT; ALMEIDA, 2016). A 
noção corrente é de que a ciência tradicional separa dos seus cânones 
epistemológicos, o ético e o estético. Nesse sentido, antes da configuração mais 
contemporânea de estudos no campo da EF sobre o assunto, a questão era 
entender que estatuto epistemológico teria uma forma de conhecimento não-
discursiva. Por isso se apontava para a Estética como possibilidade de debate 
desta questão. Destaca-se a comparação do movimento com a arte a partir daquilo 
que a arte tem de possibilidade linguística, a sugestão de outros modos de vida 
possíveis. Bracht (2012) apresenta um estudo mais minucioso quanto à inserção 
na discussão da Estética porque vai diretamente a estudos propriamente da 
disciplina filosófica e da arte (suas principais referências são Adorno e Gadamer) 
para analisar se o movimento humano pode ser caracterizado como uma 
experiência estética porque esta constitui uma outra forma de conhecer. Conclui 
que a EF poderia participar no projeto da “[...] formação integral, superando a 
unilateralidade da predominante formação racional de cunho cognitivista” 
(BRACHT, 2012, p. 44). E, especificamente, que a EF deve superar o “dilema 
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venham quebrar com a relação de hierarquia e univocidade da cisão 
sujeito e objeto, as obras produzem a tensão em relação aos modos de ser, 
à linguagem discursiva e formal.  
 Portanto, destaca-se mais uma semelhança e tensão em relação à 
linguagem do que uma relação de paridade. Nosso objetivo é propor um 
outro caminho de leitura da questão, localizando e colocando perguntas a 
algumas soluções estabelecidas provisoriamente no campo da EF: onde 
se entende que o corporal funciona como uma espécie de pré-signo em 
vista da linguagem codificada (podendo assim fazer parte da 
“engrenagem”) entendemos que é preciso pensar na tão intricada relação 
todo-partes que teve grande ênfase na arte moderna (pensando 
especificamente em Adorno, o trabalho conceitual sobre a questão da 
dissonância é de grande importância para discutir a relação de sentido da 
arte e crítica social); onde se vislumbra uma possível ruptura da hierarquia 
entre linguagem verbal e outros tipo de linguagem – processo que 
interrompe o relegar a matéria a posição de mero ente e a entificação da 
realidade pela episteme científica – entendemos que a questão da dialética 
autonomia-heteronomia13 pela qual Adorno coloca questões à arte 
moderna pode servir como motivo de reflexão devido a possibilidade de 
perda da potência de crítica social (que entende ser a função da arte), o 

                                                           
culturalista” (de evitar concluir-se em um discurso sobre o movimento) e 
considerar em sua prática pedagógica “aquilo que não é dizível no se-
movimentar”. Para isso, o autor considera o problema de “[...] que a função da 
escola solicita uma sistematização das experiências”, o que implica o controle das 
experiências. O autor ressalta a importância da compreensão conceitual do 
conhecimento propiciado pelo movimento mas, entendemos que falta neste 
estudo a resposta à questão colocada pelo mesmo páginas atrás, a especificidade 
da experiência estética (da EF) considerando sua ambiguidade. Bracht (2012, p. 
46, grifo nosso) havia perguntado: “Seria possível avançar um passo e considerar 
[...] na prática pedagógica exatamente aquilo que na experiência do movimentar-
se não é dizível, não traduzível em palavras para servir de conteúdo para o 
diálogo pedagógico?”. O autor sinaliza que TE de Adorno pode sinalizar algumas 
respostas e faz uma incursão na obra neste estudo. 
13 Adorno entende haver um problema na questão da autonomia da arte 
contemporânea (à TE). Autonomia, que antes era relativo à ideia de humanidade, 
sofreu abalos no contemporâneo. O que tem a ver obviamente com toda a crítica 
à razão na obra do autor e o problema da autojustificação do homem em seus 
modos de conhecer a realidade. Adorno entende que a afirmação da liberdade do 
homem continua (o projeto de civilização), mas em um entorno que não é livre, 
a sociedade. Nesse sentido, fica difícil pensar em uma linguagem artística 
autônoma neste registro. 
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que importaria também para a EF, preocupada (em outro contexto?)  com 
a “reprodução social” e, mais atualmente, com o interesse político no 
domínio do corpo; onde se entende existir uma solução para a dicotomia 
(cisão) corpo e mente entendemos que há a necessidade de pensar que, 
analogamente, na Estética não há essa resolução de que a arte desvela uma 
outra face do ser senão que produz aparência, uma marca de que a 
expressão da arte não é estruturante, mas uma “promessa” de 
reconciliação que não se cumpre – tal é o conceito de utopia da arte – 
mantendo a dialética sujeito-objeto que faz parte da história da 
civilização. A escolha por Adorno se dá nesse momento porque, na 
“reabilitação do sensível” (JIMENEZ, 1999) da Estética, o sensível é 
visto como possibilidade de conhecimento, porque a história da arte 
mostra as restrições à superação positiva dos problemas da racionalidade 
moderna. Não há processo de significação,14 mas desconstrução. Na 

                                                           
14 No texto “Música, lenguaje y su relación en la composición actual”, por 
exemplo, Adorno (2006) defende o argumento que a música não é diretamente 
linguagem, seria um erro caracterizá-la assim. No movimento dialético, Adorno 
explora as razões que o motivam dizer que a música não é linguagem, mas que se 
assemelha a ela: a) o que se diz na música não fica ali exposto e demonstrado, 
pois a música (e a arte) não constitui um sistema de signos; b) os “conceitos 
musicais”, muitas vezes comparados a conceitos primitivos, têm força na sua 
própria existência e não em algo que os mesmos denotam – ou seja, nega para a 
música a operação denotativa da linguagem significativa; c) a linguagem “da 
música” não é intencional e nem significativa, porque não há univocidade no 
modo de se referir aos conteúdos; d) interpretar uma linguagem significa entender 
uma linguagem enquanto que interpretar uma música significa fazer música. 
Expressar-se “corretamente” em música é o mesmo que imitar e não decifrar; e) 
música não é cognição como ciência e filosofia, pois os elementos que nela levam 
a uma relação de conhecimento não permitem o estabelecimento de um juízo; f) 
a diferença entre música e linguagem não é referente aos elementos individuais 
que remetem às especificidades da música, mas é relativa à tendência expressiva 
de cada uma: a linguagem significativa buscava o absoluto, mas só conseguia 
mediá-lo pelo particular; na música, a expressão do que seria o “absoluto” é 
enigmática; g) a música é semelhante a linguagem porque ambas estão 
condenadas à mediação infinita, não expressam diretamente o ser. No entanto, a 
mediação na música é ligeiramente distinta: na mediação da linguagem 
significativa os significados remetem uns aos outros enquanto na música só o 
contexto salva o significado no movimento de mediação (não se trata de contexto 
de sentido, senão que referência ao sensível e às lembranças); h) a música não faz 
simbolismo, se remete ao conteúdo como aquilo que é recordado, o sem-sentido. 
Portanto, não abarca o conteúdo externamente; i) a música oscila dentro de uma 
ambiguidade: não é nem ser-em-si e nem ser-para-o-sujeito. Não constitui-se nela 
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sequência, justificamos a escolha por TE15 com a reconstrução do 
problema já na perspectiva da estética. 
 
Sobre o desenvolvimento da questão em TE de Adorno 
 
 TE discute, entre outras coisas, a relação entre conhecimento e 
sensibilidade pela arte. A distância entre as expressões “pensar com os 
ouvidos” [mit den Ohren denken] e “figuras sonoras” dá a ideia da 
problematicidade da relação corpo-conhecimento que nos propomos a 
recorrer neste estudo: “Si Pensando con las orejas tenía que definir la 
                                                           
uma operação em que o todo abarque por completo o particular, sujeito e objeto 
se misturam em sua expressão; j) a semelhança da música com a linguagem se 
encontra no contexto de interpretação e configuração do material. Nesse sentido, 
só há semelhança – e isso é uma contribuição da experiência da dissonância – 
porque a expressão na música não favorece o estabelecimento do idioma. A 
dissonância produziu cesuras no idioma; k) na tentativa de se fazer da música 
uma linguagem autônoma, buscou-se alcançar – na anulação do sujeito e no 
reiniciar da “estaca zero” a relação com o material – a “pura natureza” por uma 
música matematicamente estruturada e o resultado foi o “puramente feito”; l) a 
música matematicamente estruturada era a tentativa de anular a semelhança da 
mesma com a linguagem cujo fracasso atesta a própria semelhança e, de quebra, 
a diferença: a música é semelhante e diferente a linguagem, porque é remedo (não 
pode dizer o que intenciona dizer, só pode remedar); m) só porque a música foi 
uma vez linguagem é que consegue transcender sua semelhança com a 
linguagem. O erro do romantismo e da “ontologia musical” foi tentar 
fundamentar a relação direta entre linguagem e ser, música e ser. 
15 A nossa escolha se justifica pela relativa afinidade com os temas do debate da 
EF. Ela atende a necessidade de uma certa prioridade do corpo (dominado) nas 
relações de conhecimento ou ao que o próprio Adorno denominaria “primazia do 
objeto”. No entanto, e isso faz parte do nosso problema de pesquisa, ressaltamos 
que um risco se apresenta daí: ao passo que se destaca o papel do objeto e do 
corporal nos limites do esclarecimento, é necessário que a negatividade da arte 
não seja absolutizada, o que apresentaria o risco do relativismo, perda do 
potencial crítico e até de um essencialismo. Chiarello (2006) entende que Adorno 
problematiza também a pura negatividade estética: “Pois a negatividade da 
dialética adorniana se deve, antes de tudo, ao momento corporal, de prazer e de 
dor, que jaz esquecido em toda figuração espiritual. Sua força ela extrai, em 
última instância, dos vestígios sensíveis persistentes em toda forma de 
conhecimento racional” (CHIARELLO, 2006, p. 215). O que está aqui 
referendado é a impossibilidade de se ignorar a dor como o primeiro sinal de 
contradição; referenda-se aqui “o imperativo de exprimir, contra Wittgenstein, o 
que não se pode falar, este imperativo cuja negatividade provém de algo que não 
pode calar” (idem). A tensão espiritual-sensível aqui é mantida.  
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percepción sensible como al mismo tiempo intelectual, las Figuras 
sonoras son las huellas que lo sensible, las ondas sonoras, dejan en otro 
medio, la consciencia reflexiva” (ADORNO, 2003b, p. 317). “Pensar com 
os ouvidos” é, em um primeiro momento, mais eloquente para o que 
buscamos fazer aqui; mas isso não muda o fato de que Adorno busca na 
arte as figuras sonoras, seu conteúdo de verdade [Wahrheitsgehalt]. Dito 
de outra forma, Adorno entende que a arte pode proporcionar uma 
experiência de conhecimento através de seu trabalho sobre a 
sensibilidade. Ressaltamos que a perspectiva da qual partimos é aquela de 
que a história das ideias da disciplina filosófica Estética e as suas relações 
com a instituição arte colocam também a possibilidade de “reabilitação 
do sensível” para o âmbito do conhecimento. Essa história, que se 
confunde também com a história da modernidade, dispõe também os 
perigos de uma superação positiva (expectativa de cessar a cisão, romper 
hierarquias, habilitando o dominado a um outro estágio) das aporias da 
razão (instrumental) que envolvem sobretudo as suas ligações 
injustificáveis com o poder na estruturação dos dispositivos de poder. 
Esse investimento sobre o sensível por parte da arte, quando se trata da 
crítica social e do conteúdo de verdade, para que apresente o seu potencial 
de conhecimento é preciso ressaltar que não se estabelece um outro status 
epistemológico. Adorno evita a solução de tornar a experiência estética 
absoluta, sustentando a tensão entre a mesma e as outras instâncias 
racionais. Há um problema na “reintegração da experiência estética”: 
reduzir a experiência estética a uma compreensão, por identificação, que 
recai na aposta pela complementariedade entre o estético e o não-estético 
(a arte já teria feito esse protesto contra a estética hermenêutica). Nesse 
sentido, a autonomia da negatividade estética não se combinaria muito 
bem com a expectativa de reintegração na expressão da realidade. Para 
Adorno, se, por um lado, a negatividade não pode ser facilmente integrada 
no discurso (mantendo-se sua autonomia), por outro lado, a mimese 
artística por si só apresenta um problema importante, se constitui em 
“reconciliação ilusória” e em “promessa fraudada de felicidade” (o que 
coloca a importância de entender seu caráter de finitude, verdade, mais 
do que seu caráter criador). Nesse contexto teórico é latente que o “espaço 
encantatório de beleza e reconciliação” (CHIARELLO, 2006, p. 211), 
próprio da arte, vem com a culpa pelas falsas promessas e o “desejo 
paradoxal de expiação” dessa culpa, com o “regresso ao silêncio”. Aqui, 
o estético não pode ser soberano por si só, Adorno denuncia uma 
antinomia entre aparência e expressão (na obra) que não se dissolve 
facilmente. 
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 Zamora (2008, p. 149) atenta-se para algo importante: a estética 
de Adorno se volta para as ruínas do real como “escritura cifrada carente 
de sentido” e diz que a necessidade que se coloca é a de que, para 
interpretar essas ruínas, “é necessário negar a identidade do sujeito e 
objeto”. Essa necessidade não se traduz na pura vontade de autonomia do 
estético, mas se dá porque “nem o mundo dos objetos é comensurável 
com o sujeito e sua interioridade, nem possui um sentido objetivo 
transcendente para a consciência” (ZAMORA, 2008, p. 149). Abdica, 
pois, a perspectiva de atingir a totalidade. A noção de mônada serve, 
justamente, para atingir a totalidade em sua face mais antagônica com o 
particular.  Por sua vez, a ideia de história natural em Adorno abrangeria 
a ideia de que “o que se apresenta como natureza é, na realidade, fruto de 
um devir, que sua rigidez e falta de sentido são resultados de um processo 
histórico” (ZAMORA, 2008, p. 153). O mundo social da convenção seria 
isto, um mundo alienado e opaco ao conhecimento, que acabara perdendo 
o seu sentido. Tanto o que é tido como natureza tem velada uma formação 
histórica, quanto o que se apresenta logicamente como história, tem uma 
naturalização implícita. Ao invés de se tratar de uma filosofia negativa da 
história, entende a história a partir de um conceito que procura nas ruínas 
o caráter processual do que se apresenta como inflexível e rígido, 
mantendo-se na imagem histórica o seu caráter dialético. Não se trata de 
interpretar a história como decadência, se trata, pois, de conceber o 
progresso como negado e confirmado ao mesmo tempo.  Adorno trata do 
risco de integração do “conhecimento estético”. O objetivo, o corporal, 
teria sentido transcendente mesmo independente da consciência? 
 Para pensar a relação entre conhecimento e sensibilidade a partir 
da Teoria Estética de Adorno focalizamos em três pontos de sua obra: 1) 
em “Interesse pelo corpo”, aforisma que compõe Dialética do 
Esclarecimento (DE), Adorno e Horkheimer colocam aquele que constitui 
o primeiro argumento para nós, nesse momento. A história do corpo é a 
história da dominação da natureza, de onde não se pode escamotear o 
trabalho do espírito: 
 

Não se pode mais reconverter o corpo físico 
[Körper] no corpo vivo [Leib]. Ele permanece um 
cadáver, por mais exercitado que seja. A 
transformação em algo de morto, que se anuncia 
em seu nome, foi uma parte desse processo perene 
que transformava a natureza em matéria e material. 
As obras da civilização são o produto da 
sublimação, desse amor-ódio adquirido pelo corpo 
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e pela terra, dos quais a dominação arrancou todos 
os homens (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 
193). 

 
 Tal cisão sujeito-objeto aparece como um processo irreversível: 
“A hostilidade dos escravizados à vida é uma força inexaurível da esfera 
noturna da história” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 193). Essa é 
uma conclusão da qual vem fazer parte o estudo estético de Adorno – em 
TE – sobre o belo (natural e histórico), quando só aí é possível manter o 
momento mimético da arte16 (semelhante a esse momento da liberdade do 
corpo, reclamada no campo da EF), o que fica do conceito de belo natural, 
em dialética com o desvelamento da historicidade da própria categoria do 
Belo, a partir do formalismo do fazer artístico. Ao passo que a natureza 
foi convertida em material, a relevância de tomar o texto de TE como o 
mote principal deste estudo se deve ao fato de o último trabalho de 
Adorno ser uma reflexão sobre como a arte pode lidar com o material, 
pelo exame dialético entre as principais categorias da estética (citamos, 
por exemplo, o movimento crítico entre aparência e expressão). Podemos 
ver essa discussão em TE se focamos na relação entre arte e sociedade; a 
arte também parte de uma condição de heteronomia, também é um 
produto do trabalho social: 
 

Mesmo a obra de arte mais sublime adota uma 
posição determinada em relação à realidade 
empírica, ao mesmo tempo que se subtrai ao seu 
sortilégio, não de uma vez por todas, mas sempre 
concretamente e de modo inconscientemente 
polémico contra a sua situação a respeito do 
momento histórico. Que as obras de arte, como 
mónadas sem janelas, “representem” o que elas 
próprias não são, só se pode compreender pelo 
facto de que a sua dinâmica própria, a sua 
historicidade imanente enquanto dialéctica da 
natureza e do domínio da natureza não é da mesma 

                                                           
16 Jeanne Marie Gagnebin retoma a crítica de Adorno ao conceito de mimesis: 
“Aqui, na última página de Teoria Estética, esse arrepio mimético originário 
reaparece, mas sob sua figura reconciliada: é o tremor do sujeito perante a 
beleza; essa febre sagrada que, no Fedro de Platão, aqui também citado por 
Adorno, apodera-se do amante quando vê o amado, pois este se lembra da visão 
da divindade. Ali, diz Adorno, o sujeito se deixa atingir, afetar pelo objeto, mas 
esse toque recíproco não produz feridas; o sujeito não apaga nem submete o outro 
a si mesmo num gesto prepotente (GAGNEBIN, 1997, p. 104, grifo nosso). 
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essência que a dialéctica exterior, mas se lhe 
assemelha em si, sem a imitar. A força produtiva 
estética é a mesma que a do trabalho útil e possui 
em si a mesma teleologia; e o que se deve chamar 
a relação de produção estética, tudo aquilo em que 
a força produtiva se encontra inserida e em que se 
exerce, são sedimentos ou moldagens da força 
social (ADORNO, 2013, p. 16, grifo nosso). 

 
 Tal seria a condição ambígua da arte – parecida com a do corpo 
– de ser ao mesmo tempo autônoma e também fato social. A arte toma 
posição quanto ao status quo de dominação da natureza, reequaciona o 
domínio material;17 No curso de Estética ministrado por Adorno 
(ADORNO, 2013b), as aulas 6 e 8 são fundamentais para a compreensão 
deste tema: a) a arte participa no processo de domínio da natureza quando 
pode protestar contra o mesmo. Por uma questão lógica, só é possível dar 
voz ao oprimido na natureza uma vez superada a heteronomia em relação 
a natureza, daí a noção de material; b) quando discute que as “formas 
desnudas” das artes plásticas antigas – onde não se observa repressão ou 
mutilação18 –,  um tema da polis ateniense clássica, retratavam um pouco 
a condição de cidadania naquele contexto e era quase um protesto contra 
“[...] el tratamento del cuerpo humano como una función dentro del 
proceso vital ciudadano” (ADORNO, 2013b, p. 176). Contestando que o 
cidadão livre naquele contexto não realizava nenhum trabalho corporal, o 
professor Adorno ainda ressalta que essa representação ganha fôlego na 
contradição cunhada pela sofística entre o instituído/artificial e o que deve 
ser por natureza – a sofística protesta por esta natureza reprimida. Para 
ele, mesmo esta arte acaba por representar a repressão do corpo; c) é o 
movimento artístico do expressionismo que possibilita vislumbrar a tarefa 
de no formalismo da arte, fazer jus à natureza reprimida – o que tem a ver 
com a história da arte, muito longe de ser uma abstração filosófica. O 

                                                           
17 No prólogo da tradução da transcrição do curso de Estética ministrado por 
Adorno em 1958/59, Silvia Schwarzböck diz o seguinte: “Donde en Dialéctica 
negativa dice no-idéntico, en las clases de Estética dice naturaleza o, en 
momentos de mayor precisión, lo mutilado a la naturaleza. Adorno sigue siendo 
un hegeliano de izquierda. Por eso, piensa a la estética como un materialista cuyo 
materialismo (el materialismo iconoclasta de Dialéctica Negativa) está en 
ciernes” (ADORNO, 2013b, p. 18). 
18 É preciso entender que o tema da aula 6 era discutir se a arte deveria ser só a 
expressão do “destruído”, algo que Adorno entende ser inerente à arte da segunda 
metade do séc. XX. 
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expressionismo foi o movimento que liberou o material para o sujeito, é 
o que aparece no conceito de construção para a arte moderna. O que está 
sendo discutido é que não existe “material desnudo” e construção, neste 
sentido, é o domínio que se exerce sobre o material para articulá-lo por 
completo e resolver os problemas surgidos no expressionismo que se 
referem principalmente ao entendimento de que é possível se dispor do 
material incondicionalmente no movimento expressivo. O que está em 
jogo aqui é que qualquer material carrega em si uma pré-formação 
linguística a se considerar na tentativa de “extrair puramente da coisa essa 
objetividade antes garantida pelas formas fixadas para os artistas” 
(ADORNO, 2013b, p. 195); d) já na aula 8 do curso aparece a ideia de 
que a arte enfrenta uma crise do sentido que tem seu momento de verdade 
na purificação total do material, o que significa dizer que não se sustenta 
mais a perspectiva de um sentido por si mesmo e que, por outro lado, o 
artista não poderia insuflar no material um sentido – o que está em jogo 
aqui é a possibilidade da insurgência de sentido (linguisticamente) sem a 
conversão em uma cosmovisão artística: “Cómo pueden, por lo tanto, 
volverse plenos de sentido los procedimientos materiales organizados?” 
(ADORNO, 2013b, p. 220). O que parece ser uma crise da estética é, para 
Adorno, “la crisis misma del estado del mundo” (ADORNO, 2013b, p. 
221). A tentativa de insuflar sentido ao material de maneira pura, 
entregando-se a ele sem restrições, falha principalmente porque o material 
não é por si mesmo, não são naturais senão históricos. Como se trata do 
domínio da natureza, vemos aqui a importância para a questão que antes 
colocamos sobre a relação corpo/movimento humano-linguagem (do 
conhecimento a partir do corpo/movimento). Se entregar ao material deve 
vir acompanhado com a assunção de arbitrariedade, portanto. O sujeito 
inconsciente de si mesmo não se reconhece no material. Não existe, 
portanto, natureza não-mutilada, não-mediada.  
 2) A arte disputa (e é só isso que pode fazer) o engendramento 
dos sentidos; o que aparece substancialmente retratado em “Ensaio como 
forma”, quando Adorno diz que o impulso fragmentador é irreversível. A 
recuperação de uma unidade do todo, uma subjetividade coerente e 
fechada em si mesma, o homem no domínio completo de sua existência é 
impossível, afinal, a cultura foi fragmentada: “A aversão a essa mistura 
anacrônica [arte e ciência] não absolve uma cultura organizada em ramos 
e setores. Ainda que sejam necessários, esses setores acabam 
reconhecendo institucionalmente a renúncia à verdade do todo” (Adorno, 
2003, p. 22). Assim, segue a arte rumo à autonomia, de onde o autor 
destaca uma renúncia. Por outro lado, o elemento de coerência do mundo 
social é tomado pela episteme científica, que tem um modo específico de 
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proceder: “Passa a se exigir do espírito um certificado de competência 
administrativa, para que ele não transgrida a cultura oficial ao 
ultrapassar as fronteiras culturalmente demarcadas. Pressupõe-se assim, 
que todo conhecimento possa, potencialmente, ser convertido em ciência” 
(p. 22, grifo nosso). No entanto – e é essa a capacidade de agência pela 
arte que estamos procurando destacar – Adorno diz na sequência que a 
consciência científica nunca consegue tomar por completo a consciência 
viva, por uma questão de forma: 
 

O parâmetro de objetividade desses conhecimentos 
[refere-se aqui às obras de Proust e Bergson] não é 
a verificação de teses já comprovadas por 
sucessivos testes [forma científica, por excelência], 
mas a experiência humana individual, que se 
mantém coesa na esperança e na desilusão. Essa 
experiência [humana e individual, do indivíduo 
concreto, leitor] confere relevo às observações 
proustianas, confirmando-as ou refutando-as pela 
rememoração. Mas a sua unidade, fechada 
individualmente em si mesma, na qual entretanto 
se manifesta o todo, não poderia ser retalhada e 
reorganizada, por exemplo, sob as diversas 
personalidades e aparatos da psicologia ou da 
sociologia. Sob a pressão do espírito científico e de 
seus postulados, onipresente até mesmo no artista, 
Proust se serviu de uma técnica que copiava o 
modelo das ciências, para realizar uma espécie de 
reordenação experimental, com o objetivo de 
salvar ou restabelecer aquilo que, nos dias do 
individualismo burguês, quando a consciência 
individual ainda confiava em si mesma e não se 
intimidava diante da censura rigidamente 
classificatória, era valorizado como os 
conhecimentos de um homem experiente, conforme 
o tipo do extinto homme de lettres, que Proust 
invocou novamente como a  mais alta forma do 
diletante (ADORNO, 2003, p. 23, grifo nosso). 

 
 Marcamos a passagem anterior por entender que ela resume, em 
alguma medida, o esforço reconvertido em TE de reclamar para a arte a 
capacidade de reestruturação da sensibilidade, o que seria um ponto 
próximo da questão colocada, a partir da EF, porque também no caso da 
arte trata-se da retomada da dimensão corporal como possibilidade de 



37 
 

conhecimento. Ele retrata as obras literárias proustianas como o 
estabelecimento de outro parâmetro de objetividade, a partir do domínio 
do aparato técnico mais avançado, fixado em uma outra forma, para reter 
uma certa feição da história. 
 No curso de Estética, em determinado momento, Adorno retrata 
como algumas pessoas demonstram a alienação à “experiência artística” 
devido ao domínio do princípio de realidade, entendido aqui como 
“atividade prática da autoconservação”. “Pessoas não-musicais” 
demonstravam ter esse déficit muito em função de terem sido alijadas 
dessa capacidade por uma relação paternalista muito severa na primeira 
infância. Essa passagem curiosa do curso tem um objetivo muito 
específico: denunciar o discurso ideológico que se esconde por trás da 
noção de “talento”, que justifica uma sociedade que “[...] extirpa en las 
personas su capacidade de reacción para las cuestiones artísticas” 
(ADORNO, 2013b, p. 76). Nesse sentido, seria preciso “desanuviar” essa 
relação das pessoas com o artístico, limpando o bloqueio psicológico do 
talento sobrenatural. O primeiro ataque se dirige, portanto, à relação 
puramente contemplativa com a arte. Na “classe 15”, Adorno mostra o 
seu entendimento de como a “integração” foi fator importante no 
solapamento das diferenças qualitativas entre os gêneros artísticos que se 
viram confrontadas a produzir interpretação deste tempo histórico: “[...] 
cada arte se ha vuelto intérprete o expresión de ciertas experiencias 
histórico-filosóficas” (ADORNO, 2013b, p. 390).19 A reação à alienação 
é transcendente aos gêneros artísticos, do que é preciso destacar que pelo 
domínio da natureza e o domínio da sociedade fortaleceu-se a alienação 
dos homens entre si e a alienação em relação a natureza – “el arte tiene 
como tarea, en todos sus niveles, volver a revertir [...] este proceso” 
(ADORNO, 2013b, p. 394). A obra de arte é uma conexão de sentido que 
se nutre do mesmo impulso da relação com aquilo que foi alienado, 
relação sujeito-objeto. A realidade empírica mesmo nos enfrenta como 
uma realidade alienada, daí a tarefa da arte. À alienação do mundo 
responde o distanciamento da obra de arte; só do (tornado) familiar – por 
onde velamos uma relação de esquecimento – é que é possível se 
distanciar e nos alienar. A alienação com a qual nos aparece o mundo 
natural só aparece também como uma outra alienação. Ela nos ensina a 
olhar com olhos estranhos um mundo que já ensina a olhar com olhos 
estranhos. A coisa mesma, que só existe na arte, só existe mediada. Toda 
a arte que nega a determinação (prévia, da coisa), como se soubesse algo 
de realidade, é reacionária em relação ao processo de desenvolvimento 
                                                           
19 Novamente, interpretação que se materializa na desconstrução da sensibilidade. 
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das forças produtivas artísticas e se inviabiliza. A consciência que pensa 
que vai incorporar momentos sociais de realidade é falsa porque faz 
desaparecer o processo dialético que em si mesmo se esconde na relação 
social de alienação entre sujeito e objeto. Nesse sentido, a arte é sempre 
histórica, até em relação ao seu material natural. 
 Na “aula 19”, Adorno complementa essa ideia quando diz que a 
arte deve fornecer uma síntese não-conceitual – o que significa que a arte 
não pode se contentar com o argumento da contemplação. Este argumento 
nos é importante: os gêneros artísticos, a literatura com a linguagem e a 
pintura moderna com os signos ópticos, intentam que seus signos sejam 
captados como signos e não de maneira imediata – que se capte no 
presente o não-presente. O conteúdo estético, dirimidas as diferenças 
entre os gêneros, demanda a articulação entre os momentos sensíveis e os 
momentos espirituais. A arte como educação da sensibilidade aparece 
também no comentário de Adorno sobre a obra de Manet na “aula 20”: 
nos quadros de Manet se esconde “o terror” quanto à coisificação do 
mundo. Ele incorpora o mundo alienado ao “continuum del aparato 
sensual de percepción” (ADORNO, 2013b, p. 523). Por essa 
incorporação, “[...] ese mundo [alienado] vuelve de todos os modos a 
reconciliarse con el sujeto” (ADORNO, 2013b, p. 523). O sujeito 
apreende a estranheza deste mundo, que de outro modo, estava imiscuída 
em alienação por meio da sensibilidade. Essa estratégia é notada, por 
exemplo, na tematização da prostituta, normalmente excluída da cena 
cotidiana e “volta às pessoas” naquilo que é o mais próximo, o corpo 
próprio. Mas, bastaria tomar essa “volta ao corpo próprio” como simples 
estímulo para sabotar essa ligação da arte com a sociedade – esse 
“corporizar” traz sempre um risco. 
 É preciso ressaltar, ainda dentro deste segundo ponto dos 
argumentos de Adorno que nos interessam neste trabalho, que a arte pode 
ser entendida como uma espécie de comportamento, ponto atingido por 
Adorno ao questionar a situação das artes de seu tempo que agem em 
nome de uma autonomia de qualquer substrato social.  A heteronomia da 
arte em relação à sociedade permanece, com o que ela só pode reagir em 
comportamento:  

 
[...] a arte enquanto elemento espiritual é 
compelida à mediação subjectiva na sua 
constituição objectiva. A parte subjectiva na obra 
de arte é em si mesma um fragmento de 
objectividade. Sem dúvida, o momento mimético 
inalienável na arte é, segundo a sua substância, um 
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universal, que, no entanto, só é possível atingir 
através da idiossincrasia indissolúvel do sujeito 
individual. Se a arte é em si e no mais íntimo de si 
mesma um comportamento, então não deve isolar-
se da expressão e esta não existe sem sujeito 
(ADORNO, 2013, p. 71).20 

 
 3) Por fim, chegamos, então, ao núcleo de TE que escolhemos 
para fazer nossa argumentação. Procuramos aproveitar o movimento 
próprio da história das ideias quanto às expectativas sobre a reabilitação 
da sensibilidade e o protagonismo da disciplina filosófica Estética21 e das 
Artes, nesse sentido, que passa necessariamente por considerar a 
progressividade alcançada nesses campos do saber, aqui buscada na TE 
de Adorno. A estética burguesa, que busca no não completamente 
dominado (corpo, natureza) da sociedade capitalista a reconciliação e a 
possibilidade de outros modos de vida, é o mote da crítica de Adorno 
nesta obra. A estética, que carrega na sua história essas aspirações, tem, 
de fato, uma história burguesa: as categorias que analisa em crítica 
dialética são provenientes da estética burguesa, segundo o próprio 
filósofo. A relação conhecimento-sensibilidade é questionada aqui quanto 
a integração desse potencial saber proveniente da experiência estética; 
integração que logra o sensível, o que nos motiva a problematizar a 
relação conhecimento-sensibilidade a partir da estética. Principalmente 
por fazer crítica às teorias estéticas ligadas ao projeto do idealismo, 
obedientes à necessidade de sistematicidade, Adorno foca a teoria do belo 
(que, nesse caso, é a totalidade). Adorno busca fazer um tratamento 
sistemático das categorias estéticas principais em TE pela dialética, 
devido à “origem” burguesa daquela. Trata-se, no final das contas, de 

                                                           
20 Uma outra questão: Adorno parece pensar não ser possível fugir da necessidade 
de comunicação com o “universal discursivamente discernível”, se arte quer ser 
fomentadora de reflexão crítica. Por isso, a dialética entre construção (operação 
específica da arte de seu tempo) e expressão tão debatida por ele. Adorno rechaça 
a possibilidade da arte de se ancorar em uma subjetividade alheia às forças 
produtivas, que, para ele, é o verdadeiro sujeito. Adorno rechaça a possibilidade 
da arte ser verdadeiramente autônoma. 
21 Quando usamos “Estética” nos referimos à disciplina filosófica que buscava a 
resolução teórica destes problemas que aqui retratamos, como na teoria kantiana 
e na hegeliana – que, segundo o próprio Adorno foram os últimos a falar de arte 
sem nada entender de arte, especificamente. Quando usamos “estética” nos 
referimos à teoria da arte que assume a impossibilidade da resolução teórica de 
conceitos como o belo, por exemplo. 
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contestar o tratamento de tudo o que escapa a razão, enquanto aparato de 
dominação, só a partir de uma perspectiva de integração, de tornar a 
integrar. Desfazer a sistematização do que é proeminentemente 
assistemático – a arte – por fazer falhar a teoria sistematizadora na 
estética: essa é a tarefa colocada em TE que mira de frente a categoria 
central, o belo. A inversão é premente: onde o burguês espera 
complementar a vida ascética com a arte voluptuosa (mesma expectativa 
que nutre em relação à sua esposa), Adorno projeta uma arte ascética para 
“desmontar” a barbárie na vida. O burguês busca a arte para fugir das 
amarras do trabalho, mas não quer se arriscar tanto (a prontidão para o 
trabalho na segunda-feira deve estar intacta); a indústria “cult” já 
desvendou essa lógica há muito tempo.22 A arte, enquanto instituição, por 
um processo iminente de autoconsciência percebe essa função, 
justamente no engendramento do belo, e, então, o nega: assim se inicia a 
história da arte moderna (tema para TE). Por outro lado, há justamente a 
consumação e falsificação dessa expectativa direcionada ao Belo23 – a 
busca da beleza pela burguesia pode ser um programa utópico em vista 
do que falta a sociedade24 –, é o que mostra o estudo sobre a Indústria 

                                                           
22 “El arte y la mujer, en la sociedad burguesa racionalizada, se convierten en las 
reservas naturales de la irracionalidad” (p. 32), diz Silvia Schwarzböck no 
Prólogo da tradução do curso de Estética de 1958/59, publicado por “Las 
Cuarenta”. 
23 Quando usamos “Belo” nos referimos ao conceito de Belo, a expectativa de 
explicar filosoficamente este momento de abertura do sujeito – Adorno entende 
haver aqui uma afinidade com o idealismo. Quando usamos “belo” nos referimos 
ao conceito como um aspecto ainda relevante à teoria da arte. 
24 O belo preenchia, na história da Estética, o mesmo espaço reclamado pela 
“expressão corporal como linguagem” ou do “movimento com sentido e 
significado” no caso da EF brasileira, qual seja, a possibilidade do novo que 
rompa com o sempre-mesmo do status quo. O “Coletivo de Autores” e a teoria 
crítico-emancipatória, por exemplo, denunciam a ideologia capitalista por trás do 
Esporte, a partir da ideologia das classes trabalhadoras e seu respectivo projeto 
de sociedade (inscrita em práticas como a capoeira, por exemplo) e a ideologia 
espontânea das classes populares (vista em práticas do Lebenswelt, como a 
“pelada”, adaptação do esporte Futebol). As categorias estéticas que Adorno faz 
“agonizar” (termo nosso) em TE são burguesas. Schwarzböck entende que elas 
respiram “divisão social” e satisfazem um sujeito dividido (entre racional e 
sensível, trabalho e ócio); o burguês busca na arte o belo. Em TE, o belo está para 
o sujeito burguês assim como a religião está para o povo na crítica marxiana da 
ideologia, como diz Peter Bürger em “Teoria da Vanguarda”. Schwarzböck diz 
no Prólogo da tradução do curso de Estética de Adorno: “En esta dialéctica de la 
conducta burguesa frente al arte [...], entre el primer momento (el de Kant siendo 
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Cultural em DE. O que à primeira vista parece um traço esotérico da arte, 
e que aparece como um dos traços centrais de TE; o estudo sobre o belo 
é central porque significa a problematização da reintegração do estético, 
e, também, é o desvelamento de seu formalismo, que esconde a história 
do material que é a história do domínio da natureza. Essa não é uma 
questão menor para o nosso estudo: o conceito do belo traz em sua história 
a produção da imagem coerente da totalidade. O belo do idealismo 
apresentava semelhança com a linguagem significativa (e aqui a 
importância dessa discussão para a nossa questão, o arranjo coerente entre 
totalidade e particularidade que a arte moderna acaba negando por se 
recusar a contribuir com a manutenção do status quo). Esse seria o 
conteúdo da primeira parte da tese. 
 Quando nos atentamos para a necessidade de distanciamento que 
Adorno entende ser fulcral para a arte, nos damos conta de que se trata, 
também nesse caso, da necessidade de historicizar. O distanciamento 
[Verfremdung] provoca a desmontagem do intercalado entre a coisa 
mesma e a consciência, alienação existente entre sujeito e objeto. Implica 
na desmontagem do convencional – que é o familiar, pré-formado – e daí 
sim a (re)transformação do objeto em natureza. 
 

Cuando se distancia el objeto, cuando la creación 
artística toma radicalmente en cuenta la alienación 
realmente existente entre sujeto y objeto, el objeto 
se retransforma, en un cierto sentido muy sutil, en 
naturaleza […] una naturaleza que, de algún modo, 
estaría liberada del componente ideológico 
(ADORNO, 2013b, p. 235). 

 
 Como Kafka, em “Na colônia penal”, deve-se buscar quebrar o 
contexto de encadeamento do mundo administrado para fazer aparecer a 
“naturaleza desnuda” – tais são os projetos artísticos de Brecht, e, 
principalmente, Samuel Beckett, a quem Adorno dedica TE. A mutilação 

                                                           
revolucionario por pretender de la burguesía el desinterés, y la burguesía siendo 
reaccionaria por moverse por interés) y el último (el de Kant siendo reaccionario 
por negarle a la burguesía el disfrute corporal de la belleza y la burguesía siendo 
revolucionaria por advertir que esa armonía, como no existe en la sociedad, 
convierte a la belleza en parte de un programa utópico), Adorno logra articular 
con determinaciones históricas concretas […] La burguesía encerraba un 
proyecto de individuo que ella misma contribuyó a que no pudiera realizarse 
históricamente, porque, de haberse realizado, habría barrido con los propios 
cimientos de su ascenso social” (ADORNO, 2013b, p. 34, grifo nosso).  
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da natureza, portanto, se esconde no formal, na lei formal da obra, se 
especificamos para a arte. O formal é o que se esconde na história do 
material e que a arte tensiona para fazer essa “desmontagem”. 
 Uma tal estética da forma, tal qual estamos denominando a partir 
de Adorno, não significa mais uma vez “vergar a vara” em direção ao 
formalismo, senão que está muito mais pareada com a necessidade da 
desmontagem antes enunciada. 
 

É verdade que a arte sempre esteve imbricada na 
tendência dominante do Iluminismo, incorporando 
em sua técnica, desde a Antiguidade, as 
descobertas científicas. Mas a quantidade reverte 
em qualidade. Se a técnica torna-se um absoluto na 
obra de arte; se a construção torna-se total, 
erradicando a expressão, que é seu motivo e seu 
oposto; se a arte pretende tornar-se imediatamente 
ciência, adequando-se aos parâmetros científicos, 
então ela sanciona a manipulação pré-artística da 
matéria, tão carente de sentido quanto o Seyn [Ser] 
dos seminários filosóficos. Assim, a arte acaba se 
irmanando com a reificação, contra a qual o 
protesto, mesmo que mudo e reificado, sempre foi 
e ainda hoje é a função do que não tem função: a 
própria arte. Mas, embora arte e ciência tenham se 
separado na história, não se deve hipostasiar seu 
antagonismo (ADORNO, 2003, p. 22, grifo nosso). 

 
 Ao questionar o processo de autonomização da arte 
contemporânea em TE, Adorno ressalta justamente a perda do lugar social 
do protesto contra a reificação, que era guardado em certo sentido pelo 
caráter heterônomo da arte em relação à sociedade. Ele assim o faz ao 
incluir essa dimensão na história e torna possível compreender a 
dimensão estética como fato social, assim como as ações do sujeito sobre 
o objeto. Adorno pensa que o impulso estético é da mesma natureza que 
o impulso produtivo das relações de sujeito-objeto que caracteriza a 
modernidade. Ou seja, para Adorno é impossível negar o impulso 
civilizador e deixar de dominar a natureza. Isso é o que constitui a cultura 
ocidental. No entanto, Adorno pensa haver na estética uma possibilidade 
de outra postura, dentro da mesma relação sujeito-objeto, a qual se daria 
por dentro desse mesmo impulso: “A força produtiva estética é a mesma 
do trabalho útil e possui em si mesma a teleologia” (ADORNO, 2013, p. 
16), conforme dissemos anteriormente. Essa outra postura teria como 
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grande contribuição justamente revelar os pormenores desse impulso; 
dito de outro modo, trata-se de trazer à tona as nuances das nossas ações 
empíricas na realidade, que ficam silenciadas na relação prioritária entre 
sujeito e objeto. Como já dito, Adorno entende o potencial da estética a 
partir da arte como fato social. E a crítica que tece em Teoria Estética é 
justamente a tentativa da arte de se autonomizar (como uma linguagem 
independente). Para o filósofo alemão, é justamente na sua condição 
heterônoma que mora seu maior potencial: “Os antagonismos não 
resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os problemas 
imanentes de sua forma” (ADORNO, 2013, p. 16, grifo nosso). É 
justamente a relação sujeito-objeto, o impulso dominador da natureza que 
questionamos se é possível rejeitar. É a fulguração da tensão entre sujeito 
e objeto o ponto até onde vai a estética da forma ou o conceito de forma. 
Bürger (2012), ao sancionar a historicidade das categorias estéticas e sua 
origem burguesa – entre elas a relação entre expressão e verdade –, diz o 
seguinte: 
 

Desde a metade do século XIX – ou seja, depois da 
consolidação do domínio político da burguesia –, 
de tal modo se deu esse desenvolvimento, que a 
dialética forma-conteúdo dos produtos artísticos 
progressivamente foi se deslocando em favor da 
forma. O lado conteudístico da obra de arte, sua 
“mensagem”, cada vez mais se retrai frente ao 
formal, que se cristaliza como sendo o estético em 
sentido mais estrito (BÜRGER, 2012, p. 48). 

 
 Segundo Bürger (2012) é essa característica que se manifesta na 
arte moderna sobretudo que torna possível compreender o que seria “uma 
das teses centrais da estética de Adorno”, que a expressão – momentos 
conteudísticos da obra que são voltados ao significado – de uma obra de 
arte repousa principalmente em sua técnica. Diríamos que, para além da 
situação da arte de seu tempo, refere-se sobretudo àquela força 
inexaurível da história, a relação sujeito-objeto que está na origem da 
cultura. O que Bürger (2012, p. 49) constata como conexão “entre o 
desdobramento histórico do objeto e as categorias que servem à 
compreensão do campo ao qual ele pertence”, Adorno chamou de 
necessidade de competência administrativa, como ressaltado 
anteriormente. 
 Adorno tem uma agenda específica em TE. Persegue aquilo que 
chama de conteúdo de verdade nas obras de arte. TE é uma tentativa 
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filosófica de discutir a estética, de manter a possibilidade de 
espiritualização da arte, a possibilidade de percepção da história. Adorno 
(2013, p. 509) diz: “Todos os problemas estéticos desembocam no do 
conteúdo de verdade das obras de arte: será verdadeiro o que de espírito 
objetivo uma obra traz na sua forma específica?”. Essa pergunta traduz o 
interesse maior de Adorno em TE, sua pretensão em relação à arte. A 
percepção e a expressão só são possíveis pela reconcepção da 
materialidade. O conteúdo de verdade seria uma relação com a história, 
diferente de qualquer relativismo (segundo o qual, a relação com o tempo 
justificaria qualquer particularidade), a partir da qualidade da obra. 
Vejamos: “O conteúdo de verdade torna-se histórico ao objectivar-se na 
obra a consciência verídica [...] Depois que o potencial de liberdade 
cresceu, a consciência verídica é antes a consciência mais progressista das 
contradições no horizonte da sua possível reconciliação” (ADORNO, 
2013, p. 290). Para achar o tom da consciência mais progressista, a arte 
deve estar a par do estado das forças produtivas da sociedade da qual faz 
parte. Tomar para si, conceitualmente, o que há de mais moderno em 
forças produtivas, é critério para estabelecer o conteúdo de verdade. O 
conteúdo de verdade é, portanto, o registro de uma historiografia 
inconsciente, “materialização da consciência mais progressista”. Mas 
que, ainda assim, necessita da reflexão. Devido à sua dimensão artesanal, 
a arte tem uma parcela de “fazer cego”. A arte, no fim das contas guarda 
uma confiança na consciência mais progressista. Pois bem, Adorno 
entende que é preciso se lançar ao conteúdo de verdade das obras de arte; 
essa é a tarefa primordial da estética, guardiã da possibilidade de reflexão. 
Para Adorno, o fazer cego da arte (sua parcela artesanal) é uma maneira 
de reter o espírito do tempo que não escapa ao reacionismo, porque há 
nesse procedimento uma tendência normativa. Adorno nega a retenção de 
uma verdade temporal na atualidade material e relega-a à “plena 
elaboração imanente”, o que há de espírito na arte. O conceito de forma é 
como o autor age ante ao descompasso histórico, característico da 
modernidade, em direção ao conteúdo de verdade do seu tempo. Se 
colocado de outra forma: onde se manifesta a consciência progressista de 
Adorno – aquela consciência das “[...] contradições no horizonte da sua 
possível reconciliação” (ADORNO, 2013, p. 290)? Entendemos que ela 
se manifesta na tendência que parte da estética do belo para a estética da 
forma. Para poder reconhecer as possibilidades de mudança social em 
uma obra de arte, para poder compreender a progressividade paralela ali 
proposta, é preciso haver um trabalho formal. Talvez a Teoria Crítica 
(enquanto tradição teórica) tenha como grande marca a habilitação da 
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leitura social a nível de superestrutura, a crítica da “atualidade material” 
que escapa às formas estandardizadas de razão.  
 Os modos de produção da sociedade ocidental condicionam 
sempre uma corporeidade ou colocam parâmetros específicos para tomar 
e colonizar essa corporeidade (não só no corpo, mas nos modos de 
perceber o tempo histórico atual). Se não é possível retomar e dominar 
por completo os modos de produção do corpo, ou, dito de outra forma, 
retornar a estágios culturais enganosamente mais harmônicos, e, por outro 
lado, é possível retomar a dignidade do corpo nos processos de ensino, 
como quer a EF, é possível também fazer aparecer outras possíveis vidas 
(utopias, vividas) no modo de dominar o corpo ou a natureza, em um 
sentido mais geral, no caso da arte. Estamos dizendo que a estética da 
forma de Adorno (se é que é possível nomeá-la assim) possibilita pensar 
a produção de outras formas estéticas que guardem outras percepções do 
tempo e outros caminhos possíveis, desde que haja um compromisso com 
a verdade. Em Adorno, a produção destes outros caminhos históricos 
possíveis passa por reconceber a materialidade, não por reconstituição do 
discurso. Em Adorno, a criação só é possível pelo trabalho do espírito. O 
que implica que não é possível começar do zero para qualquer geração ou 
sociedade. O conceito de forma guarda uma outra ideia de corporeidade 
(modos de conceber a materialidade do corpo). Só é possível reabilitar 
outras possibilidades de sentido (e aqui não falamos de linguagens, como 
sistemas fechados) pela materialidade e pela mediação da linguagem. E, 
por que essa busca pela alteridade do sujeito moderno, fechado em si 
mesmo, é tão necessária neste esforço de pensar na corporeidade como 
possibilidade de conhecimento ou, mais especificamente, na relação entre 
conhecimento e sensibilidade? Em Adorno, se trata basicamente das 
possibilidades de resistência da arte à integração ao mundo administrado. 
Ele foi às especificidades da arte contemporânea para marcar um lugar 
que esta poderia ocupar para preencher, assim, uma vocação que lhe era 
histórica, o lugar de crítica social. É para esse mesmo lugar que olhamos 
agora, o modo de proceder da arte que possibilita resistência ante os traços 
da sociedade contemporânea. 
 Na última aula do curso de 1958/59, Adorno passa por esse tema 
quando deixa claro que a única síntese possível para uma obra de arte 
entre totalidade e particularidade se dá em função de sua lei formal, que 
não é externa à obra de arte, senão que “[...] la esencia de esta sínteses es 
precisamente que ella resulta en sí misma verdaderamente de la relación 
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recíproca de los momentos particulares” (ADORNO, 2013b, p. 533);25 já 
no fim, ele problematiza a ideia de criação, com a concepção de que 
produzir significa “realizar algo que en el momento en el que se pone 
hacia afuera a partir de sí mismo [...] se nos presenta ante nosotros como 
algo objetivamente demandante” (ADORNO, 2013b, p. 544). Atuar 
segundo uma lei que não está presente em face a nós, essa é a dificuldade 
da expressão ante à matéria que coloca o artista em questão se está diante 
de algo verdadeiro ou falso. Assim, transcorre a última fala do curso: 
 

Para obtener esa objetividad, para que se realice ese 
espíritu objetivo, sólo se requiere, precisamente, de 
toda la fuerza del sujeto que, desde luego, no sólo 
no es otra cosa que lo que se impone libremente de 
suyo, sino que directamente radica en cómo este 
sujeto se extinga en esta objetividad no existente y, 
a través de este extinguirse, la forma no existente – 
oculta – se convierta en una forma visible 
(ADORNO, 2013b, p. 548, grifo nosso). 

 
 Só assim é possível compreender o conhecimento como topos 
(ADORNO, 2013b, p. 528), vislumbrar esse espaço que a ratio divide e 
nos lança para longe, por mais próximo que esteja e questionar sobre a 
possibilidade de relação entre conhecimento e sensibilidade. Adorno 
entende que não existem nem reações determinadas de forma unívoca e 
nem juízos intelectuais absolutamente unívocos com o que o caráter 
cognoscitivo das obras de arte deve ser tomado com um par de restrições. 
A ambiguidade da obra de arte, que critica a sociedade ao mesmo tempo 
que sensualiza essa agonização do homem, não se pode resolver em modo 
de uma sentença. Uma ilusão se colocava no horizonte da qual é preciso 
se livrar: “Casi se podría llegar a la ideia herética de que, de esta manera, 
la obra de arte intenta curar algo de lo que la lógica discursiva, que se 
mueve en conceptos y juicios, le vulnera a las cosas” (ADORNO, 2013b, 
p. 528, grifo nosso). 
 Nesse sentido, só é possível falar em expressão a partir do que é 
corporal, seja internamente, seja na natureza externa, seja no que 
chamamos de real ou os românticos chamam de real (nos restos, 

                                                           
25 Aqui já aparece a ideia que desdobraremos mais adiante de que, na obra de arte, 
todo “potencial linguístico” se condensa nesse arranjo material no âmbito do 
sensível que se cifra na especificidade expressiva de cada gênero artístico; trata-
se de um potencial que, em grande medida, se “cerra” na obra de arte muito mais 
do que se abre à interpretação significativa.  
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destroços, ruinas) desvelando a dominação que ali jaz: o fantasma, o 
morto. Por isso a forma, porque ela é a dominação, ela é o que pode 
desvelar e jogar adiante em outro arranjo formal. Esses são os termos da 
educação do corpo, não do corpo individual nem do natural, como 
primeiro espelho, nem da segunda natureza (o já constituído) senão que 
de todos eles. Porque todos eles guardam relação de alteridade com o 
linguístico. 
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1. DA RELAÇÃO ENTRE CRÍTICA EPISTEMOLÓGICA E 
CRÍTICA ESTÉTICA DA RACIONALIDADE NA TEORIA 
ADORNIANA 
  
 Nesse primeiro capítulo da tese, o objetivo é traçar um roteiro 
teórico-metodológico que tem como meta principal clarificar o recorte 
que estamos projetando fazer em Teoria Estética de Adorno, a partir de 
obras que sintetizam o pensamento de Adorno em escritos mais sucintos 
(ainda que muito densos). E, em segundo lugar, buscamos justificar 
(teoricamente) as opções que tomamos nessa tese, por entender que 
Adorno procura dar um passo além da superação positiva dos problemas 
da racionalidade moderna ao tentar pensar a possibilidade de 
conhecimento, a partir do sensível, o que muitas vezes ele qualifica como 
“reconciliação”. Clarificar o “recorte” e justificar opções passa 
diretamente por “Sobre sujeito e objeto”, texto de 1969, e, “Ensaio como 
forma”, de 1954. Alguns pontos precisam ser retratados já de início. O 
primeiro se refere à escolha de Teoria Estética como mote principal de 
análise para essa questão. Ao que poderia ser objetado em relação a nossa 
escolha – o fato de Teoria Estética ser uma obra póstuma, inacabada pelo 
filósofo alemão, e por isso ter potencial reduzido, portanto, para o debate 
da questão sobre a retomada do sensível (corporal) no conhecimento, 
devido ao possível déficit de esmero teórico – reagimos com a 
constatação de que essa questão já aparece configurada em outras obras, 
como essas que escolhemos como mote para o esforço de reflexão desse 
primeiro capítulo. Nesse sentido, o que se coloca como primordial é o 
texto “Sobre sujeito e objeto”, de 1969. Entendemos que o que torna 
possível esse roteiro teórico-metodológico é a constância do pensamento 
de Adorno ao longo de sua carreira. Tal caracterização é encontrada em 
“As ideias de Adorno”, de Martin Jay, que compara a constância do 
pensamento adorniano com outros filósofos como Marx, Hegel, Lukàcs e 
Benjamin, de onde é possível retirar o “problema jovem-velho”. Jay 
(1988, p. 54) ressalta que o pensamento de Adorno “[...]permaneceu, de 
modo surpreendente, constante praticamente ao longo de toda a sua vida 
madura”. Dessa constância, o que nos afeta diretamente é a reminiscência 
dos mesmos traços, da consistência argumentativa de Adorno nos textos 
em questão. O que fica é a necessidade de fazer aparecer essa 
reminiscência. Tarefa para a qual voltamos nossos esforços nesse 
momento. 
 Um segundo aspecto que é necessário ressaltar é a ancoragem da 
discussão na Estética (não necessariamente enquanto disciplina 
filosófica, mas nos aspectos teóricos e filosóficos que cercam a 
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discussão). Por ora, já abordamos o assunto na introdução e faltou abordar 
o caráter não-estrito da estética adorniana. Dito de outra forma, a 
discussão que Adorno empenha sobre arte em Teoria Estética não é um 
debate estrito sobre arte, ainda que parta diretamente do fazer artístico. É 
justamente a tentativa de institucionalização dessa capacidade de retirar 
sentido do que “não tem sentido” (reclamada fora da arte pela Educação 
Física, nesse caso, ao tentar tomar a expressão corporal como linguagem) 
pela arte que a limita, levando-a até onde ela pode ir, que estabelece a sua 
envergadura. É preciso ir à estética porque é lá que se localiza, 
socialmente, o que foi feito em termos de “reabilitação do sensível” 
(JIMÉNEZ, 1999). É necessário relembrar que a instituição social arte é 
retomada em suas dimensões teóricas enquanto Estética, inicialmente 
como Teoria do Belo (ADORNO, 2013b). É por esse motivo, por haver 
em seus estudos sobre estética mais do que uma crítica à arte 
contemporânea, que é possível considerar Teoria Estética como uma obra 
de crítica à sociedade. Adorno trata sua crítica, via estética, como uma 
crítica ao mundo administrado, e é por isso que coloca sob análise as 
categorias da estética burguesa, a principal delas, o Belo. Assim, se na 
introdução dissemos que uma primeira tentativa de “reabilitação do 
sensível” aparece, antes, na história da Estética ocidental, antes de 
aparecerem questões semelhantes no campo da EF, o que estamos 
dizendo neste momento é que os estudos sobre Estética aqui tematizados 
vão além da arte, atingindo um formato de crítica social, o que a torna 
relevante para nosso estudo. Tal crítica tem uma base teórica que 
procuramos demonstrar na sequência, em três pilares.  
 O texto “Sobre sujeito e objeto” se coloca como central na 
elaboração do nosso roteiro teórico-metodológico por ser um texto que se 
remete às questões teóricas mais fundamentais, à herança filosófica 
conceitual que embasa o problema moderno da dicotomia sujeito-objeto. 
Adorno trata, por exemplo, o conceito de sujeito como “sedimento 
histórico”, do trabalho direto da filosofia. A dicotomia sujeito-objeto é, 
ao final, uma questão que remete à teoria do conhecimento, questão pela 
qual Adorno retoma suas críticas a outros “sistemas” filosóficos que se 
ocupou em estudar e criticar durante sua vida: o idealismo, a filosofia 
husserliana, Hegel e Kant, até chegar a Durkheim. Portanto, do começo 
ao fim do texto, Adorno tenta mostrar que o sujeito, é, na verdade, sujeito 
cognoscente, o que significa tentar desvelar e descontruir a falsidade da 
separação deste para o objeto.26 Como dissemos, e isso é de suma 

                                                           
26 É preciso ressaltar que não fazemos aqui, a partir de Adorno, uma crítica 
epistemológica à racionalidade moderna via Estética. Ao contrário, é na obra do 
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importância, trata-se de uma desconstrução que canaliza no desvelamento 
do processo de abstração que opera o conceito de sujeito forjado na 
adequação do indivíduo (sujeito individual, portanto) à totalidade social; 
abstração, antes de tudo, filosófica. 
 Já no segundo texto que utilizamos como pedra fundamental do 
nosso roteiro de trabalho, “Ensaio como forma”, o que está em jogo não 
é tanto a desconstrução da relação hipostasiada entre sujeito e objeto a 
partir da problematização de seus contornos teóricos, mas a possibilidade 
de um outro arranjo formal dessa mesma relação. Nesse sentido, o ensaio 
– forma teórica defendida por Adorno neste texto – seria uma 
                                                           
autor que se destaca a indissociabilidade entre a crítica epistemológica e a sua 
teoria estética (JAY, 1988). Nesse sentido, a relação conhecimento e 
sensibilidade que estamos aqui tematizando a partir de TE – nesse caso, a partir 
da arte – não constitui bem uma espécie de tratado epistemológico senão que 
retrata os motivos de ver no sensível os estados críticos da racionalidade. Daí que 
o princípio estético da negatividade, apesar de seu potencial epistemológico, não 
chega a ser um fundamento epistêmico. A negatividade estética não complementa 
a racionalidade em nada, mostra seus limites. Arte exerce crítica, traduz os 
antagonismos sociais (JIMENEZ, 1977). Zamora (2008) entende que o princípio 
da negatividade nunca se reconverte na reconstrução da totalidade ou do 
sistemático. É assim, por exemplo, que a arte constitui uma espécie de “modelo” 
para o trabalho filosófico: Tomar a filosofia como interpretação significaria, 
nesse caso, que a reconstrução científico-filosófica do mundo burguês capitalista 
“decomposto em ruínas” seria impossível, uma vez que teria que aspirar, 
necessariamente à pretensão de totalidade da filosofia idealista. Adorno veda, 
assim, a possibilidade de “interpretar o negativo como momento da totalidade que 
fica superado e integrado dentro de um sistema especulativo” (ZAMORA, 2008, 
p. 149). A estética de Adorno se volta para as ruínas do real como “escritura 
cifrada carente de sentido” e diz que a necessidade que se coloca é a de que, para 
interpretar essas ruínas, “é necessário negar a identidade do sujeito e objeto”. Essa 
necessidade não se traduz na pura vontade de autonomia do estético, mas se dá 
porque “nem o mundo dos objetos é comensurável com o sujeito e sua 
interioridade, nem possui um sentido objetivo transcendente para a consciência” 
(ZAMORA, 2008, p. 149). Abdica, pois, a perspectiva de atingir a totalidade. A 
necessidade que a negatividade estética mantém aos modelos de conhecimento é 
porque materializa em imagem as contradições sociais e expõe o caráter 
processual do que se apresenta como verdade. O que se toma como natural é fruto 
de um devir que se esconde nas convenções do mundo social, que se torna opaco 
ao conhecimento. É por isso que a negatividade estética aspira ao conhecimento, 
por retomar o caráter processual do mundo humano. A única necessidade que o 
“conhecimento” da arte apresenta – a “reabilitação do sensível” – é mostrar a 
escritura cifrada carente de sentido na experiência sensível, a “recordação crítica 
do reprimido” que não aparece nos modelos de conhecimento se não for pela arte. 
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“especulação sobre objetos específicos pré-formados” (ADORNO, 2003, 
p. 16). O que chama atenção aqui é a assunção da pré-formação do objeto. 
O ideal de “dar voz ao conjunto de elementos do objeto” (ADORNO, 
2003, p. 18), que se assemelha à autonomia estética, vai de encontro ao 
ideal do positivismo científico de prescindir da forma pela eliminação do 
sujeito expressivo, para fazer aflorar a objetividade. A importância desse 
texto para o nosso roteiro se dá na apresentação de outra configuração 
formal, da “constelação” (ou “campo de forças”, como vai aparecer 
também em Teoria Estética) que quebraria com a “sistematicidade do 
conhecimento” (ADORNO, 2003, p. 24). Aqui aparece com mais força, 
por exemplo, o conceito de não-idêntico, que não é tão evidente em 
“Sobre sujeito e objeto”. A aspiração de um outro arranjo formal guarda 
a esperança de atingir o indelével no objeto, a cor própria. 
 São três os pilares que embasam a tese de que é possível, em 
Teoria Estética, pensar um caminho alternativo para a relação 
conhecimento e sensibilidade, na expressão do que não tem expressão. 
Justamente aqui começa a se diferenciar a estética adorniana, pois não crê 
que seja possível desvelar abstratamente algo como uma teoria 
explicativa do que é estético, do sensível. Um parênteses: A arte só pode 
almejar esse lugar se prevê “[...] a continuidade das próprias indigências 
que aguardam a expressão que as obras de arte realizam em representação 
das que não se exprimem”. Os três pilares que dão sustentação teórica à 
nossa tese são: I) a relação entre sensibilidade e conhecimento em 
Adorno; III) a crítica ao Belo como categoria central da estética, que é 
sobretudo uma crítica ao mundo administrado, guardando para a estética 
a expressão do não-idêntico; III) a crítica adorniana ao formalismo, dentro 
e fora da Estética, que acaba se mostrando como a grande possibilidade 
de um caminho alternativo para pensarmos o potencial linguístico do que 
é corporal (movimento). 
 

I 
 
 O primeiro ponto de nosso roteiro teórico-metodológico refere-
se à relação entre sensibilidade e conhecimento na obra de Adorno. Para 
Adorno, a subjetividade (ou, o processo social que denota a construção da 
subjetividade enquanto organização coletiva) já conforma o sensível. O 
que quer dizer que na sociedade já tem uma formação dos sentidos, por 
exemplo, uma formação auditiva (perceptiva, em geral) que é tema para 
quase todos os textos de Adorno sobre música. Na disputa entre o sujeito 
coletivo e o sujeito contingente, pouca margem de manobra é concedida 
ao sujeito contingente, com o que é possível demonstrar a primazia do 
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sujeito que caracteriza aquilo que Adorno chama de mundo administrado. 
Nesse sentido, qualquer tentativa de articular modos de sentir, de 
intervenção no âmbito da sensibilidade (que não pode ser separado 
enquanto tal), age diretamente sobre o já mediado. É quando (porque) 
interfere sobre o mediado, sobre o sedimentado historicamente, que o 
trabalho sobre a sensibilidade pode ser associado ao conhecimento, 
porque há um desvelamento do excesso de intenção do sujeito sobre o 
objeto. Na arte acontece o desvelamento da dimensão formal da 
subjetividade que se esconde enquanto segunda natureza. 
 Nos dois textos do filósofo alemão que estamos tomando como 
mote de análise nesse momento, essa questão também aparece. Em 
“Sobre sujeito e objeto”,27 a primeira tese já toca no que estamos querendo 
dizer ao tentar problematizar a tentativa de eliminar a ambiguidade do 
conceito de subjetividade que se remete tanto à determinações gerais 
quanto ao indivíduo particular. Segundo Adorno seria impossível 
eliminar essa ambiguidade: a) porque não é possível cunhar um conceito 
de sujeito que exclua o momento da “individualidade humana”; b) porque 
só a “forma conceitual universal de indivíduo” que habilita a visão sobre 
o “indivíduo humano particular”. Uma vez que não é possível definir 
precisamente as dimensões de sujeito e objeto e nem capturar a 
objetividade em si (uma meta do positivismo) – o autor explicita que a 
negação da definição remonta à Kant na filosofia – aquilo que se procura 
definir sob o signo de sujeito e objeto já é “sedimento da história”. Se não 
é possível fixar as fronteiras de sujeito e objeto, é possível investigar seus 
estágios históricos. 

                                                           
27 É preciso salientar que o texto tem como um dos principais motivos discutir a 
teoria kantiana quanto à constituição formal do sujeito com o intuito de propor 
outras possibilidades (I) e também de fazer aparecer a influência desta concepção 
filosófica na sociedade ocidental como um aspecto constitutivo (II). É isso que 
expressa na terceira tese de “Sobre sujeito e objeto”, quando diz: “Quanto mais 
os homens individuais são reduzidos a funções da totalidade social por sua 
vinculação com o sistema, tanto mais o espírito, consoladoramente, eleva o 
homem, como princípio, a um ser dotado do atributo da criatividade e da 
dominação absoluta” (ADORNO, 1995, p. 185). O sujeito transcendental (o que 
pode ser emparelhado à “totalidade social”) é a face da subjetividade que é 
impossível eludir entre falsidade e verdade (da divisão sujeito-objeto), é ela que 
detém a competência administrativa. Traz a eficácia da abstração em face ao 
singular. A face real e social do sujeito transcendental esconde sua perversidade 
porque mantém a sobrevivência do individual, enquanto universal pode acomodar 
o individual sem subverter sua sistematicidade. 
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 A necessidade de crítica imanente – que M. Jay identifica como 
um traço da filosofia adorniana que consiste em partir da formatação 
conceitual, muitas vezes filosófica, para os traços sociais que lhe 
correspondem ou que apenas lhe fazem referência –28 se coloca a partir 
daí. Só através da subjetividade, ou seja, do já constituído pela separação 
irreversível, é possível enfrentar a “angústia frente ao sem-sentido”. A 
regressão da consciência expõe o horror social da barbárie, um perigo 
latente. Essa busca de uma “superação numa forma mais elevada” de 
sujeito tem um traço inconfundível, um liame com a questão da 
sensibilidade que aparece em todos os estudos sobre estética deste autor: 
a possibilidade de reconciliação, que coloca no lugar da expectativa pela 
indiferenciação entre sujeito e objeto, que Adorno classifica de 
romântica,29 reserva à “comunicação do diferenciado”, mas entre coisas e 
humanos e não entre humanos, pelo “entendimento entre coisas e 
humanos”. Percebe-se então que a necessidade e retomada da relação de 
conhecimento sujeito-objeto é direcionada para o entendimento entre 
coisas e humanos, a partir do código da “comunicação do diferenciado”. 
 É por esse motivo que Adorno recusa a estrutura conceitual de 
estudos que reduz as questões da Estética à questões de recepção e de 
gosto, como expressa claramente no curso de Estética dos anos de 1958-
1959 (ADORNO, 2013b). Uma vez que se reconhece a consciência 
objetificada (no social, com a contribuição da filosofia) não há mais 
razões para arrastá-la sem reflexão. A sexta tese do texto “Sobre sujeito e 
objeto” é decisiva em duas pontas: em atrelar a questão do conhecimento 
ao âmbito da sensibilidade e em desvelar que a primeira instância a causar 
tensão “no cativeiro do sujeito em si” foi a Estética. Esse argumento 
aparece na crítica direta ao fenomenalismo: o que aparece a princípio, na 
filosofia, como um parênteses no sujeito só pode fazer aparecer seu 
momento de verdade enquanto uma limitação própria do conhecimento. 
Ou seja, se entendida enquanto defeito, se entendida – esta limitação que 
se expressa na forma de “fenomenalismo” – como uma falha a partir da 
filosofia transcendental, que não conduz o sujeito a si mesmo, que não 
conduz o sujeito a visão de ser ele mesmo a “configuração do objeto”, o 

                                                           
28 Jay (1988, p. 55) diz que a filosofia de Adorno toma a forma de uma metacrítica 
da epistemologia, que significa ultrapassar a filosofia, atingindo os fundamentos 
sociais e históricos da mesma, sem reduzi-la a esses fundamentos. 
29 Na passagem que se segue, compara diretamente esta expectativa com um 
princípio da filosofia da identidade: “Seu prolongamento é a consciência da 
identidade do espírito que, repressivamente, se identifica ao que lhe é diverso” 
(ADORNO, 1995, p. 184). 
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fenomenalismo apresentaria alguma relevância histórica. O cativeiro do 
sujeito, que apresenta raízes históricas e filosóficas, acaba se mostrando 
real. 
 

O fato de que, enquanto sujeitos cognoscentes, 
dependam de espaço, tempo e formas de 
pensamento, marca sua dependência em relação à 
espécie. Esta se sedimentou em tais constituintes; 
não por isso estes valem menos. O ‘a priori’ e a 
sociedade estão entrelaçados. A universalidade e a 
necessidade dessas formas, sua glória kantiana, não 
é outra coisa do que aquela que constitui como 
unidade os homens [...] Mesmo o olhar da 
consciência que descobre aquele cativeiro é 
determinado pelas formas que ele lhe implantou 
(ADORNO, 1995, p. 191-192). 

 
 O pensamento da identidade não dá mais conta de sustentar a 
absolutização do sujeito com o que Adorno responde com a necessidade 
de entender que o conhecimento “deve ser guiado pelo que não é mutilado 
pelas trocas” (ADORNO, 1995, p. 193). Nesse sentido, o caminho para o 
conhecimento passa diretamente pelo sujeito, pela desestruturação de 
seus modos habituais: “O esforço do conhecimento é, 
preponderantemente, a destruição de seu esforço habitual, a violência 
contra o objeto [...] O ato aproxima-se de seu conhecimento quando o 
sujeito rasga o véu que tece ao redor do objeto” (ADORNO, 1995, p. 194). 
O trabalho com a sensibilidade deve ser fazer aparecer a “contingência 
subjetiva”. Para isso, é preciso tomar a “experiência” como lugar do 
sujeito (e não como outra faculdade do mesmo). 
 Jay (1988) entende que “experiência” ocupava um lugar 
privilegiado no vocabulário de Adorno, uma espécie de antídoto.30 
“Experiência” poderia estar fazendo um papel de contra conceito à 
“reificação”. Diz Jay (1988, p. 69, grifo nosso): “Há, portanto, um círculo 
inevitável no qual, ao que parece, a experiência sensorial imediata é 
mediada pelos conceitos teóricos que, por sua vez, têm como fundamento 
a experiência sensorial que serve de critério ao seu julgamento”. O âmbito 
da sensibilidade em Adorno, já se encontra mediado. Esse comentador, 

                                                           
30 Tampouco adotaremos essa solução. O recurso ao conceito de experiência, 
utilizando a interpretação de Jay (1988) como “alavanca” serve justamente para 
nos encontrarmos na dimensão que situa-se entre conhecimento e sensibilidade 
em Adorno. 
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depois, segue numa linha interpretativa que se mostra distinta da que 
adotamos aqui, ao analisar a influência de Walter Benjamin no 
pensamento adorniano. É a esperança quanto à mímesis que leva a 
compreender a linguagem como “algo assentado numa experiência 
mimética do mundo natural, na capacidade de reproduzir similaridades 
não-sensuais entre o eu e o outro natural”, que não temos certeza de 
encontrar em Adorno como uma esperança latente. Jay (1988, p. 71, grifo 
nosso) é bem direto ao dizer que: 
 

Adorno era menos explicitamente atraído pela 
teologia, e parece que jamais teve muita fé numa 
unidade adâmica original entre nome e coisa 
nomeada. Não obstante, compartilhava a 
preocupação do amigo quanto a um tipo de 
experiência que retomasse a experiência mimética 
adequada entre o homem e a natureza. Ele 
entendia essa possibilidade, essencialmente, em 
termos estéticos, que interpretava de forma mais 
individualista que Benjamin. 

 
 Com essa interpretação não iremos partilhar. Esse cenário de 
lacuna entre Erfahrung e Erlebnis, que desemboca no lamento pela 
realidade de que “[...] a faculdade mimética do homem ia perdendo sua 
potência no mundo moderno” (JAY, 1988, p. 70) e a possível “decadência 
no tocante a um estado pré-temporal de unidade mimética entre palavra e 
coisa” (JAY, 1988, p. 70), deve ser questionado como algo pertencente 
ao pensamento benjaminiano. Nesse sentido, não concordamos que 
Adorno partilha dessa leitura,31 uma vez que ela contradiria o próprio 
progressismo que M. Jay atribui à Adorno, pouco antes. No nosso 
entendimento, a relação potente entre conhecimento e sensibilidade passa 
menos pela restauração de uma capacidade mimética. Vejamos. 
 O primeiro motivo (teórico) se encontra no próprio tema 
adorniano da crítica imanente (ou como Jay nomeou, “metacrítica da 
epistemologia”): o reconhecimento da Erfahrung – “integração de eventos 
na memória das tradições coletivas e pessoais” (JAY, 1988, p. 69) – como 
uma relação de conhecimento que remete a outra estrutura social e outro 
tempo histórico, por consequência a outra relação de subjetividade, já 
relativiza o “lamento” por sua “queda”. Pertence a outro tempo histórico, 
outra organização social, o que demanda a lembrança de que o movimento 
                                                           
31 Jay (1988, p. 72) é ainda mais explícito: “Adorno não desistiu totalmente de 
uma esperança utópica de restauração de alguma coisa perdida”. 
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de crítica não se dá para trás, mas para frente. Dito de outro modo, a 
desconstrução (ou reconstrução) dos aspectos formais do sujeito, os 
conceitos, não joga a análise na direção da reconstrução do panorama 
social que dava sentido a esses conceitos (nesse caso, Erfahrung e 
memória coletiva), mas sim na visão da dimensão do contrassenso em que 
se encontra a sociedade atual. Tampouco seria possível, assim, demarcar 
essa análise como o lamento de algo perdido. 
 A argumentação de Adorno em “Ensaio como forma” não 
poderia ser mais contrastante a de Jay (1988). Dissemos aqui que Adorno 
problematiza o conceito de subjetividade tanto do positivismo quanto do 
idealismo. Do sujeito transcendental do idealismo reconhece sua 
“eficácia” na sua constituição formal que transparece no real. Quanto ao 
positivismo, ressalta a crença de que a objetividade deve aflorar após a 
eliminação do sujeito e todo o perigo da sua expressividade; nesse 
sentido, há uma tentativa de resolver o problema da mediação e uma 
espécie de “alergia” às formas. O ensaio enquanto forma aspira superar a 
subjetividade pela especulação com objetos pré-formados. Essa pequena 
“autonomia estética” do ensaio, que se dirige aos elementos formais 
diretamente, apresenta também um risco: se no ensaio não aparece aquilo 
que é subjacente às “configurações culturais” (a consciência pré-
estabelecida que é tema também em “Sobre sujeito e objeto”), o mesmo 
contribui para a construção de bens de consumo, perpetuando “categorias 
banais do filisteu da cultura”. Até aqui o argumento de “Ensaio como 
forma” se assemelha ao que vínhamos dizendo. E, então, o grande ponto 
de contraste com o argumento de Jay (1988):  
 

Com a objetivação do mundo, resultado da 
progressiva desmitologização, a ciência e a arte se 
separaram; é impossível restabelecer com um golpe 
de mágica uma consciência para a qual a intuição e 
conceito, imagem e signo, constituam uma 
unidade. A restauração dessa consciência, se é que 
ela alguma vez existiu, significaria uma recaída no 
caos (ADORNO, 2003, p. 20).  

  
 Neste momento do texto Adorno está criticando o “ensaio ruim”, 
que com a pequena autonomia estética ratifica os contornos do sujeito que 
estão velados na estrutura social. A pequena liberdade formal não pode 
ratificar o status quo que se esconde por trás da relação sujeito-objeto, 
mas deve tensioná-la. 
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 A referida centralidade da experiência mimética nessa 
perspectiva de restauração de uma unidade perdida, já aqui questionada, 
é duramente interrogada neste ensaio como “consumação do processo de 
mediação”, que ele atribui ao idealismo e a um desejo da filosofia de 
“abolir o pensamento objetivante e sua história”. Nem uma filosofia que 
almeja “valores eternos” nem a ciência inteiramente organizada e nem a 
arte intuitiva conseguem escamotear as “marcas da ordem repressiva”. 
Adorno (2003, p. 22) diz que “passa-se a exigir do espírito um certificado 
de competência administrativa”. O reconhecimento à organização 
institucional é renúncia à verdade do todo. Que relação é possível entre 
conhecimento e sensibilidade então? Duas coisas se destacam daí: 1) a 
ideia de não-identidade; 2) a superação dos limites da subjetividade pelo 
tensionamento das “mediações históricas nas quais está sedimentada a 
sociedade como um todo” (ADORNO, 2003, p. 27) no próprio objeto, daí 
a ideia de “primazia do objeto”. Quando fala especificamente da arte, 
neste ensaio, é que ele toca no ponto que para nós é importante aqui, é a 
noção de mônada como o falso que alberga a possibilidade do verdadeiro 
entre o sensível e o conhecimento. Em uma passagem ele diz que o que 
“determina o ensaio é a unidade de seu objeto, junto com a unidade de 
teoria e experiência que o objeto acolhe” (ADORNO, 2003, p. 36). Antes, 
se referindo especificamente à arte de Marcel Proust,32 que nos interessa 
mais por retificar o ponto de chegada do conhecimento na sensibilidade 
(nos interessa o conhecimento com o sensível) e não encerrá-lo 
diretamente nos conceitos, como é o caso do ensaio filosófico, traduz 
aquilo que estamos querendo dizer quando diz que o “parâmetro de 
objetividade” para a arte de Proust é a “experiência humana individual” 
(ou a mônada que abriga a rivalidade entre geral e individual): 
 

[...] a sua unidade [da experiência humana 
individual], fechada individualmente em si mesma, 
na qual entretanto se manifesta o todo, não poderia 
ser retalhada e reorganizada, por exemplo, sob as 
diversas personalidades e aparatos da psicologia ou 
da sociologia. Sob a pressão do espírito científico e 
de seus postulados, onipresente até mesmo no 
artista, ainda que de modo latente, Proust se serviu 

                                                           
32 Considera a obra de Marcel Proust como “uma tentativa única de expressar 
conhecimentos necessários e conclusivos sobre os homens e as relações sociais, 
conhecimentos que não poderiam sem mais nem menos ser acolhidos pela 
ciência, embora sua pretensão à objetividade não seja diminuída nem reduzida a 
uma vaga plausibilidade” (ADORNO, 2003, p. 23). 
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de uma técnica que copiava o modelo das ciências, 
para realizar uma espécie de reordenação 
experimental, com o objetivo de salvar ou 
reestabelecer aquilo que, nos dias do 
individualismo burguês, [...] era valorizado como 
os conhecimentos de um homem experiente 
(ADORNO, 2003, p. 23). 
 

II 
 

 Portanto, partindo da ideia de que em TE Adorno tensiona os 
conceitos da “estética burguesa” entre si e toma como referência, 
principalmente, o trato com o material, ou seja, parte da mesma relação 
sujeito-objeto que questiona da filosofia para o social (nessa direção), o 
primeiro conceito que aparece no horizonte de análise é o conceito de 
Belo, que remonta à filosofia clássica. Dito de outro modo, se a relação 
entre conhecimento e sensibilidade é possível (tendo a sensibilidade como 
ponta, o que significa suscitar outros parâmetros de objetividade e não 
tomar a sensibilidade como um outro domínio, separado do racional), que 
socialmente culmina na falsa dimensão emancipada da sensibilidade, só 
é possível com a desconstrução da instituição histórica – a arte e a 
disciplina filosófica da Estética – que se ocupou desta relação a partir do 
exame de seus conceitos centrais, e entre eles, o principal, o Belo. 
 Trata-se de um conceito que condensa as “primeiras” tentativas 
do campo da Estética de pensar a relação conhecimento e sensibilidade. 
Reúne, portanto, os problemas que envolvem essa relação: a) o 
formalismo do conceito que resulta na incorporação do sensível nas 
estruturas do sujeito (uma primazia do sujeito); b) o belo supõe abertura 
que só é possível se aparece com o tensionamento das relações 
estabelecidas de domínio da natureza, o que é um problema para o 
conceito do belo como o que tem “sentido em si mesmo”; c) o conceito 
do belo não conseguiu “fundamentar conceitualmente” a “aparição 
sensível da Ideia”, porque a coisa não pode ter consciência de si mesma e 
livrar-se da heteronomia. O que aparece como natureza, se não se nomeia, 
para não coincidir com as determinantes subjetivas mais gerais, silencia 
(por isso Adorno atribui importância ao sublime kantiano). Entendemos 
que, especificamente, as expectativas que aqui tratamos são as de tomar 
o corpo como “potência de linguagem”, entender as especificidades do 
movimento humano enquanto experiência de conhecer. Estas 
expectativas incidem nos mesmos pontos da filosofia estética e também 
com a teoria adorniana, a qual estamos abordando. Um exercício 
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interessante para refletir “o que pode o corpo” é buscar, nos conceitos de 
mímesis e experiência em Adorno, como ele caracteriza isso que se 
entende como “capacidades corporais” em sua relação com o 
conhecimento. Trata-se de uma questão importante para o filósofo 
alemão33 que é tratada em dois importantes textos com os quais agora 
operamos: “Cantos de experiência”, de Martin Jay, e “Do conceito de 
mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin”, de Jeanne Marie 
Gagnebin. 
 Se consideramos, portanto, o problema de recorrer ao sensível 
como âmbito de ampliação da razão, considerando-o fora ou à revelia da 
mesma, expectativa muitas vezes direcionada para os conceitos de 
mímesis e experiência, o texto de Gagnebin (1997) nos ajuda a marcar a 
posição teórica que aqui estamos adotando. A autora entende que há uma 
crítica adorniana ao conceito de mímesis, principalmente em DE. A 
autora entende que a primeira atitude de Adorno em relação ao conceito 
é de rejeição. O alemão entende que o conceito de mímesis denota certa 
passividade do sujeito, o que complementa como a análise da concepção 
platônica de mímesis, com as leituras de Freud e da etnologia. O que 
critica no conceito de mímesis é a possibilidade de um comportamento 
regressivo de assimilação ao perigo, na tentativa de desviá-lo. Ou seja, 
para “se libertar do medo, o sujeito renuncia a se diferenciar do outro que 
teme para, ao imitá-lo, aniquilar as distâncias que os separa” 
(GAGNEBIN, 1997, p. 87). Esse significado de mímesis, que remete ao 
mito, denota a insuficiência das práticas mágico-míticas como resistência 
e também uma certa desistência do sujeito. Ora, a razão ocidental nasce 
justamente da recusa à esse pensamento mágico-mítico com o objetivo de 
livrar o homem do medo e da menoridade. O que está colocado como 
perigo neste conceito de mímesis é uma espécie de ameaça à civilização 
com o regresso a comportamentos mágico-míticos, e que, enfim, “ameaça 
o processo mesmo de construção e de elaboração de formas, de regras, de 
limites [...] que se ampara no processo do trabalho e no ‘progresso’ 
racional-científico” (GAGNEBIN, 1997, p. 88). Ou seja, rejeita-se o 
regresso – simbolizada na fórmula da “assimilação simbiótica mimética 
com a natureza” (GAGNEBIN, 1997, p. 88) – ao se reconhecer certa 
progressividade na história da subjetividade, sedimentada. No entanto, 
nesse movimento de recusa à simbiose com a natureza – que Adorno 

                                                           
33 “Onde a filosofia, mediante empréstimos da literatura, imagina-se capaz de 
abolir o pensamento objetivante e sua história, enunciada pela terminologia 
habitual como a antítese entre sujeito e objeto [...] ela acaba se aproximando da 
desgastada conversa fiada sobre cultura” (ADORNO, 2003, p. 21). 
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identifica em Ulisses – erige-se uma segunda mímesis, que remete à 
constituição do sujeito autônomo. Trata-se do recalque da primeira 
mímesis, porque a resistência à tentação da regressão faria com que o 
sujeito perca “a plenitude e a exuberância da vida originária” e, também 
é a afirmação da “superioridade do sujeito racional” e a negação de sua 
integridade.  A segunda mímesis é a renúncia simbólica a si mesmo, uma 
mutilação imposta ao ser indeterminado e polimorfo. A primeira, a 
proximidade entre humano e natureza que é recalcada em nome da 
autonomização da subjetividade; a segunda, o mitológico que cerca o 
próprio princípio da subjetividade que perpetua a necessidade de 
dominação e violência. Para se autoconservar, o homem vivo se assimila 
ao que é morto. Gagnebin (1997, p. 91) resume: “A resposta mimética, 
que era uma reação de aversão e de medo, reaparece na aversão ao 
mimetismo e no medo do mimetismo, na sua proibição pelas leis sociais 
e culturais”. Como o “enrijecimento do eu”, ou o que Gagnebin (1997, p. 
92) chama de segunda mímesis, é a única mímesis socialmente permitida, 
“o modelo de Ulisses atado sem movimentos ao mastro do seu próprio 
navio para poder escutar as sereias sem sucumbir”, a culminação social 
do conceito de mímesis, cujo antissemitismo nazista é o principal 
expoente, é trágica. Mímesis, em DE, “[...] é descrita, antes de tudo, como 
um processo social de identificação perversa” (GAGNEBIN, 1997, p. 93). 
Representa a perda da distância crítica entre o sujeito e aquilo a que se 
identifica: o sujeito amplia os limites de sua identidade. Essa perda da 
distância desconsidera que qualquer imediaticidade é já mediada, o que 
tributa à Hegel. Gagnebin (1997, p. 94) conclui que “[...] não se pode, 
portanto, analisar um elemento particular sem recorrer à sua inserção na 
totalidade social, de que a verdade desse particular só pode ser encontrada 
na sua determinação pelo universal”. 
 No entanto, Gagnebin (1997, p. 103) entende que há em TE uma 
reabilitação da mímesis, reequacionando o conceito como uma 
“aproximação do outro que consiga compreendê-lo sem prendê-lo e 
oprimi-lo, que consiga dizê-lo sem desfigurá-lo”. Como não se trata aqui 
de absolver ou condenar o conceito, mas mostrar as reservas que Adorno 
guardava em relação ao mesmo, entendemos que a crítica feita em DE se 
mantém, mesmo em TE. A esperança que guarda em relação à mímesis e 
à obra de arte não se trata da redenção do conceito, como caracteriza 
Gagnebin (1997), mas considera a mímesis como momento do processo 
que entende ser o “comportamento estético” pelo qual a obra de arte vai 
“dar a ver numa configuração sensível e histórica esse movimento da 
verdade” (GAGNEBIN, 1997, p. 103). Ou seja, o momento mimético 
deve ser ultrapassado. Mas, onde Gagnebin (1997, p. 104) aposta haver 
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uma redenção, nós vemos o caminho para a reconstrução conceitual da 
relação entre sensibilidade e conhecimento em Adorno: 
 

[...] na última página de Teoria Estética, esse 
arrepio mimético originário reaparece, mas sob sua 
figura reconciliada: é o tremor do sujeito perante a 
beleza; essa febre sagrada que, no Fedro de Platão, 
[...] apodera-se do amante quando vê o sujeito 
amado, pois este lhe lembra a visão da divindade. 
Ali, diz Adorno, o sujeito se deixa atingir, afetar 
pelo objeto, mas esse toque recíproco não produz 
feridas; o sujeito não apaga nem submete o outro a 
si mesmo num gesto prepotente. Experiência 
erótica e estética que também define, segundo o 
velho ensinamento platônico, a experiência do 
conhecer verdadeiro, isto é, da união entre Eros e 
Logos. 

 
 Por que o conceito do Belo? Porque ele condensa toda a história 
– institucional, da arte e da disciplina filosófica Estética e conceitual – 
dessa expectativa que descansa entre conhecimento e sensibilidade 
(divisão que não existe, na verdade). Ela está inscrita no Belo platônico, 
que entende o mesmo como aparição sensível da Ideia. Ele ocupa 
justamente este lugar na história da subjetividade. Mas, ainda assim é 
preciso insistir na pergunta acima, dizemos agora o porquê. Nos dois 
textos que estamos usando como base para nosso roteiro teórico-
metodológico o conceito de Belo não aparece nenhuma vez, o que tem 
uma razão de ser. Martin Jay, em “As ideias de Adorno” e, novamente, 
em “Cantos da experiência”, mostra como a crítica epistemológica de 
Adorno – que corre por “duas pontas”, a do idealismo e a do positivismo 
– que leva à cabo, principalmente em “Sobre sujeito e objeto”, se encerra 
no conceito de experiência. Essa é a tese de Martin Jay; que para uma 
outra relação sujeito-objeto, uma vez esgotadas as críticas ao positivismo 
e à sua antítese marxista-hegeliana, significaria tomar o sujeito como 
agente do objeto, confiar de forma “destemidamente passiva” na nossa 
experiência. Trata-se também de uma tese mais afinada com aquela outra 
de que Adorno “compartilhava a preocupação do amigo [Benjamin] 
quanto a um tipo de experiência que retomasse a experiência mimética 
adequada entre o homem e a natureza” (JAY, 1988, p. 71). Tanto nesse 
texto quanto em “Cantos da Experiência”, Jay, assim como Gagnebin 
(1997), exploram as similitudes entre Benjamin e Adorno em relação a 
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esse ponto. Existem passagens em “Sobre sujeito e objeto” e “Ensaio 
como forma” que permitiriam essa interpretação da obra adorniana: 
 

A posição-chave do sujeito no conhecimento é 
experiência, não forma; o que em Kant chama-se 
enformação [Formung], é essencialmente 
deformação. O esforço do conhecimento é, 
preponderantemente, a destruição de seu esforço 
habitual, a violência contra o objeto (ADORNO, 
1995, p. 194, grifo nosso). 
 
Escreve ensaisticamente quem compõe 
experimentando; quem vira e revira o seu objeto, 
quem o questiona e o apalpa, quem o prova e o 
submete à reflexão; quem o ataca de diversos lados 
e reúne no olhar de seu espírito aquilo que vê, 
pondo em palavras o que o objeto permite 
vislumbrar sob as condições geradas pelo ato de 
escrever (BENSE, 1947, p. 418 apud ADORNO, 
2003, p. 36, grifo nosso). 

 
 Entendemos que essa argumentação está mais próxima do ideal 
da “reconciliação”. Não descartamos que Adorno desenvolva essa 
argumentação mais afirmativa em torno do conceito de experiência em 
algum momento. O que estamos dizendo é que: a problematização da 
relação entre conhecimento e sensibilidade não é tanto, nos textos de 
Adorno, algo que termine apontando uma solução que tome a experiência 
por si só como “posição-chave do sujeito no conhecimento”.34 Na 
                                                           
34 A modulação da argumentação de Jay (2013) que aqui tentamos reproduzir é 
importante se consideramos que o tema é “experiência” e “mimese” na obra de 
Adorno. Principalmente se consideramos que por vezes esses conceitos aparecem 
como solução às aporias da racionalidade ocidental. O que estamos procurando 
destacar neste momento é de que existem riscos nesta aposta numa retomada da 
liberdade subjetiva. É preciso ressaltar que não se trata de dizer que a experiência 
é hoje impossível. Quanto à mimese, por exemplo, o problema é quando a 
liberdade subjetiva se mostra simples efeito da dominação: “A careta parece 
fingida porque, ao invés de se pôr seriamente à trabalhar, ela prefere representar 
o desagrado. Ela parece furtar-se à seriedade da vida porque confessa-a sem 
reservas: por isso ela é inautêntica. Mas toda a expressão é o eco doloroso de um 
poder superior, a violência que se exprime na lamentação. Ela é sempre 
exagerada, por mais sincera que seja, pois, assim como em toda obra de arte, cada 
lamentação parece conter o mundo inteiro. Só a obra realizada é adequada. É ela 
e não a mimese que consegue pôr termo ao sofrimento” (ADORNO; 
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verdade, discutindo a crise da experiência, Jay (2013), ao se perguntar se 
há solução para tal crise, dissocia mais os pensamentos de Adorno e 
Benjamin, introduzindo outros aspectos na discussão. Se trata menos de 
reabilitar a mímesis ou reabilitar a experiência,35 uma vez que se 
identifica essa crise (tão latente nas experiências de guerra, por exemplo), 
que consistiria no vazio entre os homens e seu destino, o que Adorno tenta 
expressar em Minima Moralia. Mas é a adesão de Adorno ao conceito de 
experiência hegeliano que o separaria mais de Benjamin. Segundo este 
conceito, o movimento dialético que a consciência desempenha em si 
mesma – tanto ao “saber” quanto ao “objeto” – posto que para ela é a 
partir disso que surge o verdadeiro, é precisamente o que se chama de 
experiência. Nesse sentido, a experiência seria a própria subjetividade ou 

                                                           
HORKHEIMER, 2006, p. 151). A mimese, que se torna a mimese da dominação 
e da reificação só aparece como resistência para o homem nos gestos e 
comportamentos dos outros (não reconhece o mesmo comportamento como seu), 
como resíduo da civilização. Estamos dizendo, portanto, que a arte vai além da 
mímese e da experiência para exercer crítica à sociedade. 
35 Na teoria estética adorniana existe uma dialética sobre o conceito de mímesis. 
Antes estávamos destacando os obstáculos quanto à concepção de que é 
necessário desbloquear a mímesis, como se tratasse de uma capacidade humana 
a ser reabilitada, que traria uma espécie de aproximação mais completa da 
natureza. Por outro lado, a mímesis é o próprio meio pelo qual a arte alcança sua 
expressão. Isso aparece, por exemplo, na seguinte passagem: “[...] es en sí mismo 
[el arte moderno] también una parte de la conducta natural, es algo más antiguo 
que la racionalidad, corporiza o representa lo que en verdad está abandonado bajo 
la ratio” (ADORNO, 2013b, p. 139). A arte é uma conduta mimética preservada 
em uma época de racionalidade. Adorno entende que o mimetismo tinha um papel 
importante na história mais remota da humanidade quando o homem buscava sua 
sobrevivência pela produção de semelhanças em relação a natureza. Essas 
condutas retrocederam na desmitologização da vida, principalmente na 
modernidade. O homem ficou cada vez mais livre e poderoso em relação a 
natureza, convertendo-a em objeto de ação. Então Adorno também entende que 
há essa característica mimética na arte: “[...] busca [...] restituirle lo proprio a 
aquel momento de la naturaleza reprimida. [...] todo el arte es aniñado, infantil, 
en la medida en que realmente tiene aún algo de la infancia: que todo poder sobre 
la realidad lo espera de la representación y no de la penetración en ella a través 
del pensamiento o de la acción” (ADORNO, 2013b, p. 141). A arte ainda é o 
abrigo da mimesís porque encontra voz e faz justiça a aquilo que, do contrário, 
seria vencido pela ratio e pelo pensamento lógico. Daí que a mímesis também 
aparece na teoria estética como um outro do conhecimento. Por fim, destacamos 
que Adorno se interessa pela possibilidade de conhecimento na arte e daí a 
necessidade de ir além da mímesis.  
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o que Adorno chamou de trazer o sujeito à sua subjetividade. Preservando 
a não-identidade entre sujeito e objeto, Adorno retoma Hegel e seu 
conceito de experiência, que para o último é algo implicado na 
interdependência dos sujeitos uns com os outros e também com o mundo. 
Jay (2013) diz que Hegel identificou experiência com os obstáculos 
apresentados pelas contradições na realidade. Segundo Jay (2013), para 
Adorno, o ensaio seria a possibilidade de desenvolver uma experiência 
genuína – argumento que identifica em “Ensaio como forma”. Nesse 
sentido, a experiência estética “constituiria o seu laboratório 
privilegiado” (JAY, 2013, p. 401). Martin Jay argumenta que a 
experiência estética não pode ser tomada como algo puro (em si), porque 
é derivada das mudanças sucedidas fora da arte. Seria, então, incapaz de 
recuperar por si mesma aquele mundo perdido, caracterizado em “O 
Narrador” de Walter Benjamin como resultado da crise da Erfahrung. É 
preciso que seu conteúdo de verdade seja analisado pelas ferramentas 
conceituais. Jay termina dizendo que, também a mímesis em Adorno, 
precisa estar acompanhada do esforço racional. Isso também é possível 
constatar em “Sobre sujeito e objeto” e em “Ensaio como forma”: 
 

O que determina o ensaio é a unidade de seu objeto, 
junto com a unidade de teoria e experiência que o 
objeto acolhe. O caráter aberto do ensaio não é 
vago como o do ânimo e do sentimento, pois é 
delimitado pelo seu conteúdo (ADORNO, 2003, p. 
36). 
 
O objeto da experiência irrestrita, ao contrário do 
substrato indeterminado do reducionismo, é mais 
objetivo que esse substrato. As qualidades que a 
tradicional crítica do conhecimento elimina do 
objeto e credita ao sujeito devem-se, na experiência 
subjetiva, à primazia do objeto; sobre este ponto, o 
predomínio da 'intentio obliqua' enganava. Sua 
herança coube a uma crítica da experiência que 
alcança até seu próprio condicionamento histórico 
e, em última análise, social. Pois a sociedade é 
imanente à experiência e não allo genos. Somente 
a tomada de consciência do social proporciona ao 
conhecimento a objetividade que ele perde por 
descuido enquanto obedece às forças sociais que o 
governam, sem refletir sobre elas (ADORNO, 
1995, p. 189). 
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 O curso de Estética ministrado por Adorno em 1958/1959 nos 
permite dar o próximo passo em direção ao conceito de Belo. Como 
dissemos, essa expectativa nutrida em relação ao conceito de mímesis e 
em relação ao conceito de experiência aparece “preenchida” pelo conceito 
do Belo na história da disciplina filosófica da Estética. É o que diz o 
professor Adorno na aula 9: “[...] la teoría platónica de lo bello es en 
verdad la de que el poder de lo bello proviene de que reconocemos la Idea 
– o lo que siempre es – en los objetos y las personas que llamamos con 
fundamento bellos” (ADORNO, 2013b, p. 257). Depois em Hegel, o belo 
é entendido como aparição sensível da Ideia. Adorno expressa que o belo 
é o “conceito estético central” (p. 253) e que é assim que empreende a 
crítica aos conceitos estéticos que localiza na história da disciplina 
filosófica correspondente, como a teoria do Belo. Durante todo o curso 
ele explora os problemas decorrentes desta centralidade do Belo e é nessa 
direção que aparece a relação entre o conceito de experiência estética e 
Belo: “Quizá recuerden que en el intento de desarollar la dialéctica en el 
concepto de lo bello como algo a la vez problemático y, sin embargo, 
imprescindible, recurrimos al concepto de experiencia estética” 
(ADORNO, 2013b, p. 437). Esta dialética do conceito de Belo, extensa e 
extenuante, tanto no curso sobre estética de 1958/59, como, 
posteriormente, em TE, que inicia com o hegelianismo de partir do belo 
como “algo objetivo, algo sustancial, algo en la cosa misma [...] algo que, 
frente a la mera conciencia subjetiva, posee necessariamente esa clase de 
objetividade” (ADORNO, 2013b, p. 47), vai terminar com a constatação 
de que a história do conceito central estético é a história da primazia do 
sujeito. É o conceito que mostra que o sujeito, na tentativa de se 
ultrapassar, sabota conceitualmente essa própria tentativa. Um exame 
atento desse estudo sobre o Belo aponta, portanto, para um outro 
“circuito” teórico. Não se trata, pois, de desobstruir uma capacidade em 
desuso ou habilitar uma parte humana então desabilitada. A crítica do 
conceito do Belo permite vislumbrar como a pretensão inicial de superar 
o paradoxo36 de tomar como instância de conhecimento aquilo que resiste 
ao conhecimento, o sensível, o corporal (que neste curso sobre estética 

                                                           
36 Paradoxo que já está inscrito no belo kantiano (satisfação desinteressada) e no 
“subjetivismo transcendental”: “[...] la esencia de lo bello se conoce aquí a partir 
de la relación que tiene lo bello con nosotros como sujetos, en tanto que la idea 
de algo bello en sí, de algo bello que, por lo tanto, sea independiente de nuestras 
formas específicas de representación y que incluso se oponga a ellas por sí 
mismo, no puede ser pensado en absoluto en esta definición de lo bello” 
(ADORNO, 2013b, p. 43). 
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aparece na fala de Adorno como “o mutilado da natureza”) se 
compromete com a primazia do sujeito.  Por isso é importante observar 
que não se trata aqui de fornecer uma outra solução, senão de retomar os 
capítulos da história que dão conta dessa pretensão. Silvia Schwarzböck 
aponta, no prólogo da tradução do curso de estética de 1958/59, na p. 29: 
“Si la estética idealista sinceró con Hegel la primacía del sujeto, la 
materialista debe lograr no sólo desentrañar las razones de esa primacía, 
sino lograr la primacía contraria, la del objeto, una primacía que libera 
por igual al objeto del sujeto y al sujeto, de sí mismo”. Essa descoberta 
do que acarreta o exame do conceito de Belo que Adorno desempenha é 
o que nos leva de volta à “Sobre sujeito e objeto” e às teses 4 e 5. 
Principalmente na tese 5, quando expõe a fórmula de que “[...] só é 
legítimo falar a respeito da primazia do objeto quando essa primazia em 
relação ao sujeito, entendido este no sentido mais lato, é determinável de 
alguma maneira” (ADORNO, 1995, p. 189), o filósofo alemão expõe que 
é preciso ir aos limites do sujeito mas também conservá-lo, enquanto 
momento, porque a própria “primazia do objeto” (o contraponto direto da 
primazia do sujeito) “[...] necessita da reflexão sobre o sujeito e da 
reflexão subjetiva” (ADORNO, 1995, p. 190). Jay (1988) expõe o 
principal problema da primazia do sujeito. Ele diz que, “em contraste com 
o idealismo e com o positivismo”, Adorno propõe uma primazia. No 
plano social, o que se problematiza é que “o domínio da natureza, a partir 
do domínio inicial, interligou-se à hierarquia e ao controle social. Em 
termos filosóficos, esse domínio do objeto pelo sujeito é expresso tanto 
no positivismo quanto no idealismo” (JAY, 1988, p. 59). A crítica ao 
Belo, na verdade, ao questionar a primazia do sujeito questiona o “meta-
sujeito dos idealistas”, o domínio da subjetividade constitutiva e da 
totalidade. Diz Jay (1988, p. 65): “o erro do Idealismo [...] foi conferir 
uma primazia absoluta ao sujeito coletivo, em detrimento do sujeito 
individual”. A contribuição desse sistema da filosofia da identidade que 
ajuda a perpetuar o “poder totalizante do mundo administrado”, de 
colocar os indivíduos enquanto funções da totalidade social, é desnudada 
na análise do conceito de Belo, que surge justamente como 
“representação do Absoluto”. Essa é a história do conceito, essa é a 
contribuição de Hegel.37 

                                                           
37 “Hegel verá que sí: el arte (bello) es la aparición sensible de la Idea. Sólo del 
arte y de los artistas se puede aprender qué es la belleza, porque no hacen otra 
cosa que enseñarles a los hombres cómo ellos se representan lo Absoluto en la 
forma de lo divino” (Schwarzböck, 2013, p. 28). 
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 Capitulado como está, a história do Belo deve ser conhecida a 
partir de suas ligações com o idealismo, mas também na dialética entre 
Kant e Hegel, que, segundo Adorno em TE, foram os últimos que 
puderam falar de estética sem saber de arte. O estudo do conceito que 
fizemos ainda aborda a importância do sublime kantiano para o conceito 
de Belo, a dialética entre belo artístico e belo natural e o futuro para o 
conceito ancorado entre as noções de utopia, conteúdo de verdade e 
sublime. Na dialética desempenhada por Adorno em TE quanto ao 
conceito, ele trilha o caminho que é preciso evitar, como as soluções que 
integram conhecimento e sensibilidade, principalmente na soma das 
partes da subjetividade, mantendo a justificação do domínio do sujeito 
coletivo sobre o sujeito contingente e sobre o objeto. Daí a importância 
da exegese do conceito desempenhada em TE. Nesse sentido, lembrando 
que a primazia do objeto requer a lembrança do subjetivo, que para Jay 
(1988) é uma “insistência na permanência de alguma subjetividade, 
coletiva e individual como precondição da transcendência do status quo”, 
seguimos para o ponto final. 
  

III 
  
 Chegamos, então, àquilo que se coloca na ponta da nossa 
argumentação, mas que não se trata de uma solução do problema que 
colocamos. O conceito central aqui não pode ser entendido como 
conceito-solução, como por vezes aparece o conceito de mímesis. Não 
poderíamos faltar mais com acurácia se assim o fizéssemos. Como 
justamente não procuramos resolver a equação conhecimento-
sensibilidade, ou, dito de outra forma, não procuramos fundamentar a 
“reabilitação da sensibilidade” no campo da EF, mas, justamente, abrir 
outras configurações teóricas do problema por entendermos que existem 
algumas questões que ainda carecem de atenção, um conceito se faz 
premente: o conceito de forma. No segundo ponto, acima apresentado, 
dizíamos como o conceito do Belo guarda na sua história as tentativas de 
fundamentar teoricamente “a aparição sensível da Ideia” – que em Hegel, 
por exemplo, grande influenciador do argumento adorniano, tem a ver 
com a representação do Absoluto. Se foi justamente Hegel quem mostrou 
o primeiro problema do conceito de Belo, colocando-se numa perspectiva 
pós-kantiana: ao marcar o belo natural como algo a ser subordinado e, por 
fim, ao censurá-lo como inatingível, também marcou essa característica 
na essência do belo mesmo. Hegel reagiu ao formalismo estético do 
século XVIII, ou seja, mostrou que o que se tomava por belo, na arte e na 
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filosofia, não tinha nada de não-mediado, nada de separação dos objetos 
práticos do homem.38 
 As dificuldades colocadas para o conceito que procurava dar 
conta de uma solução para as aporias da subjetividade que levam a um 
mundo humano fechado nos trazem à possibilidade de estudo que aqui 
propomos. Um outro arranjo conceitual, produzido em TE, do qual 
estamos destacando o conceito de forma, é o que estamos querendo 
mostrar, quanto à sua relevância.39 Nesse sentido, voltamos à “Sobre 

                                                           
38 Adorno (2013, p. 101) se refere diretamente à Kant e ao conceito de dignidade 
humana – “[...] conceito esse segundo o qual nada no mundo se deve respeitar a 
não ser o que o sujeito autónomo a si mesmo deve” – para falar da “condenação 
do belo natural” a partir do seu formalismo: “Se se fizesse um processo de revisão 
legal do belo natural, ele respeitaria à dignidade enquanto auto-engrandecimento 
do animal-homem acima da animalidade. Ela desvela-se, perante a experiência 
da natureza, como usurpação do sujeito que degrada em simples material o que 
não lhe está submetido, as qualidades, e as remove da arte enquanto potencial 
totalmente indeterminado, de que ela, segundo o seu conceito próprio, teria 
necessidade”. 
39 No debate da estética, a relevância do conceito de forma se refere aos 
desdobramentos da arte moderna, na imanência de sua autonomia. Jimenez 
(1999) ressalta, por exemplo, como Freud perde a característica de vanguarda 
histórica da arte moderna ao tentar caracterizar a arte como configuração de um 
conteúdo inconsciente, como o sonho. Quando entende a arte como “consolação 
diante da miséria do mundo” ele perde o que arma a arte na era moderna: “Ora, 
na época de Freud, a arte moderna define-se precisamente por sua vontade de 
romper, não com o conteúdo, mas com as formas tradicionais, convencionais e 
acadêmicas” (JIMENEZ, 1999, p. 268). A arte é que questiona a centralidade do 
conceito de Belo e insere a forma como a sua possibilidade de autonomia: 
“Todavia, para combater com armas iguais, é preciso retirar os ouripéis da ‘bela 
aparência’ e romper o acordo harmonioso que a unia ao mundo de outrora” 
(JIMENEZ, 1999, p. 272). Adorno viu, na música e nas outras artes, que a ruptura 
com a forma tradicional (descoberta por Hegel no belo natural kantiano) incorre 
em uma radical formalização, que alça o trabalho formal à uma posição prioritária 
em relação ao conteúdo; é o que observa no dodecafonismo, por exemplo. Bürger 
(2012) diz que Adorno acertou em sua estética ao entender essa centralidade da 
forma na arte moderna, como dissemos anteriormente. A importância do conceito 
se deve, portanto, ao fato de que a forma é o único jeito que a arte consegue de 
garantir a existência do objeto estético em meio aos outros objetos; é o que dota 
este da possibilidade de desdobramento histórico. Considerando a guinada da arte 
moderna, o conceito de forma passa a ser importante para a estética porque é o 
que garante sua relação crítica com a cultura, a possibilidade de verdade. É o que 
encontramos também em Menke (1997). A soberania estética só se garante com 
o trabalho formal: “La actitud capaz de destruir los discursos no estéticos sólo se 
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sujeito e objeto”, que, na nossa visão, é cabal para esta discussão quanto 
aos seus fundamentos teóricos. 
 A tese 2, que trata da questão de que a separação entre sujeito e 
objeto é real e aparente, verdadeira e falsa, traz também a ideia de que é 
falsa a crença na recuperação de um “estado originário temporal ou 
extratemporal”. O que fica para dizer neste momento é que, para Adorno, 
só para frente pode caminhar a possibilidade de reconciliação, nem na 
unidade indiferenciada entre sujeito e objeto e nem em sua antítese; 
significa dizer que Adorno assume a subjetividade como um momento 
necessário. Mas, o que de fato quer dizer isso? Quais as implicações? Por 
que não é possível que seja de outro jeito? 
 A tese 3, que trata especificamente da teoria do conhecimento, 
endereça a crítica de forma apropriada. A noção de sujeito da doutrina 
idealista, que se materializa na figura do “sujeito transcendental”, 
“constitutivo de toda experiência de conteúdo”, é apenas uma abstração 
do homem vivo e individual. Esse processo de abstração de tudo o que é 
contingente abrange, principalmente, as “formas de pensamento”, a 
unidade destas e a produtividade originária da consciência. O que 

                                                           
forma porque siempre es posible el acontecimiento negativo de la transfiguración 
estética” (MENKE, 1997, p. 269). A soberania da arte moderna depende da 
assunção de que a arte não pode ser uma instância de resolução dos problemas 
dos discursos não-estéticos, vingar o não resolvido na realidade, mas pode ser 
catalisadora para o surgimento de problemas. É a partir da experiência estética 
que as práticas e discursos externos se tornam problemáticos na arte: “En la 
comprensión estética no comprendemos otra cosa, sino de otro modo” (MENKE, 
1997, p. 55, grifo do autor). A experiência estética nem resolve problemas e nem 
dá para dizer que esses problemas estão dados previamente à mesma. O conceito 
de forma é o que mostra como a arte conseguiu manter a tensão entre a estética e 
as outras dimensões da razão. Atribui-se ao estético uma função, e nega-se 
também a sua reintegração ao mundo vivido. O aspecto crítico da arte é esquecido 
quando ressaltada a perspectiva da “reconciliação” e da “solução de problemas”. 
Priorizar-se-ia assim o reconhecimento da experiência estética, sua justaposição 
a outros modos de experiência e representação, buscando um sentido compatível 
com o funcionamento eficiente; um preço alto a se pagar. A experiência estética 
necessita da soberania. O conceito de forma é importante para a estética porque 
a arte moderna encontrou no trabalho formal a possibilidade da negatividade, que 
se garante com a soberania. A experiência estética não é complementar às práticas 
e discursos não-estéticos, senão que significa a interrupção dos mesmos. Por isso, 
a importância do conceito de forma para a estética: “La negatividad estética, 
puesta de relieve en su realización soberana, muestra con toda evidencia que lo 
bello y lo verdadero no se dan en una relación de juego mutuo, sino de tensión y 
crisis irresoluble” (MENKE, 1997, p. 292). 
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significa que essa doutrina pressupõe aquilo que promete instituir: 
indivíduos. Estrutura-se, portanto, um “círculo ilimitado” de produção da 
lógica inventada. Adorno diz que esse tem sido um problema da filosofia, 
desde então, que muitos tentaram resolver – “inclusive Hegel” – mas 
acabaram por perpetuar uma lógica “apologética”, que justifica o 
condicionado como se fosse incondicionado, o derivado como primário. 
Ele diz isso, porque para ele: “[...] o primeiro para a consciência – aqui: 
o sujeito empírico – não é o primeiro em si e postula, como sua condição 
ou origem, o sujeito transcendental” (ADORNO, 1995, p.185). 
 O problema todo se desenrola de forma que o que se mostra como 
uma aporia no âmbito da filosofia se transpõe no âmbito social como uma 
resolução. Adorno (1995, p. 185) prossegue: “Quanto mais os homens 
individuais são reduzidos a funções da totalidade social por sua 
vinculação com o sistema, tanto mais o espírito, consoladoramente, eleva 
o homem, como princípio, a um ser dotado do atributo da criatividade e 
da dominação absoluta”. O que Adorno chama de “totalidade social” 
expressa a face do sujeito que é impossível ludibriar entre falsidade e 
verdade do conceito filosófico do sujeito transcendental, sua competência 
administrativa:  
 

Em certo sentido [...] o sujeito transcendental é 
mais real, a saber, mais determinante para a 
conduta real dos homens e para a sociedade 
formada a partir disso, que esses indivíduos 
psicológicos dos quais foi abstraído o 
transcendental e que pouco tem a dizer no mundo 
(ADORNO, 1995, p. 186). 

 
 O “homem singular vivente”, por ser “forçado a atuar”, porque 
foi para isso que foi “projetado”, é muito mais o sujeito transcendental do 
que o indivíduo vivente. A doutrina do sujeito transcendental nutre íntima 
relação com as “relações abstratamente racionais que têm seu modelo na 
troca”. O sujeito transcendental vem à tona, está objetificado, “[...] 
perfeitamente de acordo com as doutrinas das formas fixas e imutáveis da 
consciência transcendental” (ADORNO, 1995, p. 186). O formalismo 
acaba se convertendo no primário, quando era para ser posterior. Esse 
argumento vai ser retomado na tese 6 quanto às aporias da filosofia 
transcendental, que engendrou um cativeiro do sujeito em si mesmo.  
 

O fato de que, enquanto sujeitos cognoscentes, 
dependam de espaço, tempo e formas de 
pensamento, marca sua dependência em relação à 
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espécie. Esta se sedimentou em tais constituintes; 
não por isso estes valem menos. O ‘a priori’ e a 
sociedade estão entrelaçados. A universalidade e a 
necessidade dessas formas, sua glória kantiana, 
não é outra coisa do que aquela que constitui como 
unidade os homens. Estes necessitariam dela para 
sua 'survival'. Seu cativeiro foi interiorizado: o 
indivíduo não está menos cativo dentro de si que 
dentro da universalidade, da sociedade (ADORNO, 
1995, p. 191, grifo nosso). 

 
 Assim como o sujeito contingente, lá se vai a contingência do 
sensível, que é também contingência do objeto. O corpo individual, 
também já condicionado, muito mais do que mostrar potência como o 
sujeito demonstra, historicamente (através de seus “sedimentos”), muito 
mais do que se provar corpo-sujeito (apesar da pecha do corpo-objeto), se 
mostra diluído em corporeidade entre sujeito e objeto. É isso que Adorno 
objetiva ao caracterizar a música como uma arte temporal em diferença 
das pinturas, que são artes visuais. O que está em jogo é o sentido visual 
ou auditivo nestes casos. Adorno (1995, p. 191) diz o seguinte: “Mesmo 
o olhar da consciência que descobre aquele cativeiro é determinado pelas 
formas que ele lhe implantou”. Na tese 7, ao rejeitar como equivocada a 
solução proposta pela fenomenologia através do “reducionismo”, Adorno 
(1995, p. 10) rejeita o que seria uma solução para a impossibilidade do 
pensamento da identidade dar conta da absolutização do sujeito. Mais 
uma vez, ele aponta para subjetividade como ponto de partida em direção 
à objetividade: “A objetividade só pode ser descoberta por meio de uma 
reflexão sobre cada nível da história e do conhecimento, assim como 
sobre aquilo que a cada vez se considera como sujeito e objeto, bem como 
sobre as mediações”. O que media, o formal, aparece mais uma vez na 
busca da objetividade, quando ele diz que é necessária a dissolução do 
que impede a experiência individual a cada vez, e não de uma vez por 
todas; afinal, é sempre preciso distender o sujeito. 
 A relação com a natureza, que estamos chamando de 
sensibilidade, é muito mais o que vai resultar numa espécie de 
entorpecência, retratada, por exemplo na tese 8. Tal tese reconhece certa 
verdade na fórmula kantiana que prevê o objeto como “aquilo que é posto 
[Gesetzte] pelo sujeito, o tecido formal subjetivo lançado sobre o algo 
desqualificado” (ADORNO, 1995, p. 195). O que estamos abordando é 
que, o status quo de uma tal sensibilidade poderia ser compreendido pelo 
status quo do mundo social. De novo, há um “produto” social da filosofia 
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em questão, a kantiana. Mas, a herança que vem sob a forma de objeto 
vem cercada de esquecimento:  
 

[...] o sujeito substitui o objeto no extremo de sua 
pretensão formante. Isso, entretanto, também tem 
sua razão paradoxal, pois o sujeito é de fato 
também objeto, só que, independizando-se como 
forma, esquece como e por meio de que ele mesmo 
foi constituído (ADORNO, 1995, p. 195) 

 
 O que transcorre como um movimento de crítica à Kant, termina 
na tese 12 com referência à Durkheim, uma guinada em direção ao 
argumento que mostra como o formalismo do sujeito não é apenas uma 
questão lógica, mas histórica, e, portanto, material. Diz Adorno (1995, p. 
199): 
 

A reflexão do sujeito sobre o seu próprio 
formalismo é reflexão sobre a sociedade, com o 
paradoxo de que, de acordo com a intenção do 
último Durkheim, os formadores [Formanten] 
constitutivos originam-se socialmente, embora, por 
outro lado [...] sejam objetivamente válidos. 

 
 Adorno entende que este paradoxo salientado por Durkheim é a 
expressão do cativeiro objetivo do sujeito dentro de si, o que deixaria uma 
sensação de “ponto morto” ao final do movimento dialético do filósofo 
alemão. O que permite pensar para além deste paradoxo é a noção de que 
a função cognoscente é que fica ameaçada, e que não pode ser ameaçada.  
 

A função cognoscente, sem a qual não haveria 
diferença nem unidade do sujeito, evadiu-se por 
sua vez. Ela consiste essencialmente naqueles 
formadores; na medida em que há conhecimento, 
este deve exercer-se de acordo com eles, mesmo ali 
onde se projeta para mais além deles. Eles definem 
o conceito de conhecimento (ADORNO, 1995, p. 
200). 

 
 Adorno termina por reduzir seu argumento ao que ele foi no 
esforço intelectual materializado em “Sobre sujeito e objeto”, reduzir a 
questão teórica a uma possível falha teórica. O trabalho social rudimentar, 
o efeito associativo e organizativo que tanto remete à Durkheim é 
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certamente primário em relação ao indivíduo. Qualquer individualidade, 
seja ela o sensível ou o sentido, deve sua existência à antítese entre 
universal e particular. A falha teórica exposta se resume a dizer que a 
teoria do sujeito transcendental vai no secundário, no indivíduo 
constituído. 
 Jay (1988) ratifica essa visão quando diz que na interpretação de 
Habermas, Adorno fez uma “filosofia da consciência” preocupado com o 
modo como os sujeitos se relacionam com os objetos do mundo atual e 
com o modo como poderão a vir se relacionar. A metacrítica da 
epistemologia que desempenha em “Sobre sujeito e objeto” é uma 
operação estritamente filosófica, mas que aponta para a herança 
inesgotável do princípio do sujeito transcendental. Cabe a nós o cuidado 
de não transformar o que é crítica, no sentido de mostrar algo que agoniza 
em sua materialidade, em algo normativo. Adorno entendia que muitos 
marxistas repetiam a conceituação idealista da relação sujeito-objeto em 
termos que violavam suas intenções materialistas: “A tarefa de Marx e de 
marxistas críticos como Lukács foi identificar a encarnação histórica 
concreta da subjetividade ativa postulada pelo idealismo alemão” (JAY, 
1988, p. 55). É esse o sentido filosófico de partir da subjetividade: “Usar 
a forma do sujeito para derrubar a falácia da subjetividade constitutiva”, 
cita Jay diretamente do prefácio de Dialética Negativa. Na sua própria 
versão, o materialismo adorniano “[...] deveria registrar e tomar como 
base os sofrimentos e necessidades dos sujeitos humanos contingentes, 
em lugar de explicá-la simplesmente por meio de uma teodiceia histórico-
filosófica” (JAY, 1988, p. 56). Isso inclui “pensar com os ouvidos”, a 
investida sobre a produção dos sentidos, o visual, o auditivo. A primazia 
do objeto tem como sentido também que a filosofia deva “[...] começar in 
media res com o material imperfeito que lhe é apresentado pela situação 
histórica contemporânea” (JAY, 1988, p. 57). Resulta na inadequação do 
conceito ao mundo, mas também na inadequação do mundo, produzida 
em imagem. A corporeidade do homem não pode ser tomada apenas pelo 
que leva com ele, mas pelo que pode lhe permitir sair do entorpecimento. 
Adorno (1995, p. 194) diz que “o sujeito é agente, não 'constituens' do 
objeto”. 
 “Ensaio como forma”, que é um texto que inicialmente parte 
dessa noção da centralidade do formalismo no mundo administrado, 
defende o ensaio como uma forma que pode gozar de certa liberdade 
estética na busca pela verdade, em um movimento de superação desse 
formalismo. É já uma tentativa de redimensionar a função cognoscente 
que ele reclama como evadida em “Sobre sujeito e objeto”. E apresenta 
uma clara influência do Adorno músico, na forma como ele se dirige à 
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filosofia. A liberdade estética que mexe com esse formalismo no ensaio 
filosófico expressa-se na fala de Jay (1988, p. 71) que vê na experiência 
estética o “reconhecimento implicitamente materialista da prioridade do 
objeto sobre o sujeito”. No “Ensaio como forma”, com a assunção dos 
“objetos específicos pré-formados”, o que importa seria a análise crítica 
imanente desses mesmos objetos. Para dar voz ao conjunto de elementos 
do objeto, Adorno destaca a relativa autonomia estética que deve 
fundamentar o exercício intelectual do ensaio. O que é necessário destacar 
como parte do nosso roteiro teórico-metodológico nesse momento, 
quanto ao texto em questão, são apenas estes pontos: a) que a 
subjetividade nunca se mede pelo conteúdo, mas pelo “como”, ou seja, a 
forma: o que implica tomar consciência do processo de constituição e 
desmascarar a subjetividade projetiva, que apaga os seus rastros no que 
seria a concepção positivista do objeto como algo residual; b) que é 
preciso romper com o “fronteirismo” no conhecimento que contribui para 
a perpetuação da ordem repressiva, que implica conservar e fazer aparecer 
os momentos antagônicos, como sujeito e objeto; c) que é preciso 
conduzir o processo sob o princípio da “não-identidade”, que objetiva 
algo como a “comunicação do diferenciado”; d) que é preciso romper com 
a sistematicidade do conhecimento, uma vez que a ordem dos conceitos 
(sem lacunas) não equivale ao que existe; e) que é preciso considerar o 
efêmero como algo digno de filosofia, ao contrário da doutrina platônica; 
f) que é preciso abandonar a pretensão de ir além da thesis (cultura) para 
a physis (natureza); g) e que é preciso abandonar a pretensão de que a 
ideia de sistema seja balizadora de todo conhecimento, o que implica 
reconhecer a realidade como fragmentada. Se esses traços não entram 
diretamente nos nossos estudos sobre o conceito de forma, cercam aquilo 
que importa no trabalho com relação a este ponto: tomar a forma ensaio 
como uma outra forma possível desencadeia uma série de conceitos como 
“campo de forças”, “articulação” e “não-identidade”, conceitos de origem 
estética. “Sobre sujeito e objeto” mostrou um problema filosófico que 
remete à Kant e ao conceito de “forma” desse autor, cartografando os 
pontos que compõe as aporias da subjetividade; “Ensaio como forma” já 
é uma proposição de Adorno sobre em que direção é possível agir, com 
contribuição dos saberes da estética, mas que a agência possível se dá 
mesmo na dimensão da forma. 
 Faltaria fortalecer a ideia de que aquilo que normalmente 
chamamos de sensibilidade também padece da mesma condição histórica 
de sujeito-objeto que aqui abordamos. Porque em “Ensaio como forma”, 
Adorno faz uma proposição, mas o faz para a filosofia, considerando suas 
especificidades. “Para ler Adorno”, de Marc Jimenez, vai diretamente 
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neste ponto: ele diz que já em 1938, Adorno publicava um texto em que 
indicava as mudanças no fenômeno musical com a produção para as 
massas, mostrando que as mudanças antropológicas da sociedade 
estandardizada se estendiam também para música, na verdade “até a 
estrutura da audição musical” (JIMENEZ, 1977, p. 40). Ele prossegue: 
 

A obra-de-arte, na estrutura de sua linguagem, em 
sua “escritura”, em seu material, na “maneira” 
como foi composta atesta obrigatoriamente as 
transformações da realidade empírica. O erro 
consiste em crer que a esfera estética permanece 
impermeável às influências exteriores, que o ato de 
“criação” artística escapa à reificação, às 
devastações da indústria cultural e ao dirigismo da 
ideologia dominante (JIMENEZ, 1977, p. 40). 

 
 Aqui está retratado o que queremos investigar na sequência, que 
também a sensibilidade é formada e qualquer possibilidade de tomar o 
que é corporal como potencial de conhecimento passa, também, por 
“distender as estruturas do sujeito”. De novo, o exemplo da indústria 
cultural que perpetua as “categorias pré-formadas do filisteu da cultura”: 
com relação à música, a crítica que faz à “música ligeira” é a de que a 
mesma embota a faculdade perceptiva, não permitindo ao ouvinte se 
concentrar em uma audição séria. Jimenez (1977) ainda ressalta como 
que, para Adorno, trata-se de uma atitude reacionária que um material 
sonoro (entendido aqui como o já dominado) possa ser utilizado 
indiferentemente em qualquer época ou sociedade. Considerar o artista 
como livre em relação ao material é desconsiderar as relações entre 
sujeito e sociedade, o status quo formal. Ele cita Adorno em Filosofia da 
Nova Música: “as exigências do material para com o sujeito provêm... do 
fato do próprio material ser espírito sedimentado, algo socialmente pré-
formado através da consciência dos homens”. Parece que estamos 
voltando ao início da nossa argumentação. 
 Daí que se a época e a sociedade restringem isso que é tomado 
como material, essa restrição demanda uma resposta à altura: é esse 
processo histórico que deve ser desvelado. “A música verdadeira traduz, 
por e através de sua forma, a realidade do caos social a que se opõe o 
indivíduo, angustiado pelo caráter irremediável de sua alienação” 
(JIMENEZ, 1977, p. 47). A argumentação recomeça de novo em “Sobre 
la pedagogia musical” de Adorno: “En el arte no puede diferenciar-se 
nada ‘artificial’ de un momento de otra índole, sea cual sea: lo que en él 
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rige como natural es casi siempre únicamente historia pretérita” 
(ADORNO, 2009, p. 109). Ele complementa: “Dicho de otro modo: 
únicamente a través de la completa especialización, y no a través de su 
negación, conserva la música su participación en lo humano, en aquello 
que parece despedazado por la especialización” (ADORNO, 2009, p. 
109). A forma é, portanto, aquilo que chega mais próximo da expressão 
no modo de a arte retomar a história no material (natureza). Forma é a 
única coisa que, na arte, permite tocar a continuidade histórica. 
Queríamos, principalmente, justificar com esses argumentos a 
possibilidade de pensar a relação sensibilidade-conhecimento pelo 
conceito de forma. Ao que parece, Adorno já o faz nos estudos sobre 
estética. 
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2. SOBRE A EXEGESE DO CONCEITO DE BELO NA TE DE 
ADORNO: O FORMALISMO E O SUBJETIVISMO COMO OS 
PRIMEIROS PROBLEMAS PARA A RELAÇÃO 
CONHECIMENTO-SENSIBILIDADE 
 

OL’ MAN RIVER 
Here we all work 'long the Mississippi 
Here we all work while the white folk play 
Pullin' them boats from the dawn till sunset 
Gettin' no rest till the judgment day 
 
Don't look up and don't look down 
Ya don't dare make the white boss frown 
Bend your knees and bow your head 
And pull that rope until you're dead 
 
Let me go 'way from the Mississippi 
Let me go 'way from the white man boss 
Show me that stream called the River Jordan 
That's the old stream that I long to cross 
 
Ol' Man River, that Ol' Man River 
He must know somethin', but he don't say nothin' 
 
He just keeps rollin', he keeps on rollin' along 
 
He don't plant taters, and he don't plant cotton 
And them what plants 'em are soon forgotten 
But Ol' Man River, just keeps rollin' along 
 
You and me, we sweat and strain 
Bodies all achin' and wracked with pain 
Tote that barge and lift that bale 
Ya get a little drunk and ya lands in jail 
 
I gets weary and so sick of tryin' 
I'm tired of livin', but I'm feared of dyin' 
And Ol' Man River, he just keeps rollin' along 
 
Oscar Hammerstein II 

  
Torna-se obrigatório investigar a história do conceito de Belo, 

que é central na Estética, se queremos pensar uma relação possível entre 
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conhecimento e sensibilidade. O belo é a “aparição sensível da Ideia”, um 
tema que remete à filosofia da Grécia Antiga. Nesse sentido, a história 
deste conceito reúne páginas de reflexão filosófica que são importantes 
quando se procura compreender a possibilidade de uma posição 
cognoscitiva ante ao que é relativo à experiência ou à vivência.40 Para 
Adorno, trata-se de um conceito “problemático” e “imprescindível”. E o 
seu movimento dialético já começa em Kant, caracterizando o paradoxo 
de se buscar conhecimento naquilo que resiste ao conhecimento. No 
registro kantiano encontra-se essa questão na ideia da “satisfação 
desinteressada”, com aquilo que deve tocar o homem a partir de sua 
própria beleza (um vislumbre do que é em si, independente do sujeito) e, 
mesmo assim, fazer sentido às estruturas de cognição do sujeito. Nesse 
sentido, é Hegel que enxerga na estética kantiana um formalismo 
escondido, que acaba reverberando na própria arte: os artistas passam a 
se recusar produzir imagens harmônicas da totalidade, uma harmonia que 
não existe na sociedade e no domínio do todo sobre o particular. Adorno 
entende haver aqui um problema: se há afirmação desse formalismo, há a 
integração do sensível e sabota-se o que era para ser a abertura do sujeito 
ao objeto. Com a incorporação do sensível, o conceito do Belo favorece 
aquilo que, para ele, é a “primazia do sujeito”. Esse é o motivo para, em 
TE, retirar o Belo da centralidade e começar a usar “experiência estética” 
como equivalente. A história do conceito de Belo equipara-se, assim, à 
história da primazia do sujeito. Como solução ao paradoxo acima 
enunciado, quando a solução é o Belo, o problema que se apresenta é o 
da “primazia do sujeito”: o domínio da natureza interligado à hierarquia 
e ao controle social. Nesse sentido, entendemos ser preciso conhecer a 
própria história do “conceito central da Estética” porque ela traz em seus 
episódios as características mais ínfimas que concretizam os problemas 
de levar a cabo a solução do paradoxo, de sistematizar a “aparição 
sensível como Ideia”. A rejeição do conceito por parte da arte acarreta em 
uma dupla consequência: ignora-se uma face importante do mesmo para 
a função de crítica à sociedade, que é o sublime (kantiano); e encara-se 
uma possível morte do Belo, como essa imagem coerente da totalidade, 
que é propriamente significativa porque retoma toda particularidade sob 
o jugo da totalidade, escamoteando-se seu formalismo, sua estruturação 
formal. Adorno questiona a sentença da arte (e nós questionamos se essa 

                                                           
40 Ainda mais se consideramos que a EF tem lançado mão, principalmente, da 
reflexão filosófica (a partir de diversas referências) para debater a questão sobre 
o estatuto e a legitimidade de conhecer pelo corpo/movimento. 



79 
 

importante tentativa filosófica de articular conhecimento e sensibilidade 
é de todo fracassada): tudo o que é belo deve morrer? 
 O belo supostamente deveria morrer porque a arte (mais próxima 
do espírito) o rejeitou e a indústria cultural, através do esquematismo, o 
esvaziou completamente. Discutindo a relevância da estética enquanto 
disciplina filosófica, Adorno, na primeira introdução de TE, diz sobre 
como a arte sofreu forte abalo quanto à possibilidade de reter algo 
verdadeiro, a possibilidade de emitir juízo. Aqui a parte “imprescindível” 
do conceito, a tentativa de expressão de um aspecto verdadeiro da 
realidade, se dá pela relação entre todo e particular. O belo foi condenado 
a ser meramente projeção, nos marcos do subjetivismo: 
 

Eis o que o empirismo anatematiza como 
superstição [a possibilidade de verdade a partir da 
arte]. Para ele, as obras de arte são fascículos de 
estímulos inqualificados. O que elas em si são 
subtrai-se ao juízo, seria simplesmente projectivo. 
Só as reacções subjectivas às obras de arte seriam 
susceptíveis de ser observadas, medidas e 
generalizadas. Esquiva-se assim à análise o que 
constitui propriamente o objecto da estética. Ela é 
substituída por uma esfera fundamentalmente pré-
estética; no plano social, revelou-se como a da 
indústria cultural. A contribuição de Hegel não é 
criticada em nome de uma pretensa cientificidade 
superior, mas esquecida em favor da adaptação 
vulgar. Que o empirismo fracasse perante à arte, à 
qual, de resto – com excepção do único e 
verdadeiro John Dewey –, não presta grande 
atenção, a não ser ao endereçar-lhe como poesia 
todos os conhecimentos que não obedeciam às suas 
regras de jogo, explicar-se-ia talvez porque a arte 
denuncia constitutivamente essas regras, o ente não 
se esgota no ente, na empiria. É essencial na arte o 
que nela não é facto bruto, incomensurável com o 
critério empírico de todas as coisas. Pensar na arte 
o que não é facto bruto é uma necessidade para a 
estética (ADORNO, 2013, p. 509, grifo nosso). 

 
 Parte fundamental da estética de Adorno é o tensionamento do 
conceito de belo. Adorno retoma essa parte da Estética, questiona suas 
bases, mas, pela sua própria dialética, não conclui pela morte do belo. 
Mas nos interessa sobretudo a forma como Adorno o faz. Um primeiro 
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ponto catalisador do nosso interesse é o modo de proceder de Adorno, que 
ao interrogar em perspectiva tanto a história da Estética quanto a história 
do idealismo, nega o caráter sistemático do belo. A explicação sistemática 
busca incessantemente a totalidade e define que só o todo pode ser belo. 
Silvia Schwarzböck, no prólogo do curso de Estética (1958/59) traduzido 
por ela e publicado pela Editora Las cuarenta, diz que fora do idealismo 
nunca mais a Estética volta a ser identificada como uma filosofia ou uma 
parte da filosofia. Segundo a autora, por sua história burguesa, a estética 
requeria um tratamento sistemático e o belo era o que apontava em seu 
horizonte constante. As próprias categorias da estética, que Adorno 
coloca em uma implacável dialética, são burguesas. A arte em oposição 
ao trabalho, colocada ao alcance do disfrute. Nesse contexto, a relação da 
arte com a verdade para o burguês mora na ideia de expressão. A 
pesquisadora entende que para a burguesia a busca da beleza na arte pode 
ser um programa utópico em vista do que falta à sociedade. E daí se 
constitui um conceito de beleza na arte de fundo burguês, homeostase. A 
Teoria Estética então nasce por compromisso assumido por Adorno para 
com a arte moderna. De outra forma, Adorno vê a arte moderna ser 
incorporada, revertida, lograda pela sistematicidade burguesa ou como ele 
próprio costuma dizer, ser integrada ao mundo administrado. Por isso se 
volta ao interior da arte, para desvelar o que há de assistemático na própria 
obra que não se entrega ao consumo de forma passiva. Vejamos, portanto, 
como Adorno tensiona inevitavelmente o belo como destino da estética, 
ou melhor, da arte materializada. Atentemo-nos também para o que sobra 
daí. 
 Para traduzir o movimento de TE em relação ao belo que estamos 
procurando retratar aqui devemos destacar de início uma hipótese: é 
possível que na obra adorniana o conceito de subjetividade esteja atrelado 
à coletividade, ao aparato racional produzido ao longo da história. Nesse 
sentido, o que irá aparecer? O conceito de belo é, historicamente, a busca 
por aquilo que, no sujeito, não se acaba. Ou melhor, a porta para que a 
subjetividade não se acabe, não termine o seu acabamento. Nesse sentido, 
procuramos mostrar os movimentos do sujeito em relação ao objeto ao 
longo da história, aos olhos de Adorno. Iremos de Platão à Kant e Hegel, 
do Idealismo à Arte Nova e, por fim, ao que permanece para Adorno, 
porque ele entende que não é possível abrir mão do belo. A força do 
conceito sobre o objeto falha e é o movimento negativo, e apenas ele, que 
Adorno entende ser legítimo pegar. Ele vê essa legitimidade já em Platão, 
mas também no conceito de sublime em Kant. É como se tivéssemos, 
durante todo o tempo, esse aparato racional que também chamamos de 
cultura para olhar para as coisas. E, quando esse aparato falha, algo 
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retorna em movimento negativo. A arte é o congelamento desta imagem, 
da falibilidade humana. Vejamos o que diz Adorno do discurso sobre o 
Belo de Platão, em Fedro.41 
 
2.1. O CONCEITO DE BELO EM “FEDRO”, DE PLATÃO: O 
SUBLIME, A CORPORIZAÇÃO DA UTOPIA E O 
DISTANCIAMENTO COMO AFINIDADE COM A MORTE 
 
 A primeira coisa que devemos salientar a esse respeito é que 
apesar de tratar do tema do belo platônico nas lições dos anos 1958/59, 
Adorno não inclui essa discussão em TE. Em Fedro, estão em estado 
nascente todos os temas sobre o belo que depois serão desenvolvidos na 
história da Filosofia. Naquela ocasião Adorno enuncia para os seus 
interlocutores qual passagem de Fedro que irá abordar para discutir a 
teoria do belo em Platão, que seria o mito do condutor de corcéis. Adorno 
seleciona a passagem que ele pensa mostrar Platão indo além do 
mitológico para a filosofia, introduzindo as bases de discussão para o 
conceito do Belo. A teoria platônica do belo consiste no fato de que 
consigamos reconhecer a Ideia – o que sempre é – nos objetos e pessoas 
que classificamos como belos. A alma se eleva ao reino das Ideias para 
conhecer os objetos mais elevados, com a filosofia, e depois regressa à 
Terra, no processo em que o sublime ingressa no pedestre. Nesse sentido, 
a beleza é um disparador da loucura,42 porque ela prevê um descompasso 
inevitável entre aquilo que é fitado como belo e as coisas terrenas. De um 
certo modo, uma dificuldade surge no que tange a equação entre essas 

                                                           
41Se faz necessário ressaltar que Adorno só vai abordar “Fedro” na “Clase 10”, 
para testar a “fertilidade” do que já tinha elaborado nas aulas anteriores, testar 
alguns pontos da estética, afinal já tinha discorrido sobre Kant e Hegel. Nesse 
diálogo platônico, aparentemente sobre amor, Platão defende a teoria socrática 
mesma sob a aparência de ser uma teoria sobre o amor. O que de fato ele defende 
é a reminiscência ou a anamnese, o fato fundamental de que o homem contempla 
o ser em alguma medida, caso contrário nunca teria chegado a ser. Adorno busca 
com o retorno à “Fedro”: 1) compreender o conceito clássico de Belo como 
surgimento da Ideia; 2) os motivos pelos quais a concepção do belo se faz como 
um processo doloroso; 3) compreender como a experiência do belo implica um 
retorno ao terreno, o sublime ingressa no pedestre. 
42 Há na teoria platônica certo elogio à loucura, haja vista a falibilidade da razão. 
Adorno diz que a filosofia platônica “[...] no se agota em lo racional o dialético, 
sino que [...] ahí sobreviene ese momento de la locura divina” (Adorno, 2013b, 
p. 261). A loucura divina é de onde se abre a verdade mais elevada, o conceito se 
convertendo como Ideia objetivamente válida. 
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duas dimensões. Mesmo assim, esse nó acontece porque todos os homens 
contemplam o ser, caso contrário, nunca chegariam a ser. No diálogo 
platônico Fedro, há uma ideia de que o homem ama antes de ter razão ou 
contra a razão. Ou seja, há na visão daquele que ama em direção ao amado 
um descompasso (ou incompreensão) que é conservada (no sublime), 
apesar de todo o aparato racional. Mas daí fica a questão: essa impressão 
do que é elevado, apesar das coisas terrenas, não guardaria um momento 
de semelhança entre essas duas dimensões, a princípio incompossíveis?43 
 Em “Fedro”, estar apaixonado é como ser iniciado. É como se 
comportar de maneira estética desprezando as finalidades. Trata-se de não 
ser realista com as coisas, quando não se calcula as próprias vantagens, o 
nosso progresso ou qualquer outro fim a ser atingido, e, em contrapartida, 
se entrega a um ser em si – algo que se apresenta como um ser em si – 
sem incorporar a conexão com os fins, esse é o comportamento próprio 
do apaixonado. A princípio é loucura, porque se trata de recusar o 
ordenador da realidade. Em verdade, é uma loucura que só afetaria ao 
homem, que se vê na não-posse do incondicionado. Resultado: o homem 
se vê condicionado, comovido pelo incondicionado. Adorno ressalta aqui 
que esse é um suposto da teoria do belo em geral. Em suma: a Ideia do 
Belo em Platão consiste em: 1) Alçar vôo ou enlouquecer-se, estar ao 
mesmo tempo fora e dentro de um mundo já constituído, vislumbrar um 
além; 2) ser iniciado, entregar-se a um ser em si que se encontra frente a 
nós, fora das conexões de finalidade. Lançamos já aqui uma hipótese 
importante: talvez esteja aqui a parte do conceito do belo que Adorno 
procura resguardar, qual seja, por dentro da condição de condicionado, a 
visão do incondicionado que paralisa e não mobiliza: vendo o 
incondicionado e sendo afetado por ele, o homem descobre seu 
condicionamento, sua falibilidade. Adorno entende que a dor e o 
sofrimento são as únicas formas de viver a utopia como seres 
                                                           
43 Platão concebe o corpo como cárcere que entrava essa “subida aos céus”, esse 
vôo da alma sobre as coisas terrenas. Para Adorno, a teologia cristã incorpora 
essa parte da filosofia platônica. E quanto à Adorno, o que diz do corpo que seria 
aparentemente o elo entre os incompossíveis? Essa loucura do belo só afeta os 
homens porque eles não são donos do incondicionado. Diz aos seus alunos: “[...] 
el condicionamiento de los hombres es el supuesto de la experiencia específica 
de lo bello en general” (ADORNO, 2013b, p. 266). Há, na carne social – esse 
termo estamos colocando imprudentemente por nossa conta – um 
condicionamento que é suposto da experiência do belo em geral, somente 
possível pela “[...] relación de tensión entre condicionalidad y incondicionalidad” 
(p. 266). Adorno fala da experiência do belo como elevação temporária acima do 
círculo do incondicionado. 
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condicionados, porque simplesmente não somos donos da utopia, dizia 
Platão. O próprio processo de descobrimento do incondicionado 
acarretaria em dor. O motivo de atrelar a descoberta da falibilidade com 
a dor é porque para haver a descoberta é preciso que esse ter o ser se dê 
em distância, em forma de beleza. Isso, para Adorno, seria o essencial da 
beleza, o distanciamento. 
 Adorno se preocupa em contextualizar a teoria platônica dizendo 
que Platão não define o belo. Está enraizada na própria ideia do Belo, uma 
necessidade: ser iniciado, o que impede que o Belo seja “o Belo”, uma 
ideia acabada. Entregar-se a um ser em si implica já a necessidade de 
acolher o indefinido neste ser. O campo do belo é um campo mágico que 
foi secularizado; não é possível entender uma obra de arte sem se despir 
da cotidianidade, a mediação que é necessária, é própria desse campo. A 
Ideia do belo, o conceito platônico é a possibilidade de reter a vida da 
coisa mesma. 
 Ainda que compreenda a importância das Ideias de Platão para a 
filosofia, Adorno marca sua passagem para uma outra direção em relação 
ao filósofo grego: o alemão parece pensar que Platão está na seara do 
subjetivismo estético, porque busca o efeito que o belo causa em nós e 
isso seria passível de crítica. Adorno entende que o efeito da beleza é, de 
fato, derivado de sua essência objetiva (o que implica naquele processo 
de sublimação) e de sua posição particular no reino das ideias, 
invalidando assim as tentativas de fundamentar a Ideia do Belo. Assim 
sendo, ele procura responder ao ideal de fundamentação definitiva do belo 
a partir da filosofia clássica: 1) o belo é histórico, o que implica dizer que 
os homens se posicionam sobre a objetividade do belo. Ou seja, eles 
mesmos veem os limites de suas ações racionais, o que se significa dizer 
que no jogo de dominação com a natureza, o homem consegue enxergar 
que essa dominação não é totalmente efetiva. Ou, dito de outra forma, o 
belo é uma tensão entre o momento subjetivo e o momento objetivo; 2) 
por outro lado, esse contato com o ser – que estamos chamando de belo – 
não se esgota em sua aparição, para nós, porque o belo é fatalmente 
objetivo, o que significa, mediado. O ser tem alguma objetividade, mas 
ela nunca está clara. 
 Para Adorno, já em Platão se apresenta o momento de perigo da 
beleza, que depois irá se repetir em Kant, como falaremos adiante. O 
campo mágico do belo foi secularizado em relação ao cristianismo, o que 
implica dizer que a conexão entre o belo e o desejo passa a ser autorizada 
de alguma forma no belo secularizado. Em Platão, ainda não há nada 
parecido com uma ideia assim de “satisfação desinteressada”, como há 
em Kant. Em Platão, o belo é um processo de sublimação incondicionado 
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e que se reproduz constantemente. Adorno entende que há perigo porque 
a sublimação é muito precária, não guarda distância real em relação ao 
desejo, desencadeador do processo de incorporação. Adorno diz que, em 
Platão, o belo se faz diante do objeto de desejo mesmo e de maneira 
imediata. Ele conclui que a apropriação erótica imediata se realiza em 
Platão. Lança também a suspeita de que em Kant, o belo também é 
realizado em resultado. A sublimação que contém o belo sempre pode 
desaparecer, esse momento em que o homem se paralisa ante seus limites 
e a visão de algo novo. Adorno alerta para o momento de perigo da beleza, 
revelando assim um temor de consumar-se o belo. Para Marc Jimenez, 
em “Para ler Adorno”, isso define a TE. O motivo do medo mora na ideia 
mesma do belo, a distância dos fins reais guarda, implicitamente, o 
potencial da caída: que a distância estética não seja respeitada e que o 
sujeito caia na esfera do mero ente, na esfera da autoconservação, do 
desejo imediato OU que se perca nessa loucura que Platão disse que é 
um momento integral da beleza em geral. 
 Para uma teoria do belo em Platão é preciso ainda reforçar a 
afinidade existente entre a exposição e a coisa exposta. A emoção trazida 
pelo objeto articulador do belo é tanta que é difícil se desprender dele. A 
exposição é tratada, portanto, como função da coisa. Para se desprender 
da coisa que cativa, provoca afecção, um sentido é acionado para fazer 
voltar ao plano terrestre, a visão. Isso supõe uma hierarquia dos órgãos 
do sentido. Segundo Adorno, numa lógica antropológica da cultura grega 
se reconhece a primazia da visão. Adorno entende que o olho está 
intimamente associado ao esclarecimento, às tentativas de objetivar da 
racionalidade, de dominar a natureza, “[...] ao contrário do ouvido, que 
não conhece univocamente uma relação desse tipo” (ADORNO, 2013b, 
p. 276). A razão não se mostra sensivelmente visível para nós, isso é o 
que diz Platão já em “Fedro” e que Adorno faz questão de marcar. Essa 
razão que não aparece é a razão objetiva, que na teoria platônica, é a que 
obra nas coisas mesmas. A justificativa do motivo dessa não-entrega do 
objetivo é simples: se fosse visível o em si objetivo da razão, a 
racionalidade das coisas mesmas, os homens sentiriam um desejo tão 
grande que não continuariam por muito tempo no condicionado. Adorno 
diz que, em Platão, sempre que se fala em razão, a referência feita é a algo 
objetivo, que se possa comparar com a Ideia de verdade (não se trata da 
razão instrumental da nossa mera consciência). Mas isso se complica 
porque, mesmo em Platão, essa razão objetiva está mediada por nossa 
razão subjetiva. Mas nosso pensamento só pode se legitimar pela 
participação das coisas dispersas, diz o próprio Platão. Se víssemos os 
originais de todas as coisas, as objetividades em si mesmas, as Ideias, 
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desenvolveríamos amores terríveis, o que nos impediria de seguir. Só a 
Ideia do Belo foi contemplada com essa sorte. De todas as Ideias, só a 
beleza tem o caráter da originalidade e da contemplabilidade. Só ela é 
contemplável para o olho. E aqui um ponto importante marcado por 
Adorno: em Platão, toda beleza individual é uma imitação da Ideia de 
beleza em si mesma. A Ideia da beleza em si mesma não está separada do 
interesse, mesmo em Platão. Ou seja, o que está em jogo aqui, já na 
filosofia clássica, é a possibilidade de sublimar o desejo diante do belo, 
ou de consumir as suas possibilidades de revelação objetiva a partir do 
impulso do interesse, do desejo. Essa comoção que oscila entre o prazer 
e o desprazer, entre o entusiasmo e o sofrimento é o que para o Sócrates 
platônico faz o homem se elevar sobre o mundo concreto, é o próprio 
sublimar. Nesse sentido, a Ideia de beleza é uma Ideia contemplável pelos 
sentidos. 
 Aqui mora um paradoxo: o belo tem em si algo de espiritual, a 
Ideia, e algo relativo aos sentidos. Ou, dito de outra forma, como a Ideia 
em si mesma pode ser contemplável para nós? A conciliação no momento 
do belo, entre o objetivo que aparece para nós e o sensorial, que é sempre 
uma determinação de nós, é o que intriga Adorno. Ele diz que a Estética 
teve o infortúnio de seguir Platão ao dizer que “[...] lo bello es, 
precisamente, la Ideia como algo imediatamente contempable y no como 
algo significado o mediado” (ADORNO, 2013b, p. 282). O alemão diz, 
nesse sentido, que a Estética simplificou a teoria do belo de Platão ao 
projetar o trabalho de fazer aparecer o belo como símbolo, como uma 
unidade unívoca, positivamente dada. O que não dá para perder aqui é 
que Adorno está dizendo que o sensorial é já mediado.  Segundo ele, o 
próprio Platão se afasta dessas conclusões ao descrever o efeito do belo 
como um processo dialético, como uma unidade entre o devir atraído e o 
devir rechaçado. O belo que se encontra frente a nós é um processo, talvez 
impossível de hipostasiar. 
 Adorno entra, então, no momento mimético da arte, na discussão 
que retrata a arte como cópia da beleza. A arte mesma não é a imitação 
de algo objetivo, senão que ela mesma é a conduta imitativa, a 
identificação de um ente por outro ente, sem que haja objetivação. 
Quando Platão diz que o belo é a cópia da beleza, o que está em jogo é 
que aquilo que nos aparece como belo particular está já em comparação 
com algo, em recordação. Mas não há aí uma semelhança com algo 
determinado, mas uma semelhança em si. Como um déjà-vu. Essa 
semelhança absoluta é algo assim como uma comoção com o ser.  
 Quanto ao fato do belo ser semelhante a si mesmo, Adorno 
introduz o que nos interessa mais nesse momento, ou seja, sua afinidade 
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com a morte. Aqui ele vai falar de algo que está prefigurado em Platão, 
mas que ele toma para a sua própria teoria estética ou, como ele mesmo 
diz, o que coloca a estética platônica como pré-histórica. A relação com 
o belo supõe um distanciamento da vida, porque essa relação é a própria 
ideia da morte. Essa é a última constatação de Adorno sobre o assunto, 
um tanto enigmática. Vejamos o que isso quer dizer. Adorno diz que a 
ideia da beleza como semelhança está muito parelha à ideia da beleza 
como dor. Na novela Der Nachsommer, de Adalbert Stifter, Adorno vê a 
figuração disso que está dizendo: um personagem vê a sua amada no 
teatro e a vê portadora dessa semelhança que é misteriosa, porque ao 
mesmo tempo que ele não sabe de onde a conhece, vê nela uma essência 
que já havia conhecido. O filósofo alemão entende que a dor é a essência 
da beleza, que é processual, oscila entre a atração e o rechaço. O que está 
aqui colocado é que a beleza é como um vislumbre de tudo aquilo que 
não podemos ser. O mais importante de ser ressaltado é que, para 
Adorno, a beleza envolve a corporização da utopia e a distância da 
mesma. E aqui ressaltamos algo que não vamos tratar precisamente agora, 
mas que é importante destacar; pensando na sua contemporaneidade, 
Adorno entende que se perde a capacidade de distanciamento, algo que 
previa certa afinidade da beleza com a morte. A perda da capacidade de 
distanciamento, tem a ver com associar o belo com a saúde, tomá-lo como 
algo positivo e não perigoso, algo que esteja de acordo com o ritmo da 
vida. Mas porque essa afinidade com a morte é necessária? O que está em 
jogo aqui é a interrupção do fluxo do condicionado e a busca pela 
manutenção das possibilidades da arte de produzir crítica. Se o belo 
guarda afinidade com a morte – conceitualmente falando, se trata do 
sublime kantiano que Adorno mantém em sua estética, como veremos 
mais à frente, do potencial negativo – por que ele deveria morrer? 
Deixemos essa questão em aberto por ora.44 
 A dor é a essência da beleza, corporização e distância da utopia, 
como já dissemos. A beleza é a aparição da utopia. Em Platão, é o mesmo 
que elevar-se sobre o mundo condicionado. E daí tem a resignação do 
belo que não pode lograr-se em si a não ser como aparência. A arte se 
instala como utopia presente, mas o faz ao preço de sua realidade. Se 
coloca à frente da realidade como crítica e não trai o incondicionado, mas 
renuncia a realizar o incondicionado em si mesmo (o que se mostra uma 
resistência a uma ação significativa, estabelecimento de signos). Daí se 

                                                           
44 Para mais sobre a afinidade do belo com a morte, conferir os escritos de Adorno 
sobre Wagner, em “Ensaio sobre Wagner”, em “Monografias musicales” 
(ADORNO, 2006). 
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embola e se mistura com a realidade e volta a ser um componente do 
meramente existente. Adorno entende que essa é uma questão moral a ser 
formulada à arte de seu tempo.  
 Adorno insiste que a teoria platônica do belo contém toda a teoria 
tradicional do belo, o que o leva ao sublime de Kant. Numa correção – 
assim entendida por Adorno – que vai além da definição da satisfação 
desinteressada, Kant entende o belo como campo de tensão entre o 
espiritual e o sensível, entre o satisfatório e o repulsivo. Para clarificar, 
Adorno diz que tanto em Kant como em Platão, a tensão se refere ao 
condicionado da natureza sensível e o incondicionado. De novo: o 
meramente sensível é elemento do homem confinado a mera existência e 
ao apresentar-se como algo que vai mais além dele, causa o mal-estar. O 
espiritual aparece aí justamente para marcar a beleza, marcar o 
momento em que se pode vê-la. Negativamente se dirige contra o 
momento sensível e o espiritual corporifica-se positivamente. Mas a 
essência do belo não é a contradição banal entre o sensível e o espiritual, 
mas é o fato de que no belo, o espiritual em si mesmo se torna sensível. 
E, simultaneamente, que o sensível em si mesmo (portador de algo 
espiritual) se espiritualize. Aquilo que está além do homem é marcado, 
corporificado em espiritual no choque do belo e aquilo que é a mera 
existência, os costumes cegos do homem vem à tona, porque falha diante 
do que é mais que o homem. A falibilidade é marcada também nesse 
choque do belo. 
 Nesse sentido, não é possível abandonar a tensão entre espiritual 
e sensível em um conceito de belo que traga a unidade. Essa unidade foi 
tentada com o conceito de símbolo. Também não é possível polarizar de 
fato o belo entre espiritual e sensível: sensível e espiritual estão mediados 
um pelo outro. Compreender uma obra, por exemplo, é achar a 
constelação ou dialética que coloca os dois termos em relação. Não dá 
para confundir as intenções da obra de arte com o conteúdo estético, que 
abriga essas tensões. Nesse sentido, a obra de arte é um campo de forças, 
diz Adorno. No curso de Estética anteriormente referido, Adorno discute 
rapidamente a ideia – que ele atribui a cultura alemã – de que o belo é 
uma espécie de ser, o que exclui dele a ideia de processo. Ele identifica 
aqui uma concepção fantasmagórica da obra de arte, segundo a qual ela 
deve se apresentar como um ser absoluto, que seja verdadeiramente uma 
obra de criação. Tanto a tentativa de constituir a obra como ser absoluto 
(que ele atribui a Wagner) quanto a de a obra fazer falar o ser (como Silvia 
Schwarzböck, a tradutora, entende que Adorno atribui a Heidegger) são 
condenadas nessa passagem por Adorno, que rechaça ambas. A obra tem 
que ser um processo que incorpore as contradições de suas próprias 
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condições reais e formais, para assinalar a inconciliabilidade na realidade 
como também o potencial de conciliação que está no conceito de utopia. 
Um conceito de belo possível seria reconhecer a obra como campo de 
forças, ele diz. Fazer a experiência da composição interna, dos momentos 
que a constituem. Está configurada, aqui, uma sobrevida para o belo.  
 Nesse primeiro momento, expomos o que Adorno entende ser 
embrionário para o tema do Belo – vê em Platão todos os temas e motivos 
que vão fazer parte da discussão moderna do conceito – mas preferimos 
guardar para os próximos capítulos a demarcação mais enfática do que 
são os problemas que o conceito enfrenta. Esses problemas são pedras 
fundamentais da nossa tese, mas é nas teorias modernas da Estética que 
eles tomam uma forma mais semelhante a questão de pesquisa que aqui 
levantamos. 
 
2.2 – ADORNO E AS TEORIAS DO BELO DE KANT E HEGEL: 
O PROBLEMA DO FORMALISMO E DO SUBJETIVISMO NO 
CAMINHO DA “REABILITAÇÃO DO SENSÍVEL” 
 
 Adorno retoma o que para ele foram as duas grandes obras da 
estética. Duas obras que, de certa forma estabeleceram limites 
importantes para a reflexão sobre a obra de arte. Kant e Hegel são 
substrato para toda a Teoria Estética de Adorno. No curso que deu em 
1958/59, sobre Estética – traduzido por Silvia Schwarzbock, e publicado 
pela Editora Las Cuarenta – Adorno revela haver quase uma polaridade 
entre as perspectivas kantiana e hegeliana, com o qual ele pende para a 
segunda. Mas, como tudo para o alemão, se resolve dialeticamente, o 
processo de crítica em que envolve as duas perspectivas resulta em uma 
estética particular e inconfundivelmente adorniana. Adorno retoma 
sempre a estética em suas categorias clássicas, construídas 
historicamente, entre elas a categoria central do Belo. Essa estética que 
põe sob análise, investigando minuciosamente seus limites conceituais, é 
identificada por ele mesmo como uma estética burguesa. Para retomar 
dialeticamente a função social da arte, Adorno questiona todas essas 
categorias clássicas, sendo a principal delas, o Belo. À essas categorias, 
que antes constituíam um sistema, Adorno aplica um tratamento 
sistemático para apagar de vez a possibilidade de integrar o estético à 
noção de sistema filosófico.  
 Adorno volta os olhares para a Estética de Kant, para ele, um 
ponto de inflexão em toda história da Estética. É preciso destacar, desde 
já, o entrelaçamento entre filosofia e arte, entre o sensível e o 
conhecimento, que coloca possibilidade de verdade desde Platão, 
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preocupação que percorre toda a história da Estética, inclusive Kant e 
Hegel, e que Adorno retoma em Teoria Estética. Atentemo-nos à 
problematização ao conceito do belo, empreendida por Adorno, agora por 
via da filosofia kantiana. A primeira face do belo fitada por Adorno, à 
guisa de problematização, é a identificação do belo como satisfação 
desinteressada feita por Kant. Esta se refere imediatamente a um prazer 
desinteressado causado diretamente pelo objeto. Destaca, de imediato, 
uma estrutura da filosofia kantiana que causa prejuízo a estética deste 
filósofo. O prazer ou satisfação, por estar descolada do interesse, trata-se 
de uma tentativa de desvincular os efeitos do objeto das estruturas do 
sujeito. Ou seja, para conceber o surgimento do belo, Kant intenciona 
abrir mão das estruturas do sujeito: na Crítica do Juízo, ele aparta as 
faculdades da vontade e do desejo, do aparecer do belo. A estética 
kantiana prevê, portanto, que alguns objetos nos causem prazer, enquanto 
sujeitos. Porém, busca o belo em si, que seja independente de nossas 
formas de representação. O problema aqui, é, fundamentalmente 
filosófico, de saber como a subjetividade transcendental pode fundar a 
objetividade. Nesse sentido, o belo em si não cabe no sujeito. Essa 
definição do belo supõe um critério que vem do formalismo constitutivo 
das artes: a satisfatoriedade. A satisfatoriedade do belo se refere, nesse 
caso, à capacidade contemplativa sensível, que decide pela 
satisfatoriedade ou não-satisfatoriedade das formas percebidas. Adorno 
questiona portanto, se o belo pode ser de fato atrelado ao sensivelmente 
satisfatório justamente pelo fato de o sensivelmente satisfatório não ser 
incondicionado, mas justamente o contrário; altamente condicionado. As 
ideias de satisfatório e do belo em si apresentam entre si um conflito 
intrínseco e insuperável. Onde se pensa existir uma correspondência 
sensível à uma capacidade do sujeito o que se percebe é que o satisfatório 
está diretamente associado ao formal, o convencionado e incorporado 
historicamente. Essas são as contradições da primeira face do belo em 
Kant; não há possibilidade do belo em si quando se pretende que ela se 
dê apartada das capacidades de representação e ao mesmo tempo ela é 
ancorada nos marcos do sujeito. 
 Em TE essa crítica vem incorporada em uma antítese entre as 
teorias do belo de Kant e de Freud e a questão é a possibilidade da arte 
ser a realização do desejo. Adorno entende que, o que está em jogo, nesse 
caso, é a representação da existência de um objeto, que busca sobretudo 
a qualidade estética restringindo a imediaticidade do efeito, devido sua 
ênfase subjetivista.  
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A ausência de interesse afasta-se do efeito 
imediato, que a satisfação quer conservar, e prepara 
assim a ruptura com a sua supremacia. A 
satisfação, desprovida deste modo do que em Kant 
se chama o interesse, torna-se insatisfação de algo 
tão indefinido que já não serve para nenhuma 
definição do Belo (ADORNO, 2013, p. 25). 

 
 A questão é: o belo aqui estaria reduzido ao Belo formal, isolado. 
Eis o problema: “A sublimação numa forma absoluta deixaria de lado nas 
obras de arte o espírito em nome do qual se opera esta sublimação” 
(ADORNO, 2013, p. 25). A diferença entre arte e realidade empírica, arte 
e faculdade de desejar é real para Adorno e está tanto em Freud quanto 
em Kant, conforme reconhece. O erro de Kant, na leitura de Adorno, é 
relativamente sutil: fixou essa mesma diferença na estrutura do sujeito 
transcendental. Adorno entende que a arte deve conter em si aquilo 
mesmo que ela nega (nega como momento), aquilo mesmo que foi 
desejado. Na sublimação que configura, a arte deve trazer em si aquilo 
que foi sublimado. E Kant nega isso a partir do conceito de liberdade, 
segundo o qual o que não é próprio do sujeito não é de fato importante. 
Ao contrário de Kant, para Adorno, a obra guarda a relação entre o 
interesse e a sua recusa. A própria arte já se esquivou da pecha do 
desinteresse, afirma o filósofo frankfurtiano. 
 O “ser em si” da natureza, o problema do formalismo do belo, 
“[...] coincidência do objeto estético com as determinantes subjetivas 
mais gerais” (ADORNO, 2013, p. 85) é o primeiro problema que se 
coloca. Se nutre majoritariamente do esquecimento de que a imagem do 
belo é a “imagem do uno e do diverso”, que só é possível com a 
“emancipação da angústia” ante ao terror provocado pela natureza não-
dominada e que Adorno qualifica de “totalidade esmagadora” e opaca. A 
beleza tem suas características formais porque marca o triunfo do homem 
sobre sua condição de menoridade, oposição a simples existência, à 
contingência da vida. No entanto, o esquecimento é o que dá conta de 
reificar o que era devir: “O espírito elaborador de formas estéticas [...] 
deixou passar apenas o que se lhe assemelha” (ADORNO, 2013, p. 85). 
O próprio triunfo sobre a natureza, pelo esquecimento, se tornou a própria 
expressão, a forma de expressão. A reificação do belo na forma pura se 
assemelha à morte porque perde a tensão entre as partes e o todo e o que 
se encontra de diversidade aí. O belo aparece como a imagem da 
totalidade coerente e a afinidade com a ideologia não poderia ser maior, 
diz Adorno. Essa ideia daquilo que tem “sentido em si mesmo” que 
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remete ao belo natural acaba desaparecendo da estética – depois de Kant 
acaba sendo incorporado – pela dificuldade causada pela ideia de 
“liberdade para si do sujeito”. Acarreta na destruição de tudo o que é 
contingente. A natureza aparece aqui como aquilo que vai ser dissecado 
em seus pormenores. Pela ideia de liberdade para si, em nome da 
dignidade humana, o homem reduz o não-dominado: “Ela [a dignidade] 
desvela-se, perante a experiência da natureza, como usurpação do sujeito 
que degrada em simples material o que não lhe está submetido, as 
qualidades” (ADORNO, 2013, p. 101).45 Adorno segue em TE dizendo 
que a liberdade para si é servidão para o outro e que a dignidade é aquilo 
que o homem ainda não é, não se encontra equipado positivamente com 
ela. O que se destaca do problema do formalismo, importante para a nossa 
tese, é a naturalização da história do homem com a natureza e a 
dificuldade de conceber o que é belo em si mesmo (como abertura para o 
que o homem não é, uma experiência de conhecimento pela sensibilidade) 
quando acontece a ratificação do status quo de dominação material, que é 
o que Adorno diz com “servidão para o outro”. O primeiro problema do 
Belo é a ratificação e naturalização do domínio sem a desconstrução do 
mesmo, é a naturalização do que é histórico. 
 Trata-se de um problema de grande importância, que retoma o 
paradoxo de representar pelo produto humano que é a natureza em si, um 
realizado que deve ser feito por si mesmo. Lembrar que estamos falando 
de “reabilitação do sensível” ajuda a localizar melhor o problema do qual 
estamos tratando. A arte quis se libertar da “heteronomia dos materiais”, 
tornando-se senhora de si mesma. Isso traz outra face do problema: 
quando a paisagem cultural também passa a ser vista como bela, assim 
como o belo natural (ignorando-se a contradição da estética kantiana que 
vê no sublime uma expressão do natural, e, ao mesmo tempo concebe o 
belo a partir dos jogos puramente formais) se incorpora ao conceito de 
belo aquilo que, teoricamente, seria oposição. Adorno diz que essa 
incorporação da paisagem cultural ao belo natural surge no romantismo, 
com o culto às ruinas. O progresso (levado a cabo sob o signo do 
utilitarismo) devasta todo o planeta deixando como belo momentâneo 

                                                           
45 Essa dignidade é justamente a usurpação do que antes estava presente apenas 
em virtualidade, aquilo tudo o que o homem não é. Para utilizar as palavras de 
Adorno, “a arte tornou-se a arena do verdadeiro, do belo e do bom”. Tudo aquilo 
que teria potencial de ser contracorrente para o espírito é reconvertido para o 
movimento dominador do espírito mesmo, borrando toda possibilidade de 
antítese. Dito de outro modo, Kant inaugura na estética, uma possibilidade de 
ignorar o momento de verdade do belo natural, a necessidade de distanciamento. 
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tudo aquilo que resiste à essa tendência. Sobra aquilo que é visto como 
mais humano, no retardatário. Essa nostalgia direcionada aos “vestígios 
da imediatidade antiga” (ADORNO, 2013, p. 105), os restos que compõe 
a paisagem cultural, é reacionária, porque ignora e recusa a ordem 
existente. Ou seja, um sentimento nutrido em relação aquilo que não é 
dominado pelo afã da fabricação e do progresso pautado no utilitarismo, 
ignora a relação de dominação sujeito-objeto que subjaz à paisagem 
cultural. Ignora, portanto, o momento racional dessa dominação e que 
volta irrefletido no culto a ruina. Nesse sentido, é só o voltar (a lembrança) 
que abre a possibilidade do belo. A paisagem cultural exprime um 
lamento onde antes só havia emudecimento, faz aparecer um passado. Ou 
seja, se não faz aparecer essa luta com a natureza, que no fim das contas, 
é a concretude da ruína, não há belo que apareça. É a memória de ser 
antítese, o distanciamento, que faz aparecer o belo. O homem aí toma a 
natureza como lograda – no contexto do belo formal – e esquece que 
“continuam sem proteção”; não é possível confrontar a natureza 
serenamente. Adorno desfaz, portanto, Kant, mostrando-o perdido em 
relação à isso. Por isso, o belo deve morrer aqui; pelo não esquecimento 
da violência do processo civilizatório, de dominação da natureza. Como 
esse processo nunca pode ser total, o homem não pode dar como dado o 
logro sobre a natureza e nem pode esquecer toda a violência da 
dominação. Com um olho na liberdade do sujeito foi fácil esquecer a 
menoridade, a angústia pela violência natural contra o homem. E logo que 
a liberdade foi naturalizada surgiu a angústia da servidão perpétua. O belo 
morre, principalmente aqui, porque seus parâmetros não devem ser pré-
ordenados. O problema do conceito do belo é, portanto, demonstrado em 
sua história: o “em si” do conceito acaba reforçando a relação identitária 
entre sujeito e objeto. Quando se diz que é preciso a memória, a retomada 
da história para o belo – enquanto abertura do sujeito para o que não é ele 
– existir, problematiza-se também a ideia do “belo em si”. Em resumo: 1) 
o formalismo condiciona os próprios parâmetros da expressão do que é 
“outro”, porque a expressão era, para essa estética que aqui tratamos, o 
domínio sedimentado; 2) não desconstruir o domínio pré-existente com 
uma outra forma (também domínio da natureza pela arte) acaba recaindo 
na reprodução e ratificação do existente, acabando com a possibilidade de 
abertura, de novos sentidos. 
 Adorno também ressalta uma outra face do belo em Kant, com a 
qual ele é também crítico, mas para a qual ele também guarda uma certa 
importância: o sublime, que é o cruzamento de três ideias - a infinitude, a 
disputa com a natureza e a subjetividade. Para Adorno, a noção de 
sublime é essencial para a estética. Kant reconhece aquela fase em que a 
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natureza é mais forte que o homem, opondo a ele uma resistência contra 
a sua existência, o que dificulta o reconhecimento de sua beleza. O que 
acontece é que o mais débil em sua determinação natural, o homem, vê-
se capaz de resistir à força da natureza (nesse momento, mais forte) e daí 
acontece uma espécie de inversão. No confronto com a natureza, o 
homem se nota como espírito e nota também a semelhança da infinitude 
do espírito com a infinitude da natureza. Isso é o que abre espaço para a 
beleza, porque o homem consegue ver além da mera existência. O 
sublime nasce não do temor do homem sobre a onipotência da natureza, 
mas porque ela incita em nós nossa força. A beleza, como satisfação 
desinteressada, buscava ao mesmo tempo prescindir das capacidades do 
sujeito de representar para fazer ver algo recalar no âmbito da própria 
subjetividade. Pois a beleza do sublime, em Kant, Adorno também vê 
condicionada por um problema parecido, um problema talvez de fundo 
filosófico muito mais forte. Há uma contradição no sublime kantiano: só 
pode ver a beleza da natureza quem está já a salvo de suas ameaças à 
existência, o que invoca a ideia de historicidade do sublime. É o já 
adquirido que pode ser valorado, não o caótico. A contradição vem 
justamente do sentimento de sublimidade sendo visto como o sentimento 
de uma consciência ética interior, da subjetividade. Ou seja, em Kant, 
voltamos mais uma vez ao âmbito do sujeito, do a priori. Não que isso 
esteja totalmente resolvido em Kant, para um polo ou para outro, mas 
Adorno mais uma vez guarda ressalvas contra o subjetivismo latente. É 
com o domínio da natureza que o homem tenta se reconciliar com a 
natureza, por meio da cultura. Trata-se de um estremecer-se em si, do 
movimento da consciência. Para Adorno, Kant oscila entre a impotência 
do ser submetido e o ser dono de si mesmo. 
 Adorno faz uma crítica sobre a contradição presente no conceito 
de sublime. Adorno diz que a arte libertada da heteronomia dos materiais, 
dos objetos naturais, dá início a um progresso devastador. Ser senhora de 
si mesmo acaba com a crueza do imediato. O belo natural empalidecia 
apesar de poucas tentativas de salvá-lo e de enxergá-lo como responsável 
pela experiência genuína da arte. Para Adorno, Hegel não chegou a ver, 
mas a arte moderna sim o viu. Kant desdenha da arte feita pelos homens, 
porque ela só pode se opor à natureza pela convenção. No entanto, a 
esperança de Kant (filho do século XVIII, como diz Adorno) guarda 
relação com as obras de seu tempo e ele “[...] atribuiu à natureza o sublime 
e, assim, também o belo que irrompe de jogos puramente formais” 
(ADORNO, 2013, p. 103). São justamente esses fios que causam o nó: 
como é possível para o belo ser emergente por meio do sublime atribuído 
à natureza e ser fruto dos jogos formais? Nesse contexto, o fabricado é 
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falível e preserva-se ainda uma imagem de uma primeira natureza. Tudo 
isso porque o fabricado não se converte em uma segunda natureza. Se a 
liberdade para si conseguisse se fechar e fabricar uma segunda natureza, 
dentro do seu próprio progresso vertiginoso, então não haveria essa busca 
de uma primeira natureza ou essa contradição latente no seio do 
sublime.46 Então o sujeito em confronto com a natureza (um confronto 
que foi vencido historicamente, pela invenção da técnica, como Adorno 
cita com a agricultura, por exemplo), que consegue vencê-la e passa a não 
temê-la mais, passa a ver na infinitude da natureza um espelho para o 
espírito. O virtualmente infinito em si é o que seria a segunda natureza. 
Mas o que decorre dessa projeção (que ocupa o lugar do belo natural) é 
que, ao se projetar na natureza, o homem se sente próximo dela enquanto 
separado (o que tem a ver lá com o belo platônico e o surgimento da 
ideia). Mas a segunda natureza, o virtualmente infinito que se petrifica 
nas paredes de concreto da sociedade, acaba falhando, o que joga de volta 
na direção de uma possível natureza primeira, original. Adorno diz que 
em Kant há duas vias que não se comunicam e que se complicam: de um 
lado, uma angústia perante a violência natural, a menoridade do homem; 
e, de outro, a consciência da liberdade do sujeito, a sua maioridade. O que 
logo vem à tona é que a liberdade dá lugar à angústia perante a servidão 
perpétua porque, como dissemos anteriormente, a liberdade para si é 
servidão para o outro. Se a primeira angústia aparece como o caminho 
para o surgimento do sublime, a segunda vem da relação com o processo 
de composição formal do belo. É justamente essa projeção que buscava o 
infinito no para si que morre primeiro em Adorno (ao que parece, 
associada ao idealismo). Até porque ela tem um caráter histórico. E como 
é histórica, ela é legitimada e relativizada ao mesmo tempo. A crítica que 
Adorno faz ao sublime kantiano tem essa mesma base: só é possível o 
sublime para aquele que já está a salvo das ameaças da natureza. Em 
resumo, o sublime que faz parte da teoria do belo em Kant traz também 
um problema para aquele que era o conceito central da Estética. 
 Aqui um outro problema quanto ao conceito do Belo, a aparição 
sensível da Ideia. O sublime, que para Adorno é a face mais relevante do 
conceito – mantém a sua “necessidade” na estética – é também aquilo que 
traz uma dificuldade incontornável para o belo quanto ao seu aspecto 

                                                           
46“A felicidade encontrada na natureza estava ligada à concepção do sujeito como 
um ser-para-si e virtualmente infinito em si” (ADORNO, 2013, p. 106). É disso 
que se trata a noção de segunda natureza. 
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linguístico, o que nos interessa.47 Adorno ressalta que a experiência da 
natureza pela arte não retoma a natureza como “material de trabalho e 
reprodução da vida”, e, menos ainda como substrato da ciência. Só se 
pode ter da natureza uma experiência pela imagem, só enquanto 
fenômeno: “A natureza enquanto belo fenomenal não é percebida como 
objeto de ação” (ADORNO, 2013, p. 106). O conceito previa uma 
“renuncia aos fins da autoconservação”, isso é irreversível. O belo não é 
nada prosaico. De novo: Adorno ressalta que a experiência da natureza só 
é possível na arte caso desvelada sua historicidade; “uma consciência só 
acede à experiência da natureza quando inclui em si os seus estigmas” 
(ADORNO, 2013, p. 110). Mas, para além disso que já vínhamos 
dizendo, o que aqui é um problema novo? Devido à imensa reificação da 
experiência, “[...] a natureza fenomenal quer silêncio” (ADORNO, 2013, 
p. 111). Se a arte conseguisse atingir uma postura de significação ante a 
natureza, a objetivação seria prejudicial à eloquência do não-dominado. 
A antítese entre imediatidade e convenção acabou se intensificando na 
história da arte, abrindo espaço para o sublime novamente; a descoberta 
do formalismo no natural intensifica a busca pela “abertura” nas 
estruturas do sujeito. E aqui o problema do conceito do belo que nos 
interessa pela questão da “potência de linguagem” a partir do sensível: a 
arte não comunica. Não se pode conceituar o belo natural, sua substância 
é se esquivar à conceituação. O belo é o que salta aos olhos, o que 
justamente é mais do que o enquadramento linguageiro da experiência: 
“[...] Belo, na natureza, é o que aparece como algo mais do que o que 
existe literalmente no seu lugar. Sem receptividade, não existiria uma tal 
expressão objectiva, mas ela não se reduz ao sujeito” (ADORNO, 2013, 
p. 114). Receptividade refere-se portanto às estruturas do sujeito, ao 
domínio prévio, a qual o sentimento de beleza deve produzir fissura: fica 
aqui a dificuldade de pensar o surgimento de um potencial linguístico na 
abertura para o que é inteiramente outro. Uma dificuldade para o conceito 
de Belo (aparição sensível da Ideia) como catalisador da explicação 
filosófica acerca da relação entre sensibilidade e conhecimento: o belo é 

                                                           
47 “Quanto mais a arte se organiza totalmente como objecto do sujeito e se 
exteriorizam as suas intenções simples, tanto mais a sua linguagem se articula 
segundo o modelo de uma linguagem não-conceptual, de significações não 
petrificadas; seria semelhante à que figura no que, no período romântico, se 
chamou, com uma metáfora gasta e bela, o Livro da Natureza [...] O ponto de 
fuga deste desenvolvimento, sem dúvida apenas um aspecto da nova arte, é o 
conhecimento de que a natureza, enquanto bela, não se deixa reproduzir” 
(ADORNO, 2013, p. 108). 
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“percebido como algo de compulsivamente obrigatório e 
incompreensível” (ADORNO, 2013, p. 114), um enigma. Importante é a 
passagem que se segue, na qual Adorno (2013, p. 114) diz que a arte imita 
o belo natural – ou seja, a abertura ante ao domínio imemorial da natureza 
– e não imita a natureza: “Este último [o belo natural] aumenta juntamente 
com a intenção alegórica, que o denuncia sem o decifrar; e ainda com as 
significações que, ao contrário da linguagem significativa, não se 
objetivam”. É algo que salta e se esconde. Por isso a imagem, por ser uma 
imitação do que é indefinível nas coisas que se alimenta da fraqueza 
subjetiva e da força objetiva. 
 Em resumo, o que nos ensina este problema específico que 
enfrenta o conceito? Se o belo é a expressão de um outro perante ao 
ímpeto dominador, ele deveria ser – isso não estava previsto na história 
do conceito – também a recusa da comunicação, a recusa de todo uso: 
“Pois a comunicação é a adaptação do espírito ao útil, mediante a qual ele 
se integra nas mercadorias, e o que hoje se chama sentido participa dessa 
monstruosidade” (ADORNO, 2013, p. 119). Problematiza, portanto, a 
ideia do natural como ser-em-si colocando a dignidade da natureza como 
a do “ainda-não-ente”, que recusa através de sua expressão a 
“humanização intencional”. Prejudicar-se-ia o “ainda-não-ente” ao 
apreendê-lo no ente. Aqui evitaremos ser repetitivos: o caminho que 
Adorno evita é o do subjetivismo na Estética, atrelando o belo ao caráter 
do não-idêntico. O belo natural deve ser entendido como a cifra do que 
não existe: “Não se pode nem julgar nem garantir que a natureza fale 
assim, porque o seu discurso não é nenhum juízo” (ADORNO, 2013, p. 
118). O potencial linguístico do não-dominado é aqui relativizado. 
 

*** 
 
 Chegamos agora ao que Adorno considera o segundo pilar da 
grande revolução da estética, Hegel. Para Hegel, o belo é a aparição 
sensível da Ideia, já o dissemos. Kant dizia que só o belo natural poderia 
ser sublime, não o artístico. Hegel inverte essa afirmação e coloca a beleza 
artística como a beleza gerada e regenerada sobre a natureza. Adorno 
entende, que além das diferenças teóricas entre Kant e Hegel, esse giro é 
proporcionado devido à progressiva espiritualização na consciência da 
arte em geral. Para Hegel, tudo aquilo que tem status de ser, é Ideia. O 
belo e a Ideia coincidem e a natureza em seu momento imediato, tem uma 
parte de Ideia também, por isso é bela. Para Adorno, Hegel estava sendo 
cíclico aqui em seu argumento para fazer uma crítica ao belo natural, pois 
entendia que o belo natural não podia ser belo em si mesmo. Ele diz que 



97 
 

Hegel entende que o belo natural não se manifesta por si mesmo, e, por 
outro lado, que a beleza adjudicada a ele, não é também um labor do 
espírito, não é atribuição da subjetividade. Se trata do seguinte: a Estética 
hegeliana estaria voltada ao objetivo – “determinar os momentos do belo 
em si mesmo” (ADORNO, 2013b, p. 90) –, mas ainda que seja a 
consciência a responsável por apreender essa beleza, a verdadeira ruptura 
aqui se encontra na ideia hegeliana de que essa apreensão da beleza pela 
consciência não se dá pela operação dos efeitos do belo. Adorno entende 
que existe em Hegel uma crítica profunda ao conceito de belo natural em 
Kant (de que a beleza está aí só para a consciência que a apreende). Esse 
conceito do belo natural acaba desembocando na ideia de harmonia, 
simetria. Estamos destacando, portanto, que Hegel quebra com a lógica 
do efeito-recepção do belo natural em Kant. A aposta na beleza natural 
frente a beleza artística, é, no fundo, a tentativa de fortalecer as relações 
meramente formais – matemáticas – na arte, fortalecer o espírito 
consolidado, frente ao seu conteúdo espiritual vivo. Mas aqui Adorno 
marca a falha de Hegel: a rejeição ao belo natural como algo subalterno 
(ao homem, obviamente). Hegel rechaça a beleza natural, como 
regularidade, sob o signo de ser nutrida por uma intelectividade abstrata. 
Adorno ressalta que, nesse movimento arrogante, Hegel perde algo: ele 
diz que o belo natural não tem a presença do espírito (não tem nenhuma 
subjetividade ideal) e daí a necessidade de introduzir o ideal, e nesse 
confronto da natureza com o ideal, o belo natural apareceria subordinado. 
O belo natural é, para Hegel, deficiente. Em virtude do momento de 
contingência da natureza, em que ela ainda não está totalmente dominada 
pelo espírito, ela conteria, para Hegel, o prosaico. O frankfurtiano diz que, 
para Hegel essa beleza natural contingente, ainda não-dominada pelo 
espírito, deve ter algo “[...] frente a lo cual el concepto de lo bello sea 
verdaderamente insuficiente y que, entonces, sólo pueda ser superado 
cuando lo externo mismo [o contingente] se convierta, a través del arte, 
en lo exterior de algo interior” (ADORNO, 2013b, p. 93). Isso é o que 
pensa Hegel, que já prevê uma morte para o conceito de belo, ou seja, a 
própria espiritualização é o que lança a perspectiva da morte. Mas porque 
então Adorno questiona Hegel? O problema aqui mora no conceito de 
dignidade atribuída somente ao homem, que remete à Kant, mas que 
Hegel também assume. Consiste em atribuir-lhe uma posição privilegiada 
em termos de existência com relação à tudo aquilo que o cerca e reduzir 
todo o resto a mero material. Adorno diz que, considerando o contexto 
atual, esse conceito não se sustenta, assim como o belo natural não pode 
ser colocado na posição de subordinado. Adorno (2013b, p. 97) entende 
que do belo natural foi “[...] sustraída la sustancia por la conciencia 
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histórica progresiva”. Para Adorno, a grande falha de Hegel é que o fugaz 
ou efêmero vale muito pouco para sua filosofia. Dito de outra forma, o 
que não termina de se objetivar não é considerado importante. Mas, é 
justamente onde não consegue se fechar – no efêmero – que a filosofia da 
arte de Hegel tem o seu ponto mais vivo: Hegel rejeitou o “não deixar-se 
capturar”, atribuindo-o ao belo natural e então incorporou ao mesmo, ao 
belo natural, a reflexão sobre o efêmero, sobre o fugaz. Foi o que a 
filosofia da arte de Hegel não conseguiu resolver que se tornou fecundo 
quanto ao assunto. O belo natural que Hegel destitui é o que era resolvido 
de maneira formalista e é ao interditá-lo que ele abre um vácuo para o que 
Adorno considera o motivo central da arte: seguir o que escorre. Para 
Hegel, o belo natural deveria ser subordinado, mas Adorno parece admitir 
ser impossível fazê-lo. Do belo natural não é possível tirar nenhuma 
forma firme, aferrável, diria Hegel. Sob a ótica filosófica, Hegel o 
interditou, e, se não fez tanto quanto o interditar, o relegou ao status de 
pré-estético e ao fazê-lo abriu de fato a possibilidade da obra de arte: 
desmascarou o sistema espiritualizador em confronto com a natureza, 
mesmo na arte. Assim como Kant, Hegel também condenou o belo 
natural,48 o que Adorno reverte. É na articulação do belo natural com o 
belo artístico – na intersecção entre Kant e Hegel – que Adorno vê 
relevância ainda no belo natural (aqui já o prenúncio do que estamos 
chamando de estética da forma em Adorno):  
 

[…] por el contrario, mucho más que eso [dizer que 
quem não consegue, na experiência da natureza, 
separar os objetos práticos do especificamente 
estético, não consegue ter experiência estética], 
quiero mostrarles que lo bello natural posee un 
carácter modélico totalmente específico para lo 

                                                           
48 Em TE, Adorno voltou a criticar o conceito de dignidade do homem: “Os 
homens não estão positivamente equipados com a dignidade, mas esta seria 
apenas o que eles ainda não são [...] Sob o signo da dignidade ligada aos homens, 
tais como são [...] a arte se tornou a arena do verdadeiro do belo e do bom, que, 
na reflexão estética, expulsou o que era válido para a borda do que a ampla e suja 
corrente do espírito arrastava consigo” (ADORNO, 2013, p. 102). Em outra 
passagem, ele inclui Hegel nas tentativas de condenação do belo natural: “O belo 
natural desapareceu da estética através da dominação crescente do conceito de 
liberdade e de dignidade humana inaugurado por Kant, consequentemente só 
transplantado para a estética de Schiller e Hegel, conceito esse segundo o qual 
nada no mundo se deve respeitar a não ser o que o sujeito autónomo a si mesmo 
deve” (p. 101). 
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bello artístico y que por eso no es posible 
abandonar, en la consideración de lo bello, la idea 
de lo bello natural, tal como se hizo en la filosofía 
moderna en su conjunto, porque la concepción de 
lo bello artístico en sí mismo está intimamente 
unida a la de lo bello natural y – como espero 
mostrarles – a la de la naturaleza misma 
(ADORNO, 2013b, p. 100).  

 
 Hegel dizia que não tem forma aferrável no belo natural, porque 
ele não foi totalmente subordinado, então é ignorável. Adorno está 
dizendo que o que escorre das mãos do sujeito na tentativa de dominação, 
tem um caráter de modelo, exemplar. A ver: já existe trabalho da forma 
no belo natural, o que implica que o que no belo artístico vai ser explícito, 
o trabalho formal, já existe no belo natural. Por exemplo: ele diz que o 
conceito de aura, de Benjamin já se refere à natureza, às paisagens. Aura, 
nesse sentido, é a aparição [Erscheinung] irrepetível de uma “distância” 
(lejanía). Isso que se começa a ver na obra de arte mais pra frente 
[atmosfera da obra ou temple] é um fenômeno da natureza: é o caráter 
intrínseco da distância mesma do próximo. Ou seja, o efêmero 
corresponde tanto à essência da obra de arte quanto à experiência da 
natureza. Isso porque coincidem a natureza como objeto da contemplação 
e da representação da contemplação artística. Como vimos dizendo, 
Hegel rejeita a efemeridade do belo natural que é o que Adorno marca 
como momento de verdade do belo natural já no sublime kantiano. Para 
Adorno, a posição de Hegel contra o impotente é um traço forte de sua 
filosofia (tomada sob um olhar mais amplo) e não só dos Cursos de 
Estética. Ao marcar o belo natural como algo a ser subordinado e, por 
fim, ao censurá-lo como inatingível, Hegel marcou essa característica na 
essência do belo mesmo. Hegel reagiu ao formalismo estético do século 
XVIII, ou seja, mostrou que o que se tomava por belo, na arte e na 
filosofia, não tinha nada de não-mediado, nada de separação dos objetos 
práticos do homem. Adorno diz que não se interessa em mostrar e 
denunciar aqueles que não conseguem se separar dos objetos práticos na 
experiência com a natureza, não é por isso que insiste no belo natural. 
Insiste porque entende que as concepções de belo natural e belo artístico 
estão intrinsicamente unidas. Adorno diz que a filosofia moderna perdeu 
o belo natural, o que implica que ele deseja salvaguardá-lo. Em TE, fica 
claro que, para Adorno, é a manifestação da natureza enquanto fenômeno 
que permite a articulação entre o belo natural e o belo artístico. A 
experiência da natureza ou a experiência da arte, são experiências de 
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imagem: “A natureza enquanto belo fenomenal não é percebida como 
objecto de acção” (ADORNO, 2013, p. 106). Enquanto não é objeto de 
ação, a natureza fornece a expressão de alguma coisa. Adorno reconhece, 
em Hegel, o momento negativo em relação a natureza, porque ela é 
definida pela sua antítese à sociedade. A crítica de Adorno, mirando o 
olhar da consciência subjetiva para o belo natural, se dirige 
especificamente ao fato de o processo de dominação da natureza – que se 
esconde por exemplo na crença de que a natureza é originalmente dada, 
de maneira imediata – ficar escondido. Assim como no belo natural, no 
belo artístico (objetivado por Hegel), a experiência do belo só é possível 
pela tentativa de dominação: “A anamnese da liberdade do belo natural 
induz em erro porque espera a liberdade da servidão antiga” (ADORNO, 
2013, p. 107). O que ele diz é que foi interditado aquilo que aparece da 
natureza como ser-em-si, foi negado a possibilidade de lhe tirar imagem, 
por isso é tão difícil reverter o panorama para abrir a possibilidade de um 
belo imediatamente originado. Adorno (2013, p. 109) diz em outra 
passagem: “A arte é fiel à natureza fenomenal só quando representa a 
paisagem na expressão de sua própria negatividade”. Belo natural ou belo 
artístico, a suspensão do aparato de dominação é vedada quando se busca 
a consciência das ações desse próprio aparato. 
 Nesse sentido, aquele que busque ver Adorno endossando a 
morte do belo na arte, a partir de Hegel, pode se decepcionar se busca o 
curso de Estética de 1958/59. Hegel é aquele que aborda o grande fim da 
arte, mas de um tipo específico de arte e de um tipo específico de Belo. 
Como dissemos anteriormente, Adorno salvaguarda a importância do 
belo para a arte, remetendo-se a uma essência do belo, que remonta ao 
platonismo. Hegel consuma a morte do Belo natural para fazer surgir o 
Belo artístico, mas desse processo, Adorno não fala. Adorno volta ao que 
Hegel perdeu de Kant e o que ele manteve, e entre os dois, pavimenta seu 
caminho. Na “Clase 17”, quando já falou muito do que ele entende serem 
os caminhos e percalços para a Estética de seu tempo – na “Clase 2” já 
havia dito que a Estética de que iria tratar não era relativa à experiência 
sensível em si, mas o conceito de Estética que se cruza com a teoria do 
belo ou teoria da arte – Adorno volta a Hegel. Adorno não trata Hegel 
como um episódio consumado na história da Estética. Adorno entende 
que Hegel apontou para uma direção válida quando debateu o processo 
de surgimento da obra de arte e possibilitou o desembaraço desse mesmo 
processo do âmbito do sujeito, dos marcos da subjetividade. Tentando 
retomar o movimento de Hegel em relação ao conceito de Belo, Adorno 
marca que o próprio Hegel ficou preso ao subjetivismo. É por isso que 
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Adorno prefere se mover na direção de salvaguardar o núcleo do conceito 
de Belo, porque entende que Hegel não foi capaz de fazê-lo. 
 Mas, vejamos os movimentos de Adorno em relação à Hegel: 
primeiro, a “Clase 17”, do curso de Estética de 58/59 e, depois, o trecho 
da Primeira Introdução da TE, que se intitula “Posição perante à Estética 
hegeliana”. Na sua primeira fala na “Clase 17”, Adorno diz que, durante 
o curso, foi empreendida uma dialética que procurou mostrar que o 
conceito de Belo é problemático, mas ao mesmo tempo, imprescindível. 
Se pudéssemos, nesse momento, oferecer uma exegese do movimento 
linguístico empreendido por Adorno quanto ao conceito filosófico do 
Belo, lembraríamos que no curso de Estética de 1958/59, ele parte do Belo 
Natural (associado ao sublime kantiano); vai ao Belo Artístico (e a noção 
hegeliana de obra de arte); vai ao conceito benjaminiano de aura, para 
mostrar o liame inconfundível entre Belo Natural e Belo Artístico; volta 
ao belo platônico para mostrar que “[...] todos los motivos decisivos que 
más tarde aparecen en la teoria filosófica de lo bello están reunidos en 
esta exégesis” (ADORNO, 2013b, p. 253); recorre ao conceito de 
experiência estética para expressar melhor os momentos falsos e 
verdadeiros do Belo na Arte; e, por fim, suprime da redação de TE a 
discussão sobre o belo platônico. 
 Adorno retoma Hegel na “Clase 17”, porque ele aponta para a 
objetividade e permite superar a estética de quase duzentos anos (que 
remonta ao século XVIII, na verdade), que acredita poder fundamentar o 
conceito de belo na seara do sujeito. Ele recorre ao conceito de 
experiência estética, porque entende que ele permite expor a rotunda 
contradição com essa perspectiva. Dissemos que, de certa forma, Adorno 
ignora os modos hegelianos de fazer morrer o belo, esse estruturado no 
sujeito e que parte de quase 200 anos atrás de quando ele fala em 1958/59. 
Adorno faz aí uma opção explícita, até porque entende que Hegel não 
deixa o subjetivismo: “Porque aquí [no curso de Estética de 1958/59] – 
quiero decir – tenemos ya que referirnos a las esferas constituídas de lo 
estético – del arte – y no a las cuestiones más generales de la constituición 
en general” (ADORNO, 2013b, p. 438). Adorno está dizendo que há um 
liame entre arte e filosofia e o subjetivismo estético corresponde a 
filosofia tradicional e o desejo de fornecer uma “conexão fundamentadora 
unitária” (ADORNO, 2013b, p. 438). Para ele, a questão não é explicar 
aquilo que torna possível a arte no sentido de achar essa conexão, mas de 
mostrar como aquilo que torna possível a arte é o dissonante. Adorno tira 
o Belo da posição de fundamento, do sujeito, e o coloca na posição 
limítrofe do sujeito. Nesse movimento, deixa para trás Hegel e Kant, 
porque entende que a subjetividade é contingente frente a obra de arte. 
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Chegaremos lá. Voltemos ao golpe de Hegel sobre o belo, interpretado 
por Adorno. Finalmente, chegamos ao ponto em que, na “Clase 17”, 
Adorno revela seu movimento em direção à Hegel, na questão do gosto. 
Para o subjetivismo estético se completar e o Belo virar um fundamento, 
sedimentador da consciência geral, o contraponto dessa beleza 
fundamentadora, a prova de sua existência é a correspondência no 
indivíduo, no sujeito empírico. A prova da existência do Belo seria a sua 
confirmação na recepção: por isso a busca da essência da obra na 
recepção. Gosto, diz Hegel, seria o tratamento daquilo que aparece 
externamente na obra de arte. E, nesse sentido, todo homem emite juízo 
sobre as obras de arte ou os acontecimentos, de acordo com seu ânimo e 
com seu intelecto. Porém, o gosto é educado e a educação do gosto é 
parcial (sempre), porque há uma seleção das obras de arte e uma limitação 
da educação do entendimento e do ânimo. A educação sobre o Belo é 
prévia à tentativa de ancorá-lo no sujeito. Não é a obra que é contingente 
e deficiente em face ao ser, senão que a própria reação subjetiva em face 
à arte. Hegel inverte: não quer mais a busca ao apoio do sujeito para a 
compreensão das sensações desencadeadas pela obra de arte; quer 
destacar a contingência da reação subjetiva frente à obra e resolvê-la 
(passo de Hegel que Adorno assiste e prefere permanecer, sem resolver a 
contingência da reação subjetiva). Hegel, se mostra aqui, ferindo 
seriamente o ideal do belo, do subjetivismo estético. A busca por tentar 
fazer aparecer um conceito de belo como fundamento seguro da 
consciência geral ignora a sua própria constituição prévia, seu conteúdo 
tomado pela representação [Vorstellung] como algo já dado. Hegel diz 
que a educação do gosto só afeta o externo e o indigente e é aqui que 
Adorno se ancora. 
 

[…] la obra de arte dirige al receptor, en principio, 
su lado externo, y las reacciones del gusto con las 
que en principio nos relacionamos son 
precisamente aquellas que se refieren 
esencialmente a este lado externo; mientras que en 
el instante en el que ustedes experimentan la obra 
de arte, ahora, como algo vivo en sí mismo, en que 
notan que este lado externo sólo es un momento 
que tienen que atravesar para poder llegar 
realmente a la obra de arte, la seguridad de este así 
llamado gusto se vuelve problemática (ADORNO, 
2013b, p. 446). 
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 No que se segue, Adorno se dirige a sua época e critica o 
filisteísmo burguês e a figura do refinamento. O que está em jogo para ele 
é ter em posse o belo, a busca burguesa pela beleza. Para ter posse desse 
refinamento, a estética burguesa transforma o belo em momentos 
meramente sensuais, ao culto da superfície. Com o velamento do que é 
previamente definido na educação do gosto e a busca por um fundamento 
seguro para o conceito de belo na subjetividade, se perde aquilo que 
Adorno mais teme, e, por isso critica a estética burguesa: a possibilidade 
de se vulnerabilizar, de levar a sério a arte. Adorno teme o mundo 
administrado e seu fechamento também sobre a arte, instituição histórica 
que carrega também a possibilidade filosófica de renovação do mundo 
humano. É aqui que Adorno mais quer o legado hegeliano, o 
direcionamento à objetividade. Adorno (2013b, p. 448, grifo nosso) diz: 
 

Y diré que la idea de la exterioridade y 
superficialidade del gusto – tal como se las leí de 
[las Lecciones sobre la estética de] Hegel – tiene 
por centro, en realidad, el hecho que la obra de arte 
– precisamente por tener esa intención crítica y al 
mismo tiempo utópica de la que les hablé – es ya – 
y de manera absoluta – algo que hiere, y allí donde 
ella no hiere más, donde, por el contrario, se adapta 
a la superficie cerrada de la experiencia, en verdad 
ha dejado de ser realmente una obra de arte. 

 
 Adorno mantém-se com Hegel para argumentar que o belo não 
pode ser o ponto final do fechamento da humanidade sobre si mesma, não 
pode ser tributário da manutenção do status quo. Adorno persegue o 
argumento por uma rota curiosa: ele diz que existem gravatas de bom 
gosto. E existem milhares de gravatas para as quais é indiferente que 
sejam consideradas de bom gosto ou não. Adorno diz algo aqui que para 
nós resulta ser de extrema importância. No fim das contas, o juízo de 
gosto perdeu completamente o vínculo com a vida da coisa, os 
movimentos da história. As obras de arte importantes são quase sempre 
as que transcendem a categoria do gosto, diz ele. O que Hegel mais 
aportou para a perspectiva adorniana quanto à morte do belo, ele diz: 
Hegel entende que há uma unilateralidade abstrata da educação do gosto. 
Adorno (2013b, p. 450) especifica: “Lo bello [...] no es eso que atrae la 
estética subjetiva, es decir, no es – según las palabras de Hegel – una 
‘representación simple’ [einfache Vorstellung]. Sino que es compleja”. 
Cada obra de arte é um processo, um campo de forças que deve manter 
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seu vínculo com a vida da coisa.49 Explicar o belo a partir de um conceito 
se torna impossível, nesse sentido. Para uma obra de arte, a questão não é 
ignorar as relações de gosto, mas estar acima dele. O Belo só pode seguir 
com a condição de se perder aquilo que, na estética burguesa, é sua 
confirmação, a correspondência na superficialidade do gosto. Adorno não 
rejeita por completo o gosto e também o inclui em sua dialética, sob o 
signo do momento de verdade da progressividade, mas isso não é assunto 
para agora. O que devemos marcar: a assimetria do Belo e do gosto serve 
para Hegel derrubar o Belo Natural; e a assimetria do Belo e do Gosto 
serve para Adorno salvaguardar a necessidade do Belo na arte como o 
processo de busca da vida da coisa. 
 Na “Primeira Introdução” de Teoria Estética, Adorno expõe 
exatamente sua posição em relação à estética hegeliana. Adorno entende 
que o belo enquanto aparição sensível da Ideia não pode se concretizar 
uma vez que é impossível trazer a ideia de absoluto ao conceito, e, nessa 
ação, a estética hegeliana perderia sua força. Por outro lado, Adorno 
mantém a crítica de Hegel à Kant, onde se lê que “[...] o belo, que deve 
ser mais do que jardins de teixos, não é apenas algo formal, remontando 
a funções subjetivas de contemplação, mas tem de buscar o seu 
fundamento no objeto” (ADORNO, 2013, p. 534). Adorno entende que 
Hegel fracassou porque projetou para a Estética um lugar meta-estético, 
onde sujeito e objeto reencontrar-se-iam em identidade, e isso ele rejeita. 
O ponto de vista adorniano, aqui, é relativamente mais simples: a arte não 
pode servir de trampolim para uma filosofia aplicada. As obras de arte 
não podem ser tomadas apenas como concretude do pensamento 
filosófico que, uma vez elucidadas, perdem toda sua força crítica. 
Olhando para Hegel e para a arte de seu tempo, Adorno explicita como 
salvaguardar a verdade da objetividade estética: mantendo a tensão entre 
material e consciência, entre arte e filosofia, numa dialética sem fim.  
 

Se a objectividade estética, em que também a 
categoria do belo é apenas um momento, 
permanece canónica para toda a reflexão válida, 
deixa de ser atribuída pela estética a estruturas 
conceptuais pré-estabelecidas e, ao mesmo tempo 
incontestável e incerta, torna-se peculiarmente 
flutuante. [...] As doutrinas estéticas da 
especulação filosófica não se devem conservar 

                                                           
49 Um aspecto importante que deve ser marcado: neste registro filosófico, a 
abertura do sujeito para novos sentidos se dá na individualização da expressão, 
na obra de arte individual que irrompe. 



105 
 

como um bem cultural, mas também não é preciso 
desembaraçar-se delas, sobretudo a favor da 
pretensa imediatidade da experiência artística: nela 
reside já implicitamente a consciência da arte, em 
rigor, da filosofia, de que se imagina dispensada 
pela contemplação ingénua das obras (Adorno, 
2013, p. 534, grifo nosso). 

 
 Para Adorno, o liame entre filosofia e arte é muito tênue. Ele 
insiste que a arte tem uma especificidade linguística, independente das 
vivências do sujeito. E daí, o salto que se segue é incompreensível: é 
justamente por essa existência específica na “linguagem artística” que a 
arte precisaria da filosofia. 
 

Eis por que estas [pretensas vivências do sujeito 
potencialmente explicativas das obras de arte] são 
indispensáveis, e não são a última fonte legítima do 
conhecimento estético. Os momentos da arte 
irredutíveis ao sujeito, impérvios à posse na sua 
pura imediatidade, é que justamente necessitam da 
consciência e, deste modo, da filosofia. Está é 
inerente a toda experiência estética, na medida em 
que não é nem estranha à arte, nem bárbara. A arte 
aguarda sua própria explicitação. No plano 
metodológico, realiza-se no confronto das 
categorias e dos momentos da teoria estética, 
historicamente transmitidos, com a experiência 
artística; ambos se rectificam de modo recíproco 
(ADORNO, 2013, p. 535). 

 
 Ele de fato não abre mão da dialética entre arte e filosofia porque 
entende haver na arte um impulso racional análogo ao filosófico e na 
filosofia, um impulso anti-racional de fundo artístico. Ele diz bem 
explicitamente onde deixou Hegel para trás: “A estética hegeliana dá 
fielmente conta do que há para fazer. Só que o sistema dedutivo impede 
o abandono aos objetos que, por seu lado, é sistematicamente postulado” 
(ADORNO, 2013, p. 535). Muito disso se deve aos movimentos artísticos 
contemporâneos a TE. Por ora, vejamos na redação de TE, fora da 
“Primeira introdução” anexada à obra, onde a ultrapassagem de Hegel 
aparece com alguma força. No capítulo sobre o Belo artístico – 
postumamente delineado como capítulo, é verdade – há um tópico sobre 
Hegel e o belo artístico. “Hegel e a estética do espírito” mostra que Hegel 
foi mesmo um ponto de inflexão na história da Estética, algo que dividiu 
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e orientou os caminhos da arte moderna. Adorno diz que o idealismo 
objetivo (hegeliano, em grande medida) foi o primeiro a acentuar o 
momento espiritual da arte. Em Hegel, o espírito é o ente-em-si e para-si. 
O espírito seria reconhecido na arte, como sua substância. Algo ali na arte 
já contido, onde a aparição do belo é já a aparência sensível da Ideia. Essa 
doutrina, segundo o próprio Hegel, era apologia da imediatidade como 
algo já significativo. No entanto, isso é ainda aquém do que seria a 
espiritualização radical: para uma estética idealista, a espiritualização é a 
repressão do impulso mimético enquanto totalidade. A metafísica do 
espírito de Hegel provoca como que a reificação do espírito na obra de 
arte em ideia fixável. Se o espírito já está contido na expressão artística e 
ele vai ser recuperado pela filosofia, seria de fato o fim do espírito mesmo. 
 Hegel foi aquele que, com mais ênfase, religou a arte (a partir de 
seu momento espiritual) nos cursos do espírito. O que significa dizer que 
ele lançou luz à história para mostrar nela que o que era tido como 
contingente, o sensual da arte, era na verdade um momento do espírito. 
Hegel lança esse olhar para o movimento histórico entre a Grécia Antiga, 
a Idade Média (e a centralidade da Igreja Católica) e a Modernidade, em 
curso para ele. Na Grécia Antiga, as artes – poesia, música, escultura – 
eram formas de apresentação do Espírito Absoluto. Essa forma foi negada 
com a centralidade da Igreja Católica na Idade Média, que focaliza a 
interioridade, com a fé. Ou seja, aquilo que é sensual na arte, ou era tido 
como puro sensual, em Hegel passa a ser tido como substância, como 
espiritual, como portador de um em-si que nada mais é que já o Espírito 
Absoluto que, por isso, deve voltar ao âmbito do sujeito, deve ser 
retomado no âmbito do sujeito. Isso é a própria definição do belo como 
aparição sensível da Ideia. Hegel foi responsável por uma torção: 
colocou-se defensor do elemento sensível, antes eliminado pela 
espiritualização. Mas a doutrina hegeliana e a sua concepção do belo 
acaba afirmando que a imediatidade tem em si já algo de plenamente 
significativo, pois é afinal, substância, espiritual. Hegel autoriza um 
progresso que talvez não seja tão fiel ao que está inscrito em sua filosofia: 
o que ele talvez entenda como momento espiritual da arte é apenas a 
repressão do impulso mimético, a negação do mesmo como totalidade. 
Adorno diz que Hegel foi o último na filosofia que, ao se debruçar sobre 
a arte, eliminou, por exemplo a necessidade do princípio figurativo na 
pintura e na escultura. Adorno diz: onde Hegel mostrou haver um passo 
importante da arte (e ainda assim superável, do ponto de vista da filosofia 
e do espírito absoluto), que é a repressão do impulso mimético como 
totalidade, entendeu-se que ele dizia que o sensível já guarda a 
possibilidade de significação. Acompanhado desse desenrolar filosófico, 
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o desenvolvimento artístico da modernidade tirou consequências da 
espiritualização da arte. Adorno (2013, p. 144) remata: “A estética 
hegeliana deixa aberto o problema de como se deverá falar do espírito 
enquanto determinação da obra de arte, sem que a sua objetividade como 
identidade absoluta seja hipostasiada”. Aqui o caminho que Adorno 
procura tomar, o momento espiritual da arte não como confirmação do 
espírito, mas como seu legítimo prosseguimento. E o belo é justamente o 
que cai para dar espaço ao prosseguimento do espírito. Hegel não deu esse 
passo, pois entendia o belo natural como indigente que, portanto, deveria 
ser subordinado à consciência; por ser indigente, deveria ser reconvertido 
em prosaico. Adorno entende que Hegel não via a semelhança entre 
espírito e natureza e não investigou aquilo que os liga, a linguagem. O 
belo acaba caindo porque uma vez que o caráter simbólico da arte é o jogo 
entre totalidade e particular, o belo – mesmo em Hegel – aparece como a 
coerência do ente, tendendo portanto à reificação. Fortalece o 
subjetivismo e esquece que a experiência do não-idêntico é “o telos do 
sujeito estético” (ADORNO, 2013, p. 123). Hegel não abre mão de uma 
hierarquia dos domínios espirituais entre si, donde coloca a filosofia 
acima da arte, o que inaugura um problema para uma estética que não se 
debruçou sobre a especificidade da arte, de colocar o domínio espiritual 
da arte como menor e subordinado ao domínio espiritual da filosofia. É 
finalístico, em Hegel, o espiritual da arte está em vias de ser consumido 
na reflexão filosófica:  
 

Em Hegel, o espírito na arte, enquanto grau do seu 
modo de manifestação, era dedutível a partir do 
sistema e, por assim dizer, nítido em todo género 
artístico e potencialmente em cada obra de arte, à 
custa do atributo estético da ambiguidade. A 
estética, porém, não é uma filosofia aplicada, mas 
sim filosófica em si (ADORNO, 2013, p. 144). 

 
 Hegel acaba provocando a “reificação do espírito na obra de arte 
em ideia fixável” (ADORNO, 2013, p. 144). Adorno entende que Hegel 
tinha razão ao querer pensar “a arte a partir do interior e não do exterior 
através de sua constituição subjetiva” (ADORNO, 2013, p. 144), mas isso 
deveria, imperiosamente, se ancorar na esfera específica da arte. Ao 
ancorar essa ideia de pensar a arte do interior através de sua constituição 
subjetiva a um conceito supremo sistemático, Hegel perde a oportunidade. 
Sua teoria do belo é, aos olhos de Adorno, aporética. 
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 Ambas as estéticas, hegeliana e kantiana, tiveram sua parcela de 
contribuição na espiritualização da arte, que, com avanços da arte 
moderna (até as configurações da arte contemporânea à TE) culminou 
numa quebra da condição de heteronomia com a sociedade, a afirmação 
da autonomia da arte. Essa é a mesma inclinação artística que consolida 
e leva às últimas consequências a morte do Belo. Pós-Kant, Hegel 
condena o belo natural por sua correspondência íntima com a consciência 
subjetiva; Pós-Hegel, Adorno retoma a importância do belo natural no 
conceito kantiano de sublime; Na esteira de Kant, Hegel busca na arte a 
parcela de espiritualização de seu tempo histórico que estava 
descredenciada.50 Na esteira de Hegel, Adorno promove um rearranjo da 
possibilidade de resgatar o espiritual na arte mantendo a dialética entre 
belo natural e belo artístico, em que o belo não tem mais a pretensão de 
ser Ideia, conceito. O belo que morre é a perspectiva de harmonia e o 
verdadeiro protagonista dessa morte é a arte moderna:  
 

A indignação, que persiste apesar de toda a 
utilidade cultural, relativamente a fealdade da arte 
moderna é, em todos os ideais pomposos, inimiga 
do espírito: interpreta essa fealdade, sobretudo os 
projectos repelentes, à letra e não como pedra de 
toque do poder da espiritualização e como cifra da 
resistência, em que aquela se verifica (ADORNO, 
2013, p. 147, grifo nosso). 

 
 A arte espiritualizada, Adorno sanciona, não segue de maneira 
linear, não é um estrato social a parte e ordenado, integrado. Literalmente, 
“[...] mede-se pela maneira como a arte é capaz de integrar na sua 
linguagem formal o que a sociedade burguesa vota ao ostracismo e de 
revelar assim, no interior do estigmatizado, essa natureza cuja opressão é 
o mal verdadeiro” (ADORNO, 2013, p. 147). Onde a arte se crê 
credenciando uma fealdade avessa ao ideal da busca pela beleza – a arte 
nova, mais radical, erradica por completo o verdadeiro, o belo e o bem – 
Adorno vê a necessidade ainda do belo, a sua possibilidade de imanência. 
Justamente porque vê que na arte nova mais radical essa busca do 
interdito e do banido socialmente é entendida por estes mesmos artistas 
como um movimento avesso ao espírito, em relação direta com o sensível. 
                                                           
50 “A teoria kantiana do sublime antecipa no belo natural aquela espiritualização 
que só a arte realiza. O que na natureza é sublime é nele apenas a autonomia do 
espírito perante a preponderância do existente sensível e ela só se afirma na obra 
de arte espiritualizada” (ADORNO, 2013, p. 146). 
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Justamente ao contrário, ele entende que toda possibilidade de crítica pela 
arte passa necessariamente pela relação com o espírito e com sua lei 
formal. Vejamos na sequência porque Adorno mantém a necessidade do 
belo na sequência. 
 Antes seria preciso ressaltar o problema para a relação entre 
conhecimento e sensibilidade que aparece também no estudo hegeliano 
sobre o belo. É difícil reconstruir a argumentação de Adorno porque ele 
retoma dialeticamente como o trabalho da arte moderna tomou e 
recodificou a crise do belo. Nesse sentido, pegar os motivos teóricos de 
tal crise traz certa complexidade. A arte moderna condena o belo – na 
esteira do hegelianismo – devido ao formalismo do conceito. Rejeita, 
portanto, aquele paradoxo da “aparição sensível da Ideia” e caminha em 
direção a um subjetivismo. Hegel entendia que o belo artístico era o 
“verdadeiro” belo porque corrigia a indigência do belo natural, e, por 
outro lado, o seu formalismo. A arte leva isso a cabo e acaba com o seu 
caráter simbólico de abertura ao sensível. O problema do belo hegeliano 
é semelhante ao nosso: “A arte gostaria de com meio humanos realizar o 
falar do não-humano” (ADORNO, 2013, p. 124). Elimina-se o 
heterogêneo do material, o que significa uma perda da capacidade 
(linguística) de lidar com o momento sensível. Esse é o problema do belo 
em Hegel, que se transmuta também na arte:  
 

A plena elaboração subjectiva da arte enquanto 
linguagem não conceptual é, no estádio da 
racionalidade, a única figura em que reflete algo 
parecido com a linguagem da criação, com o 
paradoxo do efeito de deslocamento próprio de 
fenómeno de reflexão (ADORNO, 2013, p. 215). 

 
 Estabelecer uma “linguagem não conceptual”, é, nesse caso, a 
perda da “potência de linguagem”. A eliminação da heteronomia da arte, 
pela eliminação do belo, representa perda de potencial linguístico. Eis o 
que se segue: “A natureza deve a sua beleza ao facto de parecer dizer mais 
do que é. A ideia da arte é arrancar este mais à sua contingência, torná-
lo senhor da sua aparência” (ADORNO, 2013, p. 215, grifo nosso). “Ser 
o teatro” desse dizer é diferente de produzir o mesmo; a arte passa a 
produzir a sua transcendência, o seu caráter linguístico. Essa 
transcendência é a coerência de seus momentos: “A sua transcendência é 
o seu discurso ou a sua escrita, mas uma escrita sem significação ou, mais 
exactamente, com uma significação truncada ou velada” (ADORNO, 
2013, p. 215). Assim, quando a arte insiste nessa coerência (que é para 
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onde apontava o conceito do Belo, antes de ser criticado na Estética), a 
arte ignora seu caráter de aparição. Essa transcendência é traída quando 
se torna uma “coerência produtiva”. Perde-se o belo, o “mais”, o 
“estremecimento intentado”, o belo é mais do que a coerência. 
 A aparição é “a unidade paradoxal ou o equilíbrio do que se 
esvanece e do que se preserva” (ADORNO, 2013, p. 177). É o que restará 
do belo, a imagem que retoma o devir. É o surgimento de um não-ente 
como se ele existisse. Uma promessa que, pela sua aparição, rememora 
sua possibilidade. Não há uma disponibilidade imediata do não-ente que 
aparece pela aparição da obra de arte. A arte nega “a onipresença positiva 
do Ser e da Ideia”, nega a “realidade literal dos seus conteúdos materiais” 
(ADORNO, 2013, p. 177). A rejeição do belo é o medo do 
estremecimento, que o “desencantamento do mundo” dá conta de 
diminuir com o antagonismo entre sujeito e objeto. Esse antagonismo é o 
responsável pelo caráter simbólico da arte, que se acompanha do risco da 
abertura da subjetividade. E só aí seria possível “tornar acessível à 
experiência o que foi alienado e coisificado”; cabe às obras o rearranjo 
entre o universal e o particular e mostrar as bases da coerência do ente. 
Por fazer referência a esse jogo entre totalidade e particular, a arte, 
rejeitando o ideal e a harmonia, produz-se em imagem, a duração do 
transitório. A aparição das imagens destrói sua essência simbólica: “O 
instante em que elas se tornam imagens, em que seu interior se torna 
exterior, rebenta o invólucro do exterior em torno do interior” 
(ADORNO, 2013, p. 133). A alergia ao belo pela arte vem do seu aspecto 
coerente, uma alergia que se justifica em um primeiro momento, porque 
perde a possibilidade de expressão da arte, mas que acaba bloqueando a 
possibilidade de abertura – também prevista no conceito do belo – que é 
a possibilidade mais factível de “dizer” algo novo pela arte. A história do 
conceito ensina que não se estabelece nem linguagem significativa sobre 
o sensível e nem que a linguagem pode ser hipostasiada. Até aqui, o 
conceito central da estética falha em explicar a “reabilitação do sensível” 
– ou a relação entre conhecimento e sensibilidade –, aqui devido ao 
subjetivismo. Vejamos, a seguir, como que Adorno prossegue a discussão 
sobre o belo, que capítulos da história do conceito entende que podem 
ajudar na compreensão dessa relação. 
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2.3 – ADORNO E OS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DO BELO: A 
SITUAÇÃO, O QUE SE MANTÉM E A TRANSIÇÃO PARA UMA 
ESTÉTICA DA FORMA. ENTRE A UTOPIA, O SUBLIME E O 
CONTEÚDO DE VERDADE 
 

“Por que é que uma obra pode com razão ser 
chamada bela? Consiste na execução casuística de 
uma tal lógica que se reflete a si mesma” 
(ADORNO, 2013, p. 287). 

 
 Nesse terceiro esforço do capítulo, veremos: o que Adorno retém 
das estéticas prévias à ele e dos movimentos artísticos relacionados aos 
traços sociais sobre o belo como um momento da estética; que a morte do 
belo se faz, de fato necessária, e Adorno expõe junto de tal fatalidade, 
suas razões; e, finalmente, o que justifica a discussão se direcionar para 
os marcos de uma estética da forma e a relação da mesma com a 
reconfiguração do belo em Adorno. 
 
2.3.1 – Adorno e o sublime: a importante face do belo, comum entre 
arte e natureza, que implica em um sair de si. Ou, simplesmente, “o 
que se mantém” 
 
 Vamos ver então outro sentido para a morte do belo, um sentido 
mais adorniano, em que ele, ao perceber os movimentos da arte do seu 
tempo, tenta compreender como se dá esse processo, mais como uma 
evanescência,51 algo que se transforma com os movimentos do mundo e 
que deve mesmo se transformar. Refletindo sobre o belo natural, Adorno 
entende que só se coloca em antítese a técnica e a natureza porque aquilo 
que ainda não sofreu intervenção do homem se assemelha e muito ao que 
resta da fabricação, os dejetos. O que está em questão para Adorno é que 
a sociedade burguesa guarda um papel para a natureza, que, 
reincorporada, poderia ampliar as fronteiras do mundo humano e até 
buscar um retorno à uma fase de humanidade mais pura e mais verdadeira 
(como que atendendo finalmente às aspirações iniciais da natureza). 
Adorno chega a dizer que esse olhar direcionado à natureza guarda, de 
fato, correspondência com a moral sexual burguesa e, nesse panorama, a 
técnica é aquela que violenta a natureza retirando-a de seu caminho 

                                                           
51 O belo é, ao mesmo tempo, uma promessa fraca e, por outro lado, inextinguível: 
“O belo natural reparte a fraqueza de toda a promessa com a sua 
inextinguibilidade” (ADORNO, 2013, p. 118). 
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virtuoso. Vejamos já Adorno projetando a morte do belo como 
transformação, lembrando aqui que ele sempre está falando de natureza 
como o belo natural, talvez o primeiro belo surgido na Estética: “A 
consciência só acede à experiência da natureza quando, como acontece na 
pintura impressionista, inclui em si todos os seus estigmas. O conceito 
fixo do belo natural põe-se assim em movimento” (ADORNO, 2013, p. 
110). Destaca-se que a natureza sem humano talvez seja inconcebível 
para Adorno e que, nesse sentido, um tal conceito fixo (a fixação 
conceitual aí também sendo possível só com o fim da história do ser, ente, 
por isso a perspectiva da morte) seria a própria figura da morte. Por isso 
a necessidade do belo ser a culminância de um processo imanente e ser 
efêmero. Ou seja, se antes falamos da morte de um certo belo (o belo 
platônico e depois o belo do idealismo enquanto corrente filosófica com 
correspondentes manifestações na arte), agora parece que estamos 
tratando da necessidade de uma morte permanente ou, se preferirem, da 
perspectiva de evanescência. A consciência vendo seus próprios estigmas, 
vestígios, marcas, se amplia a partir do que já não é natureza. No entanto, 
onde mora a força também mora a fraqueza. Essa volta vai apontar 
justamente para a mesma direção, o belo deve morrer ou evanescer. 
Vejamos.  
 A natureza incorporada pelo discurso burguês, incorporada pelo 
aparato técnico ainda que sob o rótulo de uma relação mais saudável ou 
menos violenta (que dê vazão, enfim, para as aspirações da natureza) é 
degradada em “fantasma enganador”. Existe, para Adorno, algo que liga 
a natureza fenomenal (aquilo que só se doa em imagem, um não 
correspondido pelo anseio do homem) à coisa morta. Esse algo é acessível 
para a experiência estética, porque “[...] em qualquer experiência da 
natureza está envolvida toda a sociedade” (ADORNO, 2013, p. 110). A 
sociedade dispõe previamente todos os esquemas de percepção e 
estabelece muito de antemão o que quer dizer por natureza: “Com a 
expansão da técnica, e mais ainda com a propagação da totalidade do 
princípio de troca, o belo natural torna-se cada vez mais sua função 
constrastante [reconvertido em um outro] e integra-se na essência 
reificada combatida” (ADORNO, 2013, p. 110). O que acontece é que o 
mundo da experiência se reifica mais e mais desde o séc. XVIII, quando 
se apostava pela dignidade humana, pela emancipação do homem tendo 
em vista a plena realização dos seus direitos naturais. É justamente esse 
projeto que data do século XVIII que Adorno vem criticando, em Kant e 
depois em Hegel. Esse é o certo belo que morre, aquele que tem um nome. 
Voltemos então para a evanescência, para a sua sequencial transformação. 
Esse belo natural incorporado se transforma em reserva natural de 
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irracionalidade e álibi: “A ideologia é o belo natural como sub-repção da 
imediatidade através do mediatizado” (ADORNO, 2013, p. 111). Adorno 
insiste e diz que, mesmo quando há a experiência do belo natural (de 
forma adequada), ela é reconvertida porque ela facilmente se acomoda na 
ideologia de que o inconsciente é complementar. O belo que morre aqui 
é a reificação que degrada toda a possibilidade de experiência da natureza, 
que o falsifica como algo puro e objetivo, quando se trata em verdade de 
prolongamentos da cultura e do espírito burguês. O esquema moral 
burguês, ao que tudo indica, coloniza essa possibilidade que Adorno 
prefere salvar, o que não mata o belo em definitivo, sua face enigmática. 
A face do belo que Adorno salva da morte é o que ele chamou de natureza 
fenomenal, mais precisamente, a imagem da natureza fenomenal, quando 
ele diz que a arte deve imitar não só o belo individual, mas o belo em si. 
Diz assim Adorno: 
 

A imagem da natureza sobrevive, porque a sua 
perfeita negação no artefacto, a qual salva esta 
imagem, torna-se necessariamente cega quanto ao 
que estaria para lá da sociedade burguesa, do seu 
trabalho e das suas mercadorias. O belo natural 
permanece alegoria deste para-lá, apesar de sua 
mediação através da imanência social. Mas, se esta 
alegoria for erradamente considerada como o 
estado de reconciliação alcançado, degrada-se em 
meio de emergência para mascarar e justificar o 
estado irreconciliado em que, no entanto, tal beleza 
é possível (ADORNO, 2013, p. 111, grifo nosso).  

 
 O que queremos destacar como o primeiro traço da reconstituição 
da morte do Belo, empreendida por Adorno é: o belo é ainda possível 
como uma experiência capaz de tensionar o status quo da sociedade 
desde que consideremos a verdade de que a experiência estética – ou o 
surgimento do belo – é sempre mediatizada. Como já dissemos no tópico 
anterior, o primeiro movimento importante de Adorno é manter o sublime 
kantiano apesar da afinidade com Hegel. O belo em Adorno não morre de 
fato, apesar dele dizer literalmente que sim. Na verdade, Adorno prefere 
expor a questão sem colocar a necessidade de colocar qualquer ponto final 
com relação a ela. Uma estética sem belo é o mesmo que uma sociologia 
sem sociedade, diz ele. No referido curso sobre estética, na “Clase 3”, 
Adorno recorre ao conceito de aura de Benjamin para mostrar o momento 
de verdade do que era o belo natural. Adorno ressalta o fato de Benjamin 
explicar o conceito de aura não a partir de obras de arte, mas a partir da 
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experiência da paisagem. Nesse sentido, o conceito de aura remete ao 
valor cultual da obra de arte e não é característico especificamente da 
obra, senão que da natureza. É, na verdade, a aparição irrepetível de uma 
“distância”, conforme apontamos anteriormente. Nesse momento da 
“Clase 3” temos um exemplo de como trabalha Adorno, porque quando 
parece que ele busca salvaguardar a noção de belo natural, a partir do 
conceito de aura benjaminiano, para fazer aparecer o que Hegel perdeu 
ao condenar o belo natural kantiano, ele refreia, já colocando sob a lupa 
o conceito de aura. “Lejanía de lo próximo” é algo de passageiro, de 
efêmero, não só da obra de arte, mas algo da natureza, sinaliza ele, 
fazendo ressalvas ao conceito benjaminiano. Adorno vê uma 
correspondência entre o fenômeno da natureza e o efêmero da obra de 
arte. Há uma conexão entre a natureza como objeto da contemplação e a 
representação da contemplação artística que não está prevista no conceito 
de aura. Aqui ele marca sua diferença em relação à Benjamin e, marca 
assim, a posição da sua estética. 
 Isso abre espaço para a experiência de algo objetivo, experiência 
de significação como algo objetivo através da obra. Algo salta aos olhos 
por dentro da obra, sem precisar que se insira qualquer coisa para 
compreendê-la. Aqui, Adorno não mais interpreta Kant, Hegel ou 
Benjamin, ele diz: o limiar entre o belo natural e o belo artístico não é 
meramente material, é objetividade. O meio para compreender a obra de 
arte objetivamente vem do vínculo com a natureza. Estamos dizendo que 
Adorno afirma existir um vínculo com a natureza, que justifica a 
importância do belo natural refutado por Hegel. Trata-se de um 
esquecimento de si mesmo frente ao objeto, de liberdade para o objeto. 
Adorno ressalta o conceito benjaminiano de aura para mostrar o momento 
do belo natural que é verdadeiro, que implica um sair de si. Ressaltando, 
assim, um comportamento estético de uma época, localizando-o na 
história, ele marca sua necessidade no seu contexto contemporâneo. 
Implica a necessidade do espectador submeter-se à disciplina da obra e 
não exigir que ela lhe dê algo. Adorno diz, em TE, que até a fase da 
administração total esse era o comportamento estético mandatório.  
 O movimento que Adorno faz em relação aos conceitos é 
complexo e velado pelo seu método dialético. Lembrando que estamos 
tratando aqui da ação de resguardar algo do conceito de belo natural, que 
ele empreende no curso sobre estética (1958/59). É possível dizer que 
Adorno desconstrói o conceito, fazendo o uso de marcos históricos e 
mostrando assim o descompasso rítmico entre razão (nesse caso, 
filosofia) e história. Um dos pontos que ele mais enfatiza na “Clase 3” é 
de que há um liame entre belo natural e belo artístico. A existência desse 
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liame implica na re-localização do conceito do belo na teoria da arte e o 
filósofo argumenta, sempre nesse sentido, minando a localização dada por 
outros filósofos (os que filosofam sistematicamente ou não) e a 
localização dada pelos movimentos artísticos e históricos. Nesse sentido, 
Adorno diz que a arte entra em contradição com a natureza, mas é 
mediada por ela. A mediação entre o belo natural e o belo artístico é a 
consequência dos primeiros desmantelamentos do belo tradicional, e aí 
não falamos de uma progressividade lógica, uma readequação conceitual 
simplesmente, mas de um movimento histórico. O belo natural é mediado 
pela história. Vejamos o que significa isso. Entre o que está dado pela 
natureza e o que está feito pelo homem no campo da experiência estética 
não há uma diferenciação tão radical. A “montanha” e o “mar” são 
experiências históricas tardias e isso não foi levado a sério para a teoria 
estética. O comportamento estético que implica tomar a natureza como 
algo indomável e algo infinito é ainda recente num mundo no qual a trama 
social se estende vertiginosamente. Trata-se de parar o aparato humano e 
ver o que ainda não foi engolido por completo. A própria subjetividade 
vista como algo infinito é algo recente. O que é visto como primeiro, na 
verdade é algo tardio para nós. Adorno destaca como talvez o 
impressionismo tenha sido importante nesse sentido (impressionismo, um 
movimento artístico e não filosófico, a priori). Dito de outro modo, 
enquanto o homem estava em luta com a natureza, não existia liberdade 
para o objeto e ela era mais poderosa, não se podia perceber o belo natural 
como algo inocente, não deformado pelo homem. O belo natural vem, 
portanto, de quando o homem não teme mais a natureza.  
 Em TE, ele acha no ponto médio entre Hegel e Kant a solução 
para o belo, baseado nessa face do belo natural. Ele entende que quando 
a antítese entre a imediatidade e a convenção se intensificou – um marco 
capaz de ser identificado historicamente – e a experiência estética se abriu 
ao sublime, os fenômenos naturais entraram na consciência como belos. 
É justamente essa antítese no seio próprio da consciência que é o terreno 
para o belo em Adorno, a ponte entre o belo natural e o belo artístico, o 
ponto médio entre Hegel e Kant. Contra Kant, Adorno entende que o 
sublime mais do que ser uma possibilidade de ver a infinitude das leis 
morais é aquilo que permite entender o belo como a substância da arte 
porque abre espaço para a imagem que mostra a insuficiência da 
engrenagem humana, os limites de toda a dominação. A própria 
substância do belo natural é, de fato, se esquivar da conceituação. Tanto 
aquilo que é fabricado pelo homem quanto aquilo que é imediatamente 
achado na natureza pode ser belo, mas não em si. É aí que está a 
especificidade da teoria do belo em Adorno. O belo provém de um objeto 
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não constituído, o que implica a presença do sujeito. Nesse sentido, ele 
salta aos olhos do sujeito como um enigma e conserva o que Adorno 
chama de primazia do objeto. A arte imita o belo natural: “Ele [o belo] é 
percebido ao mesmo tempo como algo compulsivamente obrigatório e 
como incompreensível, que espera interrogativamente a sua resolução” 
(ADORNO, 2013, p. 114). O que se faz mais importante de destacar nesse 
trabalho da arte sobre o belo natural é que a natureza aparece enigmática 
em sua beleza por dentro dos próprios dramas humanos, como “devir 
interrompido”, justamente o sublime. Nesse sentido, por uma questão 
cultural, pela reificação crescente da experiência que muda o panorama 
depois de Kant e Hegel, observa-se que o belo, na verdade, é definido 
sempre naquilo que falha e por isso é efêmero. Adorno (2013, p. 116) diz: 
“O belo natural define-se pela indeterminação, imprecisão do objeto não 
menos que do conceito”. Imita, portanto, o que é indefinível nas coisas, 
já na tentativa de objetificá-las. O caráter enigmático da arte e do belo se 
completa do ponto de vista linguístico. Esse trabalho de captar o 
indefinível carrega, para Adorno, a necessidade da complementaridade da 
filosofia: “Por isso, a arte necessita da filosofia, que a interprete, para 
dizer o que ela não consegue dizer, enquanto que, porém, só pela arte 
pode ser dito, ao não dizê-lo” (ADORNO, 2013, p. 116). A negação das 
forças do sujeito sobre o objeto traz a potência de uma força objetiva. 
 Adorno está aqui retomando uma crítica (em dialética) ao 
conceito de sublime de Kant, que é de onde tirou a noção de belo natural 
como abordado anteriormente. Por outro lado, do conceito de sublime 
Adorno tira as aporias do belo natural. Ele, então, lança luz sobre a 
necessidade da satisfação desinteressada como condição para a 
experiência do belo natural. Significa dizer que a partir do momento em 
que alguém se relaciona com um objeto como objeto da práxis, e tenta se 
apropriar, esse vínculo estético passa a não existir. Segundo Adorno, isso 
se configura em um tabu (mesmo na arte) com relação ao desejo. Eis a 
objeção que Adorno faz à possibilidade de distanciar do objeto estético o 
desejo: 

Aquello por lo que las obras de arte nos parecen 
bellas y que en su belleza, al mismo tiempo 
mantiene a distancia de ellas el deseo inmediato, 
está asociado en lo más profundo con el hecho de 
que en las obras de arte el deseo está contenido 
como una condición necesaria pero siempre 
refrenada (ADORNO, 2013b, p. 119). 
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 Adorno entende que a estética deve dar conta desse processo que 
implica já um desejar e o refreamento do próprio desejo, que faz parte da 
renovação do belo natural. Ele complementa: “Y si este momento del 
deseo no está contenido como algo negado en la idea de lo bello, la 
definición platónica de lo bello se debilita y se anula” (ADORNO, 2013b, 
p. 119). O que significa que o belo como surgimento da ideia se 
encontraria ameaçado. Na "Clase 4", Adorno continua discutindo a 
dialética entre o belo natural (que remonta à Kant, nunca é demais 
lembrar, e aos conceitos de sublime e satisfação desinteressada) e o belo 
artístico (com toda a contribuição de Hegel por ter voltado a estética do 
sujeito para o objeto). Essa aula trata basicamente da necessidade e da 
possibilidade de refreamento do desejo em face ao belo natural, 
considerando o belo natural como satisfação desinteressada e o belo 
artístico como desejo. Adorno entende que o mesmo que provocou um, o 
natural, provoca também o outro, o artístico. Como dissemos antes, 
Adorno entende que há um tabu sobre o desejo que entrava essa 
intersecção. Beleza e desejo foram separados à força e é essa relação de 
impropriedade entre desejante e desejado (envolve dor) que está 
associado ao sentimento do belo e é traduzido pela noção de aparência 
estética, tão presente.52 Esse processo é algo do qual Adorno não abre 
mão em sua estética, um traço do belo que procura resguardar. Em TE, 
no tópico postumamente intitulado “A natureza como cifra do 
reconciliado”, Adorno mostra como há uma irrevogável relação de dor 
que coloca a arte num patamar de necessidade em relação ao social, 
justamente o que mantém do conceito de sublime. É grande a força do 
sortilégio da identidade universal para o sujeito – algo que remonta à 
Dialética do Esclarecimento –, e só aí que o belo natural adquire seu valor 
imanente, como vestígio do não-idêntico nas coisas, como algo que resiste 
à tendência arrebatadora da busca incessante por identidade por parte do 
sujeito. Esse não-idêntico não existe positivamente, portanto. A dor é 
originada do sentimento nostálgico proveniente do belo e o consequente 
sofrimento decorrente da insuficiência da aparição. Algo parecido com o 
que Adorno identifica em outros momentos como Weltschmerz [dor do 
mundo] ou o sentimento que aparece na música “Ol’ Man River”, sobre 
a “liberdade” do rio (um sentimento autenticamente romântico). Essa 
imagem da natureza, essa aparição, é mais do que o existente, é o ainda 
não existente, mas que só aparece de forma cifrada. Nesse sentido, 
Adorno discute o tabu sobre o desejo na arte para se desembaraçar de uma 

                                                           
52 O conceito de aparência estética remete à Schiller, segundo Silvia 
Schwarzböck, tradutora do livro “Estética (1958/59). 
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teoria psicologista da arte, da qual discorda. Para ele, não é possível 
entender o estético como uma sexualidade modificada ou reduzi-lo 
somente a isto. Em TE, Adorno vai levar a cabo sua crítica à teoria 
psicanalítica da arte. Não entraremos agora ,especificamente, na crítica 
de Adorno à psicanálise, mas o que ele diz nessa oportunidade é que o 
olhar psicanalítico perde o que é importante quanto à essa questão, que é 
o fato de que a subtração do desejo imediato libera a qualidade estética e 
que isso já está presente em Kant. 
 

Quizá se puede decir que, por un lado, la esfera del 
objeto estético se aísla primero en el objeto a través 
de este instrínseco repliegue del deseo inmediato 
del objeto en general, que se sale de aquella 
totalidad en la que el objeto estaba originalmente 
contenido como un mero estímulo; pero que, por 
otro lado, las energías mismas que corresponden a 
una transformación semejante migran a la 
contemplación de lo bello mismo y constituen lo 
estético propriamente dicho (ADORNO, 2013b, p. 
123). 

 
 Na passagem acima está condensada uma ideia constituinte de 
todos os alicerces da estética adorniana que é preciso marcar nesse 
momento. Adorno discute a estética filosoficamente, mas pensa na 
estética materializada socialmente (em arte) e, assim, retorna da arte para 
a sociedade. A relação com o belo nasce da relação com a natureza 
mesma. E é isso que Adorno ressalta nessa passagem, que trata 
especificamente da Arte e de sua concretude, para mostrar suas raízes 
racionais, seus vínculos com a história do sujeito – que aparecem na 
relação com a disciplina filosófica da Estética e, também, na sua relação 
com outros âmbitos da sociedade. A passagem acima ressalta o momento 
de univocidade entre arte e o aparato racional humano, ou, se quiserem, 
entre arte e técnica e também um segundo momento, o do surgimento do 
belo, que é a especificidade da arte e que Adorno guarda a sete chaves 
como algo que não deve perecer mesmo diante dos interesses da arte 
moderna ou da filosofia pós-Hegel. Adorno (2013b, p. 124, grifo nosso) 
salvaguarda, portanto, o tabu sobre o desejo que, nesse caso, significa a 
“[...] negación de toda obra de arte a ser degustada”, porque nesse tabu 
“[...] se encuentra negativamente superado el momento natural que estaba 
presente en el deseo”. 
 Adorno torna a falar em sublimação, mas não no sentido 
kantiano, e sim no sentido psicanalítico. Se, por um lado ele critica a 
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psicanálise, por outro, ele entende que o processo de sublimação é 
culturalmente importante. É nesse sentido que ele diz que as energias 
pulsionais devem mesmo ser transformadas. Mas ressalta que elas não são 
reprimidas, dominadas ou desviadas violentamente na experiência do 
belo, mas elas são sublimadas, retidas, conservadas. É colocado na 
imaginação o que foi desejo imediato, e isso é um dos fenômenos que dão 
origem ao comportamento estético em geral. Nesse momento a gente vê 
Adorno saindo da esfera específica da arte para falar de um 
comportamento estético geral, o que se aproxima do nosso esforço de 
compreensão, que nada mais é do que pensar não o procedimento do 
artista para ser socialmente relevante, mas daquele que busca desenvolver 
justamente uma espécie de comportamento estético em geral, participar 
de uma educação dimensionada esteticamente. Voltando à sublimação, 
Adorno ressalta o tempo todo que se trata de um processo precário. Ele 
entende que, na verdade, a obra de arte é um campo de tensão entre os 
momentos sensíveis e os momentos espirituais. O principal argumento 
dele quanto à essa tensão, que ele qualifica ser entre a arte e a natureza (o 
homem e a natureza, nesse caso) – entre a imaginação e o desejo, entre a 
arte como esfera da aparência e o belo como realidade sensível – não pode 
fixar papéis para um lado ou para o outro. Nas estéticas tradicionais, a 
relação entre sublimação e desejo imediato aparece “[...] como algo 
consumado de una vez y para siempre” (ADORNO, 2013b, p. 127). Seria 
um ato de criação da arte em que a relação da mesma com a natureza 
estaria liquidada e não precisaria voltar à natureza. Essas estéticas 
tradicionais, que a tradutora do curso de estética de Adorno (1958/59) vê 
ser muito difícil especificar, e, principalmente, as estéticas formalistas, 
fixam conceitos abstratos de espírito e de sensivelmente satisfatório. De 
novo é preciso insistir: pela forma do argumento é possível dizer que 
Adorno busca, a partir das especificidades da arte, fazer aparecer traços 
da cultura ocidental e, aí dentro, um lugar possível para a verdade que 
provém daquela especificidade, do fazer estético. Neste exato momento, 
ele está resgatando a importância da sublimação como um processo 
sociocultural (partindo da psicanálise) e não somente a partir da arte. O 
que está em questão, neste momento, não é propriamente o conceito 
artístico (de uma teoria da arte) de sublimação. Socialmente, a sublimação 
é uma necessidade, diz Adorno. Nesse sentido, a própria arte – mais do 
que a arte, o processo de representação que compõe tanto a verdade 
estética quanto a verdade conceitual, desde a antiguidade – é prova de que 
a realidade é maior do que a representação: 
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Por lo tanto, esto quiere decir que por razones 
naturales y sociales no podemos realizar nuestro 
deseo de manera completa y tenemos que 
espiritualizarlo en una determinada forma, con el 
incremento de las fuerzas del espíritu, que sólo a 
través de este proceso se vuelven posibles, y con 
todo lo monstruoso [Ungeheuer], a lo que se debe, 
en realidad, la experiencia de lo artístico, y a lo que 
ella […] también sierve, de todos modos, de 
sustituto. Pero esto significa que la realidad, 
justamente, la plenificación [Erfüllung] real 
completa como ideal, en cierta forma, es más 
grande que ese ideal de espiritualización 
(ADORNO, 2013b, p. 128, grifo nosso). 

 
 No que se segue na transcrição do curso, Adorno se esquiva de 
apontar uma pequenez da arte em face à vida. Ele está, na verdade, 
argumentando que a dignidade das obras de arte está justamente em 
guardar algo que seja mais que a mera arte. O que ele está de fato dizendo 
com essa pequenez do processo de representação (mais até do que 
representação artística) é que a arte enquanto algo que participa do social 
tem a possibilidade de se relacionar com o real, voltar a fazê-lo. Se, num 
primeiro momento, o real foi excluído pela representação artística, só é 
possível voltar a se relacionar com ele através de uma outra exclusão. O 
belo seria justamente o que surge do processo de sublimação sobre o 
desejo imediato, e, por sua precariedade, só é possível que ele apareça 
num campo de tensão onde não é possível fixar nem a variável do desejo 
imediato e nem a da sublimação. Guardar algo vivo do real e a superação 
da representação talvez só seja possível com outra exclusão, está dizendo 
Adorno. Um conceito finalístico de belo seria assim, impossível. Quando 
nega o desejo imediato, a arte protege a natureza para devolver-lhe mais 
a frente algo que lhe foi tirado pelo mundo histórico. Entre o desejante e 
a natureza desejada, a arte se interporia – já na TE adorniana – como um 
objeto de desejo que não se dá de maneira imediata, e sim, troca a 
felicidade da imediatez pela mediação da imaginação. Pela arte, nos 
tornaríamos conscientes de “[...] cuán reciprocamente mediados están 
estos dos momentos, naturaleza y historia o lo humano y lo creado” 
(ADORNO, 2013b, p. 132). No que se segue, ele se dirige 
especificamente à arte moderna e como ela se distancia do que satisfaz os 
sentidos. Vemos, portanto, como ele parte de uma ótica mais ampla (da 
sublimação como um processo social e não somente artístico) para uma 
mais restrita, para o desdobramento específico da dialética entre obra e 
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natureza, que discute especificamente na música com a noção de 
dissonância, que, no fim das contas, tensiona a diferença tradicional entre 
o belo e o feio. A recusa, no âmbito artístico, do belo tradicional 
harmônico, faz muito mais honra à ideia de belo do que se fosse ofertado 
algo sensivelmente satisfatório. Artistas usam a expressão kitsch para 
remeter a isso, diz Adorno.53 Adorno é caprichoso: está exibindo como a 
arte mesma quer ir além do meramente sensível.  
 No fim das contas, a “Clase 4”, que estamos analisando, fala 
sobre a dialética natureza e arte, belo natural e belo artístico e nos 
interessa nessa discussão, nesse momento, a dissolução das barreiras que 
possibilitam o surgimento do belo – vejam como passamos sutilmente de 
tentar entender a necessidade de sua morte para tentar entender a 
necessidade de sua gênese –, motivo pelo qual falamos anteriormente em 
evanescência e não em morte. Dito de outro modo, o belo não surge de 
parâmetros fixos e nessa aula Adorno tenta acabar com essa pretensão da 
disciplina filosófica da Estética. Com o que a arte mesma começa a 
rejeitar o conceito tradicional de belo como algo harmônico. O belo, como 
a plenificação real, completa como ideal é inatingível, algo que Adorno 
critica nas estéticas (disciplina filosófica) tradicionais e formalistas. Isso 
atesta o que é o processo de sublimação. Em TE, fica claro que o 
verdadeiro liame entre belo natural e belo artístico é uma questão que 
remete à condição linguística do ser humano. Esse talvez seja o real passo 
à frente que ele dá em relação à Kant (ou em relação ao que ele denomina 
de subjetivismo estético, confirmação das estruturas do sujeito na 
natureza) e em relação à Hegel (que buscava já a primazia do objeto, mas 
que, ao tornar o belo natural indigente, perdeu sua potência). E também – 
aqui mora nossa hipótese – um passo atrás em relação ao que ele chama 
de filosofia pós-Hegel (que não se atreve mais à objetividade), pois sair 
de si implica ir às fronteiras linguísticas. Falamos anteriormente no belo 
como o não-idêntico que surge de forma cifrada. Pois bem, isso faz parte 
do resgaste do belo natural (sublime) porque a natureza não pode proferir 
nenhum discurso, o que diz não é um juízo. O belo natural é o ainda-não-
existente, dissemos anteriormente, e isso é que funciona de limite para o 
desejo, para o fetichismo da natureza, nos termos adornianos. Há o 
refreamento do desejo, uma vergonha perante o belo natural quanto a 
submetê-lo ao status de ente. A arte pode aspirar a ter a dignidade da 

                                                           
53 Kitsch seria: “[…] que la felicidad sensible está conservada en el arte allí donde 
ella es negada por él, donde no está pretendida de manera inmediata, y está 
traicionada allí donde el arte mismo la ofrece como tal” (ADORNO, 2013b, 
p.135). 
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natureza, que é ser ainda-não-ente, recusar a intencionalidade humana 
através de sua própria expressão. Vimos que essa expressão tem uma 
característica toda própria (dissemos antes sobre a necessidade de que ela 
seja cifrada), ela recusa todo uso. Jimenéz (1977) entende que o principal 
objetivo de TE de Adorno é justamente este; recusar a integração da arte 
no mundo administrado. Adorno diz que arte foge (ou deveria fugir) à 
necessidade de comunicação, que nada mais é do que a adaptação do 
espírito ao útil. Produzir sentido é uma necessidade de comunicação, no 
limite, integrar o espírito na roda de circulação de mercadorias. O belo 
natural deve ser um outro em relação ao princípio dominante. Adorno diz 
ainda que o que faltou à Hegel foi uma reflexão sobre os limites da 
linguagem, daquilo que liga espírito e natureza: “Falta em geral à estética 
hegeliana o órgão para tudo o que fala, o que não seria significativo; e 
também à sua teoria da linguagem” (ADORNO, 2013, p. 120). O que 
pode organizar tudo o que fala, mesmo aquilo que não é significativo? 
Adorno entende que Hegel perdeu o belo natural porque o colocou como 
indigente ao espírito e perdeu a sua essência, a “anamnese do que não é 
simplesmente para-outro” (ADORNO, 2013, p. 120). A linguagem falha, 
grosso modo, é o que diz Adorno. A linguagem, que é órgão que pede 
posição para tudo o que fala, é falha. Dissemos anteriormente que Adorno 
entende que a arte necessita da filosofia para expressar o que ela não diz. 
Então o que marca a diferença de Adorno para Hegel? Segundo Adorno, 
as lacunas do belo natural conduzem à necessidade do ideal que não se 
encontra na natureza, para Hegel. Mas, a grande diferença aqui é que o 
belo natural é subordinado naqueles que o apreciam, não em si. Adorno 
admite a falibilidade do humano, algo que, ao que parece, Hegel não 
podia. Hegel via no belo natural o subjetivismo que tinha a face exata do 
formalismo54 que, enquanto tal, impedia a alargamento do espírito. 
Adorno entende que o conceito de sublime tem potência para demonstrar 
o que pode o objetivo, que também foi uma aspiração para Hegel. Hegel 
diz: o belo natural não pode ficar em si, sob o risco do formalismo, é 
preciso salvá-lo pela consciência; Adorno diz: o belo natural não é 
subordinado em si, ele guarda de fato a possibilidade do sair de si, para a 
consciência. Como em “Na colônia penal”, de Franz Kafka, é preciso 
romper com o fetichismo e fazer falhar a máquina, monstruosamente. 
Entre a intenção do condenador (quase que irrefletida) e a presteza do 
aparato, a carne retalhada é eloquente. Uma passagem importante traduz 
um traço essencial de TE: “Embora o carácter determinado da arte tenda 

                                                           
54 Formalismo que se traduzia pelas formas da regularidade, simetria, legalidade, 
harmonia, diz o próprio Hegel. 
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a ultrapassar o da natureza, tem no entanto o seu protótipo na expressão 
dela e não no espírito, que os homens lhe atribuem” (ADORNO, 2013, p. 
121). É correto que a natureza, tal qual conseguimos mirar, é já uma 
mediação e a arte, enquanto uma mediação de mesmo tipo (sujeito-objeto) 
tenta ultrapassar o já mediado, o já conceituado sob o signo do natural – 
Hegel estaria de acordo. O grande desacordo mora naquilo que Hegel 
entende ser a indigência do belo natural, a necessidade de que este suma 
para dar lugar à precisão do conceito. Isso que se esvai é, para Adorno, a 
substância do belo; em Hegel, o natural vira prosaico e o mundo da arte é 
desencantado.55 O sujeito, lugar da linguagem e de seu domínio, chega 
também à arte, que busca a autonomia. Isso se traduz na transição do belo 
natural para o belo artístico. Adorno entende que a arte não pode fixar 
bases, não pode se transformar em uma instância segura do sujeito. As 
artes só se libertam da dominação geral, na qual estão enredadas, ao 
transformar em trabalho a sensibilidade ao belo natural (trabalho que 
segue o mesmo modelo do trabalho material). Porém, o equívoco mora na 
crença de isto pode vir a constituir uma linguagem em identidade com o 
sujeito. Em verdade, a arte nunca pode vir a se constituir em uma espécie 
de sistema linguístico:  
 

O ser-em-si que, a que aspiram as obras de arte, não 
é a imitação de algo real, mas antecipação de um 
em-si que ainda não existe, de um incógnito e de 
alguma coisa que se define através do sujeito. As 
obras de arte indicam que algo existe em si, mas 
nada predizem a seu respeito (ADORNO, 2013, p. 
124, grifo nosso). 

 
 Ultrapassar a linguagem humana, eis o objetivo da arte. Até aqui 
vem a questão do belo natural, até o ponto em que a arte planeja a 
dominação acima da dominação e estabelece uma esfera para si, nega a 
sua heteronomia. A heteronomia da estética, sua referência ao seu outro 
era o substrato do momento de verdade do belo natural, o que é rompido 
na autonomização da arte. No contemporâneo de Adorno, o belo é jogado 
para um limbo com a (ausência de) disputa entre a indústria cultural e a 
arte, onde ele reencontra justamente sua potencialidade. É disso que 
                                                           
55 Onde Hegel vê o prosaico, Adorno entende existir um não-idêntico: “[...] 
porque ele equipara entre si a razão e o real através da totalidade das suas 
mediações, hipostasia também o equipamento de todo o ente mediante a 
subjectividade enquanto absoluto, e o não-idêntico serve-lhe apenas de entrave 
da subjectividade” (ADORNO, 2013, p. 123). 
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trataremos no próximo subcapítulo, com o desdobramento da situação da 
arte moderna.  
 Em suma, até o momento vimos que: 1) a arte não pode oferecer 
a possibilidade de integração do sistema através do que era o belo natural, 
o que cumpre o conceito de sublime; 2) a arte faz o corte com essa face 
do belo quando opta pela autonomia; 3) o sublime tem sua importância 
em mostrar que o belo só pode ser belo em sua parcialidade, ao contrário 
da teoria do belo de Hegel e 4) o belo só pode alçar ao status de belo 
devido ao que é mediado pelo artista, mesmo o belo natural só é possível 
pela intervenção do homem. 
 
2.3.2 – Adorno e a corporificação da utopia: o belo como afinidade 
com a morte. Ou, simplesmente, “Por que, de fato, morre o belo?” 
 

Quizá se puede decir que no se puede hablar de 
belleza allí donde no hay ninguna belleza, donde la 
belleza no toca la herida, donde no penetra en ella, 
de modo tal que corporice para nosotros, al mismo 
tiempo, la utopía y la distancia de la utopía, e 
incorpore en sí misma, verdaderamente, todo el 
sufrimiento y toda la contradictoriedad de la 
existencia (ADORNO, 2013b, p. 286, grifo nosso). 

 
 Além da morte do belo como totalidade coerente, o belo 
relacionado com o idealismo, a morte do belo tem também outra 
concretude. A situação da arte configura de fato, a morte do belo como 
algo necessário. Refletindo sobre a situação da arte nova, Adorno diz que 
a afirmação de Schiller de que o Belo deve morrer, tinha mais verdade do 
que podia imaginar o autor alemão. Adorno diz que a categoria do Novo 
desencadeou um conflito para a arte: as obras de arte se apoiavam na 
duração, o que significa dizer que a obra protestava contra a morte, a 
partir da sua objetivação, a criação de uma aparência que a morte não 
toque. Mas, o que acontece é que a própria duração (enquanto categoria) 
está ameaçada pela derrocada da tradição. A pedra angular desse 
panorama é que, aquilo que derruba a tradição não pode colocar nada sob 
o signo do tradicional. Adorno então se volta àquilo que foi algum dia 
chão firme para a ideia de duração da obra de arte. A busca pela 
permanência sempre teve o caráter da apologia, o desespero pela 
sobrevivência. Quando se diz que o belo deve morrer, Adorno entende 
que não apenas em relação às obras de arte belas, mas a tudo o que se 
cristaliza em beleza. Quando se refere ao que se cristaliza, Adorno diz 
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diretamente dos constituintes da forma, a busca pelo imutável. Uma outra 
categoria é chamada a compor o cenário da possível morte do belo: o 
trágico. O trágico, que era a impressão do mal e da morte, também é 
condenado porque tenta-se distinguir o trágico do triste. Antes, “[...] a 
ideia, no declínio do finito, iluminava o infinito, o sentido do sofrimento” 
(ADORNO, 2013, p. 52). O finito, nesse caso, é um contexto definido que 
cai. Na atualidade da qual fala Adorno, a morte passa a ser afirmada, deixa 
de ser um momento, deixa de ser a aurora da ideia ou algo do tipo. O 
problema é que o próprio espiritual é transformado em propriedade, 
assim como o material. A tentativa de apropriação do espiritual denuncia 
o antigo afã pelo controle da autoconservação, uma questão de tradição. 
Então logo que a obra foca em sua duração, ela se causa uma fatalidade: 
“[...] a camada do inalienável, que as cobre, é ao mesmo tempo a que as 
sufoca” (ADORNO, 2013, p. 52). A arte só teria uma saída: se integrasse 
sua efemeridade em forma de ser simpática ao vivo efêmero, o que 
significa atrelar-se a uma ideia de verdade que não é abstrata, mas 
consciente de seu núcleo temporal. Aqui está marcado um ponto 
importante: a arte como secularização da transcendência é parte da 
dialética do esclarecimento. A arte deve ultrapassar o seu próprio conceito 
e a sua morte preenche à exigência de verdade. A arte autônoma, ou que 
segue a lógica do subjetivismo, cortando sua condição de heteronomia em 
relação ao social, perde o que era sua essência, a sua real necessidade de 
espiritualização:  
 

A arte tem a sua força de resistência no facto de 
que o materialismo realizado seria igualmente a 
sua própria destruição, a do domínio dos 
interesses materiais. Na sua fraqueza, a arte 
antecipa um espírito que só então poderia surgir. 
A isso corresponde uma necessidade objetiva, a 
indigência do mundo, contrária a necessidade 
subjectiva da arte (ADORNO, 2013, p. 53, grifo 
nosso).  

 
 Então o belo deve morrer porque existe a tendência à 
cristalização da beleza que nada mais é do que a própria espiritualização, 
que se objetiva. Nota-se a dificuldade de “tirar” uma mensagem do que é 
sensível, a dificuldade de uma linguagem corporal. Ao se objetivar, ao 
estabilizar a materialidade, a arte precisa que a sua materialização seja 
efêmera e não perpetue os interesses materiais, ou seja, o status quo de 
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domínio da natureza. Afinal, o material é já a natureza dominada.56 O belo 
deve morrer para romper com esse engodo do sujeito e para que, de fato, 
haja a possibilidade para o objeto insurgir. Nesse contexto, a arte nova e 
a indústria cultural protagonizam o não-preenchimento e o preenchimento 
de um espaço que Adorno reclama para a arte. Ele destaca a Entkunstung 
da arte,57 tendência na qual vê a arte nova perder o seu valor de uso, 
sucumbe aos modos de produção de mercadoria. As possibilidades 
expressivas lhe são sabotadas pela necessidade de transformá-la em algo 
que tenha valor para o espectador, “tabula rasa de projeções subjetivas” 
(ADORNO, 2013, p. 35). Ao que, de primeira, caracterizamos como uma 
dupla tendência – da arte e da indústria cultural – Adorno vê como um 
processo imbricado: 
 

Os pólos da sua Entkunstung são os seguintes: por 
um lado, torna-se coisas entre as coisas; por outro, 
faz-se dela o veículo da psicologia do espectador. 
O espectador substitui o que as obras de arte 
reificadas já não dizem pelo eco estandardizado de 
si mesmo que percebe a partir delas. A indústria 
cultural põe em andamento este mecanismo e 
explora-o. Deixa mesmo aparecer como próximo 
dos homens, como sua pertença, o que lhes foi 
alienado e de que se pode dispor heteronomamente 
na restituição (ADORNO, 2013, p. 36). 

 
 O belo se tornou parâmetro de produção para a indústria cultural, 
não mais para a arte. A arte quis ser autônoma e esqueceu que sua 
autonomia é muito mais um “ter-estado-em devir” do que um a priori. Se 
é a autonomia da arte que permite à indústria cultural assumir o controle 
da imagem do social, então a autonomia é também um problema. O 
problema aqui é relativamente simples: a liberdade com relações aos fins 
exteriores, a quebra da heteronomia da arte em relação à sociedade, mas 
organizada de acordo com o princípio da dominação se torna a arte. O que 
significa essa tomada pelo princípio da dominação? Significa que a arte 

                                                           
56 Ao que tudo indica, Adorno parece atribuir a volta do belo natural à arte 
moderna devido a ansiedade causada pelo fato de a mente não conseguir controlar 
o mundo a partir de tudo o que é possível para ela, ou seja, a partir do sentimento 
de Weltschmerz [dor do mundo] - “O sofrimento do sujeito retraído sobre si 
mesmo perante um mundo já pronto e instituído” (ADORNO, 2013, p. 51). De 
novo, a morte do belo nunca se completa.  
57 Perda da especificidade. 
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se vê impelida a se produzir como necessidade, o que para o filósofo 
alemão soa muito estranho, uma sociedade que necessite de arte: significa 
a busca pelo “encantamento como consolação do desencanto” 
(ADORNO, 2013, p. 36). A arte reificada é inserida assim no mundo 
desencantado.  Adorno tinha dito antes que a autonomia para si é servidão 
para o outro. Essa tendência que Adorno identifica no vácuo entre arte e 
indústria cultural é o que ele chama de tentar conceber a experiência 
estética a partir do sujeito, o subjetivismo estético. Adorno vai criticar o 
subjetivismo estético, a crença de que o belo possa se dar sensivelmente 
de forma imediata, como confirmação das estruturas do sujeito. Na “Clase 
11” chegamos talvez a um ponto que seja nevrálgico na discussão sobre 
o belo na arte. Nessa aula, ele critica o conceito de beleza como sendo 
uma forma subjetiva de comportamento frente ao belo. Critica, por 
exemplo, o sensivelmente satisfatório e diz que ele não se compara com 
a experiência que fazemos do belo. Elementos sensíveis isolados são 
falsos, culinários, apenas questão de gosto. Ao nosso ver, nesse momento, 
Adorno está criticando o que foi feito da arte.58 Quando há o foco nos 
elementos sensíveis como aquilo que vai confirmar o belo, consome-se a 
obra como algo corpóreo e transgride-se a arte que, por sua vez, se 
recusa a mera existência empírica. O que pode a arte, portanto? Nesse 
sentido, a essência da arte em ser espiritual está na separação entre campo 
estético e campo empírico. O sensivelmente particular só é relevante a 
partir de seu vínculo com o todo, quando a conexão dos sensíveis 
denuncia uma estrutura. Nesse sentido, a capacidade de perceber os 
momentos particulares como momentos funcionais do todo constitui a 
experiência estética. E a obra tem que correr o risco de perder-se em seus 
momentos particulares, o que borra mais uma vez – não estamos dizendo 
algo novo aqui nesse momento, senão que a mesma coisa de uma outra 
perspectiva – a possibilidade de confirmação do belo no âmbito do 
sujeito. Trata-se de dizer que a arte não pode cortar os laços com a 
sociedade, não pode articular de fato a autonomia em detrimento da 
heteronomia. Vejamos, passo a passo. 

                                                           
58 “Nos acordaremos de los rostros de pasta de dientes en las columnas de aviso 
o de las sonrisas de conejo de las estrellas de cine en los afiches publicitarios, y 
tenderemos a sentir-nos engañados acerca de lo esencial de la obra de arte – lo 
cual siempre es posible – precisamente allí donde ella nos sale al cruce de manera 
inmediata, con la pretensión de la belleza inmediata y, por cierto, sensible” 
(ADORNO, 2013, p. 304). A arte de seu tempo retoma a categoria do feio, 
enquanto o belo é cooptado pela indústria cultural. 
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 O conceito de beleza é uma “[...] problemática de las formas 
subjetivas de comportamento frente a lo bello” (ADORNO, 2013b, p. 
303). Fica muito claro na fala do professor Adorno (estamos nos referindo 
ao curso sobre Estética) que ele busca criticar o subjetivismo estético 
como um caminho para ressaltar o momento objetivo, “como el más 
fuerte”. Nesse momento, Adorno deixa um aviso: é difícil atualmente – 
para ele, em 1958/1959 – equiparar a experiência da arte com a 
experiência do belo. Por isso ele vai dizer sobre o momento do feio na 
arte, que, se não é possível dizer que ele passa a ser relevante para a arte 
só na arte moderna, é possível dizer que o significado deste momento na 
arte, foi modificado. O que causará um sério abalo no ideal de beleza 
como algo que satisfaz os sentidos. Em determinado momento da história 
da arte, a feiura já vinha sendo representada – ele cita a pintura holandesa 
do século XVII. Porém, essa representação da feiura estava diretamente 
referenciada a um ideal harmônico de beleza. Seria o triunfo absoluto do 
princípio de beleza, a incorporação a ele mesmo, pela constituição formal, 
daquilo mesmo que é o feio. Adorno diz que, na pintura holandesa, isso 
foi operacionalizado. Por outro lado, na obra de Samuel Beckett, uma 
outra leitura do feio é operacionalizada formalmente. O feio, na arte 
moderna, vai contra “[…] el triunfo del espíritu formador dueño de sí 
mismo” (ADORNO, 2013b, p. 306). Em TE, a discussão sobre o feio se 
estende: para a arte moderna, o feio se torna a possibilidade de protesto, 
com o que passa a ser produzido. A arte moderna recepciona aquilo que 
é tido como feio, mas que é o bruto, o não-totalmente organizado: 
“Dissonância é o termo técnico para a recepção da arte daquilo que tanto 
a estética como a ingenuidade chamam de feio” (ADORNO, 2013, p. 77, 
grifo nosso). Adorno se refere aqui aos esquemas da estética tradicional e 
à ingenuidade da consciência burguesa, que não veem no feio o 
relacional, a face do não-dominado mostrada pela natureza dominada. 
Um feio tal que é o já mediatizado, o historicamente envelhecido, resto 
da dominação. A arte moderna toma esse feio como possibilidade 
enquanto que o que aparece como feio é “rejeitado pela arte a caminho de 
sua autonomia” (ADORNO, 2013, p. 79). Adorno clarifica: o conceito de 
beleza ao qual se opõe na arte é um conceito subjetivo. 
 

Es decir: es sinónimo de lo sensiblemente 
satisfactorio, sea en el sentido de la mera armonía 
de algunas determinaciones formales que debemos 
tener en cuenta por alguna necesidad originaria de 
armonía de parte nuestra, o sea en el sentido de lo 
estimulante, atractivo, agradable, o de una imagen 



129 
 

derivada – en el sentido más amplio posible – de la 
belleza erótica (ADORNO, 2013b, p. 307). 

 
 O conteúdo verdadeiro da obra de arte não surge do momento do 
subjetivamente satisfatório experimentado com o belo. Ele vai examinar 
a experiência subjetiva do belo, que é de onde nasce a expectativa do 
conceito do belo em si. E, por que essa crítica ao sensivelmente 
satisfatório? Porque o sensivelmente satisfatório só aparece na obra de 
arte, acidentalmente. Se encontra disperso frente aquilo que é a essência 
da obra, ao que ela realmente porta. A obra tem uma unidade de sentido, 
que se desprende daquele momento do sensivelmente satisfatório. Isolá-
los é o mesmo que transformá-los em elementos sensíveis de estímulo e 
gozo e negar a característica histórica da arte de ser uma esfera que está 
apartada da mera existência empírica. Adorno está simplesmente 
destacando algo que para ele é essencial para a obra de arte. A obra nada 
mais é do que um esforço de espiritualização. Esse esforço está implícito 
e demandado em todos os momentos da obra de arte, inclusive no 
momento de sua percepção imediata. De outra forma, o estímulo sensível 
individualizado é o atomístico, o que significa dizer que um estímulo 
assim concebido pode se tornar algo real, personificado como 
independente sendo que ele só pode ser tomado como tal (só pode ser 
espiritualizado) pelo vínculo com o todo, com o que está pressuposto na 
lei formal. Adorno insiste: o particular é mais do que aparece aqui e agora, 
não é apenas a aparição sensível isolada. A obra de arte não está composta 
de várias ocorrências senão que de particularidades pensadas em vínculo 
com o todo, o todo sendo o conjunto da obra do artista, o conjunto daquela 
obra em particular ou o conjunto das obras historicamente reconhecidas.  
 

“[...] ustedes comprenden en verdad una obra de 
arte sólo cuando perciben […] todas sus 
particularidades sensibles, pero tan en relación con 
los otros momentos sensibles y con el todo que se 
convierten, de este modo, en portadores de un 
sentido estructural y cesan de ser […] meros 
estímulos sensuales aislados” (ADORNO, 2013b, 
p. 315). 

 
O que caracteriza-se como espiritual na obra de arte é a conexão 

de sentido que se oculta, é o todo que outorga sentido. Nessa direção, a 
experiência estética é sempre o que transcende o meramente dado. 
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Y ahora bien, de esto se sigue necesariamente la 
pregunta por la esencia de la experiencia estética en 
sí misma y la pregunta acerca de si en realidad, 
después de lo que les dije aquí, puede mantenerse 
el correlato del concepto subjetivo de belleza 
estética o – para formularlo de manera totalmente 
radical – si en verdad existe, como una experiencia 
estética adecuada, algo así como el goce artístico 
(ADORNO 2013b, p. 322, grifo nosso). 

 
 Na experiência estética se mostra que o belo não pode partir 
simplesmente do sensivelmente particular, não pode ser uma confirmação 
do sujeito. O belo só pode existir na tensão entre parte e todo, o que perde 
a arte e o que coopta a indústria cultural (que dilui qualquer tensão). Daí 
o conceito adorniano do belo como “homeostase da tensão” (ADORNO, 
2013, p. 88) entre parte e todo. Os impulsos particulares até são aberturas 
de caminho para “[...] esa naturaleza que está reprimida y que a través de 
esta integración vuelve a ser honrada” (ADORNO, 2013b, p. 322). Mas, 
a conexão de sentido da obra de arte, o todo – que antes era ocupado pela 
centralidade do belo – é agora oculto e não imediato.  
 É nesse sentido que dizemos que o belo deve mesmo morrer, pelo 
perigo que oferece como imagem da totalidade, como projeção do sujeito. 
O que morre, de fato, é a ideia de beleza que guarda uma tendência de 
busca pelo imutável, os constituintes da forma. Que o belo deva morrer, 
como disse uma vez Schiller, é menos uma questão de arte do que uma 
questão da verdade, a falsa tendência da ideia de beleza. Assim diz 
Adorno (2013, p. 52, grifo nosso): “[Que o belo deva morrer] Não se 
aplica apenas às obras belas que serão destruídas, esquecidas ou reduzidas 
a hieróglifos, mas a tudo o que se cristaliza em beleza e ao que, segundo 
a herança desta ideia, poderia ser imutável, isto é, os constituintes da 
forma”. Aquilo que o belo ainda pode carregar de verdadeiro guarda 
pouca relação com o abstrato configurado nas estruturas do sujeito, mas 
pode ser potente nas expressões da simpatia com o vivo efêmero, aí sim 
a possibilidade de verdade consciente de seu núcleo temporal. O belo 
morre para romper com o aparato conceitual existente, na busca pela 
verdade: “A ideia da sua morte honra-a [a arte], na medida em que presta 
homenagem à sua exigência de verdade” (ADORNO, 2013, p. 53). Vê-se 
aqui o que vínhamos querendo destacar nessa segunda parte do capítulo, 
ou seja, que é só na história do conceito do Belo – principalmente do belo 
natural – que se destaca a possibilidade de novos sentidos a partir da 
natureza. Tentando marcar essa especificidade também para a arte, 
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Adorno tenta mostrar que tipo de arte é legítima e como essa arte procede 
para romper com os esquemas de reificação que se escondem sob o signo 
da beleza. Numa passagem, ele assim aborda os romances de Samuel 
Beckett: 
 

São tão marcados pela perda do objecto motivada 
objectivamente como pelo seu correlato, o 
empobrecimento do sujeito [...] a sua desproporção 
[da realidade representada] em relação ao sujeito 
enfraquecido, que a torna absolutamente 
incomensurável à experiência, desrealiza-a com 
razão. O excesso de realidade é a sua decadência; 
ao destruir o sujeito, mata-se a si mesma 
(ADORNO, 2013, p. 55, grifo nosso). 

 
 Só uma arte capaz de torcer e reconfigurar os parâmetros de 
realidade, mas se mantendo distante da mesma, pode ser digna porque não 
pode ser reconvertida em dominação. Esse é o esquema de efemeridade 
do belo, de resistência à integração em um mundo administrado: “Quanto 
mais total é a sociedade, tanto mais ela se reduz a um sistema unívoco, 
tanto mais as obras, que armazenam a experiência deste processo, se 
transformam no seu Outro” (ADORNO, 2013, p. 56). No meio tempo 
entre a conformidade do espírito e a decadência do historicamente 
envelhecido, o materializado, a arte deveria mexer, através de sua 
imanente lei formal, com o disforme. Sua função seria desvelar a 
falsidade da “máscara do abstrato”, a parte conceitual do belo, seu caráter 
dominador e embotador: 
 

A arte leva a cabo a decadência da concreção, em 
que a realidade não quer consentir e na qual o 
concreto constitui apenas a máscara do abstrato, o 
particular determinado, simplesmente o exemplar 
representativo e enganador da universalidade, 
idêntico com a ubiquidade do monopólio 
(ADORNO, 2013, p. 56) 

 
 Quando ele fala especificamente do conceito do belo em TE, ele 
aborda o perigo da cooptação do belo em ideologia totalitária. 
Considerando que o belo é a homeostase da tensão entre as partes e o 
todo, e o que importa das partes é justamente sua substancialidade, o que 
importa da morte do belo – como ele causa sua própria impossibilidade – 
é a transferência do mesmo para a totalidade. Adorno (2013, p. 88) diz: 
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“Porque a totalidade absorve finalmente a tensão e se conforma com a 
ideologia, a própria homeostase é rompida: eis a crise do belo e da arte”. 
O belo, surgido do horrível, da experiência da natureza (que “antes” era 
ameaçadora), estabilizado graças a forma, não pode cumprir seu destino 
final, se estabilizar como totalidade coerente, e deve morrer. Daí Adorno 
revelar a face do mesmo que lhe é cara, e que ele mantém: o belo é o 
utópico. Normativamente, pela arte, ele não pode ser reificado, deve 
quebrar sua reificação, deve morrer. Eis o que se segue: 
 

Ainda aí prevalece a ideia do belo, que tem de 
eliminar tudo o que lhe é heterogéneo, as leis 
convencionais, todo o vestígio de reificação. 
Também por causa do belo não há mais belo: o belo 
deixou de existir. O que não pode aparecer de 
outro modo senão negativamente ridiculariza uma 
dissolução que ele divisa como falsa e que, por tal 
razão, avilta a ideia do belo. A sensibilidade do 
belo relativamente ao polido, à consideração 
empenhada de que a arte, ao longo de sua história, 
se comprometeu com mentiras, transfere-se para o 
momento da resultante, que a arte tão pouco pode 
dispensar como as tensões das quais tal momento 
provém. É possível prever a perspectiva de uma 
recusa da arte em nome da arte. Ela anuncia-se 
naquelas obras que se tornam silenciosas ou 
desaparecem. Mesmo do ponto de vista social, elas 
são a consciência recta: é melhor não haver arte 
alguma do que o realismo socialista (ADORNO, 
2013, p. 88, grifo nosso). 

 
 A tendência do conceito de beleza é a cristalização e o 
esquecimento de toda a tensão, do seu surgimento imanente na substância 
do horrível. Isso é, de fato, o que morre em relação ao belo, ou seja, a sua 
tendência conceitual, subjetiva. Nesse sentido, falávamos do belo como 
corporificação da utopia, que guarda intacta a sua afinidade com a morte 
ao invés de escondê-la como convenção velada. Se, por uma tendência 
histórica, o trabalho sobre o belo foi a busca por uma ideia que guardava 
em si o potencial de reificação – o que ultrapassa a arte e a teoria da arte 
e canaliza-se na sociedade –, por outro lado, a afinidade do belo com a 
morte – que nada mais é do que a abertura, a “potência linguística”, para 
nós – foi esquecida também pela arte e pela teoria da arte, as únicas 
instâncias capazes de reproduzir essa tensão com a sociedade, isso é o que 
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Adorno chama de especificidade da arte. Essa falsa tendência na ideia de 
beleza sabotou inclusive o que antes era o potencial do trágico que hoje 
Adorno redireciona para o belo. A morte parecia ter um papel na arte 
através do trágico, que foi sabotado: “Onde outrora o pedantismo dos 
estetas se apressava a distinguir entre o trágico e o triste surge a 
condenação do trágico: a afirmação da morte; a ideia, no declínio do 
finito, iluminava o infinito, o sentido do sofrimento” (ADORNO, 2013, 
p. 52). A diferença fundamental mora entre a normatização da morte na 
beleza (ou a afirmação da morte como ele diz acima), que seria a 
reificação e a possibilidade de beleza, apesar da morte. 
 Já em “O narrador”, de Walter Benjamin, essa afinidade do belo 
com a morte está colocada. O que é mais interessante, considerando a 
discussão que estamos fazendo, é que Benjamin aborda a questão do 
ponto de vista da sociedade. Ele destaca o declínio da ideia de eternidade, 
antes um pilar social, e a consequente mudança do próprio lugar da morte 
na sociedade: “Se essa ideia [eternidade] está se atrofiando, temos que 
concluir que o rosto da morte deve ter assumido outro aspecto” 
(BENJAMIN, 2012, p. 223). Isso está associado a perda de 
comunicabilidade da experiência e ao declínio da forma estética narrativa, 
ele diz. No contexto da sociedade burguesa, a morte é equacionada de 
uma outra forma, uma mudança qualitativa é identificada. Se antes a 
morte de um indivíduo era entendida como um episódio público e 
exemplar, alimentando assim a noção coletiva de eternidade, afinal nutre 
uma íntima relação com a vida ao ser incorporada de forma exemplar, no 
contexto da burguesia do séc. XIX, a morte expulsa do universo dos 
vivos. O moribundo, para Benjamin aquele que está mais próximo da 
substância da vida vivida porque em mensura com o que é vivo do tecido 
social do qual faz parte consegue fitar o inesquecível, visões de si mesmo. 
Com a expurgação do que agoniza, essa tensão entre a morte e a vida é 
diluída e a morte ganha uma outra feição. Na narrativa – forma estética 
que seria extinguida, para Benjamin (2012), o que nunca se completa se 
consideramos a metodologia da crítica imanente, própria da Teoria 
Crítica; o que estamos querendo destacar é que não há uma ruptura linear 
onde cai a forma estética da narrativa e uma outra a sucede de imediato 
(é por aí que vai a argumentação de Benjamin) – a relação entre o narrador 
e o ouvinte tem a premissa de conservar o que foi narrado. A narrativa se 
baseia na rede que liga todas as histórias entre si, o que permitia que o 
que ocorria apenas à um indivíduo reverberasse coletivamente. No 
romance, a forma estética que sucede a narrativa e que tenta dar conta da 
fragmentação da experiência na sociedade burguesa, o fim, a morte de um 
personagem (geralmente o protagonista) é um convite para o leitor refletir 
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sobre o sentido da vida. Na narrativa, ao contrário, é possível perguntar 
pelo que se passou depois da morte. Isso não cabe no romance, que lança 
mão da reminiscência para resgatar os fragmentos da herança de uma vida 
fragmentada. A própria estética consolidaria assim, também, o 
desacoplamento da morte da ideia de eternidade. 
 No curso de 1958/59, na “Clase 10”, em um tópico nomeado 
pelos organizadores do livro de “Afinidad com la muerte”, Adorno 
discute mais uma vez como, já em Platão, a essência da beleza é a dor. 
Adorno entende que a beleza é algo processual e dinâmico que aparece 
como algo já conhecido. A beleza traz consigo a dor porque envolve a 
corporização (ao que tudo indica a ideia de corporização atende à 
demanda de ser algo instransponível para o olhar dissecador, certa 
espessura ou opacidade) da utopia e a distância da utopia. Adorno insiste 
que a relação com o belo na arte é uma relação que envolve certo perigo 
e não está de acordo com a vida saudável. O que ele quer dizer nessa breve 
passagem do curso é que a Ideia de beleza, que envolve um 
distanciamento da vida (o que já referenciamos atrás como distância a 
partir do conceito de sublime) – que não é possível revogar – é a ideia da 
morte. Trata-se nada mais do que ver além do homem ou o homem vendo 
além de si mesmo. Feito esse breve comentário, Adorno retoma Platão até 
o ponto em que vê que o belo é uma tensão irrevogável entre o sensível e 
o espiritual. Nesse sentido, seria impossível construir um conceito de belo 
que abandone essa tensão, colocando espiritual e sensível numa unidade. 
Espiritual e sensível,59 como termos que existem reciprocamente, estão 
mediados um pelo outro. Compreender uma obra, diz ele, é conscientizar-
se da constelação ou dialética em que esses dois momentos se acham um 
em conexão ao outro. Nesse sentido, como dissemos anteriormente, a 
obra de arte se caracterizaria melhor enquanto um campo de forças, que 
contenha em si esse caráter processual. Anulando a ideia de que é possível 
                                                           
59 Adorno (2013, p. 136) ressalta a “cisão que o conhecimento faz entre imagem 
e signo” e que o reconhecimento do caráter simbólico da imagem como verdade 
não corrige a cisão primária. A imagem para ter um caráter simbólico depende do 
imaginário, “[...] não existe imago sem imaginário” (idem). Sua verdade só pode 
ser atingida pelo conteúdo histórico: isso quer dizer que não podem ser 
hipostasiadas. Só falam a partir do substrato da experiência coletiva. Ou seja, não 
há “acerto de contas” na imagem produzida pela arte, a “experiência coletiva 
subterrânea” é o que tira a obra individual de sua contingencia. Não são imagens 
de “alguma coisa”, mas imagens “de natureza coletiva”. Sua realidade vem do 
conteúdo histórico emergente, complementa sua irrealidade. A falsidade da cisão 
torna-se real na empiria, isso que dota de realidade o conteúdo histórico além da 
linguagem.  
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para a obra de arte conter algo como um ser absoluto. Adorno entende 
que, através da obra de arte, o ser diz apenas só ser. Ele está remetendo 
aqui, a questão da aparência na obra de arte. E, filosoficamente, refuta 
que essa aparência pode ser uma revelação do ser absoluto ou que seja 
uma fala da obra sobre o ser mesmo. É mandatório, para Adorno, que a 
arte se desapegue desse sentimento do todo para submergir nos 
fenômenos se quer fazer aparecer um conteúdo estético. Nesse contexto, 
uma obra de arte importante seria aquela que consiga:  
 

[...] incorporar a sí misma, como un tal proceso, las 
contradicciones de sus próprias condiciones reales 
y formales, para resolver la contradictoriedad y – al 
dirimir esta contradictoriedad quizá en la imagen – 
para señalar tanto esta inconciliabilidad en la 
realidad como también, no obstante, el potencial de 
conciliación que está pensado, a fin de cuentas, en 
el concepto de la utopía (ADORNO, 2013b, p. 
298).  

 
 Rechaça assim, o belo como uma espécie de ser. Rejeita por 
tabela o conceito contemplativo e burguês de beleza, como algo em si 
mesmo, feliz. No que se segue, Adorno joga para essa ideia do campo de 
forças as possibilidades de resguardar o potencial do belo na arte, o que 
para nós já configura uma espécie de estética da forma, sobre a qual 
trataremos no próximo capítulo. Rejeitar aquele conceito de beleza 
burguês é possível quando:  
 

[...] en la concepción y la experiencia de obras de 
arte importantes se es capaz de reconocerlas como 
ese campo de fuerzas no a través de un 
intelectualización e interpretación posteriores, sino 
a través de la experiencia de la propia composición 
interna, de los momentos de los que ellas constan; 
las obras de arte son, en verdad, según su esencia, 
ese campo de fuerzas, que no es extrínseco a su 
concepto de belleza, sino que su propia belleza 
tiene en él su sustancia (ADORNO, 2013b, p. 298). 

 
 O belo como corporificação da utopia implica ao mesmo tempo 
em uma permanência e uma efemeridade, “não exprime apenas o cultural 
lag” (ADORNO, 2013, p. 53), mas deve também ser inacessível como 
elemento fundador. Talvez o traço mais importante da crítica de Adorno 
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àquela concepção da obra de arte como uma espécie de ser. Adorno 
discorda fundamentalmente que o belo ou a arte sejam uma espécie de 
ser, ao contrário, entende “que frente ao condicionado e ao limitado, ela 
significa o incondicionado” (ADORNO, 2013b, p. 296). A obra não 
participa diretamente da operação da significação. Assim, não haveria 
uma relação de significação com o belo. 
 Na “Clase 12”, Adorno faz o segundo movimento de sua dialética 
sobre o conceito de belo que se trata fundamentalmente de dizer porque a 
estética não pode se desentender de tal conceito. Queremos ressaltar, 
neste instante, o caminho que será trilhado por ele em direção a esse 
destaque da afinidade do belo com a morte, afinidade que foi esquecida e 
que completaria o movimento dialético em relação ao belo. Na esteira 
daquilo que entende ser a morte do belo, Adorno sobrepõe ao conceito de 
belo o de experiência estética, que coaduna melhor com a especificidade 
da experiência que não tem o belo como centralidade por não ser uma 
experiência que promove a plenitude do seu principal agente e pivô, o 
observador no caso da pintura ou o ouvinte no caso da música.60 Nesse 
sentido, a experiência estética genuína, aquela da obra de arte em si 
mesma, não tem muito a ver com o gozo. Explicito nesse momento o 
marco que Adorno (2013b, p. 329, grifo nosso) estabelece em sua crítica 
imanente do conceito de belo na estética, marco esse que justifica nosso 
movimento: “O que goza se equivoca em relação ao todo”. Como a 
experiência estética se dá fora dos marcos do sujeito, ela não é gozo. É 
um co-realizar, uma realização espiritual. A obra de arte só significa algo 
quando aparece como um ser em si61, o que significa que a obra é 
 

[...] un campo especial, como un campo separado, 
secularizadamente mágico, que se relaciona con la 
realidad empírica a través de sus elementos y 
también se refiere a ella, a fin de cuentas, de un 
modo altamente mediado, es decir, crítico o 
utópico, pero no de manera inmediata (ADORNO, 
2013b, p. 325, grifo nosso). 

                                                           
60 Adorno (2013b, p.  298) diz que a beleza não pode ser tomada mas como algo 
feliz em si mesma, como dita o seu conceito burguês que privilegia o 
contemplativo. 
61 A diferença entre aparição da obra de arte como um ser em si e o belo (a arte) 
como a manifestação de um ser se refere sobretudo à crítica que Adorno faz ao 
que concebe como mundo administrado. Refere-se à recusa que a arte faz à 
comunicação e, ainda, à possibilidade de se exercer nela a crítica que cristaliza 
no domínio do material sua recusa à reificação. 
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 Ela é experimentada como uma parte da realidade corpórea e as 
determinações do campo de forças que ocupa o estético não devem ser 
estáticas, senão que se redefinem sempre. Ou seja, a obra de arte deve 
participar do materialismo engendrado no social para conservar o seu 
potencial crítico. A experiência estética consiste, em verdade, na 
participação da consumação do campo estético, nesse sentido do belo 
preservado enquanto corporificação da utopia. A crítica que faz Adorno à 
concepção de que a arte possa ser um veículo do gozo, negado na 
realidade, é fundamental para entendermos a permanência do belo como 
utopia. Assim, a experiência estética não seria uma experiência de gozo 
porque é um caminho que aponta para fora do sujeito, enquanto o gozo, 
por sua vez “[...] es, de hecho, aquello de lo que el sujeto tiene algo que, 
en tanto relacionado com él, [...] se contabiliza como su propria ventaja” 
(ADORNO, 2013b, p. 326). O gozo, pelo movimento de esconder que faz 
a história, é uma resposta àquilo que já estava encrustado no próprio 
sujeito, o que Adorno nega fazer parte do que entende por experiência 
estética genuína. Adorno está negando aqui um certo gozo em cima do 
que é estético, com uma atitude de habitante, por assim dizer. De frente 
para a obra de arte, o indivíduo não goza, não entra em uma relação de 
consentimento passivo. Ou, pelo menos, ele está negando essa atitude 
tentando re-localizar a arte na história. A atitude, diz ele, que se demanda 
do sujeito – e aí é imprescindível marcar onde ele se apoia para afirmar 
essa atitude como mais legítima; e o seu ancoradouro não é outro que não 
a arte moderna mesmo, movimentos musicais do séc. XX e a obra 
brechtiana, que usa de exemplo nessa passagem – é um co-realizar. Fazer 
cumprir, do outro lado em relação à obra, uma realização imaginária, 
espiritual. A constituição espiritual interna da obra mesma é que pede 
essa co-realização. Considerando o gozo como forma de reação à obra de 
arte, tratar-se-ia de uma forma de comportamento alienada, que nutre e 
bebe em uma relação de consumo, típica, por exemplo, da relação com os 
artefatos da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). Esse 
tipo de relação tem como base o preceito de que a obra possa devolver 
algo equivalente ao que foi entregue pelo consumidor, uma relação 
puramente mercantil, de troca. Essa seria, para Adorno, uma atitude 
culinária ou atomística em relação a obra de arte, e que traria o gozo, um 
equívoco sobre o todo, como dissemos anteriormente.  
 No entanto, se não é possível desfrutar da arte, qual seria o 
sentido da arte para o mundo humano? Ele se coloca essa pergunta como 
forma de reconhecer que a obra de arte deve ter algum sentido dentro do 
mundo humano, afinal o papel da estética que sempre ressalta envolve o 
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tensionamento dos limites deste mesmo mundo. Ressaltamos que os 
aspectos do sublime (distância) e da corporificação da utopia (a 
participação da dor) já diziam fundamentalmente algo sobre o que é a 
especificidade da arte, é disso que ele fala quando diz que a arte é a 
secularização da transcendência. Paradoxalmente, a obra de arte tem 
sentido e consegue significar algo quando tem uma função, no momento 
em que dá testemunho de sua razão de ser no mundo. Essa função não 
tem a ver com o cumprimento de um fim imediato, senão que se refere ao 
fato de quando a obra aparece como um ser-em-si (diferente de ter um 
em-si a ser interpretado, como já foi problematizado antes; não contem 
um em-si, aparece como um ser-em-si). A origem sacral das obras de arte 
(como previa Benjamin) é o que as justifica e não o vínculo dela com as 
pessoas. 
 O estético é a insuportabilidade do mundo como é; e a 
importância do lado utópico da arte (que remete ao belo platônico) está 
mantida em TE. Apesar da felicidade, “[...] a obra de arte resolve na 
negatividade – e estritamente na negatividade – a ideia da realização total 
da utopia” (ADORNO, 2013b, p. 332). Para o professor Adorno, até há 
uma espécie de gozo na obra de arte, mas esse gozo não abrange por 
completo o que é a experiência estética. O gozo na obra de arte se 
radicaria no trabalho de acompanhar as trilhas sugeridas pela obra mesma, 
acompanhar o que seria uma alienação do mundo alienado. Essa força da 
obra de arte se mede em quanto ela consegue subtrair o “espectador” da 
sua mera existência, através de sua lei formal. Adorno marca: 
 

[...] esta descripción de una elevación a través de la 
obra de arte – como la conoció aún la estética 
antigua, pero de una forma que hoy, prácticamente 
no existe más – es […] muy superior a la 
descripción del así llamado goce como aquello que 
la obra de arte tiene que darle a uno (ADORNO, 
2013b, p. 335, grifo nosso).  

 
 Esse “alienarse del mundo alienado” não é uma superação da 
alienação do mundo real, mas é abandono da mesma alienação. Aqui tem 
um conflito entre o moral, a pretensão de mudar o mundo, e o estético, a 
“insuportabilidade do mundo tal como é”. A obra de arte, diz Adorno – 
reforçado por Jimenez (1977) – só pode aspirar a brilhar intensamente de 
forma a manter “[...] lo horrible de la realidade de la que se tiene la 
intención de huir” (ADORNO, 2013b, p. 336). Quando se fala em 
corporificação da utopia, a referência é direta a outros âmbitos da vida 
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social, como o âmbito político, por exemplo. Afinal, a realização da 
utopia acabou terminando em barbárie, como conta a própria história. 
Sabemos que essa é uma das preocupações centrais do pensamento 
adorniano, como está manifestado em Dialética do Esclarecimento. 
Corporificação, neste sentido, é um termo que provoca imediatamente 
tensão em relação a realização, evoca proximidade e distância, mas 
significa fundamentalmente efemeridade. Adorno diz:  
 

Las obras de arte son menos y más que praxis. 
Menos porque [...] retroceden ante lo que hay que 
hacer, tal vez lo obstaculizan, aunque son menos 
capaces de hacerlo de lo que suponía el renegado y 
asceta Tolstoi. [...] El arte es más que praxis 
porque, al apartarse de ella, denuncia la torpe 
falsedad de la praxis (ADORNO, 2013b, p. 337). 

 
 Há uma tendência na arte de se omitir a produzir o possível, pelo 
escoamento na produção de aparências. Quando se produz como 
aparência aquilo que é possível, a arte ocupa o lugar que seria preenchido 
pela práxis, sem saber se ela vai levar adiante o começo de uma práxis. A 
antinomia entre moralismo e esteticismo (que remete a Kierkegaard), 
Adorno entende não ser possível resolver no mundo atual dele, senão que 
só é possível se dar conta dela. 
 Em TE, isto volta a ser retratado quando Adorno trata da situação 
da arte e do conceito do Belo. Adorno vai direto ao ponto em duas 
passagens distintas. Na primeira passagem, fala sobre a seriedade possível 
às obras de arte, no seu tempo histórico atual. Na segunda, no tratamento 
do conceito de belo, quando retrata a beleza como fruto de um processo 
de dominação, e que, como todo triunfo tem um caráter ambivalente 
porque traz em si, justamente, o vencido e o vencedor. Ou, se podemos 
dizer de forma mais clara, é justamente o seu caráter ambivalente que 
deveria vir à tona e é suprimido na ideia do Belo. A beleza, que é 
expressada por via da forma, que se esconde no próprio processo da 
expressão, precisa trazer em si seus modos de retenção de todo o vivo e a 
forma deve ser já a expressão porque deve sempre aparecer a morte do 
vivo que se cristaliza em beleza. Daí a tendência da ideia de beleza, a 
afinidade com a morte. O belo é o constrangimento da natureza não 
dominada, do horrível, através do seu endireitador caráter formal que se 
naturaliza, escondendo o processo de mortificação a que sujeitou o vivo, 
aparecendo como algo capaz de ser absoluto pela sua força dominadora. 
Por isso, Adorno sempre destaca que o Belo é um processo e daí a 
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centralidade da forma [formen] que vínhamos destacando neste e no 
capítulo anterior e que vamos esmiuçar no próximo. Na primeira parte 
deste ponto dizíamos sobre os motivos reais da morte do belo, que moram 
na tendência de seu conceito e no que foi feito do mesmo na arte – ou, 
nesse caso, no que não foi feito – e, principalmente na indústria cultural, 
a naturalização da morte como processo geral de civilização, reificação e 
a cristalização disto numa imagem justificada na totalidade do social. 
Vejamos o que diz Adorno em duas passagens: 
 

O que na arte se pode, sem bafo idealista, chamar a 
seriedade é o pathos da objectividade, que põe 
diante dos olhos do indivíduo contingente aquilo 
que é mais e diferente dele na sua insuficiência 
historicamente necessária. O risco das obras de 
arte participa nisso, imagem da morte na sua esfera. 
Mas aquela seriedade é relativizada pelo facto de 
que a autonomia estética persiste fora de tal 
sofrimento, de que ela é a imagem e do qual recebe 
a seriedade. Não é apenas o eco do sofrimento, mas 
também o atenua; a forma, o órganon da sua 
seriedade, é também o da neutralização do 
sofrimento. Cai assim numa confusão irremediável 
(ADORNO, 2013, p. 67, grifo nosso). 

 
O que sujeitava a expressão, o carácter formal da 
beleza, com toda a ambivalência do triunfo, 
transforma-se em expressão, na qual o aspecto 
ameaçador da dominação da natureza se une com a 
nostalgia do que é dominado e se ilumina com tal 
dominação. Mas, é a expressão do sofrimento na 
subjugação e no seu ponto de fuga: a morte. A 
afinidade de toda a beleza com a morte tem o seu 
lugar na ideia da forma pura, que a arte impõe à 
diversidade do ser vivo, que nela se extingue. Na 
beleza imperturbada, o que lhe resiste seria 
totalmente pacificado e semelhante reconciliação 
estética é mortal para o extra-estético. É a tristeza 
da arte. Cumpre realmente a reconciliação ao 
preço da reconciliação real. A última coisa que ela 
pode fazer é o lamento pelo sacrifício que oferece 
e que é ela própria na sua impotência. O belo não 
fala apenas, como a Valquíria de Wagner a 
Sigismundo, enquanto emissário da morte, mas 
assemelha-se-lhe a si, como processo. O caminho 
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para a integração da obra de arte, uma só coisa com 
a sua autonomia, é a morte dos momentos na 
totalidade (ADORNO, 2013, p. 87, grifo nosso). 

 
 O que a afinidade com a morte tem de relevante e de imanente é 
o constrangimento do vivo efêmero, que é o primeiro passo para o 
surgimento do belo e ela se dá pela forma, o que não pode ser revertido. 
E que, em um segundo momento, o equívoco histórico de purificação da 
forma pode ser revertido abre-se à luz o processo constitutivo do belo. 
Ante ao horror da violência dos movimentos sociais de seu tempo 
histórico, Adorno achou um lugar seguro para acomodar a utopia, na 
corporificação. Retomar sem necessariamente resolver as contrariedades 
da realidade social, isso é o que chamamos de corporificação e o que faz 
parte da estética da forma em Adorno. Assim diz Jimenéz (1977, p. 72): 
“O uso adorniano do conceito de forma se compreende melhor, uma vez 
que se admita que os antagonismos não resolvidos na realidade voltam 
nas obras-de-arte como problemas imanentes da sua forma”. A 
“corporificação” ou a materialização tem sido desde sempre a 
especificidade da arte em tensão com o mundo social. Esse é o grande 
motivador de TE, que o belo não seja um impulso para a totalidade 
integradora. 
 
2.3.3 – Adorno e o belo como conteúdo de verdade: o ponto de tensão 
entre uma estética da forma e uma estética do belo 
 
 Estamos argumentando como Adorno salvaguarda o momento do 
belo na arte. Isso é importante para nós porque em sua crítica imanente é 
onde ele começa a abrir espaço para o que estamos chamando de uma 
estética da forma. Em “Espiritualización del arte”, na “Clase 13”, ele volta 
a dialética do conceito de belo. Argumenta contra o desfrute de maneira 
imediata, o hedonismo. Sua crítica parece problematizar a busca de um 
conceito inquebrantável de beleza, crítica interna ao âmbito da própria 
arte. Nesse sentido, entender os momentos sensíveis como portadores de 
algo interior parece ser um erro. Entende que a espiritualização tem que 
aumentar contra a indústria cultural, do hedonismo. Mas daí quem erra é 
arte moderna, porque a espiritualização nunca pode se orientar por algo 
sensivelmente particular. 
 Adorno discute isso baseado no livro de Wassily Kandinsky, “Do 
espiritual na arte”, e nos desenvolvimentos subsequentes da arte abstrata 
(ele vê ligação entre os dois). Para ele, o princípio de que a arte deve 
expressar apenas algo espiritual e abandonar totalmente a sua imediatez 



142 
 

sensível traz uma questão. O grande problema aqui – que consiste em 
tomar a imediatez sensível só a partir do que ela porta interiormente – é 
que na arte espiritualizada some o momento da substancialidade, essa arte 
não se fia do liame entre espírito e imediatez sensível. Cada artista deve 
retomar do zero, devo voltar a questionar sua relação conceitual em 
relação a imediatez sensível. A arte moderna se caracteriza por uma “[...] 
creciente alergia contra lo que es bello en el arte de um modo meramente 
sensible”, isso seria a espiritualização da arte moderna. Hegel havia 
previsto que isso poderia vir a ser um problema para a arte atingir o 
movimento do pensamento, um caminho errado para a arte seria querer 
continuar sendo relevante para a filosofia, para o pensamento:  
 

Hegel, a la vez que pensó, sin duda, en el 
sincretismo de las tendencias formativas 
románticas de su época, que habían rastreado sus 
formas estéticas a partir de todas las culturas y 
supuestos imaginables, consideró como el peligro 
de este momento al arte reflexionado en sí mismo, 
al arte devenido completamente espiritual, que está 
abierto en igual medida a todas las formas que el 
artista puede abarcar ahora con la mirada y 
debido a eso, ya ninguna forma es obligatoria 
(ADORNO, 2013b, p. 356, grifo nosso). 
 

 Essa passagem, que consideramos importante, pois vê-se nela os 
traços do que pensamos ser a estética da forma em Adorno, mostra o tipo 
de análise que ele lança à arte e seu interesse principal em TE: que o 
potencial de verdade presente nas artes possa ser resguardado. Nesse 
sentido, traz a relevância do conceito de belo como a busca da 
objetividade no sensível. Nessa mesma toada, a arte moderna vai além 
ainda do perigo identificado por Hegel. No extremo, significaria dispor 
(soberania do espírito) completamente do material e jogar com todas as 
formas possíveis, diz o próprio Adorno (2013b) na p. 356. Mas – e aqui 
ele relativiza – os artistas mesmos suspeitaram de toda essa arbitrariedade 
(ele data na época de 30 ou 40 anos atrás, ou seja, primeiras duas décadas 
do séc. XX). Essa falta de parâmetros canônicos de forma na cultura faz 
com que a obra de arte particular se afunde na lei formal própria. A arte 
ignora a possibilidade de se estetizar, ser bela, porque quer quebrar com 
aquela lógica de correspondência com as formas canônicas do espírito, da 
satisfação sensível. A liberdade formal faz com que a arte perca o contato 
com a realidade empírica, com o mundo constituído e, portanto, com a 
possibilidade da expressão de algum aspecto da verdade. 
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[...] el arte, por lo tanto, justamente [en vista] de la 
mala plenitude a la que él se enfrenta a través de la 
cultura, frente a la mala riqueza de lo posible para 
él, se limita a si mismo, renuncia a esto que le es 
abstractamente posible, en beneficio de lo exigido 
concretamente, hic et nunc, por sus proprias 
condiciones especificas (ADORNO, 2013b, p. 
357). 

 
 Adorno entende que a arte moderna tem uma dificuldade de 
mediação entre os momentos espirituais e os momentos sensíveis. Nota-
se uma arbitrariedade quanto ao trato do material. Os momentos de 
espiritualização da arte nunca podem se orientar por algo sensivelmente 
particular, diz Adorno (2013, p. 359): “Nada sensiblemente particular en 
sí es algo absolutamente espiritual, un portador absoluto de expresión, 
que se basta a sí mismo para producir lo espiritual”. Essas novas 
configurações sensíveis – abordaremos essa questão na sequência com o 
conceito de material – não são elas mesmas as responsáveis pela 
espiritualização. Senão que a configuração desses momentos, a sua 
importância (dada pelo que projeta) no contexto das obras de arte. 
 Na aula 14, Adorno argumenta que a arte é necessariamente 
espiritual, é inerente a ela, e assim atestam os artistas através de suas 
obras. Passa a discutir, então, a ideia de uma estética sem beleza. Tal 
discussão se coloca pelo fato de que a arte se opõe progressivamente a um 
conceito de beleza por entender que não se esgota nele. Mas, Adorno 
insiste: a teoria da arte, a “estética”, não pode desentender-se do conceito 
de beleza, perderia todo o seu substrato. Adorno diz que essa ideia de uma 
estética sem beleza aparece em duas frentes, de maneira distinta: primeiro 
em uma estética positivista, na qual se nota a marcha do esclarecimento 
progressivo que se apodera e dissolve os conceitos das disciplinas 
particulares (no caso, o conceito de Belo para a Estética). Ao fazê-lo, o 
esclarecimento se coloca em posição de perder tudo aquilo que antes era 
sua força (o conceito) e um perigo se anuncia, o “[...] de llamarse a 
capitulación ante aquello que, por lo pronto, meramente sucede”. 
Claramente, Adorno se preocupa aqui com o movimento que faz a arte 
para captar o conteúdo de verdade, e na perda que está implícita na 
rejeição de um tal conceito de beleza, engendrado historicamente no 
âmbito da arte. Descrever a experiência estética sem o auxílio de um 
conceito de beleza é sumariar a relação entre sujeito e objeto, é aplicação 
de teoria. Significa uma renúncia ao espírito, que é o meio da arte. Por 
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outro lado, não só a “estupidez” positivista projeta uma estética sem 
beleza. Há um sentimento de saturação em relação a beleza como 
harmonia e reino do bom, belo e verdadeiro. Há uma outra tentativa de 
equalizar a questão da beleza, com menos alarde. Essa tentativa vem da 
própria arte, e se trata de uma atitude filosófica – ele ressalta – de não 
temer trabalhar com conceitos. 
 

Y sólo al aferrarse a ellos [conceitos] uno podrá, 
quizá, diferenciar de qué modo son adecuados a la 
experiencia, pero no al tirarlos por la borda y al 
creer que lo espiritual, superior, diferenciado, más 
sutil, se encuentra ahora de manera inmediata en la 
forma de lo no conceptual (ADORNO, 2013b, p. 
388). 

 
 Adorno quer criticar a tentativa de teorias estéticas modernas de 
opor o conceito do belo em geral ao conceito da verdade em sua 
imediatez. O que é específico na obra de arte, diz ele, não é a verdade 
imediata.  Em uma estética, o conceito de beleza tem que estar no ponto 
médio e não ser encarado como um conceito positivo. Tomar o conceito 
do belo como um conceito positivo significa entender que se uma obra de 
arte não é bela, ela não dá nada. Aqui, um traço da teoria estética de 
Adorno que é central para entendermos o seu argumento: a obra de arte 
tem qualidade em si e não tem que dar nada ao receptor. Nesse sentido, 
ele entende que a categoria que pode substituir a categoria de beleza na 
valoração e reflexão de uma obra é a de verdade. Adorno se inclina, 
também, para o conceito de experiência estética para relevar o conceito 
de beleza. Ele rechaça, na sequência, o objetivamente verdadeiro e o 
psicologicamente verdadeiro, como a identificação pela arte de um 
exterior ou interior verdadeiros, expectativa contida no conceito de 
expressão.62 
 A verdade estética não é algo objetivo com o qual se pode medir 
a lei formal. A ideia de verdade como escritura histórica e inconsciente 
não se pode alcançar com a igualação a algo externo ou interno. Só de 

                                                           
62 Quando fala, portanto, que a arte deve priorizar uma primazia do objeto, 
significa que a objetividade a ser retomada na obra tem a ver fundamentalmente 
com o material, que é relativo à produção específica da arte, quanto aquilo que é 
substrato da expressão artística. Não foi só uma vez que Adorno ressaltou que a 
arte não deve ter pretensão de cientificidade, o que implica em dizer que não 
disputa a leitura legítima do objeto. Por outro lado, material tem um caráter de 
evidência porque faz parte do mundo constituído. 
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maneira mediada, através de sua lei formal. É verdadeiro o conteúdo que 
só se materializa pela sua lei formal. Aqui, escancarado, o conceito de 
conteúdo de verdade, importante em TE. Para uma obra ser verdadeira é 
ser bela, o fato de que tome em si mesma uma conexão deste tipo, plena 
de sentido. É a materialização de um devir. O belo não é algo ontológico, 
uma modalidade de ser que aparece na obra, mas é algo dinâmico, de 
devir, algo também em movimento.63 
 Adorno pensa criticamente a espiritualização da arte moderna 
porque vê nesse movimento a possibilidade da perda da evidência, que, 
está colocada no conceito do Belo (o natural). O conteúdo de verdade é 
aquilo que, no artefato, ou seja, na produção artística vai tentar a 
expressão daquilo que é entendido como natural. Nesse sentido, na 
expressão de um devir histórico em movimento, o ponto que a arte chega 
mais perto de possibilitar o pensamento de uma continuidade histórica é 
a forma. O conceito de belo traz, portanto essa abertura no sujeito na 
efemeridade da obra: “A arte poderia ter seu conteúdo na sua própria 
efemeridade” (ADORNO, 2013, p. 15). O que significa que esse conteúdo 
condiz com a própria vida e morte da obra, refere-se a “execução 
casuística de uma lógica refletida em si mesma” – máxima com a qual ele 
justificava o motivo de a obra de arte dever ser bela. Sua expressão 
depende diretamente do belo: 
 

As obras são vivas enquanto falam de uma maneira 
que é recusada aos objectos naturais e aos sujeitos 
que as produzem. Falam em virtude da 
comunicação nelas de todo o particular. Entram 
assim em contraste com a dispersão do simples 
ente. Mas, precisamente enquanto artefactos, 
produtos do trabalho social, comunicam 
igualmente com a empiria, que renegam, e da qual 
tiram o seu conteúdo. A arte nega as determinações 
categorialmente impressas na empiria e, no 
entanto, encerra na sua própria substancia, um ente 
empírico (ADORNO, 2013, p. 16). 

 
 O problema da espiritualização da arte é o esquecimento do belo 
kantiano: “A teoria kantiana do sublime antecipa no belo natural aquela 

                                                           
63 Destaca a homeostase como expressão do belo na arte moderna. Adorno declara 
não saber como resolver essa questão da homeostase, porque é como que, sem 
ela, sem as compensações das tensões, a obra caísse num sem sentido. 
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espiritualização que só a arte realiza” (ADORNO, 2013, p. 146).64 O belo 
é aquele lampejo que rememora a autonomia do espírito em face ao 
existente e à sua escritura oculta: “O que na natureza é sublime, é nela 
apenas a autonomia do espírito perante a preponderância do existente 
sensível e ela só se afirma na obra de arte espiritualizada” (ADORNO, 
2013, p. 146). O que é mais interessante para nós, aqui, é que o lampejo 
do belo só é possível por meio do trabalho com material, que é justamente 
essa “preponderância do existente sensível”, o domínio da visão, o 
domínio da relação com o tempo. Para Adorno, se a espiritualização não 
é levada a cabo, o elemento espiritual permanece como “estrato material 
de segundo grau”. A arte espiritualizada corre o risco de perder a 
especificidade de “dar voz” ao que não tem voz porque ignora a 
espiritualização da realidade que lhe é anterior: “Apontada contra o 
momento sensual, a espiritualização volta-se também contra a 
diferenciação deste, também ela espiritual, e se torna abstrata” 
(ADORNO, 2013, p. 146). Adorno critica as teorias que entendem que a 
arte deve dar uma ordem sensivelmente concreta ao caótico porque isso 
suprime o telos da espiritualização estética: “[...] permitir que às figuras 
históricas do natural e da sua subordinação caiba o que lhes é próprio” 
(ADORNO, 2013, p.148). Considerando que há a tendência pela 
totalização no mundo administrado, Adorno entende que a arte deveria 
introduzir o caos na ordem. De novo: por isso o belo, porque é aquele 
conceito que traz em sua história a perspectiva de abertura. Ao matá-lo – 
“a arte nova, pela espiritualização, evita [...] a contaminação pelo 
verdadeiro, pelo belo, pelo bem” (p. 147) –, a arte limita os momentos 
sensíveis e o espírito se torna um ser imanente, contra a arte. A 
sublimação tem que ter êxito e este só é possível se a obra preserva em si 
o que sublimou. 
 O sensível e a coisidade nas obras são momentos pelos quais fala 
o espírito, não são literais. O espírito de uma obra não tem identidade 
imediata com a sua aparição: “O seu lugar é a configuração do que 
aparece. Ele dá forma à aparição, como esta também o modela” 
(ADORNO, 2013, p. 139). O espiritual se iguala ao ter-estado-em-devir 
na obra de arte quando resplandece na aparição sensível, com a negação 
dessa aparição. Erige-se da constelação de elementos sensíveis, 

                                                           
64 A espiritualização não deve ser linear, sempre recomeça: “Mede-se pela 
maneira como a arte é capaz de integrar na sua linguagem formal o que a 
sociedade burguesa vota ao ostracismo e de revelar assim, no interior do 
estigmatizado, essa natureza cuja opressão é o mal verdadeiro” (ADORNO, 2013, 
p. 147). 
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acentuados pela função desempenhada e pelo lugar onde se inserem os 
elementos particulares determinados. O espírito adere à forma, o que nos 
coloca a tarefa de investigar o conceito de forma em TE. Não se pode 
apagar a diferença entre forma e conteúdo, entre o espírito e o seu outro. 
O belo, o sublimado, só é mantido na obra pela forma. O que se opõe ao 
espírito nas obras não é o “elemento natural próprio dos seus materiais e 
objectos” (p. 141). O sensível não é transcendental por si: 
 

Os materiais e os objectos são histórica e 
socialmente pré-formados como os seus 
procedimentos técnicos e modificam-se de um 
modo decisivo em virtude do que lhes acontece nas 
obras. O seu elemento heterogéneo é imanente: o 
que neles resiste à sua unidade e de que a unidade 
precisa para ser mais do que uma vitória de Pirro 
sobre o que não oferece resistência (ADORNO, 
2013, p. 142). 

 
 Portanto, a relevância do conceito do Belo é essa abertura para a 
história que, por sua vez, só é possível para a arte na produção do artefato, 
a imanência de sua lei formal, que atribui a aparência uma continuidade 
histórica. A forma é o que, na arte, chega mais próximo dos novos 
sentidos. 
 

*** 
 
 Tudo o que diz uma obra de arte, para Adorno só tem importância 
se associado à ideia de “conteúdo de verdade”. Há, por exemplo, a 
comparação com o surgimento da Ideia no Idealismo, que tinha a 
característica de “algo sempre idêntico”. Se lembramos que o conceito do 
Belo é a “aparição sensível da Ideia”, a diferença do conteúdo de verdade 
da obra de arte é que “o conteúdo não é solúvel na Ideia, mas a 
extrapolação do insolúvel” (ADORNO, 2013, p. 199). Isso é muito 
importante para a relação conhecimento e sensibilidade porque traz o 
caráter não-significativo daquilo que aparece na obra como o trabalho do 
artista sobre a sensibilidade. Pelo conteúdo de verdade, as obras são 
enigmáticas: confrontadas com o questionamento de para que servem ou 
se há nelas a expressão da verdade as obras de arte não respondem, porque 
“carecem de juízo”. Aquilo que a razão subjetiva não domina é interditado 
e a arte é o esforço mimético contra o interdito. O caráter enigmático da 
obra, onde mora o conteúdo de verdade, mostra o abalo da constituição 
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cultural. Nesse sentido, a arte representa o indigente que, pela sua 
indigência, é relativo à (faz referência à) razão interpretativa. O conteúdo 
de verdade não é algo como uma asserção, as obras aguardam a 
interpretação, segundo Adorno. O conteúdo de verdade pode aparecer 
pelo “desdobramento histórico” levado a cabo pela crítica. Nesse sentido, 
se é preciso que a obra seja interpretada para que apareça o seu conteúdo 
de verdade, isso demonstra que há uma espécie de “insuficiência 
constitutiva”, as obras “não atingem o objetivamente querido”. Por isso 
aquela diferença do conteúdo de verdade para a Ideia, algo sempre 
idêntico. O conteúdo de verdade é diferente do intencionado pelo artista, 
que tem afinidade com a busca pelas “verdades eternas”. O conteúdo de 
verdade é algo em devir, em progresso, não é algo imediatamente 
identificável. Isso é o mais importante dessa ideia e que mostra sua 
afinidade com o conceito de belo: seu caráter histórico. 
 A “operação linguística” da arte, na relação conhecimento e 
sensibilidade, não tira conteúdo do sensível, não há algo como um 
conteúdo expressivo: “Nenhuma mensagem [aussage] poderia ser 
extorquida de Hamlet; o seu conteúdo de verdade nem por isso é menor” 
(ADORNO, 2013, p. 198). Refere-se Adorno à asserção, que na Lógica é 
o conteúdo que pode ser tomado como verdadeiro ou falso, ser verificado. 
O caráter de historicidade do conteúdo de verdade é diferente daquele 
entendimento racionalista de que a qualidade é um atributo histórico. Essa 
tendência joga o qualitativo para o relativo, e mantém o status dominante 
no próprio conhecimento. O conteúdo de verdade deve ser, por isso, a 
antítese da sociedade existente: não se esgota no movimento da 
sociedade, tem seu movimento próprio. Na história real, muito ancorada 
a uma ideia de linearidade, a repressão aumenta em igual proporção ao 
potencial de liberdade do conteúdo de verdade. Adorno ressalta que 
geralmente só se reconhece o mérito do nível formal da obra, sua 
capacidade de captar um conteúdo de verdade na historicidade, depois 
que a face da obra de arte empalideceu: “o material envelheceu”, “o 
sensório se embotou” (ADORNO, 2013, p. 296). Se o que diz a obra 
depende do conteúdo de verdade enquanto historicidade, ela nada diz 
diretamente: “No juízo da história, a dominação como opinião dominante 
cruza-se com o desenvolvimento da verdade das obras” (ADORNO, 
2013, p. 296). A história tem um fluxo dominante que barra o conteúdo 
de verdade. Para a qualidade se desenvolver historicamente precisa-se 
mais do que ela em si. Precisa-se “[...] do que dela resulta e confere relevo 
ao mais antigo” (ADORNO, 2013, p. 296). Adorno entende que há um 
motivo para esse mutismo da obra de arte, que é essência do conteúdo de 
verdade: “[...] talvez reine mesmo uma relação entre a qualidade e um 
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processo de definhamento” (ADORNO, 2013, p. 296). As obras devem 
quebrar as barreiras sociais que alcançam. O conteúdo de verdade deve 
ser, a princípio, incompreensível. O motivo para o mutismo da obra e para 
que o conteúdo de verdade não deva ser tomado como algo significativo 
é que a obra não pode ratificar a consciência reificada: “No mundo 
administrado, a forma adequada em que são recebidas as obras de arte é 
a da comunicação do incomunicável, a emergência da consciência 
reificada” (ADORNO, 2013, p. 297). O conteúdo de verdade não pode 
ser uma mensagem porque a obra de arte que corresponde à recepção 
perde o direito à existência. As obras de arte “incompatíveis” conseguem 
desconstruir a consciência. Esse movimento pelo qual a obra transcende 
sua estrutura pelo conteúdo de verdade é a mesma experiência prevista no 
sublime kantiano. O espírito e o material se afastam na unidade da obra; 
o espírito é o “não-representável sensível” e o material é “aquilo a que 
elas [obras] estão ligadas fora do seu confinium” (ADORNO, 2013, p. 
297), o domínio prévio da natureza. O material aparece despojado e nu, 
em constelação com o momento espiritual. Foi a crítica ao formalismo 
absolutista que enquadrava a natureza que abriu o lugar para o sublime; 
nesse formalismo a natureza era rejeitada e proibida como rude. Não se 
pode englobar diretamente o “elementar”, integrar o não-idêntico. É por 
isso que o conteúdo de verdade, que é a transcendência do elemento fático 
na obra, não se constitui pela “associação ao dado sensível singular”, mas 
através dele, pelo “rigor lógico da estruturação”. Só a forma, pela 
organização, consegue ser rebelde à organização social e ao próprio 
princípio de organização. Quanto mais real, mais rebelde à realidade é a 
obra – esse é o fenômeno negativo de verdade. Pela lei formal da obra se 
realiza o conteúdo de verdade, ao invés de significá-lo. O conteúdo de 
verdade é a “representação perfeita da consciência falsa em si” 
(ADORNO, 2013, p. 200). 
 Em resumo: para expressar a obra tem que ultrapassar um status 
de normalidade, porque é “negação da má universalidade da norma” 
(ADORNO, 2013, p. 285), o belo é relevante porque significa aquele alçar 
voo acima do que é mundano. A “riqueza do pormenor na unidade” deve 
assim contrastar com a coerência da obra. Ao invés de integrar o difuso, 
a forma “promana de seu conteúdo de verdade” (ADORNO, 2013, p. 
286). Entre o processo global, a logicidade da obra e a qualidade objetiva, 
o lampejo do belo é uma “execução casuística” de uma lógica que se 
reflete a si mesma. O conteúdo de verdade é o enigma, que cooptado pelo 
trabalho do artista em um produto, pede uma resolução objetiva. A 
verdade em uma obra de arte só se acessa segundo os critérios da obra, 
nos “momentos em que a universalidade se impõe concretamente na 
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mônada” (ADORNO, 2013, p. 287). O que se destaca aqui é que a 
operação linguística levada a cabo na obra de arte necessita e fica retida 
no particular, no específico: isso que chamamos do lampejo do belo. 
 Assim sendo, as dificuldades ao conceito de Belo causadas pelo 
formalismo presente na noção de “satisfação desinteressada” de Kant e 
pelo subjetivismo da teoria do Belo em Hegel, onde a “aparição sensível 
da Ideia” fica prejudicada pela submissão do contingente às estruturas do 
sujeito, são trabalhadas por Adorno nas três faces do belo que entende 
serem mais importantes: o sublime, a utopia e o conteúdo de verdade. 
Sem uso, sem lugar, o belo em Adorno é individualizado e mantido, 
considerando a espiritualização da arte moderna. Mantido porque, sem o 
caráter de alteridade do sensível o espiritual na arte é a tendência a apagar 
toda a diferenciação também. Ainda que a cisão seja arbitrária, tem 
solvência histórica e é isso que se marca no sensível, sua heterogeneidade. 
Se isso assim está configurado, o que examinaremos na sequência no 
estudo do conceito de material, é preciso manter o momento do belo. No 
entanto, só é possível manter esse particular porque ele é individualizado 
na mônada, esse é o trabalho do artista, é o substrato do conceito de forma 
em TE. 
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3. SOBRE A ESTÉTICA DA FORMA NA TEORIA ESTÉTICA DE 
ADORNO: DA RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO E 
SENSIBILIDADE NA TEORIA DA ARTE 
 

Faz-me o estro dizer formas em novos corpos  
mudadas. Deuses, já que as mudastes também, 
inspirai-me a empresa e, da origem do mundo  
ao meu tempo, guiai este canto perpétuo. 
Antes do mar, da terra e céu que tudo cobre, 
a natureza tinha, em todo o orbe, um só rosto 
a que chamaram Caos, massa rude e indigesta 
[rudis indigestaque moles]; 
nada havia, a não ser o peso inerte e díspares  
sementes mal dispostas de coisas sem nexo.  
Inda nenhum Titã iluminava o mundo, 
nem Febe, no crescente, os chifres renovava,  
nem a terra pendia no ar circunfuso,  
suspensa no seu peso, nem, por longas margens,  
os seus braços havia espraiado Anfitrite.  
E como ali houvesse terra e mar e ar,  
instável era a terra, a onda inavegável  
e o ar sem luz; a nada aderia uma forma,  
e cada coisa obstava outras, pois num só corpo  
o frio combatia o quente, o seco o úmido,  
o mole o duro, e o peso o que não tinha peso. 
Deus ou douta natura esta luta sanou,  
pois do céu separou a terra, e desta as ondas,  
e do ar espesso um céu límpido discerniu.  
E depois que os tirou do disforme conjunto,  
cada qual num lugar ligou, em paz concorde.  
Do céu convexo, força ígnea e sem peso  
surgiu e se alocou no mais alto da abóbada;  
o ar, dela, se aproxima em leveza e lugar;  
mais densa, a terra atrai os elementos grandes  
e é premida por seu peso; a água circunfluída 
ocupou o restante e cercou o orbe sólido. 
Assim aquele deus, fosse qual fosse, a massa, 
primeiro, dividiu em lotes e ordenou, 
para que igual ficasse em toda a parte, dando 
à terra a aparência de um imenso orbe. 
[...] 
Em cima pôs o éter límpido e sem peso, 
que nenhuma impureza terrena contém. 
Logo que dispôs tudo em seus limites certos, 
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estrelas, muito tempo sob profundas trevas, 
põem-se a cintilar na vastidão do céu. 
Para que não houvesse lugar sem ser vivo, 
astros e deuses moram em solo celeste, 
coube aos peixes brilhantes habitar as ondas, 
às feras coube a terra, o ágil ar às aves. 
Um animal mais nobre e mais inteligente, 
que dominasse os outros, ainda faltava. 
Nasceu o homem, ou fê-lo com sêmen divino 
o autor de tudo, origem de um mundo melhor, 
ou a terra recém-separada do alto 
éter retinha o sêmen do céu, seu irmão; 
misturando-a à chuva, o nascido de Jápeto 
plasmou-a à imagem de deuses potentes; 
os outros animais, curvos, miram a terra, 
ao homem, dando olhar sublime, o céu mirar 
mandou e dirigi-lo, o porte ereto, aos astros. 
Assim a terra, há pouco rude e disforme, 
transformou-se em figuras inéditas de homens. 
(Metamorfoses – Livro I, Ovídio) 
(DE CARVALHO, 2010, p. 40). 

 
3.1. O CONCEITO DE MATERIAL COMO SUBSTRATO DA 
EXPRESSÃO NA ARTE: DA HISTORICIDADE DO CORPORAL 
 

Em todo o caso, uma categoria aparentemente tão 
formal como a de articulação tem também o seu 
aspecto material: o da intervenção na rudis 
indigestaque moles do que se sedimentou na arte, 
para lá de sua autonomia (ADORNO, 2013, p. 
224). 

 
 No que se segue do poema de Ovídio, os homens são castigados 
pelos deuses até ficar à beira da extinção. A humanidade é refeita, depois 
da piedade dos deuses, dos “ossos” da mãe terra. Rudis indigestaque 
moles é uma expressão em latim que se refere à “massa rude e indigesta” 
do poema de Ovídio. A experiência de conhecimento oferecida pela arte 
refere-se a esse “estremecimento” que remete à origem do mundo e das 
coisas humanas. Uma expressão que geralmente seria atrelada com o mais 
puro natural, em Adorno se refere à naturalização do que é histórico, 
humano. No poema, é Deus que divide e dá lugar às coisas. Considerando 
a crítica à razão instrumental e a característica não-ontológica da arte em 
Adorno, começamos a ver que o material é a marca de que o mundo 
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administrado não consegue se fechar em si mesmo e, ao mesmo tempo, a 
marca da historicidade do homem, do domínio. Nesse sentido, é ponto de 
referência para o conhecimento propiciado pela arte, porque é o substrato 
da cristalização de forças atuantes no mundo em imagem, velamento das 
estruturas sociais. Depende do material a possibilidade que tem a arte de 
mostrar o status quo. 
 Adorno destaca que, para Benjamin, o material é a língua. Vê-se 
o quão longe estamos daquele puro natural. Adorno diz que, para a arte, 
o material é o formado (tanto é que a forma pode vir a se converter em 
material). Material é, na arte, tudo aquilo com o que lidam os artistas, 
cores, palavras e sons, e procedimentos técnicos. Tudo aquilo que se 
apresenta às obras e tudo aquilo sobre o que elas podem decidir. Não se 
pode ignorar o constrangimento do material (aqui a contribuição da arte 
quanto à relação conhecimento e sensibilidade). Para o nosso caso, o 
material se equivale ao que seria corporal na equação da expressão. 
Mesmo para extrapolar o status quo material (pela crítica) é preciso partir 
do “estado material dado”. O que está colocado, e isso é o mais importante 
para nós neste momento, é que a arte é construída e desconstruída por 
lógicas pré-existentes. Ele ressalta que, em relação à pintura, por 
exemplo, significou a produção de quadros perspectivistas ou 
aperpectivistas. A perspectiva é uma representação tridimensional que se 
refere a como o homem se relaciona com a sua realidade a partir da visão. 
Ou seja, tem uma dimensão cognitiva que, geralmente, é predominante 
culturalmente. Isso está colocado já na denúncia do formalismo do belo 
natural kantiano. O conceito de material ganhará cada vez mais 
importância, uma vez considerada a não-obrigatoriedade do material e da 
forma. O “alargamento dos materiais disponíveis”, o que tem sido 
perseguido erroneamente sob o signo de “novas linguagens”, é possível, 
mas, para Adorno, “sobrestimado” e difícil. Dois motivos para isso: “a 
recusa do gosto” e do estado do material. Pensamos que essa dificuldade 
é o que acentua mais o caráter de conhecimento e possibilidade da relação 
conhecimento-sensibilidade. A recusa do gosto, se confrontada com esse 
alargamento do material, vai mostrar a afinidade do gosto com o Belo, o 
Belo que cai na arte, que tem afinidade com a coerência e a imagem da 
totalidade, projeção. O alargamento do material ressalta a imagem 
projetiva do sujeito em relação ao material, mostrando, portanto, as bases 
da projeção. A aparição do que reveste o material é conhecimento, porque 
significa topar com uma certa materialidade histórica que se esconde nos 
momentos sensíveis. 
 Mas o estado material também representa um problema para o 
seu “alargamento”. O uso do material colide com “o estado do espírito” 
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(ADORNO, 2013, p. 227). E, por fim, a negação que a arte moderna 
realiza em relação ao material que recebe da tradição, tentando 
autonomizar o trato com o material. O problema é que, do ponto de vista 
material, o artista tem pouca autonomia. O que não é arte tem grande 
poder técnico de transformação do material, que os artistas recebem. O 
problema que se configura daí é a obediência à tendência histórica: “a 
ilusão do puro dado do material sem qualidade” (ADORNO, 2013, p. 
228). É a tendência da razão subjetiva: abandonar no material suas 
determinações subjetivas. O material desqualificado é o material não 
tratado, não criticado. 
 O material é, portanto, o que abre uma espécie de zona gris 
naquela equação de corpo e linguagem. É o trabalho com o material (a 
partir da lei formal) que abre a zona de indeterminação entre natureza e 
cultura. Vimos Adorno dizendo antes sobre a dificuldade do “alargamento 
dos materiais”, mas não de sua impossibilidade. Seu estudo sobre a obra 
de Alban Berg, por exemplo, mostra, entre outros aspectos, como a 
modernidade das obras não depende necessariamente da modernidade dos 
materiais; a autonomia da arte moderna, o que possibilita o alargamento 
dos materiais, mostra também que não é necessário o domínio técnico 
total do material para atingir a autenticidade na expressão. Se o material 
é o suporte da expressão, aparece a sua dimensão linguística; sua 
polissemia depende exatamente desse momento de descoberta de sua 
participação na “narrativa”. Por isso se diz que a obra, como o artefato 
individualizado e produzido, intervém na rudis indigestaque moles que se 
sedimentou na arte, porque a arte trabalha diretamente com o particular. 
A relação das partes ao todo, uma coisa prevista na forma que se forja 
na obra, se estabelece indiretamente e por desvios. Não por poucas vezes, 
a logicidade elaborada na forma não decide o que deveria decidir, por não 
tratar o constrangimento prévio do material: “Os meios, sem os quais a 
forma não existiria, minam-na” (ADORNO, 2013, p. 224).  
 No intuito de mostrar esse aspecto do conceito do material em 
Adorno, sua característica de desconstrução da percepção,65 é difícil 
eleger o melhor texto do autor sobre arte, dada a quantidade de trabalhos 
existentes a respeito. Os textos sobre literatura, principalmente sobre 
Proust e Kafka, são os que mais nos aproximam desse objetivo. Sobre 
Proust bastaria relembrar o comentário que Adorno faz sobre a obra do 

                                                           
65 Em “Museu Valéry Proust”, Adorno (1998) utiliza a expressão “contexto 
superficial dos objetos da atividade prática” e diz como a arte busca um 
afastamento deste contexto. Trata-se de uma expressão muito mais acurada para 
a obra adorniana. 
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escritor francês em “O ensaio como forma”, quando diz que este 
estabelece, pela escrita, outros parâmetros de leitura objetiva que ecoam 
e são “testados” na experiência individual, que, através de seu caráter 
monadológico, conseguem atingir esses pontos da formação coletiva. 
Esses parâmetros são criados no trabalho com o material. Ou seja, o 
material corresponde tanto à realidade quanto à obra de arte, que o 
desnaturaliza. 
 No texto “Posição do narrador no romance contemporâneo”, 
assim como Benjamin, Adorno (2003) discute o ocaso do narrar. Isso 
significa desvelar parte da experiência de uma época e o contraste com a 
arte se dá no fato de que a forma estética do romance exige a narração. 
Ou seja, configura-se uma espécie de descompasso entre a forma estética 
e a realidade. Adorno entende o romance como a forma literária específica 
da era burguesa, que contava a experiência do mundo desencantado. O 
que significa dizer que não é tolerado, dentro dessa forma estética, 
nenhuma matéria sem transformá-la. A tradução de uma experiência 
individual, o que era feito na forma estética do romance, perde essa 
correspondência com a realidade, perde esse substrato material. Há uma 
desintegração da identidade da experiência, da vida articulada em si 
mesma que era representada pela figura do narrador. Percebe-se de cara 
o que se considera como material aqui: o sujeito (indivíduo) como pivô 
da experiência, estrutura organizativa do sensório. Adorno entende que a 
obsolescência da narrativa se deve à matéria comunicada e à sua forma: 
o próprio mundo administrado impede a individualização porque, a partir 
da estandardização, impede a particularidade de uma expressão 
individual. O elemento que antes se mostrava como pivô estruturante da 
experiência se mostra falso em outro contexto cultural. Os parâmetros da 
experiência subjetiva da realidade se mostraram impossíveis, por 
exemplo, depois da experiência da guerra.66 Abala-se a noção de 
                                                           
66 Esse aspecto aparece em “O Narrador”, de Benjamin (2012), e em outras 
passagens da obra de Adorno como no aforismo “Longe dos tiros”, em Minima 
Moralia. No aforismo de Adorno, o filósofo ressalta a como a sociedade, na 
figura do Estado e da indústria, se nutre da desproporção entre o que pode o 
indivíduo e a produção material da cultura (na guerra aparece a diferença entre a 
força física individual e a “energia dos motores”). Isso condicionaria o 
comportamento e os modos de vivência. A guerra, nesse caso, funciona como 
uma alegoria do risco iminente que a razão instrumental representa à sociedade 
moderna e à cultura. Adorno (2001, p. 44) diz: “Já, na vez passada, a inadequação 
do corpo à batalha material tornara impossível a verdadeira experiência”. Adorno 
ressalta ainda a dificuldade da memória do que fora passado na guerra; isso seria 
um traço do estado atual da vida que teria se convertido em uma sucessão de 
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continuidade da experiência e de identidade sujeito-objeto. Adorno 
entende que o romance tem a sua objetividade surrupiada pela própria 
psicologia. “O positivo e o tangível” da facticidade da interioridade são 
confiscados pela informação e pela ciência. É esse substrato da expressão, 
a objetividade da experiência – no caso do romance, a experiência 
individual –, que acaba se transformando. Nesse sentido, a forma estética 
só consegue atingir outro nível de expressão quando se volta diretamente 
a esse material transformado. Adorno diz que o romance era realista, dizia 
“como as coisas são”, mas virou engodo. O que era material para a arte 
vira isca para os discursos que reificam as relações individuais e, por isso, 
pode voltar a ser tomado como material justamente pelo seu caráter de 
reificação. Torna-se possível captar a vida exterior além das petrificações 
das relações. O próprio pivô, que era material para a arte – cooptado pela 
ciência e informação –, torna-se de novo material porque é o único meio 
de expressar o conflito entre os homens e as relações petrificadas. A 
própria alienação entre os indivíduos torna-os enigmáticos uns para os 
outros e para o coletivo, e, por isso, a experiência individual ainda é 
material. 
 Mas o artista faz a “mudança” no material, daí a relevância de 
Proust para Adorno. Proust modifica o material. O francês demonstra um 
apego à descrição realista da exterioridade. De novo: o que é material aqui 
é o descrito – os parâmetros da descrição – da experiência individual da 
realidade das coisas, um “é assim”. Pelo apego à descrição realista, Proust 
expõe e dá peso à contradição entre a sua “pretensão” e o fato de “não ter 
sido assim” das coisas. Disseca tudo nos mínimos detalhes para provar 
que “foi assim”. Ele modifica o material porque descreve o fluxo de 
consciência. Isso vai contra a ordem espaço-temporal objetiva que 
refutaria aquele fluxo. Ao fazê-lo, ele mobiliza a ordem espaço-temporal 
e a suspende. Então há mudança quanto ao material, porque não se trata 
                                                           
choques. Para Adorno, os restos da guerra são as ameaças presentes ao futuro, 
ameça para a vitória na guerra, o falso senso de progresso que tudo encobre; as 
memórias não seriam bem-vistas ao status quo. Para Benjamin (2012, p. 214) a 
dificuldade de narrar também se deve bastante à guerra: “Não se notou, ao final 
da guerra, que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha; não mais 
ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável?”. Ao que parece, Adorno 
se inspirou em Benjamin quanto à reflexão de que a experiência do corpo pode 
ter sido desmentida pela batalha material: “Porque nunca houve experiências 
mais radicalmente desmentidas que a experiência estratégica pela guerra de 
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela 
batalha material e a experiência moral pelos governantes” (BENJAMIN, 2012, p. 
214). “O Narrador” data de 1936, o aforismo “Longe dos tiros”, 1944. 
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mais da experiência individual da realidade, é quase uma rejeição desta. 
Adorno contrasta a obra proustiana com os romances tradicionais de 
Flaubert, que têm um caráter ilusório. Este finge apresentar a realidade 
para o espectador através da “pureza da linguagem, extraída da empiria” 
(ADORNO, 2003, p. 60). Nesse sentido, a pureza objetiva é o que marca 
a descrição da experiência individual, um outro estágio material. Outro 
estágio, porque em Proust há a inserção da reflexão, que é elemento 
perturbador para a pureza objetiva. O antagonismo entre a reflexão e a 
pureza objetiva é o que muda toda a característica da experiência 
individual. Proust toma partido contra a mentira da representação e contra 
o próprio narrador. Outros elementos materiais também se destacam nesse 
sentido, como a “ironia enigmática” de Thomas Mann: o protagonista 
ironiza seu próprio discurso pela falsidade da pretensão de organizar a 
realidade. Adorno (2003, p. 60) diz: “A violação da forma é inerente a seu 
próprio sentido”. Outra mudança no material importante em Proust que 
vai reaparecer em outros autores e em outros gêneros artísticos é a 
abolição da distância entre narrador e leitor, a destruição da postura 
contemplativa. Enquanto no romance tradicional essa distância era fixa, 
com a fusão entre comentário e ação, Proust faz com que o leitor se 
envolva na cena. Kafka é um autor que também projeta essa mudança 
material, só que com mais maestria, destrói a tranquilidade contemplativa. 
Adorno diz que Kafka previu um estágio do mundo e exerceu a crítica 
pelo material, a atitude contemplativa é denunciada como contribuinte de 
um estado de catástrofe iminente; chegaremos à Kafka. Passa a ser 
questionada a naturalização da distância entre sujeito e realidade, com a 
contribuição desse modo ao estado de barbárie. Sendo assim: a fraqueza 
do estado de consciência quanto às representações (contexto), “pede” uma 
solução da arte para a expressão de tal estado das relações que a arte 
responde com a abolição da distância que caracteriza a postura 
contemplativa (material), materializando-se na modificação de sua lei 
formal (forma). Mas, eis o limite da arte, não há solução: livre das 
convenções de representação do objeto, o sujeito expõe o status quo e se 
reconhece impotente através da arte. A única coisa que diz é: “aí, o mundo 
das coisas”. Adorno compara a essa variação da distância entre leitor e 
narrador com as mudanças na posição de câmera do cinema, daí o título 
do texto anteriormente referido, sobre a posição do narrador no romance 
contemporâneo. Vê-se que o material, enquanto aquilo que é corporal – a 
posição do narrador – é muito pouco substrato de uma nova linguagem, 
como a pré-estruturação de novas formas de vida. Nesse registro, o 
material é muito mais aquela massa confusa e disforme da qual 
falávamos, de onde as artes retiram seus motivos e sua raison d’être. 
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 Adorno guarda certa reverência pela obra proustiana, entende 
que após o que o literato francês fez a expressão artística deveria elaborar-
se em resposta às questões levantadas por ele. Para Adorno (2003b), 
Proust atingiu algo da crise da linguagem em geral, demanda de todos a 
ruptura com as relações superficiais habituais, questionar a relação 
íntima entre os nomes e os fenômenos. O autor francês é conhecido pela 
descrição minuciosa, a atenção com os detalhes que retém o particular e 
o alça a condição de peremptório. A expressão da arte na transformação 
do material tem o aspecto da desconstrução, como vínhamos falando. E 
Adorno destaca isso em Proust na descrição do traje de Odette, em “A 
sombra das moças em flor”, descrição que reproduz quase na íntegra. A 
decomposição dos elementos mínimos do real, o olhar de espanto que 
Proust erige sobre as coisas, transforma o olhar presente em infância 
(relativa “liberdade” entre signo e significado), pré-história (nos termos 
de Adorno). Denuncia, portanto, uma orientação do olhar. Pela proteção 
ao “menino”, a não-coerção de sua capacidade de reação às coisas, abre-
se ao mesmo as possibilidades da experiência: é esse o olhar que Adorno 
vê conservado em Proust. Seria esse o aspecto mais radical do autor 
francês; o que ele radicaliza seria, na verdade, muito difícil para as 
pessoas comuns, porque a inadaptação desperta a compulsão pela 
adaptação, torna muito difícil a escuta da realidade e de como ela ressoa. 
A expressão radical da experiência revelaria a impossibilidade da 
experiência. Essa impossibilidade, que é o enquadramento da experiência, 
aparece só pelo contraste com a realidade. Quando Adorno fala em 
infância, não é no sentido de idílio, mas esse momento de infância remete 
à dor do real, à dureza da constatação de sua própria subjetividade como 
afã de dominação e como lugar-função no mundo. O caráter de infância 
do narrado por Proust, a radicalidade da experiência faz saltar aos olhos 
a casca de resignação que cerca a vivência da realidade. Adorno diz que 
Proust desenvolveu uma técnica contra a automatização e tecnificação do 
pensamento. Aquilo que Proust toma como material, transforma, é o 
extremamente individualizado e não pode ser tomado como um em si. A 
minúcia e a particularidade devem a sua existência ao fato de que um dia 
já nos atrevemos e agora já não somos mais capazes de reagir assim. Por 
isso é dor, porque é conhecimento da falsa vida, história da felicidade não 
alcançada. Por isso, a transformação do material que aparece na obra de 
Proust, os caracteres peculiares da experiência individual demandam a 
rememoração que passa do narrador ao leitor; sabemos que se trata de 
uma transformação do material porque suscita no leitor aquela lembrança 
guardada, algo perdido por todos. Diz Adorno (2003b, p. 203): “Todo 
aquel que cumpla los requisitos necesarios para la lectura de Proust tendrá 
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en muchos lugares la impresión de que a él le ha pasado lo mismo, 
exactamente lo mismo”. A obsessão com a experiência individual e com 
a particularidade acaba expondo o universal que a mediatiza: “Esta 
constelación de una necesidad sentida en lo completamente azaroso de 
modo meramente negativo – y que también apunta a Kafka – sitúa a la 
obra obsesivamente individualizada de Proust muy por encima de la 
propia individuación: en su núcleo deja al descubierto lo universal que la 
mediatiza” (ADORNO, 2003b, p. 203). Mas é preciso ressaltar que 
Adorno destaca em Proust certa liberdade formal que seria um problema 
para a relação conhecimento e sensibilidade, pela relativização do 
domínio material, um problema para a questão da verdade na arte: “Toda 
su vida se halla bajo la ley del cordon sanitaire a fin de protegerse contra 
los trompazos que pudieran perjudicar la capacidad de reacción del niño” 
(ADORNO, 2003b, p. 655). 
 No texto “Museu Valéry Proust”, ao destrinchar a crítica que 
cada um dos literatos tece em relação aos museus, Adorno (1998) também 
revela o problema de certa maleabilidade do material. É preciso não 
confundir a proeza única de Proust em trazer certos aspectos da 
experiência individual à luz com uma certa disponibilidade do material à 
experiência. No entanto, esse texto não trata do trabalho de Proust com o 
material, mas das suas reflexões (e de Valéry) sobre o museu como o lugar 
em que a obra de arte aparece como “documento” de cultura, e aí a 
questão do material retorna. O museu representa, para a arte, a ideia 
(problema) de modernidade para a cultura. Tudo começa com o que 
parece ser uma crítica conservadora da cultura de Valéry em relação aos 
museus. Ele se indigna – Adorno se refere exatamente à experiência do 
Louvre – com a característica de mortalidade que a organização impõe às 
obras de arte, retirando-as sua imbricação com a vida. Com a disposição 
“lado a lado” de quadros que nutrem pouca relação uns com os outros – 
quanto ao contexto cultural de onde surgem e quanto à resposta a cada 
contextualidade contida no quadro – a organização museológica (uma 
discussão também relativa às bibliotecas) perdem o que de mais valioso 
um quadro ou uma escultura tem em si, de expressão e verdade. Para 
Valéry, segundo Adorno, uma obra deveria matar a outra pela sua 
existência, porque conteria em si o “assim é”, porque o “assim é” só pode 
ser desse modo e não de outro. Ao se dispor as obras lado a lado, enquanto 
figuras mortas, a disposição embola o que há para ver. A pintura, 
enquanto arte visual, demanda uma orientação do olhar que consiste em 
uma desconstrução da orientação existente em um certo contexto cultural; 
esse aspecto se perde na acumulação das várias tentativas de reorientação 
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do olhar, uma espécie de “acumulação de capital”, segundo Adorno 
(1998, p. 176):  
 

Não haveria outra reação possível senão aquela que 
Valéry considera em geral como a sombra do 
progresso da dominação do material: uma 
crescente superficialidade. A arte torna-se assunto 
de educação e informação; Vênus se transforma em 
documento. E a erudição seria, em matéria de arte, 
uma espécie de derrota. 

 
 O risco é, de novo, um certo subjetivismo que relativizaria todo 
movimento de cognição de uma obra de arte. Para Valéry, só a ligação da 
arte com o contexto é o que lhe dá valor, aquilo que dá para obra singular 
lugar e utilidade; menos maleabilidade na exposição do trabalho material 
de cada artista conservaria seu valor expressivo. Adorno entende essa 
postura como um “conservadorismo cultural radical”, porque significaria 
renunciar a cultura para permanecer fiel à ela. 
 Curiosa é a alternativa que Adorno adota para traçar esse paralelo 
entre Valéry e Proust, recorrendo à reflexão proustiana sobre as estações 
de trem. A comparação da estação de trem com o museu deve-se ao fato 
de que ambos são como “arquétipos” da história. A estação de trem é o 
lugar onde as pessoas lidam com a despedida e é a introdução de pequenos 
espaços interrompendo o curso da vida cotidiana. Estação de trem e 
museu estariam, para Proust, próximos de um “simbolismo de morte”. As 
viagens produzem pequenos cortes na experiência porque “conduzem de 
um nome para o outro”. E o museu é a reunião de “universos novos e 
perecíveis” criados pelos artistas. Para Proust – e aqui Adorno começa a 
inserir seu ponto de vista – trata-se também da “mortalidade do artefato”, 
no qual só a distância das obras permite ver o que ainda se encontra vivo 
e o que está morto nelas, só a distância permite “visitar” as obras de arte. 
Apesar da liberdade subjetiva, há materialidade nas obras (através de sua 
mortalidade). E essa materialidade não só reaparece no enxerto da obra 
de arte com a vida, como a correção de uma amputação ou como a infusão 
em água quente traz de volta a essência de folhas secas. A “fatalidade” da 
tradição cultural é, para Adorno, irreversível, não é possível restituir sua 
correspondência com a “força abrangente e substancial do contexto 
cultural” (ADORNO, 1998, p. 174); a obra também perdeu essa 
correspondência. Adorno começa a ressaltar esse aspecto porque, para 
Valéry, a arte necessita desta relação com o contexto cultural, não 
perdendo a relação com um “uso possível”. Disto depende sua 
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materialidade, a relação com o contexto, porque a obra fornece 
perspectiva da realidade, relacionam-se com um contexto social. 
 Por outro lado, Proust se interessava pela vida póstuma das obras. 
Amador da arte, Adorno entende que ele soube tirar proveito da atitude 
de consumidor, achando aí uma produtividade. A contemplação ao que é 
interno e externo à obra de arte se reconverte em rememoração, memória 
involuntária,67 reavivando, portanto, o vínculo entre o contexto cultural e 
a obra. As obras de arte são, para Proust: “[...] um pedaço da vida daquele 
que as observa e um elemento de sua própria consciência” (ADORNO, 
1998, p. 180). Essa face da obra de arte, que estamos dizendo neste 
capítulo que é justamente a sua materialidade, é a que remete ao 
desdobramento histórico: pressupõe justamente a morte da intenção viva 
da obra, ou seja, a sua relação com o contexto imediato do qual surge e a 
sugestão de um uso possível. A tendência histórica é a do domínio 
material progressivo, da destruição do “ser em si” que Valéry queria 
conservar de cada obra; Proust percebe isso, então entende ser possível 
mostrar a tendência histórica.  Nota a semelhança entre o caos do museu 
e a tragédia da história. Proust sempre esteve atento à “modificação dos 
modos de experiência” (ADORNO, 1998, p. 181), então consegue ver o 
histórico como paisagem. A materialidade então começa a aparecer para 
Adorno como o contido em cada obra, como paisagem histórica, algo que 
passa, mas que se mostra, um processo em decomposição. Proust disse: 
“Ce qu'on l'appelle la posterité, c'est la posterité de l'ouvre” (ADORNO, 
1998, p. 181). O caractere materializado em cada obra, como o traje de 
Odette, era um devir destinado a cessar-se na obra pronta. Só quando se 
perde a ordem vivente que subjugava tal caractere é que a obra liberta a 
sua espontaneidade. Daí a posteridade da abertura: “Proust descobre na 
capacidade de decomposição dos artefatos sua semelhança com a beleza 
natural, e entende a fisiognomonia do declínio como a descrição da 
segunda vida dessas coisas” (ADORNO, 1998, p. 181). A descrição da 
segunda vida das coisas supõe a sua morte em outros contextos (técnico-
administrativos), o uso de “outras medidas”, esse é o estudo das 
aparências que Adorno destaca em Proust. No limite, não há positividade 
possível para o material que aparece na obra de arte em relação à cultura; 
trata-se de abertura. 
 No entanto, Valéry estava certo em relação a uma coisa em 
contraste com Proust, segundo Adorno (1998, p. 182): “Somente o que 
existe por si mesmo, sem dar atenção aos homens aos quais deveria 

                                                           
67 O tema da memória involuntária em Proust também é explorado por Benjamin 
em “Sobre alguns temas em Baudelaire” (BENJAMIN, 1991). 
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agradar, cumpre sua vocação humana”. A tolerância excessiva quanto à 
mobilidade das “formações espirituais” é uma tolerância à razão 
instrumental e denota certo conformismo e adaptabilidade em Proust. 
Escamoteia a justificação do domínio material, a reificação que também 
acontece na obra de arte. Proust recai em certo subjetivismo ao ressaltar 
a liberdade subjetiva na arte em detrimento do objetivo e rompe assim a 
imanência da cultura. O problema da própria coisa que se encontra nas 
contradições entre Valéry e Proust se resume assim: 
 

E a sua própria idéia de elevar a arte à idolatria 
acabou de fato contribuindo para o processo de 
reificação e de desgaste da arte, pelo qual Valéry 
culpa o museu: somente aí, onde as imagens estão 
oferecidas à contemplação como fins em si 
mesmos, estas se tornam tão absolutas como 
Valéry sonhava, e ele se espanta mortalmente 
diante da efetivação de seu próprio sonho. Na 
medida em que as obras de arte, enquanto 
elementos do fluxo subjetivo de consciência de seu 
observador, estão de certo modo sendo levadas 
para casa, renunciam à prerrogativa do culto, e 
desta forma liberam-se do traço usurpatório que 
lhes é atribuído na estética heróica do 
impressionismo (ADORNO, 1998, p. 184, grifo 
nosso). 

 
 A arte libera-se relativamente da reificação do real que se faz na 
sua materialização; restitui ao material seu caráter polissêmico pela 
relação com outro contexto cultural, o que Adorno chamava de 
“desdobramento histórico”. O que consome a vida de uma obra de arte é 
a sua própria vida. Quando se consuma a alienação aos objetivos humanos 
é que a arte volta à vida. Mas Proust não consegue ver a imanência da 
objetividade da cultura que tem no caráter lógico da obra; percebe as 
obras como “[...] reflexo da vida espiritual daquele que teve a sorte ou a 
infelicidade de produzi-las ou fruí-las” (ADORNO, 1998, p. 184). E aqui 
chegamos à Kakfa. 
 Lembrando dos problemas do subjetivismo que ressaltamos no 
capítulo sobre o conceito de belo e na relação entre conhecimento e 
sensibilidade, o trabalho com o material deveria muito mais propiciar uma 
abertura nas estruturas do sujeito, por isso as reservas que Adorno 
apresenta em relação à liberdade subjetiva em relação ao material. Já 
dissemos isso aqui antes: o material é o domínio prévio, mas que aparece 
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ao artista como massa caótica e disforme. Por isso a sua leitura do real é 
também conhecimento, porque permite o acesso ao que Adorno há pouco 
chamava de “paisagem histórica”. Portanto, para que essa paisagem 
histórica não se reduza à um relativismo das ações do sujeito, trazendo 
por rememoração os aspectos particulares da experiência, é preciso que 
ela alcance alguma objetividade da cultura. Objetividade da cultura que a 
obra acompanha por sua lógica própria, sua exigência. Acompanha, pelo 
seu gesto, a imanência da cultura. 
 Para explicar a questão do material – como uma espécie de 
substrato da expressão na arte – vínhamos tomando os trabalhos sobre 
literatura de Adorno como mote e, mais especificamente, aqueles sobre 
Proust e (agora) Kafka. Dizíamos como o estabelecimento de outros 
parâmetros de objetividade da experiência individual é uma 
transformação material significativa contida nos livros de Proust, 
considerando que a ciência (em grande parte, a psicológica) e a filosofia 
também estabelecem parâmetros para inteligir a experiência individual, 
um aspecto importante da modernidade. Pois bem, essa transformação 
material que “modifica” a posição do narrador no romance 
contemporâneo também é algo que acontece na obra de Kafka. Este 
último compartilha com Proust de um mesmo procedimento em relação 
ao material: a abolição da distância entre o leitor e o narrador, o 
rompimento da tranquilidade contemplativa. A “configuração sensível” 
que Kakfa estrutura em seus romances não desembocam em um 
simbolismo. O simbolismo de uma obra é, para Adorno, quando “[...] a 
totalidade dos momentos converge em um sentido” (ADORNO, 1998, p. 
240). Kafka não apresenta este simbolismo, a descrição é meticulosa, mas 
o conteúdo da expressão não tem tanta coesão: “As obras devem ser 
granuladas em seu conteúdo como relatórios de vigia” (ADORNO, 1998, 
p. 240). A ênfase na particularidade se sobressai. Literalidade e 
significado que coincidem no símbolo não coincidem na obra de Kafka, 
ele não esclarece o horizonte daquilo que descreve. Kafka se “alinha com 
o proscrito” e esse alinhamento não é expressão, mas repúdio a ela, pelo 
rompimento entre o literal e o significado. Cada frase clama pela 
interpretação e a rejeita ao mesmo tempo. A abolição da distância entre o 
leitor e o narrador torna rude o particular como que atestando sua 
existência, se limitando a fazer somente isso: “A violência com que Kafka 
reclama interpretação encurta a distância estética” (ADORNO, 1998, p. 
241). Não suscita um entendimento, mas um déjà vu: “de onde conheço 
isso?”. A “proximidade física agressiva” não deixa o leitor se identificar 
com as figuras do romance, a objetividade é algo que salta da obra. 
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 Adorno entende que a obra de Kafka configura aquilo que ele 
debatia sobre arte e intenção: a obra de arte tem certa independência da 
intenção criativa do autor; se a obra coincidisse com a filosofia que o autor 
“injeta” na obra, desembocaria em um curto-circuito onde o sentido da 
obra de arte cairia, prematuro. A obra de arte não teria o desdobramento 
histórico que vem de seu trabalho material. Adorno (1998, p. 242) diz: 
“Para se prevenir o curto-circuito causado pelo sentido prematuro já 
visado pela obra, a primeira regra é tomar tudo literalmente, sem recobrir 
a obra com conceitos impostos a partir de cima”. Esse é um traço do 
trabalho de Kafka que é preciso marcar, devido a sua importância e pela 
distinção em relação ao que é feito por Proust: a literalidade é um 
princípio de trato com o material que mostra que o conhecimento da arte 
é resistente à linguagem. 
 

[...] se não se quer pisar em falso, é preciso aceitar 
o que é dito no início de “O processo”: alguém deve 
ter caluniado Josef K., “pois uma manhã ele foi 
detido sem que tivesse feito mal algum”. Também 
não se pode deixar passar em branco que K., no 
início de “O castelo”, pergunta: “Em que vila eu 
me perdi? Isso aqui é um castelo?”, o que torna 
impossível que ele tenha sido chamado até lá [...] 
Às vezes as próprias palavras, sobretudo as 
metáforas, se libertam e ganham uma existência 
própria (ADORNO, 1998, p. 242). 

 
 O princípio da literalidade é o recurso encontrado por Kafka que 
não permite que o ambíguo se dilua no indiferente. A literalidade chega a 
atingir um estágio onírico – quando os sonhos nos livros de Kafka são 
como a realidade – que, ao transformar os “detalhes incomensuráveis e 
intransparentes” em algo onírico, retira a possibilidade do sonho a 
característica de abrigar o pré-lógico. Os sonhos não são mais o espaço 
do pré-lógico, mas da própria literalidade. A naturalidade do monstruoso, 
sua concretude, é o que produz o choque. Percebe-se o valor do que é 
literal, como o gesto. É o valor de algo que é limítrofe e residual: “Os 
gestos servem muitas vezes como contraponto para as palavras: o pré-
linguístico, que escapa a toda intencionalidade, serve à ambiguidade, que 
como uma doença devora todos os significados [...]. Tais gestos68 são os 
vestígios de experiências que foram encobertas pelos significados” 

                                                           
68 Suprimimos da citação as descrições das partes dos livros de Kafka onde 
aparecem gestos descritos. 
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(ADORNO, 1998, p. 244). Até aqui seria o mesmo que é encontrado em 
Proust, a revelação das determinantes da experiência subjetiva 
aparecendo no material artístico e na sua reconfiguração na obra. Mas 
Kafka não para aí, nem Adorno:  
 

É o mais novo estado de uma língua que enche a 
boca dos que falam, é a segunda confusão 
babilônica, à qual a dicção sóbria de Kafka resiste, 
forçando-o a reverter a relação histórica entre 
conceito e gesto. O gesto é o “assim é”. A 
linguagem, cuja configuração deveria ser a 
verdade, torna-se inverdade quando distorcida 
(ADORNO, 1998, p. 244).  

 
 Kafka não tem o problema do relativismo que se limita em 
revelar a arbitrariedade do sujeito, relativismo que sugere uma 
maleabilidade do material. O gesto, que faz parte da transformação 
material em Kafka, não tem substância em si. Por isso o gesto em Kafka 
também representa a recusa quanto ao seu logro em uma nova estrutura. 
O erro: “Às vezes, as experiências sedimentadas nos gestos seguirão a 
interpretação que deveria reconhecer na sua mimese um universal 
reprimido pela consciência humana” (ADORNO, 1998, p. 244). Mas em 
Kafka não há uma ontologia; se o leitor acaba considerando o gesto 
descrito como dotado de substância universal, recai em um psicologismo. 
É o que aconteceria se o gesto fosse restituído da correspondência entre a 
experiência individual e o “universal reprimido”: “Estas experiências não 
seriam nada mais do que projeções ocasionais e psicológicas” 
(ADORNO, 1998, p. 245). Não há substância psicológica no gesto. 
Mesmo na psicanálise, “[...] a personalidade se transforma de entidade 
substancial em princípio organizatório de impulsos somáticos” 
(ADORNO, 1998, p. 246). A vigência da alma é cancelada tanto em Freud 
quanto em Kafka, diz Adorno. E Kafka radicaliza aquilo que foi 
encontrado pela psicanálise, porque aprecia o desmascaramento da 
cultura e do indivíduo burguês. Por ser cético em relação ao Ego, recorre 
à literalidade – daí a falsidade da linguagem: “Como se conduzisse uma 
experiência, Kafka estuda o que aconteceria se os estudos da psicanálise 
não fossem corretos apenas metafórica e mentalmente, mas também 
fisicamente” (ADORNO, 1998, p. 146). Por isso faz parte do seu material 
literário, se consideramos a experiência de conhecimento proporcionada 
em relação à certa condição do indivíduo na modernidade, o gesto como 
algo impenetrável. 
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 Kafka termina com a “demolição” do subjetivismo através de seu 
trabalho material e só assim pode mostrar o caráter objetivo da cultura. A 
verdade da cultura aparece em seu caráter insistente à experiência 
individual. Por isso a literalidade, o gesto, vem aparecer como um traço 
universal apenas como déjà vu, um déjà vu de todos. A narrativa de Kafka 
mostra o indivíduo, munido apenas das categorias humanas, atingir a 
crueza da cultura: “A postura relaxada, quando é tensionada até o 
dilaceramento, obtém imediatamente e sem intencionalidade, enquanto 
‘corpo espiritual’, o que antes era metáfora, significado e espírito” 
(ADORNO, 1998, p. 247). Kafka estabelece outros parâmetros de 
objetividade para a experiência individual, isso fica mais claro na 
comparação que Adorno faz entre ele e Freud: 
 

De acordo com Freud, a psicanálise dirige sua 
atenção aos “refugos do mundo das aparências”: os 
elementos psíquicos, atos falhos, sonhos e 
sintomas neuróticos. Kafka peca contra uma 
tradicional regra do jogo ao produzir arte 
exclusivamente a partir do que é recusado pela 
realidade. A imagem da sociedade vindoura não é 
esboçada imediatamente – pois Kafka, assim como 
toda grande arte, se comporta asceticamente diante 
do futuro –, mas montada a partir do entulho que o 
novo, em processo de formação, elimina do 
presente que se torna passado. Em vez de curar a 
neurose, ele procura nela mesma a força que cura, 
a força do conhecimento: os estigmas com que a 
sociedade marca o indivíduo são interpretados 
como indícios da inverdade social, são lidos como 
o negativo da verdade [...] Nesse processo de 
demolição – e nunca este conceito foi tão popular 
como no ano da morte de Kafka –, ele não se detém, 
como a psicologia, diante do sujeito, mas alcança 
a matéria em estado bruto, o mero ente que emerge 
na esfera subjetiva através do colapso total de uma 
consciência alienada, que renuncia a qualquer auto-
afirmação (ADORNO, 1998, p. 247, grifo nosso). 

 
 Daí a mortificação da obra de arte (do belo, como dissemos 
antes), que significa uma certa indisponibilidade do material 
transformado pelo artista, indisponibilidade do que resulta em obra. 
Kafka perpetua os gestos, mas também os congela em instantes. Como no 
surrealismo, busca a produção do choque. Como na fotografia, que 
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paralisa uma paisagem para sempre, os gestos que aparecem nas obras de 
Kafka respondem a demanda do “sempre o mesmo” da sociedade. É outro 
traço que mostra a dificuldade da individuação na modernidade. Adorno 
cita, como exemplo, o mal-estar do reconhecimento da semelhança com 
um parente longínquo: “A gênese social do indivíduo revela-se no final 
como o poder que o aniquila” (ADORNO, 1998, p. 249). A individuação 
que materializa a obra de arte evita ao máximo ser imitada. Se não pode 
erigir a palavra em uma nova gramática, a arte pelo menos guarda aquilo 
que é particular. O congelamento age contra a loucura que avança. A obra 
que abalou a individuação não pode fazer outra coisa senão recusar a 
relação harmônica entre totalidade e particularidade. Mas em Kafka 
também há um risco: a imitação sem restrições dessa objetividade da 
cultura – uma espécie de natureza mortificada – incorreria também na 
apologia do mundo. A repetição da “má infinitude do representado”, essa 
recorrência do “sempre o mesmo”, o monstruoso, se faz também às custas 
do vivo. Kafka não é exemplar, o seu “assim é” é desconsolado – então o 
erro e o risco é tomá-lo como exemplar, perpetuar seus modos de domínio 
material; o que quer dizer que a configuração que dá ao material não tem 
um “dever ser”, é não estruturante. Adorno releva mais uma vez, abrindo 
a possibilidade de identificar a possibilidade de vivacidade: a violência 
das imagens que Kafka evoca acaba rompendo com a crueza do 
monstruoso. A realidade crua e literal acaba abrindo a possibilidade de 
experiência porque estabelece esse panorama naturalizado como 
insuportável, portanto, o extrapola. Se Proust disponibiliza um 
“instrumento ótico” que comprova a possibilidade de rememoração do 
humano na modernidade, Kafka oferece prova da desumanização, de que 
os homens não são eles mesmos, são coisas. Kafka contribui com a 
questão do material porque mostra que o natural, o real, não podem mais 
ser tomados como substrato da expressão. Para Adorno, pelo momento 
histórico, o material é o já reinterpretado, o transformado que pela sua 
irredutibilidade pode mostrar ao que o (natural) homem está reduzido. O 
material kafkiano, seus parâmetros para a experiência individual, se 
isolados, combinariam com a explicação psicológica da realidade. Daí a 
forma na arte, que é o que dá “coerência” aos momentos individuais. 
 Apesar de partir do contexto artístico do expressionismo, Kafka 
nega o gesto linguístico. Significa dizer que Kafka parte da mesma 
individuação que o expressionismo acredita ser já o verdadeiro da 
experiência como o modo de dizer a predominância da coisificação do 
mundo. Se a experiência individual aparece como resistência à reificação 
no contexto cultural e artístico de onde parte, Kafka a toma justamente 
como expressão da reificação. Utiliza como recurso o princípio hermético 
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e retrata a subjetividade como completamente alienada. O escrutínio com 
que espreme os detalhes dotam de coerência e crueldade os seus relatos, 
mais real que a realidade. Tempo e espaço não pertencem à vivência 
individual: a alienação prevista no espaço-tempo absolutamente subjetivo 
não deixa espaço para mais nada. O contínuo do tempo-espaço empírico 
é perturbado por pequenos atos de sabotagem que se transformam em 
enigmas. A ideia de uma subjetividade autárquica estabelece uma 
atmosfera de incerteza nos cenários desoladores de Kafka e, de quebra, 
reforça a “monotonia da recepção neurótica”. A interioridade é negada 
aos personagens e o sujeito fechado em si mesmo não consegue tocar o 
que não é como ele mesmo; a subjetividade é o mito, porque não existe o 
sujeito fechado em si. Ao representá-lo e concretizá-lo em sua narrativa, 
Kafka dota-o de sua característica épica, a vontade de romper o 
desumano. A subjetividade absoluta é desprovida de sujeito, só existe na 
alienação. O homem fechado ao que lhe é externo vira resíduo do mundo. 
Adorno usa passagens de Kafka sobre a despersonalização da sexualidade 
para mostrar como isso é um traço que ilustra que o fechamento da 
subjetividade em si se aproxima, com evidência, de uma objetividade. 
Trata-se de uma interioridade desprovida de objetos e aí Kafka se 
diferencia do expressionismo, apela ao elemento visual. Qualquer palavra 
se tornaria então uma dificuldade, porque “[...] transcende a imediatidade 
absoluta daquilo que deve ser evocado” (ADORNO, 1998, p. 261). Ele 
resolve com a descrição de imagens enigmáticas, uma transformação 
material, daí os gestos para garantir a opacidade da imagem, essa 
“imediatidade absoluta”. Só o visível pode ser narrado desde que como 
imagem, com o que ganha um ar de estranheza, de enigma. Esse sujeito 
voltado sobre si mesmo, sem liberdade, não existe de fato. Uma 
interioridade desprovida de objetos seria um espaço onde se produz aquilo 
que dá vazão à lei da repetição intemporal; é o recurso material que expõe 
o caráter fragmentário da experiência. Com a expressão de um “assim é” 
onde as coisas são assim e o sujeito aparece como quase nulo, Kafka 
retrata um sujeito como que à deriva que vai em um barco sozinho cheio 
de objetos. Semelhante ao que foi antigamente a luta dos iluministas 
contra a autoridade da igreja, quando a racionalidade ocidental 
secularizada ainda não era tida como o modo mais legítimo de 
conhecimento – semelhança que Adorno atribui ao fato de o iluminismo 
retroceder em mitologia (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). Através da 
reificação do sujeito exigida pelo mundo de antemão, Kafka procura 
sobrepujar a reificação. Quando a criação predomina sobre a vida, ressalta 
a vida como inutilidade plena. De novo: para Adorno, não é possível 
reconverter o corpo morto em corpo vivo. 
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 O material aparece, portanto, como: 1) o ambíguo que oscila 
entre a natureza e a cultura, como potência de linguagem; 2) caso seja 
observada também a possibilidade de reificação e o risco de reprodução 
sem crítica do status material ou, entre outro caso, o risco de sua 
desqualificação total quando é tomado como um natural; 3) como o resto 
que aparece da desconstrução das estruturas subjetivas, que só assim, pelo 
desdobramento, pode apresentar uma objetividade histórica. Nesse 
sentido, a transformação material é operação que: tem contexto, que 
esconde o domínio material; tem materialidade, porque revela o domínio 
na noção de realidade; e tem forma, tem a sugestão de outros usos, tem o 
mais. A transformação material é a “operação linguística” que retém em 
si o material, a ordem objetiva vigente, mas o faz de forma enigmática e 
aguarda o desdobramento histórico que lhe compete. Daí a noção de obra 
de arte como campo de forças, conforme apontamos anteriormente.  
 Quando Adorno fala dos pintores impressionistas franceses, fica 
claro como a relação entre conhecimento e sensibilidade na arte depende 
da transformação do material. Os objetos que escolhem sinalizam que a 
mudança que efetuam quanto ao material refere-se à inclusão do que 
causa estranheza em uma paisagem natural (como uma ponte de ferrovia 
sobre um rio). Refere-se à absorção dos shocks que causam essas 
construções modernas, que se tornaram independentes do corpo e do olho 
humano, da sensibilidade visual. Pela escolha dos objetos fica claro como 
o procedimento material é “[...] la disolución del mundo de los objetos en 
sus correlatos perceptivos, el intento de llevar el mundo al sujeto” 
(ADORNO, 2008, p. 281). O que se torna esquisito à experiência teria 
que ser experimentado pelo vivo; ocorre aí a materialização de um olhar 
que não existe. Aqui talvez aquela ideia do corporal como ambíguo, de 
algo que oscila em “potência de linguagem” que, enquanto área, a 
Educação Física gostaria de pegar. No entanto, queremos ressaltar como 
crítica importante, para Adorno, isso também é um limite. Ele critica 
diretamente isso que na arte moderna é entendido como construção, um 
certo subjetivismo que resgata o que é estorvo para a experiência, para o 
vivo: “[...] la fascinación de Sisley por la nieve significa que a lo muerto 
de la naturaleza, a la cubierta invernal, se le arranca su vida óptica, igual 
que a las cosas de hierro que ya no hacen falta y que los ojos de Sisley 
rechazan como una irrupción demasiado ruda del mundo de las cosas en 
su continuo cromático” (ADORNO, 2008, p. 282).69 O que Adorno critica 
no impressionismo é a transformação do que na modernidade é “estorvo” 

                                                           
69 Alfred Sisley foi um pintor francês que em algumas de suas pinturas tematizou 
paisagens com neve. 
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objetivo à experiência em elemento formal, o que significa que a 
transformação do material se torna disponível, por isso ele evoca o 
princípio de construção da arte moderna. É um problema transformar a 
desconstrução do olhar numa construção do olhar. Adorno destaca que 
a inovação quanto ao material tem uma característica conservadora, 
transforma o material em algo “puramente pictórico”. O material, que é 
essa relação com a realidade – essa perturbação da experiência visual em 
uma cidade grande, por exemplo –, não pode ser tomado só como um jogo 
de luzes. O impressionismo sugere uma objetividade da visão e reforça o 
sujeito que vê:  
 

Todo el mundo sabe que el impresionismo 
descompuso los objetos e manchas de color, luz 
atmosfera, y que de este modo subjetivizó la 
imagen del mundo. Pero a medida que los objetos 
dejan de dominar al cuadro tal como son, en su 
contingencia, se vuelven más libres para 
construcción: lo pintado se puede organizar desde 
el instante en que nada exterior manda sobre ello 
(ADORNO, 2008, p. 283).  

 
 A ruptura com a heteronomia é uma questão importante para o 
material. O problema é quando a arte estabelece um padrão subjetivo que 
permite retomar a objetividade; é preciso negar o objeto. Trata-se do 
mesmo que aquela única restrição que Adorno faz à Proust, da liberdade 
subjetiva na experiência. A transformação material não pode significar a 
perda de tensão: “Los shocks de la combinación cromática [...] expresan 
el shock que a mediados del siglo XIX causaron los rostros de las cocottes 
que eran las modelos de Manet: que la belleza puede existir en la unidad 
paradójica de lo no destruido y lo destructivo” (ADORNO, 2008, p. 283). 
Além da polissemia do material, para haver conhecimento através da arte 
é preciso que o material seja retomado na lei formal de cada obra, porque 
trata-se de tensionar os modos subjetivos. 
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3.2. A ESTÉTICA DA FORMA 
 
 A estética, enquanto disciplina filosófica, pela sua relação com a 
arte, guarda em sua história uma trajetória conceitual importante para a 
questão mais geral que aqui tratamos. Por um lado, o conceito de forma 
que embasa nossa reflexão neste momento não é intrínseco ao 
pensamento de Adorno, senão que se trata muito mais de um passo 
significativo da história da arte moderna. Por outro lado, TE é a última 
grande tentativa de dar uma resposta filosófica completa ao problema da 
arte. Dito de outro modo, tentativa de fornecer para arte uma teoria, o que 
quer dizer, em grande medida, que é o último esforço filosófico de grande 
envergadura que tenta pensar os grandes problemas das estéticas clássicas 
e das estéticas de Kant e Hegel. É justamente o trabalho conceitual o que 
nos interessa, porque ele traduz os problemas filosóficos mais do que as 
soluções práticas. Entendemos que é mais importante, neste caso, seguir 
a discussão filosófica para caminhos ainda inexplorados na equação entre 
conhecimento e sensibilidade. 
 No capítulo anterior vimos como a inflexão de Hegel sobre o 
conceito do belo artístico expõe o formalismo já no conceito de belo em 
Kant. Mais do que isso, Hegel desnuda o caráter espiritual da arte. A 
constatação do formalismo do belo iria, por sua vez, basear as mudanças 
na arte e, em grande medida, servir de arcabouço teórico para a arte 
moderna. Hegel entendia que o belo, como aparência sensível da Ideia, 
era já uma apologia da imediatidade como algo já significativo. Onde 
Hegel reconhece o espírito como um ente-em-si e para-si, Adorno entende 
que o momento do espírito na obra não é um ente, mas algo que está em 
devir, que se constitui com o progresso da consciência. A ideia é que o 
espírito, nas artes, se reduz a seguir as obras na imanência das mesmas, 
libertando a “linguagem” destas. Assumir a separação com o sensível e a 
necessidade de diálogo com ele, tornando a espiritualização um a priori 
da arte, significa ratificar a divisão e, em segunda medida, renunciar à 
espiritualização. Entre Kant e Hegel fica justamente o ponto de inflexão 
tomado por Adorno que estamos chamando de “Estética da Forma”, mas 
que, enquanto alcunha, pode enganar quanto ao que estamos querendo 
expressar. Em TE, Adorno discorre sobre a dialética do espírito na arte, 
que é o ponto nevrálgico da relação entre conhecimento e sensibilidade, 
porque a arte equaciona essa relação de uma maneira e a estética filosófica 
de outra. No entanto, há interferência de um campo ao outro. Por isso essa 
argumentação nos interessa, porque trata filosoficamente da relação entre 
conhecimento e sensibilidade. Com Hegel e contra Kant, e com Kant e 
contra Hegel, qual é a posição de Adorno? O idealismo filosófico marcou 
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antes que qualquer um o momento espiritual na arte, o que significa dizer 
que ligou a objetividade ao espírito. No idealismo, assim como na 
tradição filosófica, o elemento sensual era idêntico ao contingente, que 
deveria ser submetido ao espírito. Há aí, para Adorno – justamente na 
crítica de Hegel à Kant –, um progresso da estética e da arte, mas um 
progresso problemático. Pelo seguinte: se, para Hegel, o espírito é o ente 
em-si e para-si, a arte toma o espírito como sua substância e não como 
algo pairando por cima dela. Isso é, segundo Adorno, a própria definição 
do belo como aparição sensível da Ideia, tema do nosso primeiro capítulo. 
Mas é preciso acurácia: esse é o salto que se dá de Hegel para a arte. O 
salto dado pela arte não estava previsto na estética, no idealismo: “[O 
idealismo filosófico] comportava-se como defensor daquele elemento 
sensível, que era eliminado pela espiritualização” (ADORNO, 2013, p. 
143). Adorno assevera ainda sobre essa doutrina do belo: “[...] era 
afirmativa enquanto apologia da imediatidade considerada como algo de 
plenamente significativo” (ADORNO, 2013, p. 143). No extremo, a 
espiritualização da arte, sua autonomização frente ao mundo social,70 

                                                           
70 A questão da autonomia da arte na TE de Adorno deve se reconstituída também 
por uma dialética. O problema da autonomia se refere especificamente ao fato de 
a noção de liberdade que serve de base à esse movimento é burguesa. A 
autonomia da arte se torna, portanto, função; a arte conquista um lugar junto à 
estrutura social. A crítica de Adorno se refere, portanto, à integração da arte no 
mundo administrado. Segundo o autor, nunca antes uma sociedade conseguiu 
integrar tanto a arte quanto a sociedade burguesa. Rompe-se a distância da arte 
em relação a sociedade (sublimação), por um nominalismo crescente: “A pressão 
do nominalismo ascendente impeliu cada vez mais para o exterior o sempre 
presente carácter social latente da arte” (ADORNO, 2013, p. 339). Esse sentido 
da autonomização, enquanto participação quase que direta no mundo que sabota 
a importância da autonomia da arte. Se a arte é produto direto do trabalho social 
ela perde seu aspecto antagônico. A arte não é social simplesmente porque retira 
seu conteúdo temático da sociedade, mas porque ocupa uma posição antagonista 
em relação à sociedade, daí sua autonomia (não como princípio, mas como 
desdobramento). Ao cristalizar-se como coisa em si, recusa a lógica do mundo 
onde tudo deve servir para outra coisa. A arte é autônoma quando, pela sua 
simples existência se destaca do que simplesmente existe de forma coerente no 
mundo. A recusa da sociedade se equivale à “sublimação pela lei da forma” 
(ADORNO, 2013, p. 340). Mas aqui mesmo se esconde o risco que nos leva de 
volta ao início deste argumento: “na sua distância, deixa igualmente intacta a 
sociedade de que tem horror” (ADORNO, 2013, p. 340). A tensão é o que 
mantém a possibilidade da autonomia; é o que Menke (1997) chama de soberania 
estética: “A arte só se mantém em vida através de sua força de resistência; se não 
se reifica, torna-se mercadoria. O seu contributo à sociedade não é comunicação 
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acaba custando caro: a arte elimina o princípio figurativo e começa a 
tomar como expressivos os elementos, como cores e sons. Alguns 
movimentos artísticos da arte moderna – assim ele entende haver um 
limite para o dodecafonismo na música e para o impressionismo na 
pintura, por exemplo – tomam o “material natural” como expressivos e 
esquecem do contexto onde essa expressão ocorre. Resultado: a arte 
assume uma espécie de arbitrário constitutivo em posição frente ao 
contigente; um caráter de autodestruição da espiritualização que já estava 
previsto na metafísica: o problema é que a objetividade seja inserida em 
um contexto de identidade absoluta e seja hipostasiada. Como exemplo, 
Adorno cita o fisicalismo na música que reduz a espiritualização nesta 
arte à literalidade dos elementos musicais. 
 Por outro lado, voltando à Kant – o que é preciso para não 
transformar a estética em sistema de leitura do sensível, integrando o 
mesmo de volta ao espírito –, a sua “[...] ambiguidade [...] do sentimento 
de necessidade e do seu caráter simultaneamente não-dado, não 
manifesto” (ADORNO, 2013, p. 144) é mais fiel à experiência estética 
porque permite ver que nem todo ente é espírito, e a arte, por sua vez, se 
estabelece como ente que “se torna algo de espiritual”, ou seja, marca o 
sensível como um devir. A arte teria, portanto, um momento idealista 
imanente, “a mediação objectiva de toda a arte através do espírito” 
(ADORNO, 2013, p. 145), que só se mantém quando se conserva a 
especificidade sensível e não se resolve em sistema. Adorno é bem claro 
quanto à sua posição: “O momento do espírito não é, em qualquer obra, 
um ente. Em cada uma é algo que estar em devir, que se constitui” 
(ADORNO, 2013, p. 145). O que tem de espiritual nas obras pode vir a 
tomar parte no progresso da consciência. Retomando nosso último 
capítulo e a questão da espiritualização, de Kant Adorno mantém o 
sublime e o belo natural. Quanto ao aspecto da espiritualização da arte, se 
toda obra tem como destino se converter em forma ou, dito de outra 
maneira, a forma é o final do processo da relação entre sensível e 
conhecimento, ou, ainda, se a arte toma a forma como telos, ela vira 
“cúmplice da tendência de liquidar a separação da arte do seu outro” 
(ADORNO, 2013, p. 146). Em lugar disso, uma tensão deveria ser 
mantida. Se a arte se torna totalmente indiferente ao gozo – que é quando 
perde um pouco da diretividade do espírito – e fogem totalmente da 
puerilidade, ela perde o fluxo do objeto. Com Kant: é preciso saber 

                                                           
com ela, mas algo de muito mediatizado, uma resistência, em que a evolução 
social se reproduz em virtude do desenvolvimento intra-estético, sem ser a sua 
imitação” (ADORNO, 2013, p. 341).   
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conservar a diferenciação entre o momento sensual e o espiritual. O gozo 
continua sendo a ponte da arte para o contemplador, a promessa da 
reconciliação necessária para a arte conseguir manter a tensão em relação 
ao sensível. Nesse sentido, o progresso atingido pela espiritualização da 
arte deveria ser redimensionado, afinal a espiritualização não é linear: 
“Mede-se pela maneira como a arte é capaz de integrar na sua linguagem 
formal o que a sociedade burguesa vota ao ostracismo e de revelar assim, 
no interior do estigmatizado, essa natureza cuja opressão é o mal 
verdadeiro” (ADORNO, 2013, p. 147). 
 Nesse sentido, a arte em espiritualização crescente colide com 
um dogma da estética burguesa, o caráter intuitivo. Há muito que a arte 
espiritualizada exige o acompanhamento da mediação intelectual 
efetuada na estrutura da obra, que restringe o imediato sensível. Isso é a 
resposta que a arte moderna dá para a questão. A posição de Adorno é 
restritiva em relação a isso: uma vez que a arte ignore seu caráter intuitivo 
completamente, ela se descaracterizaria. Se, por um lado, a arte está certa, 
uma vez que o caráter intuitivo reificaria a intuição em cópia do mundo 
endurecido (a intuição combina muito bem como o sempre idêntico) – ela 
não é a mediação por via do universal que evocaria a ideia de tipos, não 
pode ser tomada como tipificação de unidade entre universal e particular 
–, por outro, está errada quando nega a intuição e todos os momentos 
miméticos. Vejamos como uma contradição inerente é o que se mantém. 
Essa contradição é o que traz motivos teóricos que sustentam todo nosso 
esforço intelectual nesse terceiro capítulo da tese. Tal contradição se 
resume no movimento, feito pela arte, da sensibilidade já enformada para 
a formação a partir do sensível. O que a arte nova faz, para Adorno? Usa 
a função simbólica, porque os símbolos nada mais simbolizam. Nesse 
sentido, esgarça a relação simbólica com a não-correspondência; isso é o 
que acontece com a dissonância na música, por exemplo. Diz Adorno 
(2013, p. 151) que “[...] as cifras e os caracteres da modernidade são 
signos que se tornaram absolutos, esquecidos de si mesmos”. Nesse 
sentido, se a arte se torna intuitiva ela reforça a mediação que tem a 
direção do universal para o particular: a arte se igualaria, portanto, à 
empiria. Mas é justamente aí que faz um desvio: tem uma espécie de 
“refratividade constitutiva”. Opõe-se à dominação da percepção, mas só 
pela dominação pode fazê-lo. A arte vai à dimensão conceitual, “[...] todas 
estão impregnadas de elemento conceitual” (ADORNO, 2013, p.151). O 
momento mimético na arte só sobrevive pela sua antítese, pela sua 
disposição racional sobre o que lhe é heterogêneo. A arte protesta quanto 
à separação entre conceito e intuição. Transformar os elementos litigantes 
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da obra em elementos de identidade é o que a aporia da intuição esconde. 
Nesse sentido, 
 

Quanto mais a obra surgir no seu elemento intuitivo 
tanto mais o seu espírito, enquanto ideia, será 
reificado e se transformará em algo de imutável por 
detrás da aparição. O que no momento espiritual é 
subtraído à estrutura do fenômeno é, em seguida, 
hipostasiado como sua ideia (ADORNO, 2013, p. 
153). 

 
 A intenção se transforma em conteúdo. Nesta configuração da 
estética burguesa, a aparição deveria ser intuitiva e o conteúdo puramente 
conceitual, puro filisteísmo. Sem ambivalência, como tempo para 
trabalhar e tempo para relaxar, a tensão é transformada em repouso. Nesse 
sentido, a arte pode aspirar um posicionamento teoricamente coerente na 
cisão entre espírito e sensibilidade: entre o caráter intuitivo e o caráter 
conceitual, o caráter de coisa. O que acontece é que, por exemplo, “[...] 
os poemas não precisam de realização mediante à representação sensível” 
(ADORNO, 2013, p. 154) – nenhuma espécie de intuição sensível 
corresponde ao que os poemas afirmam –, “são concretos na linguagem”. 
A arte tem, portanto, o momento não-sensível: a música trabalha, por 
exemplo, com a lembrança e a expectativa, que tem, na sua estrutura, 
definições categoriais. A arte opõe-se ao contingente, ao dado sensível, a 
sua logicidade. A separação entre intuição e conceitual é um traço, em 
primeiro lugar, da sociedade, que aparta racionalidade e sensibilidade e 
preenche ideologicamente a readequação dessa separação. Cabe à arte, no 
caso de TE, se opor a essa separação, não aceitar a polarização. A arte se 
lançaria contra a mentira de ser antagônica à racionalidade, ser elemento 
petrificado no particular. Voltamos então onde estávamos: quanto mais a 
obra é sem falhas e intuitiva, mais se reifica seu elemento espiritual – a 
forma, propriamente –, aquilo separado da aparição, “para lá da formação 
do que aparece” (ADORNO, 2013, p. 155). Quanto mais a arte é coerente 
em sua aparição, mais fortalece o culto da intuição, que faz uso do 
filisteísmo do “corpo que permanece no sofá enquanto a alma se eleva” 
(ADORNO, 2013, p. 155); a aparição é o relaxamento fácil, reprodução 
da força de trabalho. Assim, se torna premente que para fazer aparecer a 
relação entre racional e sensível é preciso fazer primeiro falhar a 
reconhecida relação semântica entre os dois. Nem inteiramente intuição e 
nem inteiramente conceito, a obra de arte é coisa. Se a arte fosse intuitiva, 
seria um efeito subalterno, um efeito sem causa. Para se objetivar, a obra 
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se fixa em si mesma como uma síntese com a aparência de coisa. Por se 
fixar como coisa no tempo e no espaço, como “[...] coisas em si mesmas, 
objetivadas em virtude de sua própria lei formal” (ADORNO, 2013, p. 
157), ao participar da reificação, a obra revela os esquemas, “[...] os 
modelos objetivados, quase sempre convencionais”. A coisificação na 
arte é inapelável, porque há uma “cumplicidade do carácter social 
artístico com o carácter coisal social”. Só transformando-se em um “em 
si”, escamoteando o que é, em verdade, processo, que a arte consegue não 
se reduzir à reificação social. Daí a importância que atribuímos ao 
conceito de forma. Faz-se necessário, portanto: 1) mostrar 
conceitualmente porque o sensível é já mediado; 2) mostrar como é 
possível romper com isso, e a importância da lei formal. 
 

*** 
 

 Para tomar o conceito de forma como ponto focal (e não como 
solução, não é demais ressaltar), e pensar outras possibilidades de 
compreender o problema da relação conhecimento e sensibilidade, é 
preciso compreender que esse conceito desponta num campo social e no 
arcabouço teórico que lhe corresponde, a Estética. Nesse sentido, o que 
nos interessa é justamente o trabalho conceitual que tem como proceder 
característicos os modos filosóficos de fazer teoria. Dito de outra forma, 
o que almejamos mostrar são os argumentos que tensionam a questão. 
 
3.2.1. NA ARTE, A MORTE DO BELO É REEQUACIONADA 
COMO CRISE DA APARÊNCIA 
 
 Adorno vai da arte à filosofia em TE, como em (todas) outras de 
suas obras. Na organização do livro, o que fica no meio termo do 
movimento dialético quanto ao tema da pré-formação no diálogo com o 
sensível são sempre Hegel e Kant. Ele começa tratando da questão na arte, 
principalmente na arte moderna, passa pelos dois filósofos e desemboca 
na questão própria de sua filosofia, a dicotomia sujeito-objeto. Onde está, 
portanto, o caráter premente da pré-formação da sensibilidade que fez a 
arte se aproximar de uma estética da forma no séc. XX? 
 A morte do Belo, como caracterizamos no segundo capítulo, é 
reequacionada na arte em uma tal crise da aparência. Adorno identifica 
uma espécie de “rebelião contra a aparência”, uma das facetas do processo 
de autoconscientização da arte moderna quanto ao seu papel social. O 
percebido pela instituição é que não é possível não tomar parte no 
processo de reificação. Do que se trata a relação do fazer artístico com o 
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trabalho social? O processo de construção da obra, que estabelece um 
“fixado”, é o processo que busca a objetivação da obra; é condição de sua 
autonomia, mas também petrifica a arte, que, com a aproximação de uma 
organização total, vem tomar parte no processo social. Daí que o “[...] não 
fixado na arte está, quase sempre na aparência, mais perto do impulso 
mimético [...] abaixo do fixado, resquício de uma práxis ultrapassada, 
muitas vezes regressiva” (ADORNO, 2013, p. 157). A recusa da produção 
da aparência é a recusa da produção do ilusório pela arte. Por um lado, se 
é a centralidade do conceito de harmonia que desemboca nessa rebelião 
contra a aparência, porque a aparência funda a harmonia que é falsa em 
relação à sociedade (ou seja, é produção da visão do “todo” que está em 
questão71), a busca pela organização total da obra acaba a aproximando 
do amorfo. A determinação total da obra de arte em cada pormenor, sua 
aspiração a ser integral, sua organização rigorosa, impelem-na à 
desintegração no amorfo. Então, por um lado, o que é volátil, o que é 
aparência, se dissolve e a arte não consegue se objetivar em si mesma; por 
outro lado, a verdade da obra de arte depende diretamente de, se no 
processo de objetivação, ela consegue absorver o contingente, o não-
idêntico. É justamente esse elemento que é o que faz permanecer a 
aparência na obra, o seu caráter aparente que outrora foi chamado de belo: 
“algo de ilusório penetra no seu próprio rigor lógico” (ADORNO, 2013, 
p. 159). O que causara a crise da aparência na arte fora o nominalismo 
estético, justamente a tentativa de dominar nominalmente todos os 
aspectos do sensível pormenorizados em elementos artísticos. A 
aparência da obra de arte não pode coincidir com a essência filosófica. O 
que significa que, também na arte, não pode haver a expectativa de 
coincidência entre a representação e o real; isso faz parte da crise da 
aparência. Esse problema que estamos tratando neste capítulo tem muita 
correspondência com Hamlet, como reconhece Adorno em TE, ao dizer 
que a questão da arte com a produção da aparência é “Hamlet de fato” 
(ADORNO, 2013, p. 159). A última cena antes da encenação que 
pretende fazer com o intuito de desvelar que seu tio fora o verdadeiro 
assassino de seu pai, o rei deposto, é quando Hamlet expõe o dilema do 
“Ser ou não ser, eis a questão” para a sua amada Ofélia. Hamlet tenta 
explicar o dilema: “Que é mais nobre para a alma: sofrer os dardos e setas 
de um destino cruel, ou pegar em armas contra um mar de calamidades 
para pôr-lhes fim, resistindo?” (SHAKESPEARE, 2002, p. 56). A arte 
moderna só poderia dizer algo sobre o estado de coisas atual pela forma, 

                                                           
71 “O elemento ilusório das obras de arte concentrou-se na pretensão de serem um 
todo” (ADORNO, 2013, p. 159). 
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participando da reificação. Mas, como fazê-lo sem tomar para si o lugar 
da metafísica? Que resposta podemos dar para esse dilema se queremos 
olhar para o corporal a fim de retirar outras relações possíveis de 
conhecimento e sensibilidade?  
 No séc. XIX, a aparência era fantasmagórica na obra de arte pois 
“[...] as obras de arte apagavam os vestígios da sua produção” 
(ADORNO, 2013, p. 160). Adorno entende que naquela época o espírito 
da arte tinha como característica o positivismo e também a vergonha de 
deixar escapar que o imediato, o aparente, era, na verdade, mediatizado. 
O problema é o reforço da “ilusão do em-si das obras”. A ilusão do 
aspecto fantasmagórico, de um em-si sem falhas, vai diretamente contra 
a noção da obra de arte como algo fabricado pelos homens, mesclado com 
o mundo das coisas. Trata-se de uma questão cara à arte moderna. O 
problema é sempre o mesmo: cair na completa coisalidade, e esquecer 
todo caráter aurático da obra de arte. Recai num fisicalismo quanto ao 
material e perde aquilo que caracteriza a arte: “Pois, tudo o que as obras 
em si contêm de forma e material, de espírito e de assunto, emigrou da 
realidade para as obras de arte e nelas se despoja da sua realidade” 
(ADORNO, 2013, p. 162). Essa cópia da realidade em produção da 
aparência não é possível de eludir uma vez que a arte tem como ofício 
essa referência primeira à realidade, Realität, que é o empírico. A 
diferença da obra de arte para a empiria é a própria produção da aparência 
que se dá ancorada na própria empiria (Realität). Isso é bem claro para o 
filósofo alemão: “Se as obras de arte, em virtude de seu próprio conceito, 
quisessem absolutamente reprimir esta referência, eliminariam seu 
próprio pressuposto” (ADORNO, 2013, p. 162, grifo nosso). A arte é 
complexa: deve se adaptar à reificação para protestar contra a mesma, e a 
aparência, que antes era como que o rosto conciliador desse estado de 
coisas, é ainda a única face possível para esse protesto. Nesse sentido, 
duas coisas é preciso destacar quanto à resposta dada pela arte moderna, 
com o conceito de forma, à crise da aparência: a) por um lado, há um risco 
imanente, de recair numa coisalidade ressaltando a produção de coisas 
num mundo de coisas e, portanto, perdendo o relevo de, ao participar e 
fazer referencia à empiria, produzir um “mais”, a aparência que carrega a 
promessa de um além do status quo; b) por outro lado, o aspecto formal 
das obras modernas, porque justamente as eleva a um status de autonomia 
– de subjetivação (como goza o conhecimento discursivo) que se resume 
à mimese da obra, que significa se tornar semelhante a si mesma, ser 
análoga ao seu ideal objetivo (relação sujeito-objeto tornada objeto), e 
não ao ideal do artista, do sujeito criador –, revela a fragilidade do 
momento formal, denuncia seu caráter aparente: “As obras de arte, através 
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da autonomia da sua forma, interdizem-se de em si incorporarem o 
absoluto, como se fossem símbolos. As imagens estéticas encontram-se 
sujeitas à proibição das imagens” (ADORNO, 2013, p. 163). A aparência 
é o que guarda o recado de como o sujeito pode ser frágil, impotente e 
supérfluo, justamente pela sua participação na empiria.  
 Em suma, a crise da aparência tem relação direta com o conceito 
de Belo (e sua respectiva morte, como tratamos no segundo capítulo). 
Adorno (2013, p. 168) deixa isso claro quando diz que “[...] 
tradicionalmente, o carácter de aparência das obras artísticas é referido ao 
seu momento sensível, sobretudo na formulação hegeliana da aparição 
sensível da Ideia”. Sabemos, e já dissemos mais de uma vez neste 
trabalho, que o conceito clássico de Belo é “aparição sensível da Ideia”. 
É o que confirma Adorno logo na sequência: “Esta concepção da 
aparência encontra-se sob a influência da concepção tradicional 
aristotélica-platónica da aparência do mundo sensível por um lado, e da 
essência ou do puro espírito, enquanto verdadeiro ser, por outro” 
(ADORNO, 2013, p. 169). Aqui está condensada toda a crise da aparência 
na arte, no paradoxo que se assemelha ao dilema de Hamlet, entre o ser-
em-si e o ser-para-o-outro. Vejamos pela própria arte moderna, de acordo 
com TE, o que se sucede. 
 A arte tem como tarefa social romper com os modos de 
reificação, que tem como lógica principal justamente o ser-para-o-outro. 
Mas como pode fazer isso sem opor esse princípio de forma direta ao ser-
em-si? Melhor, por que o ser-em-si é oposto de forma direta ao ser-para-
o-outro e por que essa oposição não é frutífera? Dissemos anteriormente 
que a crise da aparência se deve justamente ao fato de que a arte deve 
transcender o conceito a fim de se assemelhar às coisas reais, processo 
que responde à necessidade premente do séc. XX de ir além do ideal 
principal de controle técnico da realidade. A arte não poderia ser puro 
conceito, pois tem como pressuposto a referência à realidade, à empiria. 
Nesse sentido, a arte acaba se adaptando à reificação, contra a qual 
protesta; se adapta porque, e aí que fica o ponto nevrálgico do problema, 
pelo comportamento mimético que procura, em primeiro lugar, protestar 
contra o “ser-para-o-outro burguês”, acaba produzindo uma aparência do 
puro em-si, o que retorna ao status tradicional de separação entre espírito 
e sensível. A adaptação à reificação significaria a incorporação em si da 
aparência do absoluto; principalmente uma imagem coerente do todo, 
justificadora. 
 A arte parece mesmo procurar se desvencilhar do em-si: quanto 
à produção da aparência, a obra de arte é a falsificação de uma unidade. 
Nenhuma obra de arte tem uma unidade plena, mas devem simulá-la, 
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colidindo consigo próprias. A unidade estética é aquilo que tem o poder 
de se opor à realidade antagônica, à empiria, e, assim, a sua aparência vai 
surgindo de forma imanente. O momento de unidade sobrevém da 
elaboração total, a aparência. Adorno ressalta que “a vida da obra” reside 
em seus momentos que introduzem nela mesma o heterogêneo e mostram 
que a aparência é, na realidade, falsidade. A aparência na arte tem duas 
funções: uma é fazer antítese à existência, justamente por onde se instaura 
um em si; e a outra é estabelecer o que quer de si mesma, talvez a parte 
mais importante para Adorno. Nesse sentido, quando constata que a 
coerência de sentido é, nas obras de arte, o órganon da aparência, Adorno 
está destacando que a arte é incoerente, sem remédio, porque “enquanto 
ente em-si, as obras de arte protestam em virtude da sua coerência de 
sentido [...], mas, ao integrá-las, tal coerência torna-se o próprio sentido, 
o fundamento da unidade, declarado como presente pela obra de arte sem 
o estar aí presente” (ADORNO, 2013, p. 164). O sentido é fornecido e 
negado ao mesmo tempo. Quanto maior a coesão entre aparência e 
sentido, mais a arte é triste, porque estabelece uma espécie de “ser não 
presente, o da possibilidade”, o que seria. Isso acontece porque esse não-
presente é a sombra do simples existente, a sombra do heterogêneo que 
espreita toda forma. Esse simples existente, normalmente ignorado, 
quando “colocado em função” pela arte, só vem à tona pela sua 
impossibilidade, em aparência. A arte nega o em-si: “Na utopia da sua 
forma, a arte sujeita-se ao peso oprimente da empiria, da qual se desvia 
enquanto arte” (ADORNO, 2013, p. 165). A arte é a secularização da 
revelação, o que implica que ela deve estar atenta para não exceder e 
evitar o seu caráter ilusório, e também para não se rebaixar à repetição do 
que é. A arte busca a realização do impossível, se passar por aquilo que 
não pode ser: “A coerência de sentido, a unidade, é organizada pelas obras 
de arte porque ela não é e, enquanto unidade organizada, nega o ser em-
si em vista do qual foi empreendida a organização – em última análise, a 
própria arte” (ADORNO, 2013, p. 165). As contradições permanecem 
intactas sob a aparência. Isso aparece também no curso de Adorno sobre 
Estética (1958/1959), quando ele diz que a arte moderna resiste à ser 
contemplativa, quando rompe o juramento da arte tradicional de ficar 
confinada ao sensível, mantendo a separação clássica: 
 

Esto se relaciona esencialmente con el hecho de 
que el arte moderno no puede dar, como el arte 
tradicional, la representación de algo cerrado en sí 
y, por eso, de una conexión de sentido 
experimentable de manera inmediata, sino que la 
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conexión de sentido que la obra de arte tiene que 
representar volvió problemática a la obra de arte 
misma; esta conexión de sentido, si ustedes 
quieren, sólo puede aparecer como una conexión de 
sentido rota (ADORNO, 2013b, p. 486). 

 
 A crise da aparência, na arte moderna, começa a se delinear como 
limítrofe entre uma Estética (disciplina filosófica) que tem o Belo como 
conceito central para uma Estética da Forma. Retomando: por que esse 
tensionamento é importante para nós? Porque traz problemas filosóficos 
sobre a relação conhecimento e sensibilidade que remetem às 
possibilidades de tomar o corporal como conhecimento. Dissemos 
anteriormente que, para Adorno, apesar da crise, a arte ainda necessita da 
aparência, assim como do Belo. O em-si só pode permanecer nela como 
algo simulado, como um devir que ela encerra. Sendo assim, apesar de 
fictício, são relações que ela petrifica de uma vez e por todas. A aparência 
encerra a objetividade pretendida pela obra de arte. Mas isso não 
responderia ao paradoxo que estamos tratando neste tópico e que Adorno 
(2013, p. 167) retraduz da seguinte maneira: “Como é que o ‘fazer’ pode 
deixar aparecer um ‘não-feito’?”. Somente um conteúdo diferente da 
aparência pode ter conteúdo, afinal, a arte não poderia oferecer uma 
conexão direta de sentido, sob o risco de sucumbir à reificação; mas 
também é só a partir da aparência que é possível ter conteúdo, afinal, a 
aparência na arte é o que consegue salvar no material o que o espírito 
ativo o subtraiu com a lógica do ser-para-o-outro (e o espírito ativo é o 
que produz os artefatos portadores de aparência). Nesse sentido, o que era 
preciso salvar vira dominado assim que não se produz por si mesmo e é 
produzido pelo outro. A aparência é, de fato, artificial, fabricada. 
 Para Adorno, só se o conteúdo é verdadeiro que se evita o 
problema da aparência ser fabricada, o estabelecimento de um ser-feito – 
que nada mais é que o risco de prolongamento da reificação. Se a obra, 
no ápice de sua estruturação, impede o “querer parecer outra coisa além 
do que é” e confunde o “como que ela aparece” com “o que ela quer ser”, 
talvez ela esteja pronta para superar o problema da aparência. Adorno 
(2013, p. 168) diz: “É pelo seu ‘ser-formado’, não pela ilusão, nem pelas 
vãs tentativas da obra de arte em quebrar as cadeias do seu carácter de 
aparência, que este [o ser-formado] talvez não mantenha aí a última 
palavra”. Pela sua forma, as obras de arte produzem sua inadequação aos 
fins práticos e, portanto, só se posicionam ante à realidade como 
aparência. Mas, por ser aparência, se solidificam em um em-si, que elas 
não são enquanto postas. Até aqui, o paradoxo parece intacto. Com o qual 
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se conclui que a obra deve se erigir enquanto forma imanente, que vá 
“explodir essas formas predominantes”, que, se não devem ser 
naturalizadas como ponto de partida, também não podem ser renunciadas 
por completo. No conceito de harmonia, Adorno mostra como a arte tem 
dificuldades em se desvencilhar do ser-em-si, porque, na recusa ao pré-
formado e na tentativa de pré-formar os pormenores e organizar uma 
transição para o todo, percebe-se que o difuso não se acopla à totalidade 
naturalmente, a harmonia é organizada. A harmonia que aparece (em 
aparência) acaba escondendo a contingência dos pormenores e a sua pré-
formação. O ser-formado em aparência acaba sendo um destino da arte e 
o paradoxo ainda parece intacto. Mas a arte renunciou à “imitação do 
mundo sensível pelo sensível estético”, recusou à separação tão direta do 
espiritual e do sensível. A recusa da separação clássica leva à conclusão 
de que a “aparência das obras de arte promana de sua essência espiritual” 
(ADORNO, 2013, p. 169). O autor prossegue: 
 

O que aparece pertence ao próprio espírito 
enquanto separado do seu outro, objetivando-se 
perante ele no seu próprio ser-para-si; todo espírito, 
χωρίς do corporal, possui em si o aspecto de elevar 
um não-ente, um abstrato, a ente; eis o momento de 
verdade do nominalismo (ADORNO, 2013, p. 169) 

 
 A arte é a prova do caráter aparente do espírito. Justamente 
porque torna disso um ofício. A arte fabrica a essência, atende de forma 
literal à pretensão do espírito de ser ente e apresenta-o como ente. Mas, 
além da aparência, a arte também é verdade, porque além da “fraude do 
ente-em-si” é a “negação do falso ser-em-si”. A obra não faz do espírito 
algo imediatamente sensível, mas só pela relação entre os elementos 
sensíveis. Hamlet, de novo. É a produção do “como se” que roça a 
possibilidade de um real, que clama à empiria. Por isso Adorno entende 
que alguns artistas erram ao primar pela expressão exclusiva do 
contingente, recusando uma “ubiquidade da aparência” e a falsidade da 
harmonia, justamente porque negam a totalidade quando negam a 
aparência. Perdem, nesse sentido, a possibilidade de tornar a obra de arte 
uma experiência de conhecimento. Ao destruir os modos antigos de 
“síntese subjetiva do espírito cognoscente” que estabelecia a unidade ou 
a estruturação categorial do caos pelo sujeito, o problema seria a negação 
total do sujeito. E o paradoxo permanece intacto: 
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As obras de arte são aparência por se esforçarem 
por fazer obter uma espécie de existência segunda, 
modificada, ao que elas não podem ser em si 
mesmas; são aparição porque o não-ente nelas, em 
virtude do qual existem, chega a uma existência, 
por quebrada que seja, graças à realização estética 
(ADORNO, 2013, p. 170). 

 
 O que esse paradoxo estabelece como um problema relevante? 
Que “a identidade da essência e da aparição é tão pouco acessível à arte 
como o conhecimento do real” (ADORNO, 2013, p. 170). O ser, que só 
vem à tona pela aparência, é o mesmo que a faz desmoronar. O que 
aparece é cobertura perante aos outros aparentes. E a harmonia, nesse 
sentido, é a falsidade que mostra uma saída para o relativismo latente, 
porque a harmonia é o equilíbrio entre o ser e a aparência graças a 
esforços de conciliação. É porque a harmonia mostra a tendência à 
integração e ao mundo administrado, como diz Adorno, que é possível 
pensar em uma outra postura em relação ao paradoxo que aqui 
tematizamos. Para Adorno, a expressão do não-idêntico referente à 
totalidade, a lembrança do contraditório. E a forma é justamente o que já 
liga o subjetivo e o objetivo, por isso é ponto de partida. 
 

Nas obras de arte, tudo o que, segundo a sua 
constituição, é heterogêneo à sua forma deve 
desaparecer, enquanto que elas, porém, são formas 
só na relação com o que gostariam de fazer 
desaparecer. Ao que nelas quer aparecer levantam-
lhe impedimentos mediante o seu a priori 
(ADORNO, 2013, p. 171). 

 
3.2.2. SOBRE O CONCEITO DE EXPRESSÃO COMO 
OPERAÇÃO SUBJETIVA (LINGUÍSTICA) NA ARTE 
MODERNA 
  
 Na constituição, subjetiva, na motivação, objetiva. Se a crise da 
aparência traz a pertinência do problema da constituição de um ser 
formado sobre o sensível (e a centralidade do conceito de forma para a 
compreensão do problema), traz a problemática oposição direta ao ser-
para-o-outro por um ser-em-si. O meio pelo qual a arte vem a empiria e 
consegue ser mais do que a mesma não é um ser-aí (posto), é linguagem. 
Daí vem a noção de expressão. Dois pontos são importantes aqui: a) que 
a constituição linguística é constituição subjetiva; b) e que, nesse sentido, 
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não pode ser naturalizada porque justificaria o processo de dominação. 
Por isso Adorno sempre recorre à noção de dissonância, porque não é 
possível que o processo de expressão da arte reconverta o contingente em 
totalidade. Tomar o corporal como signo (inserido hierarquicamente na 
cadeia de significação) não seria um problema? Vejamos se é esse o 
problema que se traduz no estudo de Adorno sobre a expressão na arte 
moderna. 
 A rebelião da arte contra a aparência, que significa a recusa em 
fornecer um imaginário justificador do todo, uma recusa ao fechamento 
do sujeito em si mesmo, tem muita relação com a pretensão da arte à 
verdade. Assim, a arte aspirou produzir para todos os materiais a 
dissonância, aspiração reprimida pela “pressão afirmativa da sociedade a 
que se aliou a aparência estética” (ADORNO, 2013, p. 172). Não é só 
uma vez que Adorno destaca o ódio pela arte moderna (e essa é mesmo a 
palavra utilizada pelo autor). Para Adorno, aparência e expressão são 
antíteses: a expressão é o que pode derrubar a obra como forma 
estabelecida, a aparência erigida pela lei formal. Mas por quê? Qual é 
mesmo a relação antitética entre expressão e aparência? Tudo se refere ao 
comportamento mimético, tomado pela arte no seu caráter aparente e com 
suporte oferecido pela autonomia da forma: 
 

[...] a expressão, pela qual a experiência não-
estética penetra profundamente nas obras, torna-se 
imagem originária de tudo o que é fictício na arte, 
como se no lugar onde ela é mais permeável, 
relativamente à experiência real, a cultura velasse 
de modo mais rigoroso possível pela não violação 
da fronteira (ADORNO, 2013, p. 172, grifo nosso). 

 
 Aqui está subscrito o problema da mimese – “posição perante a 
realidade aquém da oposição fixa de sujeito e objeto” (ADORNO, 2013, 
p. 172) –, monopolizada pela aparência. Uma observação: “a expressão 
da arte comporta-se mimeticamente” (ADORNO, 2013, p. 172). O que 
está colocado é que a operação expressiva não tem meios de ser com os 
“valores expressivos” do vivo: “quebrados e modificados, tornam-se 
expressão da própria coisa” (ADORNO, 2013, p. 173). Ao referenciar-se 
ao existente, a princípio, mimeticamente, a arte procede por mimese e, ao 
mesmo tempo, a neutraliza. Na expressão, o comportamento mimético 
não é a imitação das emoções dos indivíduos humanos, nem dos autores 
das obras. No entanto, a mimese, se não é a violação da fronteira com a 
experiência real, é cópia da objetivação. A mimese nunca é a reprodução 
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do natural imediato e, por ser na obra semelhante a si mesma, faz parte da 
aparência e da constituição formal da obra, reproduz de maneira a 
naturalizar o já mediado. Adorno é taxativo ao dizer que a mimese é 
comportamento arcaico: “a saber, praticada imediatamente, ela não é um 
conhecimento” (ADORNO, 2013, p. 173, grifo nosso).  A aparência e a 
constituição formal72 (se tornada o fim da ação artística, que além da 
aparência agora pretende a verdade, se petrificada) poderiam levar à cabo, 
portanto, a reprodução do que é referenciado na obra, da experiência não-
estética por via da mimese, se não fosse a operação da expressão, que 
busca já o vivo convertido em coisa. A expressão na arte é vista por 
Adorno, majoritariamente, como a expressão da dor, sempre de um 
contingente. 
 As estruturas do sujeito precisariam ser rompidas e a forma é 
sujeito, e é ponto de partida. Precisamos entender que o conhecimento a 
partir do sensível, tomando a arte como exemplo, é uma constituição 
linguística, mas uma constituição subjetiva. Adorno trata a expressão na 
arte como uma “forma de conhecimento” que abre para o trans-subjetivo. 
Se antes a expressão “precedia a polaridade sujeito e objeto”, agora 
desconhece esta como definitiva. Adorno diz que o conhecimento da 
expressão é um conhecimento secular, porque se realiza ao nível da 
polaridade “[...] como acto do espirito ente para-si” (ADORNO, 2013, p. 
173). Ou a própria constituição formal, a inevitabilidade do ser-em-si da 
aparência. Trata-se da mediação subjetiva de algo objetivo: “A expressão 
estética é a objectivação do inobjectivo de tal sorte que, pela sua 
objectivação, se torna um segundo inobjectivo, no que se exprime a partir 
do artefacto e não como imitação do sujeito” (ADORNO, 2013, p. 173). 
A objetivação da expressão precisa do sujeito que a elabora e inclusive da 
exploração das suas emoções miméticas. A mediação de algo objetivo 
pelo sujeito tem compromisso com o contingente como destacamos há 
pouco: “A expressão é o rosto plangente das obras” (ADORNO, 2013, p. 
174). Ou seja, aquilo que o sujeito não pode ser; um rosto que se mostra 
a quem acompanha o olhar empreendido pela obra que não é de controle 
nem do autor. Adorno remarca algo importante que mostra que já há 
forma e sujeito antes da arte tomá-lo como topos de conhecimento: “Se a 
expressão fosse simplesmente reduplicação do que é subjectivamente 
sentido, permaneceria inútil; a ironia do artista acerca de um produto que 
resulta da impressão, e não da invenção, sabe isso muito bem” 
(ADORNO, 2013, p. 174, grifo nosso). Mais do que sentimentos, a 

                                                           
72 Lembrando que a forma é o que se erige na arte mas também é sempre o que 
eventualmente deve cair. 
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expressão busca coisas e situações extra-artísticas. Nas coisas e situações 
extra-artísticas, “[...] os processos e as funções históricas encontram-se 
nelas já sedimentados e exprimem-se” (ADORNO, 2013, p. 174). A 
expressão expressa a história da natureza, que é absurda porque, para 
além dessa história, nada prossegue, nada conduz de fato. Por isso, trata-
se da expressão de um absurdo. A arte expressa algo que possivelmente 
se sabia pela percepção, mas que fora esquecido. Adorno (2013, p. 174) 
diz: “A arte fecha-se, mediante a expressão, ao ser-para-outro que 
avidamente a devora e fala em si: tal é o comportamento mimético da arte. 
A sua expressão é o contrário da expressão de alguma coisa”. Justamente, 
pela referência feita à Kafka nessas passagens de TE, Adorno deixa 
latente que a expressão na arte é uma abertura na subjetividade, a procura 
da falha que pare as máquinas, interrompa o seu funcionamento; uma 
operação linguística e subjetiva destarte. 
 Adorno entende que a arte tem como substância da expressão o 
seu caráter linguístico, “fundamentalmente diverso da linguagem como 
seu medium” (ADORNO, 2013, p. 174). A ideia é que a expressão é o 
que a arte sintoniza e viabiliza assim em uma operação subjetiva e 
linguística, o seu papel histórico, considerando a crise da aparência. Nesse 
sentido, a linguagem aparece como um problema para a relação 
conhecimento-sensibilidade, porque a linguagem é o próprio sujeito. 
Vejamos o que diz Adorno sobre a relação do caráter linguístico da arte 
com a linguagem discursiva: 
 

Gostar-se-ia de especular sobre a compatibilidade 
daquele com este; o esforço da prosa, depois de 
Joyce, para pôr fora de acção a linguagem 
discursiva ou, pelo menos, a subordinar às 
categorias formais até à incongnoscibilidade da 
construção, encontraria assim alguma explicação: a 
arte nova esforça-se pela transformação da 
linguagem comunicativa numa linguagem 
mimética (ADORNO, 2013, p. 175). 

 
 A compatibilidade à que se refere Adorno seria entre o “carácter 
expressivo”, que retoma o comportamento mimético, e suas dificuldades 
na arte (como expressamos há pouco), e o caráter linguístico da mesma, 
que significa que ela toma a linguagem como meio (medium) de se 
referenciar ao mundo, à empiria. A arte enxerga na linguagem um 
“inimigo mortal”: pela ambiguidade da linguagem, a arte nutre com ela 
uma relação de constituição, mas se coloca a arte num ponto de 
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comunicação, anula o artístico. Por que então a expressão é uma operação 
subjetiva, mas não linguística, em alguma medida, não a nível de 
linguagem comunicativa? Dito de modo mais simples e com Adorno 
(2013, p. 175, grifo nosso): Por que “[...] a verdadeira linguagem da arte 
é sem palavras, [e] o seu momento averbal tem a prioridade sobre o 
momento significativo do poema”? Por que a linguagem das obras de arte 
é não-significativa? Para mostrar como não exageramos na interpretação, 
nota-se o que diz Adorno (2013, p. 175, grifo nosso) na sequência: “O 
que nos vasos se assemelha à linguagem depende antes de um Eu estou 
aí ou Eu sou isso, de um solipsismo, que o pensamento identificador era 
incapaz de extrair da interdependência do ente”. Lembramos 
anteriormente da falsificação do ente, do ser-em-si que é falsificação pelo 
seguinte motivo: a arte tem que forjar um “como se”, que é justamente 
esse “estar-aí” ou “ser-aí” que consiga absorver o contingente, o não-
idêntico. A expressão é o olhar das obras de arte, diz o filósofo. Grosso 
modo, a linguagem tende à identificação. A subjetividade é também o 
potencial de estruturar a integração, da qual a comunicação também faz 
parte. Por isso Adorno fala tanto nessa parte de linguagem comunicativa, 
porque é como uma subjetividade constituída. 
 

A sua linguagem, na relação com a linguagem 
significativa, é algo de mais antigo, mas não 
recuperado: como se as obras de arte, ao 
modelarem-se pela sua estrutura sobre o sujeito, 
repetissem o modo do seu nascimento e da sua 
libertação. Têm expressão, não quando comunicam 
o sujeito, mas ao estremecerem com a história 
primigénia da subjectividade, da “animação”; o 
trémolo de toda a forma, enquanto seu substituto, é 
intolerável, paráfrase da afinidade da obra de arte 
com o sujeito. Ela subsiste porque aquela história 
primigénia sobrevive no sujeito que, em toda a 
história, recomeça sempre desde o início. Só o 
sujeito vale como instrumento da expressão 
embora também ele, que se julga imediato, seja 
algo de mediatizado (ADORNO, 2013, p. 175, 
grifo nosso).73 

 
 Para atingir a expressão, é inevitável, a arte deve romper com a 
continuidade da linguagem, com o seu caráter prosaico. Por isso busca a 

                                                           
73 Trémolo é a repetição contínua de uma mesma nota, uma técnica musical. 
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“história primigénia” do sujeito, pela negação. Esse esquema é correto 
porque, em todo o sujeito, a história do sujeito recomeça de novo. Ou, em 
paráfrase: o sujeito individual e contingente retoma sempre a história do 
sujeito coletivo, que tem, como grande meio de subjetivação, a linguagem 
comunicativa. Ou seja: o que a arte faz é retomar a própria historicidade 
da linguagem comunicativa. E deve fazê-lo justamente pela expressão do 
contingente. Mesmo as emoções, que aparentemente trazem no seu 
enraizamento a marca do sujeito contingente, são impessoais, porque 
“inserem-se na integração do eu e não imergem nela” (ADORNO, 2013, 
p. 175). Nesse sentido, a expressão é a cópia do não-subjetivo no sujeito. 
Nesse momento, Adorno volta a destacar o sublime kantiano como 
estremecimento de si, “parte” da história do conceito do Belo que ele 
mantém, como dissemos no segundo capítulo. O sublime, esse 
estremecimento de si, destaca a ambivalência humana colocada entre 
sujeito e objeto, liberdade e natureza. O olhar que antropomorfiza a 
natureza é um exemplo de como esse é o tipo de olhar que o homem lança 
para a natureza e que a arte toma como modelo; faz parte da “história 
primigénia” da subjetividade, porque é condensação dos limites do 
sujeito. 
 Nesse sentido, é exemplar a retificação que a arte faz do 
conhecimento conceitual. A arte remete à alienação universal e, quando 
procura humanizar sem violência, através do espírito, precisa tensionar a 
linguagem. Isso quer dizer que o espírito continua a exercer a dominação 
também pela arte. Mas, pela objetivação, a arte se liberta dos fins 
dominadores do espírito. Como é esse processo? “Ao criarem um 
contínuo que é totalmente espírito, as obras estéticas tornam-se aparência 
do em-si bloqueado, em cuja realidade se realizam e extinguem as 
intenções do sujeito” (ADORNO, 2013, p. 176). Ao desfocarem as 
mesmas estruturas do sujeito, dirigindo-se ao sensível, falsificam essas 
mesmas estruturas em objetos que mostram os limites desta subjetividade. 
A diferença da arte para o conhecimento conceitual parece mais simples: 
ela, espera em vão; ele, cumpre. Adorno (2013, p. 176) complementa: 
trata-se de “[...] o desvelamento de alguma coisa de objetivo mediante a 
produção subjectiva”. Na verdade, a arte realiza a partir da sua própria 
finitude, se contenta com a aparência. Realiza a relação abstrata sujeito-
objeto e essa realização, que é sua espiritualização, que implica a 
dominação da natureza, e corrige esta mesma dominação. Uma simples 
abertura na subjetividade. 
 A expressão é uma espécie de operação linguística que a arte 
moderna leva à cabo tendo em vista os problemas encontrados na filosofia 
sobre a relação conhecimento e sensibilidade. Nesse sentido, Adorno 
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contesta a dicotomia forma e expressão. Sem a disciplina da forma a 
expressividade sofre dificuldades e, a forma que nega a expressão, estala. 
A expressão é um fenômeno de interferência, função do procedimento 
técnico, que é a sua mimese. Na arte moderna, é justamente o 
constrangimento que exercem as obras de arte, é o domínio que equivale 
a sua eloquência. Nesse sentido, Adorno apresenta de novo um paradoxo 
relativo à operação da expressão, que aparece como operação linguística 
legítima na arte moderna: como é que pode a arte “produzir algo de cego 
– a expressão – a partir da reflexão e pela forma” (ADORNO, 2013, p. 
177)? Daí, duas questões nos restam: a) Adorno (2013, p. 178) diz: “O 
que, para os teóricos, é uma contradição lógica, é confiado aos artistas e 
desenvolvido no seu trabalho”. O que nos leva a pensar se essa 
“contradição lógica” pode desdobrar o problema, e por isso toca entendê-
la; e por qual motivo é legítima essa resolução prática da contradição. Um 
exemplo de que se trata de uma contradição relevante ao nosso problema 
de pesquisa é que a “[...] tensão da expressão e da objetividade não se 
equilibra na identidade” (ADORNO, 2013, p. 179); b) A segunda questão 
seria entender por que Adorno mantém uma estética da forma como saída 
possível, como ele retrata mais à frente quando diz que “a racionalidade 
estética deve se precipitar com os olhos vendados na estruturação” 
(ADORNO, 2013, p. 179). 
 
3.2.3. DELINEANDO O PROBLEMA FILOSÓFICO: DA 
DIALÉTICA ENTRE KANT E HEGEL À DIALÉTICA SUJEITO-
OBJETO 
 
 Quando Adorno tende para a dialética sujeito-objeto também na 
Estética, ao que ele responde? No que consiste essa contradição lógica 
que mencionamos há pouco? Por que a forma aparece como termo 
significante então? Para Adorno, a estética contemporânea se equivoca ao 
tentar se definir como subjetiva ou objetiva. Não se trata de se definir em 
uma alternativa ou n’outra. Nem subjetividade nem objetividade são 
termos absolutos na estética; este é o equívoco já presente na separação 
“consumada” (historicizada) entre conhecimento e sensibilidade: “A arte 
é, do ponto de vista genético, mas segundo a sua constituição, o 
argumento mais drástico contra a separação teórico-cognoscitiva entre a 
sensibilidade e o conhecimento” (ADORNO, 2013, p. 263). Vejamos a 
contradição lógica no movimento dialético que Adorno faz entre Kant e 
Hegel. 
 Primeiro, o enfoque subjetivista da estética se mostra como 
inadequado por unir a noção de que o conhecimento da obra de arte possa 
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ser medido pela reação dos sujeitos às obras (receptividade) ao fato de 
que toda obra de arte tem uma intentio recta que a ela concerne – intentio 
recta que consiste em conceber a realidade como independente 
ontologicamente do homem, ou seja, o reconhecimento da empiria. Então, 
um enfoque subjetivista criticado por Adorno é aquele que leva em conta 
o resultado das reações dos sujeitos (sujeito contingente) às obras de arte 
considerando haver ali a avaliação da intentio recta da obra. Aqui é 
preciso tomar cuidado para não perder o ponto de inflexão da dialética 
que Adorno faz entre Kant e Hegel. Hegel é o primeiro que nega o 
subjetivismo na arte (considerando esta como possibilidade de relação 
entre sensibilidade e conhecimento). Ele também reconhece que a arte se 
refere a uma intentio recta, tem direcionamento à empiria, se refere à ela 
– abre o sujeito para o conhecimento –, e por isso a “estética de Hegel era 
objetivamente orientada” (ADORNO, 2013, p. 249). Se havia na estética 
hegeliana uma espécie de primazia do objeto, que Adorno vai perseguir 
em busca do que chama de “conteúdo de verdade” na arte – e que nos 
interessa quanto à questão da relação conhecimento e sensibilidade –, esse 
ideal vai naufragar em Hegel, porque acaba submetendo o contingente ao 
sistemático. Sinaliza-se, nesse registro, a possibilidade de a obra atingir 
uma intentio recta independente da recepção. 
 Já Kant, em resumo, “[...] visava uma estética subjectivamente 
mediatizada e, no entanto, objectiva” (ADORNO, 2013, p. 249). Kant, 
mesmo mais próximo daquele subjetivismo, pela doutrina do “juízo de 
gosto subjetivo”, acaba arrastando, pela noção de “necessidade objetiva”, 
elementos constituintes da obra de arte que remetem ao objeto. Para 
Adorno, a relação sujeito-objeto é irremediável – conquanto diz que a 
dialética sujeito-objeto se dá na coisa – e, nesse sentido, a arte faz parte 
do conhecimento quando participa da historicidade desta relação, ou seja, 
da modificação histórica da relação sujeito e objeto. Nesse sentido, o 
argumento de voltar à estética para uma primazia do objeto passa também 
por evidenciar a subjetividade que participa do processo e evitar a 
naturalização das “posições traçadas de antemão pelo estado-maior do 
sistema” (ADORNO, 2013, p. 249), como acontece com algumas teorias 
kantianas, segundo ele, e não com a estética kantiana. Em suma, em Hegel 
a estética foca no objetivo, no já dominado, mas se encerra no sujeito, 
pela submissão do efêmero; em Kant, a estética se pauta no “juízo do 
gosto subjetivo”, não se inicia no dominado e confirma as estruturas do 
sujeito, mas daí arrasta consigo uma “necessidade objetiva”. 
 Qual é a operação de Adorno sobre o juízo do gosto kantiano?  
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Mas a interrogação subjectiva é esteticamente mais 
do que a intentio obliqua epistemológica, porque a 
objectividade da obra de arte é qualitativamente 
diferente e mais especificamente mediatizada pelo 
sujeito do que, aliás, a objectividade do 
conhecimento (ADORNO, 2013, p. 249). 

 
 Se o juízo, enquanto sentido subjetivo, poderia ser algo 
relacionado à estética objetiva, à avaliação da qualidade da obra quanto a 
sua verdade ou falsidade, o momento subjetivo na obra é mais do que isso. 
A Intentio obliqua epistemológica a que se refere Adorno é capacidade 
da consciência de produzir imagens do objeto; a intentio recta, por sua 
vez, se refere à verdade do objeto. Esse é o olhar que Adorno dirige à 
Kant, identifica no juízo do gosto subjetivo também a possibilidade de 
verdade pela objetividade. A “faculdade de julgar do belo”, que 
corresponde ao juízo do gosto, deve ter uma validade objetiva. Para Kant, 
a fundação da objetividade estética se dá a partir do sujeito. O nó em Kant 
se resume segundo a seguinte passagem:  
 

Implicitamente, o momento de unidade do objetivo 
e do subjectivo é, para ele, a razão, uma faculdade 
subjectiva e, no entanto, em virtude dos seus 
atributos de necessidade e de universalidade, o 
arquétipo de toda a objectividade (ADORNO, 
2013, p. 250). 

 
 A estética se encontra, em Kant, sob o primado da lógica 
discursiva. Portanto, das qualidades da obra às funções lógicas, esse é o 
circuito do juízo de gosto. E aí, o decisivo: essa objetividade tem nada 
que ver com “as emoções psicológicas imediatas” do espectador, não é a 
confirmação no sujeito individual das estruturas do sujeito coletivo. Já em 
Kant, trata-se de um abrir-se, do “espanto perante o que se contempla”. 
Um “ser totalmente dominado pelo ininteligível” é o que se chama 
sentimento estético em Kant. O sentimento que se tem da coisa. Mas aí 
também falharia a operação subjetiva “linguística” que se opera em uma 
obra de arte, porque o juízo do gosto também não diria muita coisa além 
da questão do “bom” e do “mau” e não iria até o que ela é ou não é. O 
juízo encerra antes da exigência de verdade e a deixa no “ainda por falar”. 
 Nesse sentido, a noção de objetividade de Kant na arte continua 
sendo importante para a questão conhecimento-sensibilidade. O 
sentimento estético, que em Kant está diretamente relacionado com o 
Belo, não remete diretamente ao âmbito dos conceitos universais: “Dizer 
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com razão por que é que uma obra de arte é bela, porque é que é 
verdadeira, exata e legítima não significaria reduzi-la aos seus conceitos 
universais” (ADORNO, 2013, p. 251). Em toda obra de arte ata-se o nó 
do universal e do particular; em Kant, esse nó se dá no Belo, que é o que 
agrada universalmente. Se dissermos, com Kant, que o sentimento 
estético deve se referir ao Belo, entendemos que o que agrada 
universalmente deve ser algo que agrade a cada um. Segundo Adorno, 
Kant sabe o que a arte tem em comum com o conhecimento discursivo, 
mas não sabe em que divergem. O problema de Kant, de acordo com 
Adorno, é o conceito de necessidade, constituinte do juízo estético, 
porque repete o mecanismo de determinação da realidade empírica. Que 
uma coisa seja obrigatoriamente de uma maneira e não de outra; que seja 
a experiência que mostre esta obrigatoriedade – mostrando que a coisa é 
de uma forma –, mas que não seja capaz de mostrar que uma coisa não 
possa ser de outra forma; da própria experiência não se poderia retirar a 
conclusividade da necessidade. A experiência não mostra o “não é” 
necessário do conceito de necessidade. Nesse sentido, essa universalidade 
suposta no conceito do Belo, uma satisfação universal suporia um 
assentimento proveniente das convenções sociais. Assim, Kant só 
atingiria a objetividade com a “formalização conceitual universal”, e o 
sentimento estético é constituído do particular. Uma obra de arte não se 
materializa a partir de seu puro conceito, o artista não domina de antemão 
o que determinada obra deve ser. Nesse sentido, uma estética subjetivista 
erra quando é abstrata e transcendental ou contingente segundo o gosto 
do indivíduo. Ou seja, quando tenta desvendar o fenômeno estético tanto 
nos termos do sujeito coletivo quanto do sujeito individual ou 
contingente. Por outro lado, não há uma estética objetiva que conheça a 
“mediação objetiva da arte pelo sujeito”, e aqui Adorno (2013) se refere 
à Hegel. Na obra de arte, a objetividade é o que está ligado à coisa, que a 
obra pré-forma e é mediatizado pelo objeto que daí surge. A questão é, na 
perspectiva de diferenciar a relação conhecimento e sensibilidade do 
conhecimento discursivo, a operação que se leva a cabo nem pode 
coincidir com o sujeito, o que foi aprendido por via da teoria kantiana, e 
nem pode determinar seu caráter de objetividade. 
 O que temos que devemos entender é a razão para justificar essa 
“contradição lógica” antes mencionada – produzir algo cego pelas 
estruturas do sujeito – e a sua resolução num ofício, neste caso o ofício 
artístico, que responda à questão da relação conhecimento e sensibilidade. 
Pensamos que o conceito de forma responde à essa demanda. A forma é 
elaborada subjetivamente, mas não se comporta de maneira mecânica 
diante do formado. Todos os termos componentes de uma obra de arte 
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tem um correspondente, como, por exemplo, material, expressão e forma. 
Todos têm um contraponto prévio, parte de sua história se ancora no 
sujeito e parte no objeto. E o que é o mais importante para nós nesse 
momento: o que se apresenta aos artistas como material, supostamente 
“objetivamente impermeável” é, na verdade, “sujeito sedimentado”. A 
reciprocidade de sujeito e objeto em uma obra não se dá pela identidade, 
mas por um balanço precário. Se um dos argumentos mais importantes 
deste tópico é o de que não há imediato na relação conhecimento e 
sensibilidade – no caso da arte, mas que no caso da teoria da arte mostra 
que se trata de uma questão que vai além da arte –, há subjetividade, ainda 
que não reconhecida: “O sujeito acede na arte ao que é seu como trabalho, 
não como comunicação. A obra de arte deve ambicionar o equilíbrio sem 
de todo o dominar” (ADORNO, 2013, p. 254, grifo nosso). Não existe, 
no modo de conhecimento da arte, um meio de liberar dimensões do 
sujeito ainda não exploradas. Então, por que deveria ser diferente com 
outros âmbitos que invistam sobre a sensibilidade? Nesse sentido, Adorno 
toma o artista individual como órgão da expressão. A “tarefa” que se 
apresenta como a futura obra de arte não é uma tarefa que o sujeito 
individual se impôs a si mesmo e que ele cumpre. Adorno (2013, p. 254) 
diz: “A ação do artista é o ponto mínimo entre o problema a mediatizar, 
e a solução que igualmente se encontra de modo potencial no material”. 
Uma vez que o utensílio (técnica) é o braço prolongado do homem, a obra 
de arte é o utensílio prolongado e a passagem da potencialidade à 
atualidade. Mas a arte não se transforma em objetividade direta, empiria, 
nega essa possibilidade. Apresenta uma solução cega, como dissemos 
antes. Então é justamente o seu caráter de objetividade que deve ser 
explicitado teoricamente, os motivos pelos quais o material artístico não 
pode ser considerado “objetividade impermeável” e ser desconstruído 
como “sujeito sedimentado”, assunto para o próximo tópico deste 
capítulo. 
 Eis que o que explica a impossibilidade do imediato na relação 
conhecimento-sensibilidade, e condiciona o caráter de objetividade da 
arte não é nada mais do que o conceito de reificação, tema já presente na 
DE. A subjetividade na arte não se define pelo sujeito que a produz e nem 
pelo que recebe, o caráter linguístico da arte é a sua subjetividade, é aquilo 
que nela fala. Segundo Adorno, isso ficaria mais claro se dirimido o 
equívoco da subjetividade poética, ou, dito de outra forma, se dirimido o 
equívoco de que existe uma dimensão da subjetividade que precisa ser 
exercitada ou libertada. Para o filósofo alemão, o “eu da lírica” foi o que 
fomentou essa falsa concepção durante séculos, uma aparência de 
subjetividade poética. O “eu” que fala a partir do poema não é uma 
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subjetividade poética evidente: primeiro porque se trata de uma operação 
ficcional que não coincide imediatamente com “os estados do 
compositor”; mas, principalmente, porque o que fala na arte não é uma 
parte do “eu empírico” dotada de autenticidade, afinal, o “[...] eu 
gramatical do poema que, em princípio, só é posto pelo eu que fala 
latentemente na obra, é a função empírica do eu espiritual, não 
inversamente” (ADORNO, 2013, p. 254). O problema aqui era tomar o 
“eu da lírica” já como esse “eu” que fala na arte, como um “eu” já 
linguístico e autossuficiente. Tanto é assim que Adorno alerta, na 
sequência, que o caráter linguístico, presente no “eu latente”, é 
dependente de cada gênero artístico e varia em qualidade pelo material 
artístico específico de cada arte (ou seja, não dá para ser definido a priori). 
Subsumir o “eu latente” num conceito generalista de arte é algo 
problemático, porque significaria autonomizar uma subjetividade que não 
é autárquica. Justamente, o “eu latente” é resultado do processo entre o 
eu espiritual e o eu empírico, é a solução da tarefa: “[...] o eu latente é 
imanente à coisa, constitui-se na obra pelo ato de sua linguagem; produz 
um momento de realidade como os outros, na obra” (ADORNO, 2013, p. 
254). Há uma ordem dos fatores que segue inalterável se queremos 
entender a relação conhecimento-sensibilidade: 
 

A pessoa privada nem sequer decide da produção 
fática das obras de arte. Implicitamente, a obra de 
arte exige a divisão do trabalho e o indivíduo 
funciona aí de antemão segundo essa divisão do 
trabalho. Ao entregar-se à matéria, a produção, no 
seio da extrema individuação, desemboca num 
universal. A força de tal exteriorização do eu 
privado na coisa (Sache) é a essência coletiva neste 
eu; constitui o caráter linguístico das obras 
(ADORNO, 2013, p. 254, grifo nosso). 

 
 Sociedade e sujeito coletivo, matéria e história são algo de 
inelutável para a arte. É a obra de arte individual que se autonomiza – se 
autonomiza inclusive perante o artista individual –, ela é a expressão de 
“[...] uma relação social, que traz em si a lei de sua própria reificação: só 
enquanto coisas (Dinge) as obras de arte se tornam antíteses do 
inessencial coisal” (ADORNO, 2013, p. 255). Adorno conclui que o que 
fala nas obras de arte é um “nós”, e não um “eu”. E isso é carregado de 
proporcionalidade: quanto mais o artista procura falar individualmente e 
descarte o movimento de se adaptar a um “nós” e ao seu idioma, mais o 
sujeito coletivo se apresenta pelo individual. Aquele “eu da lírica”, o eu 
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dos poemas se referem a um “nós”; não é possível que seja de outro jeito 
porque participam imediatamente da linguagem comunicativa. Existe um 
primeiro caráter linguístico (do “nós”) que é exterior ao “eu” do poema e 
que “serve para a comunicação”; por isso, o caráter linguístico da arte 
deve desembaraçar-se. Isso é um fator primeiro, uma espécie de 
estruturação prévia da sensibilidade. Não é possível ignorar esse fator 
primeiro: “[...] o sujeito adere à experiência coletiva tanto mais 
intimamente quanto mais rebelde ele se torna à sua expressão linguística 
objetivada” (ADORNO, 2013, p. 255). O que as pinturas, enquanto artes 
visuais, dizem, é um “Olhai”, demandam o olhar em direção ao sujeito 
coletivo; viram para o exterior e não para o interior. Adorno segue daí 
com uma série de ressalvas que têm como grande objetivo a 
problematização do caráter utópico da arte com a ideia de dissocia-la da 
ideologia; o sujeito coletivo não pode se concretizar a partir da arte sob 
pena de perder a especificidade da arte, a expressão, caso seja feita a 
equivalência do sujeito estético com o sujeito transcendental: o sujeito 
estético não é reproduzível, porque não é empírico, não se concretiza na 
regularização de um novo domínio.74 Portanto, quando tende para a 
dialética também na Estética (uma dialética que começa entre Kant e 
Hegel), Adorno responde ao fato de que a teoria da arte não pode se 
consolidar como algo em separado, com objeto separado, afinal as 
experiências que propõe, que entrelaçam conhecimento e sensibilidade, 
partem das estruturas do sujeito coletivo. Trata-se de esgarça-las, 
portanto. Não seria possível daí tomar o mais imediato como imediato de 
fato porque mesmo o mais próximo do natural, para a arte, o material, é 
histórico – como na filosofia da natureza de Adorno, o homem só 
consegue fazer a experiência do belo natural depois da natureza 
dominada, essa é a experiência da paisagem na pintura, por exemplo. É 
como se a percepção fosse já enformada. 
 Nesse sentido, a contradição lógica – “produzir algo cego pelas 
estruturas do sujeito” – se deve justamente ao interesse da arte pela 
verdade, ao não contentamento com o irreconciliável, que se, por um lado, 
nega o fechamento do sujeito em si mesmo, por outro não pode garantir 

                                                           
74 a) O “nós” não é socialmente unívoco, não é o “nós” de uma classe social 
determinada, por exemplo; b) o “nós” surge de um horizonte indeterminado que 
é determinado pelas relações de produção e as forças produtivas; c) no 
movimento da utopia, na tentativa de antecipação de uma sociedade não-existe e 
de um sujeito não-existente, a arte deve marcar a não-existência dos mesmos; d) 
o “nós” que é expressado deve trazer o testemunho do irreconciliável e preservar 
os antagonismos da sociedade. 
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nenhum padrão de objetividade, apresentando-se assim a necessidade da 
dialética; a arte transforma a contradição lógica numa tarefa prática com 
o intuito de abrir outros horizontes cognitivos. A partir da arte Adorno 
entende que está denunciada a tendência do próprio sujeito à reificação. 
E esse é um argumento já presente em DE e retomado em TE: “O ponto 
de vista crítico-cognoscitivo de que a parte de subjetividade e de 
reificação é correlativa verifica-se justamente na esfera estética” 
(ADORNO, 2013, p. 257). Nesse sentido, a arte (o ofício) e a estética (a 
teoria) não são uma outra dimensão do sujeito e nem uma outra 
subjetividade, como uma subjetividade poética. A razão para a 
manutenção da tensão (quiçá da contradição lógica) é justamente porque 
o conhecimento específico pelo estético busca o assistemático, o ponto 
fora da estabilidade sujeito-objeto que busca a episteme científica, por 
exemplo. Adorno entende, por exemplo, acompanhando um pouco os 
movimentos da arte moderna, que a obra deve ser totalmente fabricada, o 
que significa que a mediação do sujeito de todos os seus momentos; isso 
conferiria à obra de arte o seu caráter de objetividade. A aparência das 
obras de arte, a ilusão do seu ser-em-si, o belo, remete para o fato de que 
elas “[...] na totalidade do seu ser-mediatizado subjetivo, tomam parte no 
contexto de cegueira universal da reificação” (ADORNO, 2013, p. 257). 
Em termos marxistas, assim ficaria traduzido: “[...] refletem [as obras] 
uma relação de trabalho vivo como se ele fosse objetivo” (ADORNO, 
2013, p. 257). É justamente por esse motivo (motivo que tomamos como 
fator primeiro para problematizar o status do imediato na relação 
conhecimento-sensibilidade), pelo tema da reificação, que a consonância 
(no caso da música, arte temporal) parece levar à falsidade. Porque é 
consonante com a falsa reificação, com esse contexto cego reificado; o 
complementa de forma sistemática. A arte é justamente a revolta contra a 
reificação, esse é o seu substrato: apontar o que há de falso no sujeito 
(coerente, fechado em si mesmo). Adorno diz que, na Estética tradicional, 
já se sabia que o todo não pode se erigir sobre as partes a partir de cima, 
excluindo a pluralidade. Mas, e isso é decisivo, que não é menos verdade 
que as obras de arte não conseguem cumprir essa demanda. Se a 
multiplicidade é elemento determinado de maneira extra-estética, 
esquiva-se; a síntese acaba negando a pluralidade. O equilíbrio que se 
almeja na obra de arte simplesmente não existe no exterior, o que mantém 
os antagonismos sociais irreconciliáveis. Adorno (2013, p. 257) 
completa: “Tanto quanto o sujeito e o objeto estão separados real e 
historicamente, a arte é possível só enquanto passando pelo sujeito”. A 
mimese na arte é a mimese do que não foi elaborado pelo sujeito, por isso 
remete-se ao sujeito vivo, ao individualizado – e aqui não 
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necessariamente ao sujeito individual, mas ao individualizado de forma 
geral, como os sentidos: por isso Adorno fala em arte visual, no caso da 
pintura, e em arte temporal, no caso da música. Para descobrir essas 
brechas no sujeito, e impulsionar o individual na expressão de um 
universal, é preciso historicizá-lo. A arte só dá conta de dar testemunho 
de que o sujeito não é tudo, no “estado do sortilégio universal” ou, como 
diz em outros momentos, sob a lógica do mundo administrado, porque 
“oferece refúgio ao em-si só no sujeito” (ADORNO, 2013, p. 258). Daí o 
primado do conceito de forma. Oferecer refúgio ao contingente (ao em-
si) só no sujeito, significa que a objetividade da arte é a “aparência 
realizada pelo sujeito” e a “crítica da objetividade” (ADORNO, 2013, p. 
258). A princípio, seu caráter de objetividade é que ela só consegue 
desmontar o mundo dos objetos, que é feito pela lei formal da obra. Daí 
que a dialética sujeito-objeto, e a tensão que daí resulta, é o ponto mais 
próximo fora do sistema. 
 Nesse sentido, o conceito de forma marca justamente o ponto de 
tensão que habilita o caráter de objetividade possível para a obra de arte. 
Se o momento subjetivo da obra de arte passa mais pelo sujeito coletivo 
e pela indeterminação do que pela autoria e pela recepção, o que esperar 
do momento objetivo? Qual é mesmo o primado do conceito de forma? 
Muitas vezes a arte é associada ao potencial criativo do sujeito, potencial 
que pretensamente deveria ser desbloqueado no sujeito. As soluções que 
buscam esse potencial no âmbito do sujeito ratificam a separação; assim 
como o caráter de objetividade possível para as obras de arte só se dá de 
forma negativa. No meio do processo dialético, o conceito de forma 
aparece como aquilo que se mantém nessa negação determinada. Na 
problematização do conceito de gênio, que ele discute a partir de Kant, 
aparecem os primeiros pontos que mostram porque o sujeito não pode se 
reduzir completamente ao objetivo. Há na sociedade de troca uma 
expectativa de que a obra de arte atenue a alienação e nesse sentido o 
princípio de objetividade da Estética se torna um incômodo. Potencial que 
é deslocado para o homem individual que se esconde atrás da obra; aqui 
o preâmbulo do conceito de gênio. Atenuar a alienação choca-se 
diretamente com a autonomia das obras de arte, que são a sua própria 
medida tanto mais quanto negam o culto ao autor. O culto à subjetividade, 
expressado no conceito de gênio, esconde o processo de objetivação da 
obra que segue uma lógica imanente, um momento de estranheza ao “eu” 
que é muitas vezes temido. A divergência entre o caráter de autenticidade 
(o momento de “criação” que vincula, que toca em um universal) e a 
liberdade do indivíduo emancipado são conflitantes. Uma divergência 
que se busca resolver no conceito de gênio, mas que acaba no seguinte: a 
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arte realmente busca a expressão da autenticidade, de um universal pelo 
principium individuationis, mas, no entanto, ao passo que a “liberdade 
burguesa universal” deveria ser a liberdade para o particular e para a 
individuação e não o cumpre, a figura do gênio mantém-se na premissa 
de que o indivíduo deve ser sujeito: “O gênio deve ser o indivíduo cuja 
espontaneidade coincide com a ação do sujeito absoluto” (ADORNO, 
2013, p. 259). O sujeito – mesmo a partir do indivíduo – como criador e 
a obra como criação; aqui a falsa premissa do conceito de gênio. A obra 
de arte não é uma criação subjetiva: isso se transforma na ideologia da 
obra como orgânica e inconsciente, excluindo da arte o seu momento de 
téchne, de finalidade, em nome da absoluta autenticidade. É a 
absolutização do particular. E o que nos interessa mais: “A experiência 
da servidão real destruiu a exaltação da liberdade subjetiva, enquanto 
liberdade para todos, e reservou-a para o gênio como ramo” (ADORNO, 
2013, p. 261). Serve, portanto, para a sistematicidade do sujeito coletivo, 
vira ideologia e garante o estético como dimensão. O gênio fornece o que 
a realidade recusa aos homens, ratifica o mundo desumano e tira a 
possibilidade do espírito ser a consciência desse mundo: a neutralização 
do espírito e a ratificação da reificação. 
 Também vai por esse caminho a noção de criação na arte segundo 
uma estética burguesa. O entendimento de criação, como “capacidade de 
produzir um determinado ente artístico como que a partir do nada”, 
integra a arte ao esquema da divisão do trabalho burguesa porque é um 
princípio que se acomoda ao ideal científico da era moderna como “ideal 
de reprodução estrita de algo já existente”. Essa acomodação traz um 
problema para a arte: a impede de mediar a realidade. São faces do mesmo 
problema, a divisão impede o conhecimento que tenta transcender essa 
realidade. Essa ideia da separação da arte remonta até a teoria do 
conhecimento: a tentativa de produção do objeto a partir de uma ideia, a 
produção de um não-existente a partir de uma ideia, o objeto produzido 
certamente será reduzível a um ente qualquer: “Somente mediante ao ente 
é que arte transcende-se em não-ente; de outro modo, ela torna-se a 
projeção impotente do que de qualquer modo é” (ADORNO, 2013, p. 
263). Só ante a empiria total a arte consegue se opor qualitativamente. 
 Se o sujeito ramificado a partir do gênio e o sujeito da invenção 
absoluta não dão conta da dialética necessária à arte, o que significaria a 
demissão total do sujeito como caminho para a objetividade? Se trata aqui 
do sujeito contingente entregue completamente aos padrões de 
objetividade ditados por um sujeito, a realização subjetiva, que prepara 
uma imago de um em-si sem sujeito. Eis as bases do que Adorno chama 
de nominalismo radical, que se baseia na ideia de que cada pormenor da 



199 
 

obra de arte, inclusive o material, pode ter o significado descoberto e 
codificado. Que digam exatamente o que é, um estado livre de 
insegurança e miséria, Adorno também identifica como ideologia do 
fascismo político, o perigo extremo da “demissão do sujeito” na Estética. 
A matemática é simples: são sujeitos mais poderosos que assumem essa 
tendência; para isso é preciso que o sujeito individual se comporte como 
o “alérgico à arte”, como o filisteu que “como tabula rasa, deixa a arte 
atuar sobre si” (ADORNO, 2013, p. 265). A arte aqui está muito próxima 
do advertising, da publicidade. Mas tal esquema não é possível, o sujeito 
só pode participar da objetividade da arte “quando a sua energia, sua 
projeção subjetiva desviada se extingue na obra de arte” (ADORNO, 
2013, p. 265, grifo nosso).  
 Por isso dissemos que a forma na obra de arte só pode ser ponto 
de partida, porque ela é, de fato, movimento subjetivo. 
 

A limitação por um rigor que imita as formas 
heterônomas há muito passadas obedece 
precisamente ao arbitrário subjetivo que ela deve 
domar. A forma simplesmente escolhida e posta, 
que o próprio Valéry às vezes defende, é tão 
contingente como o caótico e o ‘vivo’ por ele 
desprezado. A aporia da arte não pode resolver-se 
hoje por uma vinculação voluntária à autoridade 
(ADORNO, 2013, p. 265). 

 
 Do sujeito total, criador e inventor, ao sujeito zero, puramente 
receptor, Adorno problematiza o momento subjetivo da arte e mostra a 
forma na arte como justamente o ponto de tensão em direção à 
objetividade; esse é o sentido da desestruturação da projeção na obra: a 
simulação de um movimento subjetivo que se desestrutura. O 
conhecimento pela arte precisa da estranheza do eu, nisso consiste sua 
objetividade. Lembramos aqui da “morte do Belo”, que é a descoberta da 
arte do seu formalismo, de sua parte na formação do sujeito. Com a recusa 
a tomar parte no mundo administrado, a arte se realiza a si mesma e 
demanda a dialética no seu conhecimento específico. Por exemplo: no par 
imaginação-reflexão esconde-se um falso limite para a arte. A arte 
moderna, por exemplo, tende para a construção, unindo trabalho e 
fantasia, procurando resolver a aporia da fantasia como visão súbita que 
traria pela espontaneidade, o todo e o único na mesma obra, 
particularidade e universalidade. A arte não pode se contentar com o que 
aparece como ente ou resto de ente, deve modifica-lo, sob pena de ter de 
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abdicar de toda objetividade. Por isso, no conceito de forma encontra-se 
uma operação específica de modificação de todo o ente retratado, a 
“constelação”: “A fantasia rejeita antes o que as obras de arte absorvem 
no existente, em constelações, mediante as quais elas se tornam o outro 
do existente, mesmo que seja apenas através de sua negação determinada” 
(ADORNO, 2013, p. 263). Para a arte, é ruim que a reflexão a governe do 
exterior, mas elas só podem seguir “por si mesmas” e garantir sua 
autonomia se, “subjetivamente através da reflexão”; a arte se opõe à 
separação entre sensibilidade e conhecimento. A arte age diretamente no 
“desvio subjetivo” para viabilizar a objetividade. Quanto mais se 
aperfeiçoam em forma, mais a arte se auto-aliena e se integra, indo 
diretamente contra seu ideal de expressão do sempre-novo. O belo deve 
sempre voltar a perecer; a contradição da arte consiste na essencialidade 
de se transformar em coisa e de negar toda coisalidade. Dessa antinomia, 
a única coisa que se mantém é o processo de objetivação, não o objeto 
consolidado em coisa; processo acessível pela lei formal da obra de arte. 
 
3.2.4. ESTÉTICA DA FORMA EM ADORNO: A VIABILIDADE 
DA RELAÇÃO CONHECIMENTO-SENSIBILIDADE PELA 
ARTE COMO CRÍTICA SOCIAL 
 
 A arte como possibilidade de conhecimento, como retomada da 
sensibilidade, deve ser reconhecida a partir de sua logicidade própria, a 
partir de seu caráter linguístico específico (que não é o mesmo da 
linguagem discursiva), de onde provém sua expressividade, e isso ela sabe 
de sua história enquanto ofício. Tal é a verdade do conceito de forma. 
Discutiremos a importância da Estética da Forma como aporte teórico-
metodológico para o nosso problema a partir de três pontos focais: 1) o 
conceito de forma é ponto de partida porque – se consideramos que a arte 
busca caminhos de abertura do sujeito – o substrato do conhecimento 
baseado na empiria e, portanto, para qualquer relação de conhecimento, é 
o já formado. No contexto especifico da estética isso se mostra no 
conceito de material; 2) o conceito de forma é, nesse sentido, uma 
possibilidade de saltar fora do “ponto morto” da relatividade, uma questão 
premente para as teorias do conhecimento. O conceito de forma procura 
abarcar a necessidade histórica que atende a arte, que existe um mundo 
antes do nascimento do novo; 3) Como é possível resolver o paradoxo da 
arte de uma expressão silenciosa? O conceito de forma é o que, em TE, 
explicita a especificidade do caráter linguístico da arte, suas diferenças 
em relação à linguagem discursiva. Para a obra de arte ter sentido (que é 
diferente de significado), é preciso aparecer o processo entre intenção e 
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material; o que importa é o conhecimento das relações (processo) entre 
intenção e o conteúdo, o “poetizado” (já a expressão a partir do material). 
É a abertura do sujeito porque já o expõe como tentativa e, de forma 
negativa, pode mostrar por sorte a objetividade. 
  

I 
 
 Obras de arte tem uma logicidade própria que não é nem 
conceitual e nem formulação de juízo. No entanto, sua logicidade 
desemboca no pensamento discursivo. A arte é referencial e na disposição 
dos seus elementos toca numa relação causal-empírica, uma coisa provém 
de outra. A arte tem o mesmo substrato que a linguagem discursiva: “Tira 
as consequências de fenômenos já naturalmente mediatizados pelo 
espírito e, em certa medida, logicizados” (ADORNO, 2013, p. 209). Mas 
por que a arte deve tomar este como substrato de seus esforços 
expressivos? Por um lado, o caráter lógico da arte pode ser tomado de 
maneira equivocada. A relação que ela mantinha com a matemática 
funcionava como uma autoconsciência de seu caráter lógico. Mas há um 
limite que, se rompido, sabotaria este mesmo caráter lógico, se a arte “[...] 
hipostasia sua lógica rigorosa, compara diretamente suas formas às 
formas matemáticas” (ADORNO, 2013, p. 209). Quanto maior o rigor 
lógico da obra, mais se desnuda que também a lógica formal se dirige por 
um “como se” sobreposto sobre a realidade. A logicidade da arte é 
oposição, função negativa da logicidade integral. Por outro lado, o caráter 
lógico da arte e o tensionamento da lógica formal buscam a abertura à 
objetividade: “Na arte, esvanece-se a diferença entre as formas puramente 
lógicas e as formas que se abrem à objetividade” (ADORNO, 2013, p. 
211). A logicidade da arte, mesmo que inadequada, não pode se separar 
da causalidade. A objetividade buscada é o mais individualizado que a 
arte refrata até o extremo. As artes se esgotam na aparência, e esse é o 
único modo que tem de vergar “o contexto e a série dos acontecimentos” 
e assim dizer alguma coisa. O tempo, o espaço, a causalidade, a arte toma 
como já mediados, não os tem para si sem mediação: “[...] influenciam-
na como que de longe e imediatamente se tornam nela algo de diverso” 
(ADORNO, 2013, p. 212). O que Adorno destaca é a relação entre 
sensibilidade (enquanto algo separado) e racionalidade, uma relação que 
é negada, mas que também é o ponto de partida da arte. Seria só uma 
questão específica da arte ou uma necessidade para a retomada da 
sensibilidade? Há distância entre as categorias formativas da arte e as 
categorias externas, mas também há intercruzamento. 
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[...] as categorias formativas da arte não são, sem 
mais, qualitativamente diferentes das categorias 
externas, mas transpõem a sua qualidade para o 
medium qualitativamente diverso, apesar da sua 
modificação. Se essas formas são na existência 
externa as formas determinantes da dominação 
natural, são, por sua vez, dominadas na arte; lida-
se com elas livremente. Através da dominação do 
dominante, a arte revê profundamente a 
dominação da natureza (ADORNO, 2013, p. 212, 
grifo nosso). 

 
 Isto começa a responder a nossa questão se esse intercruzamento 
é mesmo uma questão de necessidade. Porque grande parte de TE 
caminha para essa mesma direção: não é possível estabelecer um marco 
zero para a expressão da arte ou estabelecer toda uma nova linguagem; 
isso seria ignorar toda a história da cisão entre sujeito e objeto. Qualquer 
pormenor da realidade empírica traz a marca da dominação e da divisão 
histórica. Isso não é só uma questão de arte. O já formado tem em si o seu 
caráter arbitrário que se mostra na relação das formas com os materiais, 
na aparência que surge como inelutável: isso é o que a arte toma como 
ponto de partida da realidade empírica e promove um rearranjo: “Sob este 
aspecto, a arte paradoxalmente, segundo o próprio ponto de vista dos 
constituintes formais que a libertam da empiria, é menos aparente, menos 
cegada pelas leis subjectivamente ditadas, do que o conhecimento 
empírico” (ADORNO, 2013, p. 212). Por fim, por isso tomamos a estética 
da forma como ponto de partida: “A lei formal autônoma das obras exige 
ainda o protesto contra a logicidade, a qual define, no entanto, a forma 
como princípio” (ADORNO, 2013, p. 212). Como dissemos, se trata de 
uma questão de especificidade da arte: se ela ignorasse por completo as 
categorias, a logicidade e causalidade externa, passaria ao largo do seu 
outro, não teria função; mas, por outro lado, “se as tomasse à letra, 
dobrar-se ia ao constrangimento” (ADORNO, 2013, p. 212). Se houvesse, 
de fato, uma relação harmônica entre o cognitivo e o estético, a arte 
cumpriria a função inicial a ela designada: a unidade da razão com a 
produção da imagem do mundo. Mas o mundo é antes a “destruição do 
que é refletido pelos sentidos íntimos e não tanto a reunião num sentido 
dos elementos dispersos da existência” (ADORNO, 2013, p. 213). Tudo, 
na arte, provém do mundo e por isso a forma como ponto de partida. 
 

As categorias estéticas devem definir-se tanto pela 
sua relação com o mundo como pela renúncia a 
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este. A arte é conhecimento em ambos os casos; 
não apenas pelo retorno do mundano e das suas 
categorias, pelo seu vínculo com o que, ademais, se 
chama o objecto do conhecimento, mas talvez 
ainda mais pela crítica tendencial da ratio 
dominadora da natureza, cujas determinações fixas 
ela abala através da modificação (ADORNO, 2013, 
p. 213). 

 
 É justamente onde parece haver só especificidade da função 
social artística que encontramos a necessidade da formulação formal: 
romper com o status de dominação da natureza, uma atitude crítica que 
extrapola os limites da arte. O que o conceito de forma coloca – através 
da arte e, principalmente, da arte moderna – é a necessidade de 
descolamento da racionalidade de seu material, que parece (aparência) ser 
inalienável na empiria. Já há o domínio e isso expressa melhor o conceito 
de material nas artes. Adorno diz, como vimos, que o material não é 
natural, e sim histórico. Todos os gêneros artísticos adotam essa 
terminologia e se trata especificamente daquilo com o que lidam os 
artistas, “o que a eles se apresenta em palavras, cores, sons até às 
combinações de todos os tipos, até aos procedimentos técnicos na sua 
totalidade” (ADORNO, 2013, p. 226). Material é, portanto, o já formado, 
conforme apontamos anteriormente. Nesse sentido, não se pode ignorar o 
constrangimento do material que se observa nos procedimentos técnicos 
e no seu progresso. Assim, o compositor “[...] ou opera com os sons 
inseridos na tonalidade e reconhecíveis em toda a parte como seus 
derivados ou os elimina radicalmente” (ADORNO, 2013, p. 227). Não se 
pode ignorar o status da dominação do natural. A estética hegeliana tinha 
como pauta o estabelecimento de formas dominantes e a obrigatoriedade 
dos materiais, ou seja, fixar alguma subjetividade ou parâmetro de 
subjetividade na arte. Mas a arte moderna refutou essa pretensão por, em 
princípio, alargar a disponibilidade do material, rompendo fronteiras, mas 
também por reconhecer que o “estado material” impõe recusas aos 
artistas. Artistas sabem que operam com o material que recebem da 
tradição; e a sua historicidade está justamente na transformação técnica e 
não na simples negação do domínio prévio. Por isso é que Adorno chega 
a acusar uma atitude reacionária de parte dos artistas. Tomar o material 
como autônomo é obedecer a ilusão do “puro dado material sem 
qualidade”, justamente o que motiva a crítica à tradição. A purificação do 
material, sua desistorização, é justamente a tendência da razão subjetiva. 
No limite, abandona o material as suas determinações históricas. 
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 Portanto, o jeito encontrado pela arte para refletir a dominação 
na realidade empírica é produzir-se em finalidade sem fim. Questionam o 
“comportamento dominador da natureza” e o retiram de sua realidade. A 
arte mostra a multiplicidade solapada por tal comportamento. Ela 
“transpõe” esse comportamento através da forma; onde o princípio da 
autoconservação estabelece uma falsa promessa que não se cumpre 
porque há a morte, e a arte é “um fragmento de imortalidade organizada”. 
A finalidade da arte é sombra da finalidade externa. Na filosofia 
transcendental kantiana, o belo é a o que finalisticamente não tem 
finalidade. Essa ambiguidade marca a posição da arte na história. A 
história da arte mostra que a relação entre a finalidade estética e a 
finalidade real fazia com que a finalidade das obras viesse de fora. A 
estética kantiana dizia que a obra era final porque preparava a imagem do 
todo que nega os momentos particulares; e, por outro lado, se mantinha a 
recusa da finalidade externa quando se recusava a relação meios e fins da 
realidade empírica. Historicamente, acaba se realizando o que Kant 
projetou em sua filosofia estética: o caráter formal da arte e a supremacia 
do todo sobre as partes. O esquecimento da origem mágica da arte é 
pernicioso, nesse caso: as obras de arte “[...] eram elementos de uma 
práxis que queria agir sobre a natureza, dela se separaram no início da 
racionalidade e renunciaram à ilusão de uma influência real” (ADORNO, 
2013, p. 214). Portanto, o necessário a ser rememorado é que a arte reflete 
o processo de dominação e violência contra o particular; seu substrato de 
expressão é o particular cooptado na imagem: “A especificidade das obras 
de arte, a sua forma, não pode, enquanto conteúdo sedimentado e 
modificado, negar totalmente a sua origem” (ADORNO, 2013, p. 214). O 
conteúdo é o negado que vai aparecer. A teleologia da arte de Kant 
“radicava na unidade da razão, [...], na da razão divina, que reinava nas 
coisas em si” (ADORNO, 2013, p. 214). Mas, a linguagem artística se 
difere da linguagem significativa porque é sem finalidade; só se aproxima 
da linguagem das coisas, organizando o que é discordante. Para Adorno, 
teleologia é a linguagem da arte porque é apoiada na objetividade, não na 
relação do todo com as partes em favor do primeiro. Trata-se de seguir o 
particular em sua indigência; isso é o conteúdo negado, a princípio, pelos 
elementos formais, mas que reaparece sob o rearranjo de uma nova forma. 
Isso acontece porque o particular já é fixado em ente (já formado), tanto 
na estética tradicional quanto nos modelos de racionalidade. O que a arte 
pode fazer daí é a transfiguração do ente. 
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II 
 

A estética da forma só é possível como aparição 
através da estética enquanto estética da totalidade 
do que se encontra sob a dominação da forma. Daí 
depende a possibilidade da arte em geral. O 
conceito de forma assinala a brutal antítese da arte 
e da vida empírica, na qual o seu direito à 
existência se tornou incerto. A arte tem tanta 
oportunidade como a forma, e não mais 
(ADORNO, 2013, p. 217). 

 
 A estética da forma coloca também a necessidade de retomada da 
história no sensível, um ponto fora do relativismo. A articulação é a 
operação pela qual a obra adquire a sua forma. A ideia de forma levaria à 
unidade entre forma e formado, a unidade entre o idêntico e o não-
idêntico, que não acaba de se completar, e por isso que a arte consegue 
aceder ao imaginário da identidade “ente-para-si”. Por isso a arte deve 
sempre buscar a articulação. Quando a articulação é o que coloca a tarefa 
do artista, de procurar atingir um determinado nível formal, o que 
significa romper com os procedimentos técnicos convencionais e não 
decidem o que deveriam decidir. Há uma espécie de lei formal que arrasta 
para outro lugar mesmo aqueles que se resignam e não querem se decidir 
sobre a articulação. Por que isso? Porque a articulação também tem um 
caráter material, da intervenção na matéria caótica. Voltemos ao início: 
se a tarefa da arte fosse finalizar-se em formas, acabaria produzindo uma 
unidade coerente, se afastando da exposição do falso imaginário da 
identidade, que se baseia no ente-para-si. Sendo assim, a articulação, ao 
se concretizar em forma, inicia também o declínio da obra – mesmo as 
formas tendem a se tornar materiais – para que seja mantida a tensão com 
o imaginário da identidade. A obra de arte se arrisca a se perder no 
material para voltar a se encontrar; perder-se no material significa 
reencontrar a história do domínio, do conquistado: “Para as obras de arte 
estão tão ocultos a sua forma, o seu todo e a sua logicidade como os 
momentos, o conteúdo aspiram à totalidade” (ADORNO, 2013, p. 225). 
A expressão das obras não pode ser unidade da variedade; elas não podem 
voltar a produzir aquilo que quebraram enquanto síntese. Nesse sentido é 
que a matéria caótica encontrada se mostra como motivo para o 
conhecimento. 
 A forma das obras de arte é a consonância, a substância de sua 
logicidade. A arte é idêntica a sua forma. Adorno inclusive costuma dizer 
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que a arte tem tanta chance quanto a sua forma. A teoria comparava a 
forma com a simetria. Mas não é bem isso o que se torna o conceito na 
TE de Adorno e na arte moderna, quando colocam em perspectiva a 
“repetição manifesta decretada a partir de fora”, porque o decisivo é “a 
definição inevitável do não-semelhante por um resto de identidade”. A 
equação não é tão complicada: Adorno só vê uma saída para fora do 
mundo administrado, que é fazer falhar o seu mecanismo de totalização 
através da mimese do mesmo. E, nesse sentido, a forma nada mais é do 
que a coerência dos artefatos. A operação da coerência (ainda que o 
objetivo da obra seja ser dissonante e fragmentária) é o que separa a obra 
do simples ente. Não se trata de um movimento arbitrário do sujeito, 
porque emerge do conteúdo (impulsos miméticos) e o leva até o mundo 
das imagens; na obra de arte, a matéria é sempre mediatizada e não 
simplesmente existente. A forma é determinação objetiva: “[...] realiza 
tantos os desideratos daquilo que em que se manifesta a atividade 
subjectiva, como é produto da actividade subjectiva” (ADORNO, 2013, 
p. 164). O que Adorno constata é que há a pré-formação do material na 
tradição artística ao negar que a forma seja redutível às relações 
matemáticas: 
 

Tais relações, quer como princípios explícitos na 
Renascença, quer de modo latente e associada a 
concepções místicas como talvez esporadicamente 
em Bach, desempenham o seu papel nos 
procedimentos, não são porém a forma, mas o seu 
veículo, o meio de preformação do sujeito, pela 
primeira vez liberto e entregue a si mesmo, 
enquanto material concebido como caos e sem 
qualidade (ADORNO, 2013, p. 219). 

 
 A atenção sobre o formado, o conteúdo, é mantida porque não há 
separação do conceito de forma. A forma, como linguagem coerente, 
busca em si a abertura para a irrupção do seu outro, o conteúdo: 
 

[...] a forma estética é a organização objetiva de 
tudo o que, no interior de uma obra, aparece como 
linguagem coerente. É a síntese não-violenta do 
disperso que ela, no entanto, conserva como aquilo 
que é, na sua divergência e nas suas contradições, 
e eis porque ela é efetivamente um desdobramento 
da verdade. Unidade estabelecida, suspende-se 
sempre a si mesma, enquanto posta; é-lhe essencial 
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interromper-se através do seu outro, não se 
harmonizar com a sua consonância (ADORNO, 
2013, p. 220). 

 
 A interrupção da forma tem como meta justamente a irrupção do 
objetivo. Atinge os nervos da civilização, o “comportamento objetivado 
dos homens”; não é um ato de criação, mas de desconstrução do criado. 
A forma, diferente da “configuração empírica”, tem o selo do trabalho 
social, a intervenção da mão humana. A forma converge com a crítica e 
também se afasta de qualquer imediatidade. 
 

O que aos olhos do artista surge como forma deve 
antes explicar-se e contrário, pela aversão contra o 
elemento não filtrado da obra de arte, contra o 
complexo das cores que simplesmente lá está, sem 
em si mesmo ser articulado e animado; contra a 
sequência musical tirada do repertório, do topos; 
contra o pré-crítico (ADORNO, 2013, p. 221). 

 
 Tudo aquilo que parece ter um caráter linguístico na obra de arte 
é a condensação da forma como mediação dos pormenores em si. A 
forma, cume do momento espiritual na arte, carrega a culpa de também 
dominar os pormenores no movimento de expressão. Mas Adorno não se 
contenta com essa constatação, porque entende que o espírito é a única 
maneira de respeitar a humanidade e aqui há um argumento teórico: o 
respeito à humanidade, pois o espírito “em vez de a eles [aos homens] se 
dobrar tais como foram feitos, imerge na coisa que, sem que os homens 
saibam lhes é própria” (ADORNO, 2013, p. 221). A forma é conteúdo 
sedimentado, o que quer dizer que os próprios sentidos do vivo vão se 
sedimentando em coisas a partir do princípio da autoconservação.  O 
aspecto de necessidade do fazer artístico, que remete à história do material 
e pode constituir um salto fora do relativismo, é a exposição das 
contradições da empiria que “nela são imediatas e excluem-se 
simplesmente uma à outra” (ADORNO, 2013, p. 166). Pela mediação não 
realizada no em-si da empiria, a estética da forma aproxima a arte do 
conhecimento: “a sua mediação, contida em si na empiria, torna-se no 
para si da consciência só mediante o acto de recuo, que a arte leva a cabo. 
É, sob este aspecto, um acto de conhecimento” (ADORNO, 2013, p. 222). 
Fala-se aqui da estética da forma porque no contexto em que o Belo era a 
categoria central o objetivo era muito mais a atenuação da alienação e a 
justificação da imagem do todo, garantindo a unidade da razão 
“Filosófico-historicamente, a emancipação da forma tem geralmente seu 
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momento conteudal ao desdenhar atenuar a alienação no interior da 
imagem, ao incorporar unicamente assim o elemento alienado que ela 
define enquanto tal” (ADORNO, 2013, p. 222). Por isso Adorno entende 
que as obras herméticas são mais críticas, porque conseguem guardar o 
estado de coisas, o status quo, em suas contradições do que uma obra que 
tem como meta a conciliação formal. A crítica social pela arte, seu caráter 
de conhecimento, não deve ser mais compreensível porque o conteúdo é 
o que define a si mesmo e a forma é o meio de definição do que aparece. 
Quando a estética buscou a forma em suas modificações “enquanto 
mudanças do comportamento do sujeito estético”, concebendo inclusive 
parte da história do espírito, ela perde também a oportunidade de buscar 
a verdade na história da arte, porque “o que promete reforçar o sujeito no 
sentido da emancipação enfraquece-o ao mesmo tempo mediante a sua 
dissociação” (ADORNO, 2013, p. 223). É este o verdadeiro sentido do 
relativismo que surge a partir da estética, afinal, o que motiva a busca por 
novas formas é também o lado conteudal dos processos estéticos: na 
história das artes plásticas e da literatura, por exemplo, “se revelaram, 
descobriram e assimilaram novos extratos do mundo exterior” 
(ADORNO, 2013, p. 223). Daí que a dialética entre forma e conteúdo não 
pode se romper e daí também o primado do objeto e o conceito de 
conteúdo de verdade na estética adorniana. O panorama fica mais claro, 
por exemplo, a partir da crítica que ele faz à “arte atual”. Desde que Van 
Gogh pintou uma cadeira que o caráter de sublimidade da arte se mostrou 
como respeito ao status quo e tributária da ideologia dominante. Que 
quaisquer acontecimentos sejam tomados como sublimes só pode ser 
entendido como problema pelo relaxamento no caráter material da arte. 
Eis a substância do relativismo: tomar a matéria sempre como um 
imediato é tomar do exterior um elemento sempre em declínio e sempre 
a ser elaborado. Isso tem muito que ver com a estética hegeliana, assinala 
Adorno. A alergia da arte moderna aos grandes temas, outrora de grande 
valor para Hegel, dá disto testemunho. Em Hegel, há na rejeição ao 
mimético e ao inconstante uma submissão do objeto ao caráter de 
trivialidade. Para a não integração na “consciência cultural oficial”, é 
preciso que a arte não seja focada ao domínio do conteúdo, que não 
busque o modelo da intenção, no qual o conteúdo é convertido nesse 
movimento intencional de espiritualidade para si. O que o artista quer 
dizer com tal conteúdo é uma pergunta equivocada do ponto de vista da 
teoria da arte, porque só é possível com a assunção de que o material não 
tem história. 
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No como da maneira de pintar, podem sedimentar-
se experiências incomparavelmente mais 
profundas e até socialmente mais relevantes do que 
nos retratos fiéis de generais e de heróis da 
revolução [...] O que um artista pode dizer di-lo 
unicamente – e Hegel também o sabia – através da 
ação da forma, não permitindo a esta que o diga 
(ADORNO, 2013, p. 230, grifo do autor). 

 
III 

 
 O conceito de forma de TE traduz aquilo que a arte (moderna) 
consegue (conseguiu) interpor entre a consonância como princípio de 
retomada da sensibilidade nas estruturas subjetivas, a modo de ratificação 
do domínio, e a possibilidade de retirar novos sentidos do domínio, 
retomar a sensibilidade como o outro do domínio a partir da lei formal da 
obra – daí o princípio de primazia do objeto. Nesse sentido, a linguagem 
significativa se encontra muito mais próxima do princípio estético da 
consonância do que a arte. 
 A intenção não é mesmo que o conteúdo nas obras de arte; na 
verdade, não coincidem diretamente. As intenções não podem ser um 
movimento do espírito a integrar um para si; têm seu lugar na dialética 
entre o polo mimético e a sua participação na Aufklarüng: “força 
subjetivamente motriz e organizadora que, em seguida, imerge na obra, 
mas também na sua própria objetividade” (ADORNO, 2013, p. 231). O 
material, como vínhamos dizendo no ponto II, acima, desempenha um 
papel importante quanto à operação expressiva da arte: “Se o material é 
verdadeiramente na obra de arte a resistência contra a sua pura identidade, 
então o processo desta identidade é também essencialmente nas obras de 
arte o processo entre material e intenção” (ADORNO, 2013, p. 231). A 
intenção é “estrutura imanente do princípio identificador”; não existiria 
forma sem intenção, assim como também não é possível separa-la dos 
impulsos miméticos. Justamente pela “inadequação” do material se 
comprova que há um excedente de intenção; excedente que, por sua vez, 
revela que a objetividade das obras de arte não pode ser reduzida aos 
momentos miméticos. Sujeito e objeto aparecem na obra como em 
processo; daí insurge o sentido, que é o suporte objetivo das intenções nas 
obras e sintetiza as intenções particulares em cada obra. O processo se 
desenvolve sobre as linhas de ruptura entre o que foi alcançado e o 
conteúdo manifesto. Adorno (2013, p. 231) usa como exemplo uma obra 
de Goethe: 
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O sentido da Ifigénia de Goethe é a humanidade. 
Se esta fosse apenas implícita, pensada 
abstractamente pelo sujeito poético, se fosse [...] 
uma sentença, seria realmente indiferente para a 
obra. Mas visto que ela, em virtude da linguagem, 
se torna também mimética e se aliena no elemento 
não conceptual, sem lhe sacrificar o seu carácter 
conceptual, adquire uma frutuosa tensão 
relativamente ao conteúdo, ao poetizado. 

 
 O sentido não se fixa como significado. Na estética tradicional, a 
definição da totalidade da obra era uma coerência de sentido; interação 
entre o todo e as partes da obra, que objetiva a plenitude de sentido, um 
conteúdo metafísico. O sentido se apreende da relação entre os momentos 
da obra, de sua configuração e não dos dados sensíveis, e essa relação é o 
espírito das obras. Tudo o que aparece na obra de arte contribui para o 
sentido, sem que as coisas tenham o mesmo peso em sua aparição; daí 
que atribuir pesos diferentes, o que se faz presente no conceito de 
articulação, tenha sido um dos princípios da arte moderna. Sob o risco de 
que a diferenciação de pesos não seja suficiente para marcar o fluxo de 
sentido, o contigente acaba sendo confundido com supérfluo – o que 
coloca a arte sob o risco do caótico. 
 É aí que Adorno volta ao paradoxo kantiano da finalidade na arte, 
ao dizer que as obras de arte são sem finalidade – que tenham que ser, 
portanto, separadas da realidade empírica e não persigam nenhuma 
intenção útil para a autoconservação e a vida – impede ao mesmo tempo 
de que o sentido seja qualificado como finalidade. Para Adorno, Kant 
ignora aqui a sua finalidade com a teleologia imanente. Para as obras de 
arte modernas é difícil a definição de uma coerência de sentido, porque 
recusam essa coerência no ideal de autonomia da arte: “Quanto mais a 
emancipação do sujeito demole todas as representações de uma ordem 
pré-dada e doadora de sentido, tanto mais problemático se torna o 
conceito de sentido como refúgio da teologia declinante” (ADORNO, 
2013, p. 233). Vê-se que a herança religiosa da arte resiste, a tentativa de 
produzir imagem para o mundo – ou imagem à semelhança de Deus. No 
entanto, Adorno entende que mesmo antes de Auschwitz já era impossível 
atribuir um sentido positivo à existência. A consequência direta para a 
forma das obras de arte é a impossibilidade de restaurar um contexto de 
coerência de sentido: “Se elas nada mais têm fora de si mesmas a que 
possam aderir sem ideologia, de nenhum modo se pode estabelecer por 
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um acto subjectivo o que lhes falta” (ADORNO, 2013, p. 233). Mas 
Adorno entende que acontece um processo de subjetivação das obras de 
arte que age justamente contra a imanência de sentido. O sentido é algo 
que a obra de arte reproduz; não é nem algo que a obra elabora (do zero) 
e nem a substância da mesma. Ou seja, em alguma medida, a obra precisa 
ser ultrapassada para que se atinja o sentido. O sujeito da arte não poderia 
ser um sujeito total que suplantaria o sujeito racional. O sentido só é 
legitimo na obra enquanto ele é objetivamente mais do que o seu sentido 
próprio. O sentido é, a principio, negado; é o que faz a arte moderna com 
a noção de absurdo. O absurdo não é a ausência de todo e qualquer 
sentido, é o questionamento do mesmo, o desenrolar de sua história. 
Adorno não se contenta com essa solução: a emancipação da obra ante ao 
sentido se torna rica de sentido quando se realiza no material estético. O 
sentido estético é de fato diferente do sentido teológico, afinal as obras 
deixam de lado seu aspecto significante, mas mantém a semelhança com 
a linguagem. As obras de elevado nível formal fazem crescer o sentido na 
negação do mesmo a partir de sua construção rigorosa. Mesmo sem 
querer, as obras se tornam contextos de sentido ao negaram o sentido. 
Uma outra crítica que Adorno faz à arte moderna é aquela relativa à crise 
do sentido. Com a inserção do absurdo à consciência cotidiana, a arte 
moderna nega em absoluto o sentido, e contribui assim para a consciência 
reificada que é a resposta imediata ao horror ao vazio. Para Adorno, todo 
rigor lógico radical termina em algo semelhante ao sentido. 
 A arte finalmente acaba se concretizando em aparência e daí não 
consegue recusar o sentido no interior do absurdo. A montagem, por 
exemplo, é um principio formal que entra em desacordo com a unidade 
pela disparidade entre as partes. E nesse sentido, enquanto oposição, é 
caminho para a restauração da unidade. O filósofo alemão entende, por 
exemplo, que o cinema tem, ao menos de início, a intenção de mostrar-se 
como ausência de intenção do existente, ao erigir-se em uma montagem 
depois de tantos cortes. O impressionismo, por exemplo, decompunha e 
recompunha os objetos da civilização na tentativa de salvar o elemento 
alienado na reprodução. Mas anuncia uma falha neste movimento: 
“Aumentava a preponderância do elemento prosaico-coisal sobre o 
sujeito vivo: a subjetivação da objetividade regrediu em romantismo” 
(ADORNO, 2013, p. 237). Portanto, o impressionismo era a reconciliação 
da aparência da arte com a empiria heterogênea. Adorno (2013, p. 237) 
prossegue: “Mas a aparência deve romper-se porque a obra leva em si as 
ruínas literais e não fictícias da empiria, reconhece a rotura e a transforma 
em efeito estético”. Portanto, é a aparência a nova conformação de 
sentido, quando mesmo a negação da síntese é princípio de configuração, 
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sentido. A modernidade renega a aparência de um contínuo criador na 
unidade subjetiva da experiência, no fluxo da vivência. Nega a imbricação 
organicista que justamente fecha o sentido. 
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4. CAPÍTULO FINAL: SOBRE A POTÊNCIA DE LINGUAGEM 
NA CORPORIFICAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PRÁTICAS 
CORPORAIS 

 
 Neste momento faz-se necessário voltarmos àquelas questões 
que elencamos na introdução, inspirados pela discussão no campo da EF. 
Destacamos mais uma vez a questão orientadora de nossos esforços a 
partir de Bracht (2012): 
 

[...] quando falamos em conhecimento na 
Educação Física falamos apenas do conhecimento 
conceitual que construímos sobre o corpo em 
movimento ou é também legítimo falar de outras 
formas de conhecimento (não-discursivas ou pré-
conceituais ou não-conceituais) que estão sendo 
produzidas por esses “corpos” em movimento? 
(BRACHT, 2012, p. 8).75 

 
 Destacamos aqui que a expectativa de que o corpo ganhe outro 
status que não o de objeto na relação entre conhecimento e sensibilidade 
é algo que vem sendo gestado no campo da EF em diferentes frentes. É 
importante notar, mais uma vez, as concepções sobre o contexto de 
surgimento desta discussão dentro da EF. Para Betti (2007), trata-se de 
uma questão que remete ao debate epistemológico do campo, quando se 
confrontavam uma “matriz científica” e uma “matriz pedagógica”. Nesse 
sentido, destaca a reformulação do objeto que vem da percepção de que a 
EF trata da cultura corporal de movimento, de onde o “movimentar-se” é 
entendido como uma forma de comunicação com o mundo. Ou seja, nessa 
concepção onde as práticas corporais são uma parte da cultura e o corpo 
aparece como constituinte da mesma, faltaria fundamentar teoricamente 
essa capacidade do corpo em movimento. Do contrário, a cultura aparece 
                                                           
75 Apresentamos também essa questão: “El cuestionamento sobre los 
fundamentos de la razón moderna y el viraje en la filosofía en dirección a la 
filosofía del lenguaje contribuyen a la problematización de la relación entre el 
cuerpo y lenguaje, y particularmente a la posibilidad de reconocer la existencia 
de un lenguaje específico del cuerpo y del movimiento humano” (PICH; 
PITHAN; FENSTERSEIFER, 2015, p. 60). Ou, mais simplesmente, 
transformando esta tese em questão, que aparece em Pich e Fensterseifer (2012, 
p. 29): “Nossa investigação traz como tese a compreensão de que o corpo faz-se 
humano ao dar-se como linguagem. Assim, para conhecermos o MH [movimento 
humano] precisamos tomá-lo como linguagem”. 
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como algo já constituído e não se diferencia qual é o papel (protagonista) 
do corpo aí. Betti (2007) se pergunta como o corpo produz essas 
significações culturais: a falta dessa resposta acarreta em um dilema 
“culturalista”. O problema desse dilema é que o corpo apareceria apenas 
como produto da linguagem, e a cultura passa a ser entendida como causa 
das manifestações corporais. Parte do campo passa a responder então ao 
dilema culturalista. É possível que essa seja uma via de mão única; ainda 
que, por vezes, isso se dê por meio de diferentes vertentes filosóficas, 
perguntar-se pela agência do corpo no processo de produção da cultura 
parece ser uma medida que apaga o contexto que dá sentido àquela 
questão. Betti (2007, p. 211) diz que o se-movimentar “[...] é sempre uma 
resposta do sujeito ou uma pergunta ao mundo (às coisas e às pessoas), é 
nesse intervalo que se localiza a produção de signos – a linguagem”. Isso 
denota uma relação direta de produção de sentidos e significados pelo 
corpo. Assume-se, portanto, que o corpo é capaz de, por si só, produzir 
cultura. Percebe-se que se trata de algo diferente de tomar o corpo e o 
movimento como linguagem, como enunciamos acima a partir de Pich e 
Festenseifer (2012). 
 Por outro lado, é possível enfrentar a questão de uma outra 
maneira, onde começa o nosso trabalho. Buscar a resposta para a pergunta 
sobre o que pode o corpo não é o único caminho possível. O contexto de 
surgimento daquela questão remete à uma espécie de autocrítica dos 
profissionais da EF sobre a função social desempenhada. Em um trabalho 
em que discute a constituição das teorias pedagógicas da EF, Bracht 
(1999, p. 70) aborda a ideia de uma educação “corporal” que aponta 
também para além da EF: “A tradição racionalista ocidental tornou 
possível falar confortavelmente da possibilidade de uma educação 
intelectual, por um lado, e de uma educação física ou corporal, por outro”. 
O corpo a ser controlado como elemento perturbador e mais, como ponto 
privilegiado de investimento do aparato estatal para o inculcamento de 
valores e comportamentos “positivos” é o primeiro ponto da crítica da EF 
que nos leva àquela questão acima colocada. Falamos anteriormente da 
crítica ao caráter ideológico das práticas corporais. É exatamente desta 
crítica que surge com mais força – ao menos no campo da EF – a ideia de 
que as práticas corporais nutrem uma imbricação com a cultura. É nesse 
sentido que Bracht (1999, p. 73, grifo nosso) retoma o processo da entrada 
da educação física na escola:  
 

Assim, o nascimento da EF se deu, por um lado, 
para cumprir a função de colaborar na construção 
de corpos saudáveis e dóceis, ou melhor, com uma 
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educação estética (da sensibilidade) que 
permitisse uma adequada adaptação ao processo 
produtivo ou a uma perspectiva política 
nacionalista, e, por outro, foi também legitimado 
pelo conhecimento médico-científico do corpo que 
referendava as possibilidades, a necessidade e as 
vantagens de tal intervenção sobre o corpo. 

 
 O contexto de surgimento daquela questão coincide justamente 
com a recusa à essa função social. Pich, Pithan e Fensterseifer (2015, p. 
59) também procuram tomar o corpo e o movimento humano como 
linguagem, mas o fazem considerando “[...] a los modos a partir de los 
cuales el poder invirtió en el cuerpo tornándolo un objeto político 
privilegiado”. Reside aí, também, uma crítica ao modelo hegemônico de 
conhecimento, da racionalidade ocidental e o caráter de alienação de uma 
educação “corporal”. Essa contextualização é o que se perde naquela 
primeira forma de equacionar a questão. O que não pode se perder, e 
procuramos destacar isso ao longo do trabalho, é o que apontam Pich, 
Pithan e Fensterseiefer (2015, p. 61, grifo nosso): “La escisión entre 
cuerpo y sujeto implica una redución del primero a una mera materialidad 
desprovida de subjetividad, es un elemento constitutivo del proceso de 
educación del cuerpo moderno”. Os autores destacam que a promessa de 
construir corpos por inteiro foi algo que guiou a educação na modernidade 
enquanto um objetivo, mas que nunca acabou de concretizar-se. Quando 
recorrem a Agamben e Benjamin para pensar uma linguagem específica 
do corpo e do movimento, entendem que apesar da “linguagem oficial do 
corpo”, o somático não pode ser dissociado das formas de vida em que 
aparece: isso anuncia uma potência de linguagem, modos em que o corpo 
vai sendo. Aqui se destaca que não há uma superação daquela cisão e o 
caráter histórico dessa “linguagem do corpo”. 
 Betti (2007) usa da semiótica de Charles S. Peirce para 
compreender a conexão entre diferentes códigos e linguagens. Betti 
(2007, p. 211) diz: “permite ainda ‘ler’ o mundo não-verbal (um quadro, 
uma dança, um filme) e ensina a ‘ler’ o mundo verbal em ligação com o 
mundo não-verbal”. Diz ainda que “não há produção de 
informação/conhecimento a não ser por intermédio de signos, pode-se 
compreender a linguagem como a capacidade de produzir signos de 
qualquer tipo” (BETTI, 2007, p. 211).  Nesse sentido, a linguagem é o 
processo, e os códigos o produto. O autor caracteriza, portanto, as práticas 
corporais como códigos institucionalizados e, uma vez não descoberta a 
capacidade corporal de produção de linguagem, instaura-se o impasse 
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denominado de dilema culturalista. Como a linguagem se desenvolveria 
entre processos e produtos, seria premente desvelar o funcionamento da 
entrada de novos signos; só a partir daí seria possível “[...], perceber e 
atualizar novas possibilidades de ser e fazer” (BETTI, 2007, p. 212). 
Busca, portanto, “sair das sombras do sujeito” para interpretar o 
“corpo/motricidade”. Para isso recorre à uma categorização da 
experiência entre primeiridade (experiências originais e espontâneas das 
qualidades do mundo), secundidade (experiências de alteridade e negação 
do eu) e terceiridade (experiência cognitiva que possibilita a 
generalização). De novo: nesse contexto, as práticas corporais são os 
códigos institucionalizados, signos que se tornaram hegemônicos o que 
traz a questão sobre o surgimento de novos signos. Betti (2007, p. 213) 
diz: “qualquer gesto é um ‘quase-signo’, quer dizer, possui potencial para 
ser signo, para um dado indivíduo, para um dado grupo social ou para 
uma dada cultura”. Destaca ainda a tipificação dos signos e a sua 
hierarquização na semiótica peirceana (qualissigno, sinsigno e legsigno). 
Betti (2007, p. 213, grifo nosso) afirma ainda: “Para Peirce, a produção 
do conhecimento é sempre uma produção de signos – o pensamento é 
signo - e o significado de um signo é sempre um outro signo”. A 
linguagem é a raiz da produção do conhecimento. 
 A relação corpo-conhecimento ou entre racionalidade e 
sensibilidade transborda os limites da EF e apresenta um vasto arcabouço 
de exploração filosófica na Estética e nas teorias da arte. Dissemos 
anteriormente que, para Adorno, a arte fornece uma experiência de 
conhecimento e que também não se constitui em uma linguagem 
significativa. Ela só o pode fazer justamente pelo seu caráter corporal, que 
expõe o seu caráter crítico em relação à sociedade. O risco acima colocado 
é o mesmo que Adorno aponta na arte moderna, o da perda de tensão. 
Anula-se a materialidade do corpo. 
 Ortega (2010) discute justamente o problema da materialidade do 
corpo na virada linguística. Critica a ideia de que o acesso ao corpo só se 
dá por meio da linguagem, o que qualifica de um “construtivismo 
radical”. Refere-se diretamente à superioridade da cultura sobre o corpo, 
à concepção de que o acesso ao corpo só se dá por meio do discurso. Por 
isso o autor refere-se à materialidade que extrapola os limites da 
construção social do corpo. Ortega (2010) problematiza a concepção de 
que todo o acesso à experiência se dá pela linguagem ao considerar a 
linguagem como uma atividade encarnada. Na obra de Ortega (2010), a 
crítica é dirigida principalmente ao que entende ser um construtivismo 
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radical na obra de Foucault, e aponta para a noção fenomenológica de 
corpo como registro possível para problematizar essa aporia.76 
 Mas entendemos que o problema da materialidade vai além disso. 
Procurando entender a possibilidade de uma crítica corporal do político – 
é preciso já aqui destacar a diferença entre a fundamentar o corpo como 
produtor de linguagem e os processos de disputa que interrompem aquela 
construção social do corpo –, Gambarotta (2016) busca na obra de 
Bourdieu discutir a materialidade do corpo na cultura. Neste registro o 
corpo é instância privilegiada da reprodução da dominação porque 
escondido na invisibilidade e percebido como natural. Foca, portanto, na 
investigação dos modos de produção do corpo, rejeitando pensá-lo como 
uma substância: configura-se também aqui uma abordagem materialista 
da corporeidade. Aborda o corporal como uma trama de relações, uma 
constelação. O corpo seria, portanto, um emaranhado implicado com o 
tecido social e a questão que se faz o autor, e isso é o que mais nos 
interessa por ir ao encontro do que estamos problematizando nesse 
momento, é sobre a possibilidade de se dar conta desses dois planos em 
relação. Para testar essa teoria materialista do corpo em Bourdieu, cuja 
principal tese é a de que “[...] la perspectiva centrada en el uso (y sus 
reglas) permite elaborar una concepción de lo corporal que, rechazando 
radicalmente toda instancia substancialista, busca dar cuenta de la lógica 
de su producción” (GAMBAROTTA, 2016, p. 89), o autor problematiza 
as concepções pós-estruturalista de Judith Butler e a que chama também 
de culturalista, apontando como principais representantes desta David Le 
Breton e Thomas Csordas. Busca ainda a ambiguidade entre as duas 
concepções depois de identificar suas aporias e o caráter sócio-histórico 
dessa ambiguidade. Da perspectiva culturalista, destaca que tomam como 
objeto de investigação “[...] los sentidos que los agentes o grupos los 
dotan” (GAMBAROTTA, 2016, p. 84). Ao não indagar pelo processo 
sócio-histórico objetivo que impacta o princípio de produção de sentido, 
essa perspectiva encontra seu primeiro limite. Se o foco são os sentidos 
subjetivos atribuídos ao corpo, esse subjetivismo anula as consequências 
objetivas desses mesmos sentidos. Esse relativismo que daí resulta 
impede também de pensar uma crítica corporal, pois impede de pensar a 
função do corpo no político, uma vez que, para isso, seria necessária uma 

                                                           
76 Este autor ressalta os limites de uma “virada linguística” nas concepções de 
corpo: “[...]constitui uma ‘virada lingüística’ na história do corpo. Virada 
realizada de maneira mais decisiva pelos ‘estudos de gênero’ e que concentrou a 
história do corpo no início dos anos 90, no debate epistemológico e feminista que 
concebia o corpo como uma construção discursiva” (ORTEGA, 2010, p. 190). 
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instância fora do sentido subjetivo, fixando o olhar na trama de relações 
entre os sentidos. A perspectiva culturalista ficaria limitada à descrição. 
De outra parte, a crítica que tece à perspectiva pós-estruturalista de Judith 
Butler se apoia nos seguintes argumentos: tal teoria até aponta para a 
produção objetiva dos corpos (corpos que importam versus corpos 
abjetos), mas falha quando obtura a captação da gênese e do caducar na 
história dessa lógica estrutural. Esta teoria até capta a contingência e o 
caráter não-natural de uma articulação particular. Ou seja, mostra o 
conteúdo da dominação, o produzido, como algo que não é fixo dentro 
das fronteiras hegemônicas e normativas. Mas “[...] la estructura objetiva 
escapa a tal contingencia, ella sí se encuentra fija, constituyendo la 
instancia última de la cual no se indaga su principio de producción” 
(GAMBAROTTA, 2016, p. 85). Se não se questiona as condições de 
possibilidade de tal estrutura, a “materialização” do corpo permanece uma 
lógica incondicionada. O pós-estruturalismo também ignoraria o 
mecanismo de dotação de sentido subjetivo, subjugando-o como uma 
parte da estrutura. O corpo acaba aparecendo aqui como um epifenômeno 
da estrutura. Como dissemos anteriormente, Gambarotta (2016) recorre à 
sociologia de Bourdieu para tentar dar um encaminhamento ao problema 
da substancialização do corpo. Busca a produção prática do corporal que 
tem lugar no movimento entre o subjetivo e o objetivo sem anular nenhum 
dos dois. O autor sugere a mudança de foco para a técnica que se põe em 
uso em um modo de corporeidade, o que não deixa de ser um ponto 
médio. Usa como exemplo a estigmatização dos modos camponeses que 
acabam produzindo o camponês: 
 

[...] No hay un cuerpo campesino – más aun no hay 
“campesino” propiamente dicho – anterior a su 
producción a través de una clasificación social que 
es también un enclasamiento, por el cual una 
determinada posición – producto de la historia del 
espacio social – es percibida (y autopercibida) 
socialmente como campesina (GAMBAROTTA, 
2016, p. 87). 

 
 Como se produz um corpo através de um uso específico? É com 
essa pergunta que fica este autor. Entre os usos regrados e as regras 
usadas, a única coisa que permitiria romper com a divisão entre o que é 
humano (legítimo) e o animal (ilegítimo) é justamente o foco no uso; 
contra a naturalização do “natural” no ser humano que garante a 
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dominação simbólica. A crítica corporal a que se refere este autor assim 
é clarificada:  
 

[...] una subversión simbólica (que no es ‘ideal’ o 
‘material’ sino propia de ese ‘tercer orden’) capaz 
de agrietar y arruinar las reglas usadas, abriendo así 
el cerrado ámbito de los usos (im)pensables-
(im)posibles instaurado por esas reglas del modo 
de corporalidad establecido. Una subversión que 
pasa, entonces, por técnicas corporales que estén de 
otro modo en las relaciones de dominación, es 
decir, que sean técnicas otras, o con 
funcionalidades otras a la de su reproducción 
(GAMBAROTTA, 2016, p. 95).  

 
 Uma corporeidade que irrompa a constelação propriamente 
moderna entre o eu mesmo cultivado e o animal natural, a qual relegou às 
emoções e sensações ao controle da cultura. É justamente na morte 
histórica do contingente, em sua diluição, que ele deveria ser 
reintroduzido na história, na ação e no político. Gambarotta (2016, p. 96) 
conclui: “El carácter disruptivo de un uso corporal sólo es tal sobre el 
trasfondo del modo de corporalidad establecido, a partir de cómo está en 
él”. O risco do isolamento “do corpo” e resolução conceitual do problema 
que este representa expõe diretamente o risco da substancialização. 
 No capítulo sobre o conceito de belo, retomávamos justamente a 
crítica que na estética dá conta das aporias do subjetivismo quando havia 
a tentativa de fundamentar conceitualmente a aparição sensível da ideia 
(nos referimos principalmente à crítica de Adorno à Kant e Hegel). 
Dissemos anteriormente que, para Adorno, a arte é também uma 
configuração sensível, “aparição sensível da ideia”. O que implica dizer 
que oferece uma espécie de conhecimento “corporal”. Mas a crítica que 
Adorno faz à pedagogia musical, por exemplo, retoma aquilo que seria a 
ligação entre corpo e conhecimento na arte:  
 

Si la música es, al igual que todas las artes, lo que 
la gran filosofía llamaba antaño la apariencia 
sensible de la idea, entonces la pedagogía musical 
tendría que fomentar antes que nada la capacidad 
de la imaginación musical [...] La fiel 
representación mental de la música es la condición 
decisiva para que se resuelva la tensión entre lo 
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intelectual y lo sensible de la que vive la música 
por encima de todo (ADORNO, 2009, p. 110). 

  
 Por isso focamos no conceito de forma na segunda parte do nosso 
trabalho. O argumento do filósofo frankfurtiano situa a crítica em relação 
ao subjetivismo na estética – tomar o belo, essa aparência sensível da 
ideia, como derivado de condições da consciência em geral porque deve 
separar a obra de arte do efêmero –, porque a tentativa de fundamentar 
essa aparência acaba na substancialização da experiência artística. Em 
uma oportunidade, Adorno define esse conhecimento “corporal” como 
“síntese não-conceitual”. Significa que, em primeiro lugar, a obra não 
suscita imagens sensíveis (que se sustentam por si mesmas), mas que a 
arte não é mais contemplativa porque os “[...] materiales que contribuyen 
a ella siempre transcendem a la mera inmediatez de la contemplación y 
exigen una espécie de identificación, con lo cual entran em juego ya 
ciertos momentos intelectivos” (ADORNO, 2013b, p. 487). Captar no 
presente, ao mesmo tempo, o não-presente. A força da recordação 
encontra a força da espera: fazer esse encontro – Adorno se refere nesse 
momento à musica – é um esforço intelectual. Percebe-se aqui a 
imbricação da arte com a cultura, na qual a arte aguarda a sua análise, um 
“pensamento sem conceitos” que demanda todas as funções sintéticas do 
pensamento. Aqui estão condensados dois motivos que nos mobilizaram 
durante o estudo: as dificuldades de igualar a expressão corporal com a 
linguagem e a perda do potencial crítico, perda de tensão, que daí decorre. 
A experiência da coisa mesma que a obra de arte configura não é uma 
experiência meramente sensual, é um “conocimiento inmanente de la cosa 
misma” (ADORNO, 2013b, p. 491), a entrega por completo à essa síntese 
pré-figurada entre os momentos sensíveis particulares da obra. 
Interessante como Adorno coloca como aspectos desse esforço intelectual 
a alternativa entre “recordar” e “reter” algo (dissemos antes “espera”), 
porque se refere diretamente ao caráter crítico da obra de arte em relação 
à cultura. Diz que os constituintes formais do pensamento estão todos na 
obra de arte, mas de uma forma não-objetivadora. Nesse sentido, vê 
problema na consumação da autonomia da arte moderna. 
 Quando analisa a obra de Kafka, Adorno diz porque o mesmo 
atinge uma espécie de “corpo espiritual” em sua arte. Como na 
psicanálise, Kafka abriga os sintomas, atos falhos e sonhos em sua arte e, 
no entulho do mundo real, expõe seu ascetismo em relação ao futuro. Já 
expomos antes os motivos da espessura e da corporificação na arte: depois 
do horror do real socialismo, Adorno entende como dever da arte esse 
cuidado de não reificar a possibilidade do novo. Aqui, o caráter de 
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linguagem não-significativa da arte e o seu potencial crítico confluem. 
Adorno não podia ser mais claro, já dissemos anteriormente: “Em vez de 
curar a neurose, ele [Kafka] procura nela mesma a força que cura, a força 
do conhecimento: os estigmas com que a sociedade marca o indivíduo são 
indícios da verdade social, são lidos como o negativo da verdade” 
(ADORNO, 1998, p. 247). Por isso a arte é corporal, porque se interpõe 
no intervalo entre a recordação e a espera, “[...] alcança a matéria em 
estado bruto” (ADORNO, 1998, p. 247). 
 Na introdução (nota 14) já apontamos os motivos de Adorno para 
dizer que a música não é linguagem. No capítulo sobre o conceito de 
material exploramos o principal argumento sobre esse assunto:  
 

O domínio do material implica a espiritualização 
que logo, enquanto autonomização do espírito 
perante o seu outro, se põe de novo em perigo. O 
espírito estético soberano possui um pendor mais 
para se comunicar do que para levar a coisa [Sache] 
à linguagem, como isso bastaria para a plena ideia 
de espiritualização. O prix du progrès é inerente ao 
próprio progresso (ADORNO, 2013, p. 320). 

 
 Adorno critica o fisicalismo na arte que atomiza o particular, os 
elementos naturais que são transformados em material na obra de arte. O 
problema reside na redução do elemento sensível à uma condição de 
literalidade. Em busca da expressão é o artista quem ratifica ou que nega 
o domínio do material que recebe. A pergunta que fazemos é: em que 
medida a caracterização do gesto ou do elemento corporal das práticas 
corporais como um qualissigno não oblitera o seu caráter de resistência? 
Como ela pode se relacionar diretamente com os outros níveis de 
linguagem se o seu caráter de resistência se mantém? A lógica interna da 
obra de arte, sua lei formal – o que, de novo, nos voltou para o conceito 
de forma – é aquilo que retoma em negação determinada77 os elementos 
não-conciliados na sociedade, daí a mediação que realiza a obra:  

                                                           
77 A negação de uma coisa específica, uma forma de consciência, não termina em 
um nada. Confirma uma nova posição que conserva o conteúdo da negação. A 
negação de um conteúdo particular é uma nova posição. A diferença de Adorno 
para Hegel é que a negação determinada não se constrói em função do todo, que, 
para ele, é uma ilusão. Negação determinada é, em Adorno, a ruptura imanente 
com o pensamento identificador, com a ilusão da identificação. Há a necessidade 
ilusória da identidade entre conceito e conceituado. A crítica imanente é o 
acolhimento do resíduo material do conceituado que não se encaixa no conceito. 
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Assim entendida, ela se corporifica na sua forma 
interna, de uma autonomia relativa com relação à 
realidade empírica sobre a qual se torna reflexão 
crítica e negação. É esse princípio de negação 
determinada, em que se condensam na obra de arte 
as antinomias e os antagonismos como antíteses da 
sociedade enquanto problema de sua forma interna, 
o elemento ao qual Adorno atribui dimensão 
epistemológica. Nessa categoria de conhecimento 
assim concebida, pela perspectiva estética, a razão 
instrumental como práxis brutal da sobrevivência é 
concretamente questionada na sua forma restritiva 
de conhecimento (FABIANO, 2003, p. 497). 

 
 Essa recusa da lógica da empiria é uma rejeição das relações de 
troca que regem inclusive o modelo cognitivo que Adorno critica. 
Fabiano (2003) argumenta que a arte é um inconsciente histórico que 
demanda o seu desdobramento. As contradições sociais são mediadas na 
obra como material estético: transforma material social em material 
estético. O conteúdo de verdade que a obra mobiliza não é o que significa 
a obra de arte, mas o que está contido nela como um “em si”, que pode 
ser verdadeiro ou falso. Na arte também seria necessário evitar a 
naturalização do natural. Uma consequência mais clara de não historicizar 
o material é repetir as desigualdades sociais ao perpetuar irrefletidamente 
determinado domínio; Adorno entende haver aqui uma atitude 
reacionária. O material historicizado seria o inverso de uma linguagem 
corporal. Como o material é o principal elemento na mediação que 
condensa os conflitos históricos, é também o que mais dificulta a 
resolução. Grande parte da crítica de Adorno à pedagogia musical refere-
se ao ideal do regresso à natureza, que passa pela crítica à educação 
integral e ao ideal de fruição imediata a partir da arte:  
 

[...] la predilección pelo canto de hoy en día tiene 
su origen sobre todo en el hecho de que, en el canto, 
entre la idea musical mental y su realización no 
aparece intercalado ningún terceiro, ningún medio 
material. El canto, en tanto que actividad inmediata 
y conducta espontánea, promete devolver a los 
seres humanos algo de aquella subjetividad que el 
aparato de la vida les arrancó; en este contexto, el 
impulso de cantar está hoy supuestamente 
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emparentado con el deporte (ADORNO, 2009, p. 
122).  

 
 A pedagogia deveria sublimar este impulso de voltar a essa antiga 
imediatez. Se o material é assinalado junto a um significado, o resultado 
é a reificação. Se impera a imediatez no trato com o mesmo, a regressão 
devolve mais uma vez o caráter de alienação. Com o que o caráter 
histórico do material é condição para alcançar o estágio de uma síntese 
não-conceitual, de “corpo espiritual”. Adorno entende que o caminho é o 
foco no “conhecimento imanente”, no caso da música, por exemplo, 
“conhecimento musical imanente”, que se traduz na análise da trama 
intelectual presente em uma composição. Uma teoria separada das obras 
particulares é um dos motivos do fracasso da pedagogia musical para 
Adorno. É a imersão completa no que foi dividido e particularizado – “[...] 
únicamente a través de la completa especialización [...] conserva la 
música su participación en lo humano, en aquello que parece despedazado 
por la especialización” (ADORNO, 2009, p. 109) – que permite tomar o 
sensível como resistência, como vetor do conhecimento. O problema que 
tem sido assinalado na EF em relação a uma perspectiva culturalista é a 
limitação no trato das práticas corporais como códigos institucionalizados 
e hegemônicos em detrimento da valorização do sujeito como produtor 
de significações. No entanto, uma vez que a divisão entre natural e 
artificial é falsa, mas real (o que é tido como natural é história pretérita) 
será possível classificar uma prática corporal de código fechado? Não 
seria isso também naturalizar o natural? Não faltaria perguntar pelo que 
há de corporal nas práticas corporais? 
 
Sobre o momento de beleza nas práticas corporais 
  
  Se para Adorno o maior problema do conceito de Belo em Hegel 
é a eliminação do contingente – daí a sua famosa frase em TE: “Hegel e 
Kant foram os últimos que, para falar francamente, puderam escrever uma 
grande estética, sem da arte compreenderem coisa alguma” (ADORNO, 
2013, p. 506) – entendemos que falta para aquelas abordagens (e também 
a nossa) sobre a relação corpo-conhecimento na EF ir até as práticas 
corporais – e aos movimentos específicos de cada uma –, se o interesse é 
entender o que aí “se diz”. No belo, o contingente é justamente aquilo que 
o caracteriza, o que leva o homem aos limites do seu aparato cognitivo. 
Por isso escolhemos para este momento obras que retratam as práticas 
corporais como aparições de algo novo justamente a partir do exame de 
seus elementos particulares. 
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 O conceito de belo traz em sua história essas tentativas de 
fundamentar a aparição sensível da ideia, como a contribuição da arte para 
a filosofia; essa foi por muito tempo a tarefa da disciplina filosófica 
Estética que procuramos retratar a partir dos obstáculos enfrentados, com 
a exegese de tal conceito, no primeiro capítulo. Desvelados os riscos de 
formalismo e subjetivismo do conceito, seu vácuo causado pela rejeição 
da arte à sua centralidade acaba sendo preenchido. A arte passa a se 
recusar a ser tributária na produção de imagens que dotem o social de 
coesão; o processo de subjetivação da arte, sua autonomização, desvela a 
contribuição que fazia ao mundo objetivo. Desde a reflexão sobre a 
indústria cultural em DE, a preocupação de Adorno se direciona sobre o 
que faz a arte em relação à falsa unidade do universal e do particular, que 
sabota a possibilidade da arte de ter um caráter de verdade. A ligação entre 
os obstáculos do conceito de belo e o problema da indústria cultural 
aparece, por exemplo, nesta passagem: “A função que o esquematismo 
kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, referir de antemão a 
multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada ao sujeito 
pela indústria” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 103). Submeter o 
sensório à coerência do caráter ideológico é algo recusado pela arte, mas 
não irrealizado: “A arte sem sonho destinada ao povo realiza aquele 
idealismo sonhador que ia longe demais para o idealismo crítico” 
(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 103). Para entender o caráter do 
que é conhecimento na arte é preciso entender o processo de sabotamento 
que transforma a experiência sensível em subjetivismo. A repetição de 
um mesmo gesto, a repetição de um mesmo traço sensível, a repetição de 
uma mesma atmosfera não pode se reconverter na expressão de um 
Absoluto, isto é definitivo na arte. No trabalho de Adorno sobre o jazz 
esse argumento fica mais claro: 
 

A rebeldia transformou-se em fluência à segunda 
potência, e a forma de reação do jazz se sedimentou 
de tal maneira que toda uma geração de jovens 
ouve desde o início em síncopas, quase não mais 
sustentando o conflito original entre estas e a 
métrica fundamental. Mas isso tudo não muda nada 
no que se refere à mesmice do jazz, que levanta a 
questão de como é possível que milhares de 
pessoas ainda não tenham se cansado desse 
estímulo monótono (ADORNO, 1998, p. 118). 

 
 Essa é uma citação vital que nos permite emparelhar com essas 
questões, comparar obra de arte e práticas corporais. Remete também a 
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tradição do campo da EF nas ciências sociais e humanas, de crítica 
ideológica das práticas corporais, o discurso sobre o movimento humano. 
Mas a exposição da questão nos propõe um outro caminho para pensar se 
é possível a relação entre conhecimento e sensibilidade, conhecimento 
pelo corpo, passa por pensar também na operação simbólica. Adorno 
caracteriza o jazz como um fenômeno de massa que se consagra pelos 
mesmos procedimentos. A síncope, que é o elemento diferencial do jazz, 
perde seu efeito contestatório quando se torna obrigatório enquanto 
elemento reconhecível do jazz. Adorno ressalta que, na Europa, onde 
ainda era novidade, o jazz era visto como irrupção de uma natureza 
indomada. Mas, para ele, a espontaneidade que vinha de uma herança 
africana do jazz foi acomodada em um esquema rígido. Nesse movimento 
de resistência parece que a dificuldade seria semelhante àquele esquema 
em que o filho se revolta contra o pai, mas isso acaba sucumbindo ante ao 
desejo de se igualar a ele. Seria então difícil pensar em uma especificidade 
do jazz quando este admite modificações sempre que lhe são impostas: o 
jazz cedeu à adaptação aos ouvintes, à recepção. Nesse sentido se 
caracterizaria mais como uma maneira de interpretação, não dispondo de 
um conteúdo cultural. Adorno diz isso porque entende que se trata da 
repetição de fórmulas básicas e, mesmo a improvisação, que aparece 
como um dos seus traços mais importantes, seriam efeitos pré-planejados 
e simples, uma verdadeira repetição de clichês. Nesse sentido, toma-se 
por vitalidade o que são elementos estandardizados. Elementos que 
apresentariam inclusive uma pobreza de desenvolvimento do ponto de 
vista da história da música. No tratamento do material musical, o jazz 
seria praticamente nulo: “Diante das enormes possibilidades de invenção 
e tratamento do material musical [...], o jazz apresenta-se em um estado 
de completa indigência” (ADORNO, 1998, p. 119). O que quer dizer que 
ele não participa do trabalho de desconstrução das possibilidades de 
vivenciar a música enquanto arte temporal, não participa da 
desconstrução do domínio do homem sobre a natureza. Quando não há o 
trato material, não se descortina a ligação entre arte e sociedade e há uma 
espécie de reprodução do domínio, toma-se por “floresta virgem” o que é 
“mercadoria fabril”. 
 O jazz decide-se arbitrariamente sobre o material musical, 
retoma o sucesso de algumas técnicas em rearranjo. Não pensa assim a 
relação todo-partes e seu processo de produção vira uma concorrência 
sobre a excelência no domínio técnico. O efeito musical é tomado em 
capitalização porque existe a estabilidade da recepção: “A imortalidade 
paradoxal do jazz tem o seu fundamento na economia” (ADORNO, 1998, 
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p. 119). O gozo é o equívoco sobre o todo.78 A estandardização é um 
controle firme sobre o condicionamento dos reflexos dos ouvintes. 
Adorno debate amplamente a questão do gosto para a arte e aqui a 
perspectiva de sua total reificação: o ouvinte anseia pelo que está 
habituado e demanda ter suas expectativas satisfeitas. Nesse sentido, o 
jazz rejeitaria sua historicidade pelo seu caráter de montagem. As 
possibilidades de desenvolvimento daquilo que é sua ferramenta, o 
material musical, é cerceada e a relação com a cultura, que acontece 
através da produção, é estabilizada. Por isso Adorno (1998, p. 121) 
caracteriza o jazz como uma moda intemporal: “[...] a moda intemporal 
torna-se uma parábola de uma sociedade planejadamente petrificada, não 
muito diferente do pesadelo retratado no Brave New World de Huxley”. 
Por isso se apresenta a dificuldade de erigir o particular em uma 
linguagem, a mesma dificuldade encontrada na história do conceito de 
belo, mas que não define o conceito: 
 

Os economistas poderiam se perguntar se há nisso 
uma tendência da sociedade regida pela 
superacumulação para a regressão a um estágio de 
simples reprodução do que a ideologia expressa ou 
confirma. O temor que marca os escritos de um 
desiludido Thorstein Veblen, de que o jogo de 
forças sociais e econômicas seja imobilizado em 
uma situação hierarquizada, negativa e a-histórica, 
uma espécie de sistema feudal potencializado, pode 
ter pouco probabilidade de se confirmar, mas é 
inerente ao jazz como o seu maior desejo 
(ADORNO, 1998, p. 122). 

 
 Adorno entende o jazz como a expressão de um culto 
rigorosamente repetido sem objeto, o culto de um mundo técnico. Usando 
o exemplo do jazz e da indústria cultural, esse seria uma espécie de “tipo 
ideal” da possível deformação da arte, de sua perda de evidência. Mas do 
que normatizar os procedimentos da arte, Adorno tenta estabelecer um 
parâmetro do que seria sua descaracterização. Como dissemos, a 
sonoridade sincopada é o símbolo de um gozo individual que proporciona 

                                                           
78 Aqui um ponto importante do que estamos querendo retratar: para Adorno, faz 
parte da crise da arte a recusa do belo e a cooptação do que seria a experiência do 
belo pela indústria cultural. A produção industrial que lucra com a proximidade 
do sintoma com o gozo, o sintoma que gera sofrimento e satisfação, torna ainda 
mais difícil a situação da arte na produção do belo. 
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ao ouvinte pelo esquematismo a “irrupção de uma subjetividade contida”, 
a satisfação do desejo é a sua frustração direta. Como a individualidade 
produzida é a própria figura da mutilação, o processo possibilita a 
identificação do indivíduo com a sociedade: ela o transformou naquilo 
que é, lhe deu potência. E aqui Adorno ensaia aquela resposta que poderia 
ser dada à questão sobre a relação de conhecimento que é propiciada por 
uma prática corporal, se perguntamos, por exemplo, dos motivos da 
incidência cultural do futebol no Brasil, por exemplo. Costumes 
centenários assim são afirmativos como é o jazz? Para Adorno (1998, p. 
124, grifo nosso), o jazz promove a “aceitação na comunidade dos 
igualmente privados de liberdade [...]. O jazz esboça esquemas de 
comportamento social do qual os homens não podem escapar”. Os 
homens amam o jazz porque ele doura a pílula, torna mais fácil o que é 
inevitável. 
 Além da estrutura da cultura de massa que consegue reproduzir 
os padrões de gosto pela exposição que promovem, Adorno ainda se 
pergunta o que no jazz atrai os homens. O jazz realiza a projeção, resolve 
conflitos entre indivíduo e sociedade onde o a-social é reintegrado. É a 
sensualização da castração que faz esquecer seus contornos reais. A 
reprodução mecânica de um momento regressivo, da castração, que faz 
aceitar o status quo do mundo. Qual é o lugar do jazz na América, segundo 
Adorno? Se trata de um contexto onde se destaca o tabu contra a 
expressão artística, uma suspeita contra a atividade artística espontânea 
que não é socialmente dirigida. Adorno é bem claro: o jovem que escolhe 
a música em detrimento do baseball ou football é taxado de sissy. Ele 
também protesta: a criança ainda não foi dominada pela vida econômica 
e pelo princípio de realidade; não conhece, portanto, a arte como fraqueza 
subjetiva, como parece ser o consenso cultural. Nesse sentido, os seus 
“impulsos estéticos” são desviados e o jazz é o principal desvio: o jazz 
fornece “[...] um compromisso intermediário entre a sublimação estética 
e a adaptação social” (ADORNO, 1998, p. 129). O elemento imaginativo 
é permitido devido a sua semelhança ao comportamento social aceitável. 
Como se trata de uma “arte” que não tem um em si, se aproxima sempre 
do já conhecido. A execução estética se transforma em “esporte”, em um 
sistema de truques; importa a superação de uma sequência de testes. 
Anula-se completamente o sujeito da expressão e a expressão do jazz vira 
só a expressão da maleabilidade do sujeito. A utopia é assim 
completamente extirpada ao invés de se realizar, trata-se da liquidação da 
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arte. Uma sabotagem do belo, mas, ao mesmo tempo, o mais importante 
motivo pelo qual ele deve morrer.79 
 Em “Veneno remédio: o futebol e o Brasil”, Wiznik (2008) passa 
da compreensão do futebol como linguagem (compreensão de Pasolini) – 
que caracteriza o futebol europeu de prosaico e o futebol sul-americano 
de poético – à compreensão que, captando a singularidade do contexto 
brasileiro, coloca o futebol como algo além do consumo de massas, mas 
do âmbito da prática.80 Ainda que consideremos a característica ensaística 
deste trabalho, Wisnik toca em pontos importantes no que tange ao lugar 
do futebol na história do Brasil; ele entende que o futebol é “[...] uma das 
mais reconhecíveis maneiras pelas quais o país se fez ser” (WISNIK, 
2008, p. 28). A ideia de prática aqui vem ao suporte da ideia de que o 
futebol, no Brasil, ao invés de propiciar um esquecimento das condições 
reais, é uma reação real a essa mesma realidade. Para isso, vai traçar o 
paralelo com outras visões da história do Brasil, onde identifica traços 
comuns com o futebol, principalmente na figura do malandro. O futebol 
aparece então como “veneno remédio”, uma inscrição que remete à “[...] 
ambivalência do fármacon enquanto remédio e veneno, focada na 
desconstrução de Fedro [...], objeto do importante ensaio de Jacques 
Derrida” (WISNIK, 2008, p. 40). Em tal ensaio, a questão colocada é 
                                                           
79 Em TE, a crítica da indústria cultural é emparelhada diretamente com a questão 
da perda da especificidade da arte. Trata-se da mesma crítica que é feita ao jazz: 
“Nas mercadorias culturais consome-se o seu ser-para-outro abstracto, sem que 
elas sejam verdadeiramente para os outros; na medida em que lhes estão ao 
serviço, enganam-nos [...] O consumidor pode à vontade projectar as suas 
emoções, os seus resquícios miméticos, no que lhe é apresentado” (ADORNO, 
2013, p. 35). A obra como tábula rasa das projeções subjetivas se desqualifica 
porque se torna “coisas entre coisas” (como no atomismo do efeito, da 
naturalização do material) ou “veículo da psicologia do espectador”. Isso ele diz 
da Entkunstung da arte. Tanto para a arte como para a indústria cultural trata-se 
do rompimento total com os “fins exteriores”.  O declínio do belo a arte acaba se 
tornando real, ele é substituído pela projeção e pelo gozo: “A confiança nas 
necessidades dos homens que, com a intensificação das obras produtivas, 
levariam a totalidade a uma forma superior, deixa de ter sentido depois que 
foram integradas e tornadas falsas pela sociedade falsa” (ADORNO, 2013, p. 37, 
grifo nosso). 
80 Wisnik (2008, p. 17) pergunta: “[...] como avaliar o imbróglio da sua 
mercantilização massiva e os lampejos de sua profunda inserção nas experiências 
coletivas; como não ver que nele está cifrado o embate da economia com a 
cultura, e alguns dos nós cruciais do nosso tempo; como desvendar as suas 
enigmáticas e ambivalentes relações com a violência, que o jogo ao mesmo tempo 
aplaca e provoca; como chegou ele a tal ponto de saturação?”. 
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sobre a ambivalência da escrita (de veneno e remédio); em Fedro, a 
questão é sobre a beleza do discurso. Wisnik mobiliza, desde Gilberto 
Freyre, a noção de que o futebol é uma sublimação da violência dos 
capoeiristas e malandros que assombravam o Rio de Janeiro no século 
XIX. Esse comportamento, que sublima sem guardar em si o sublimado 
(o que faz muita falta, diria Adorno) é o que coloca essa prática em 
paridade com o conceito de belo. Essa sublimação a que Wisnik se refere 
é somente desvio ante ao panorama de desigualdade social, uma 
“confirmação do paradoxo” da escravidão brasileira como um mal nunca 
superado e como um “bem valioso”. Estabelece uma cegueira: 
 

Mais do que o atraso, no entanto, flagrou a paralisia 
congênita da alma nacional, se quisermos chamar 
desse modo o renitente sistema de auto-ilusão 
compartilhada que refuga os golpes do real à custa 
de expedientes de acomodação e de escape que 
deixam ileso o estado de coisas, mesmo quando 
insustentável. O futebol brasileiro é, por sua vez, o 
saldo ambivalente desse déficit, seu veneno e seu 
remédio prodigioso. Seria mais um mecanismo de 
fuga entre outros se não fosse, ao mesmo tempo, o 
campo em que a experiência brasileira encontrou 
uma das vias privilegiadas para atravessar o seu 
avesso e tocar as fraturas traumáticas que nos 
constituem e permanecem em nós como um 
atoleiro (WISNIK, 2008, p. 407). 

 
 A necessidade de morte do belo poderia se traduzir também pela 
dissolução da cegueira sobre o veneno remédio que se faz com que “[...] 
se queira gozar os seus efeitos como se fossem dados de presente e desde 
sempre e que se recuse a reconhecer o custo permanente de sua 
construção” (WISNIK, 2008, p. 408), faz com que se busque esses traços 
positivos do ser. 
 Semelhante caracterização encontramos no livro “Corpo e alma”, 
de Löic Wacquant sobre a prática do boxe no bairro de Woodlawn, em 
Chicago, nos EUA. Wacquant (2002), em um estudo etnográfico e 
sociológico, identifica como o boxe se amalgama numa periferia de 
Chicago como prática ascética do jovem homem negro com valores que 
catalisam a possibilidade de inserção no mundo capitalista. O aspecto 
doutrinário não é de todo leve; o controle técnico das práticas do gym é 
todo incorporado pelo coach DeeDee, não havendo meios de dar vazão a 
esse saber senão pela submissão cega do boxeador aos códigos e à 
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disciplina impostos. No caso da experiência retratada, há uma 
organização e uma economia das energias e dos esforços que, ao mesmo 
tempo que é simbiose com o entorno social, é também oposição às 
relações do bairro. A secularização das práticas é rompimento com 
sistemas de crença e, como intervém diretamente no substrato da 
civilização, a instituição esportiva consegue deslocar melhor o foco, 
conformar o comportamento (junto com o mercado e a mídia) sob o 
discurso da saúde e a ideologia do rendimento. Mas a intensa experiência 
de Wacquant com o boxe, e a descrição exaustiva de cada minúcia dessa 
luta, mostra a característica de prática corporal dentro do contexto 
esportivo do boxe. E o que ele mesmo diz é que é impossível elucidar o 
significado do boxe na sociedade sem a inserção no gym e a compreensão 
de suas relações simbólicas e sociais; refere-se diretamente ao imagético 
veiculado pelo cinema quanto à narrativa épica que define o imaginário 
sobre o boxe. O gym, o salão de treinamento, é como a fábrica dos 
pugilistas, onde se forja lutadores a partir de um saber-fazer coletivo. O 
autor ressalta que a crença coletiva que nutre relação íntima com os 
valores indígenas. Se há a função técnica latente do gym de transmitir uma 
competência esportiva, há também a função extrapugilistica de 
desbanalizar a vida cotidiana e fornecer o acesso a um universo distintivo, 
a partir, é claro, da rotina e da remodelagem corporal. Esse desvio no 
“fluxo social” do gueto é muito menos épico: o boxe funciona como 
regulador da violência. Define, de quebra, o que seria prática corporal, 
como condutas produzidas aquém da consciência. Ainda que não haja 
teoria de ensino do boxe, há razão que a baseia; algo mais do que 
necessário devido ao fato de que se trata de um processo que coloca em 
risco o corpo individual, mas a partir de uma aprendizagem inteiramente 
coletiva. Mecanismos corporais e mentais são indistintos no ofício do 
boxer. O nexo com a cultura, a afiliação ao salão de boxe só faz sentido 
se compreendidas as oportunidades de vida e trabalho recusadas ou 
oferecidas, quanto à reprodução ou à mobilidade social. Woodlawn, onde 
fica o gym pesquisado pelo referido sociólogo, era um bairro “branco” e 
“próspero”, até que a imigração de negros das zonas rurais do sul dos 
EUA tornou o bairro em “decadente”. No censo dos anos de 1980, um 
terço das famílias do bairro de Chicago viviam abaixo do nível federal de 
pobreza. As escolas do bairro eram “garantia de miséria e criminalidade”. 
As instituições dominantes eram as igrejas e os botequins e, claro, a 
criminalidade o destino principal dos jovens negros. A violência 
“estritamente policiada” do boxe empalidecia ante a proximidade dos 
sujeitos à violência diária. O clube se tornava uma ilha de ordem e 
estabilidade dentro desse cenário e possibilitava as relações sociais 
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proibidas no exterior; o cenário claustrofóbico do gym ratifica isso, os 
usuários nutrem aí uma certa “claustrofilia”. Os tempos e eventos 
exteriores não tinham muita repercussão no interior do ginásio de treinos. 
Por exemplo, quando haviam eleições, o assunto ficava do lado de fora. 
A epígrafe que abre o livro, “Nihil humanum alienum est”, uma citação 
de Baruch Spinoza, dá o tom de que Wacquant viu na prática corporal do 
boxe no gym de DeeDee em Woodlawn que os processos de socialização 
ali empreendidos têm fim em si mesmos, não tem conteúdo especifico. O 
único assunto externo, que tem mesmo capital que o conhecimento 
pugilístico, é a violência das ruas e a cultura da rua no gueto. Trata-se do 
compartilhamento do mesmo contexto entre os pares que colocam o gym 
e o boxe como resposta possível ao contexto. É nesse sentido que ele diz 
que os boxeadores participantes geralmente saem da classe operária local 
que, diferente das “frações mais deserdadas do subproletariado do gueto”, 
tem já uma inclinação pela vida regrada, “sentido de disciplina”, enfim, o 
senso moral da integração na sociedade; têm uma espécie de formação 
mínima. Eis o que Wacquant (2002, p. 74) descobre quanto ao processo 
de secularização do trato com o corpo, que o gym tem que se estabelecer 
como “instituição” quase total, que regula quase todos os aspectos da 
existência do boxeador: gestão de tempo/espaço, corpo, estado de espírito 
e desejo. 
  

[...] a ecologia do gueto e sua cultura das ruas 
predispõem os jovens de Woodlawn a conceber o 
boxe como uma atividade dotada de sentido, que 
lhes oferece um palco no qual eles podem pôr em 
ato os valores centrais de seu ethos masculino. Sob 
esse ângulo, o gueto e o gym encontram-se em uma 
relação de continuidade e contiguidade. Mas, uma 
vez dentro do salão de boxe, essa relação rompe-se 
e é invertida pela disciplina espartana à qual os 
boxistas devem obedecer, que envolve as 
qualidades da rua a serviço da busca de outras 
finalidades, mais distantes e mais rigorosamente 
estruturadas (WACQUANT, 2002, p. 74). 

 
 A ordem do gym faz referência à desordem do exterior, mas é 
específica. Regulação individual e coletiva das paixões versus anarquia 
privada e pública; é controle do outcome da violência. Para Bourdieu, o 
próprio da prática é uma lógica que se efetua diretamente na ginástica 
corporal. O que é aprendido no gym se inscreve na fronteira do dizível e 
do inteligível. A cultura do boxeador não é uma gama de modelos 
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fechados, significados. Mas um “[...] complexo difuso de posições e de 
gestos que, continuamente reproduzidos [...] só existem em atos” 
(WACQUANT, 2002, p. 78). Nesse sentido, a educação do corpo aqui 
efetuada trata de substituir o corpo “selvagem” – que só é selvagem no 
contraste entre a fungibilidade do corpo e da vida na violência do gueto e 
ascese corporal “fabricada” no gym – pelo corpo acostumado com outros 
tempos. O boxe aqui é tido como ofício manual qualificado e repetitivo. 
A ascese do treinamento coloca o mesmo como trabalho e corpo, como 
instrumento; os gestos que aparentam ser simples e naturais, exigem uma 
intensa reeducação física, que consiste em saber exatamente como usar o 
corpo no momento oportuno. Wacquant (2002, p. 89) insiste: “De fato, há 
uma compreensão do corpo que ultrapassa – e precede – a plena 
compreensão visual e mental”. De sua primeira luta no sparring, 
Wacquant destaca a impossibilidade de traduzir em palavra – “três 
minutos de desconhecido” –, e agradece pela “surra” e pelo 
estabelecimento da crença no ofício, na verdade do mesmo, da preparação 
do corpo boxeador. 
 A experiência do sparring foi também, para Wacquant, o 
disparador de algumas importantes reflexões feitas por ele sobre a prática 
corporal. A lógica social do sparring, que é recompensa e teste ao mesmo 
tempo, é abandono individual e controle coletivo; um ponto crucial da 
fabricação do pugilista. A lógica da escolha do parceiro de sparring é de 
que ambos tirem proveito do treino para evoluir. A violência controlada 
tem o objetivo de manter o equilíbrio entre os pugilistas que são 
instigados a levar uns aos outros ao limite. O técnico, por exemplo, deve 
garantir que “o combatente menos aguerrido seja brutalmente reduzido ao 
silêncio” (WACQUANT, 2002, p. 103). Por outro lado, ele tem que 
garantir a intensidade dos golpes não baixe muito em relação ao que será 
encontrado pelos boxeadores na luta. É nesse sentido que o autor entende 
que no sparring tende ao aprendizado, porque se trata de levar o parceiro 
ao limite e de trazer esse limite à tona no ringue, mostrar. Só assim a 
prática vai contra o princípio público da competição desenfreada. Mas o 
principal com relação ao sparring é a mudança na percepção; trata-se da 
educação dos sentidos, das faculdades visuais, com a transformação da 
estrutura e da extensão do campo visual. Wacquant ratifica que o sparring 
é uma outra paisagem cognitiva que se apresenta e demanda o vetor que 
deve organizá-la. A partir do treinamento coletivo se consegue recriar 
essa paisagem com a demanda de outro vetor. Envolve também o 
gerenciamento das emoções, que envolve a vigilância interna das 
emoções e, principalmente, do controle da sinalização exterior, reação ao 
medo que é capacidade adquirida coletivamente. O envolvimento no 
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sparring demanda uma presença corporal total que esconde a imbricação 
entre gesto, experiência consciente e processo fisiológico: “Não 
conseguir dominar a experiência sensorial dos golpes que caem sobre 
você amputa a capacidade de agir e altera, em contrapartida, o estado 
corporal” (WACQUANT, 2002, p. 114). No boxe, trata-se mais de 
receber os golpes do que os desferir; trata-se de modificar o esquema 
corporal, o uso que habitualmente fazemos dele e interiorizar uma série 
de disposições inseparavelmente mentais e físicas. E aqui um argumento 
ousado: Wacquant entende que as lutas beiram à inconsciência, porque 
são territórios não-testados que podem levar até mesmo a morte (por isso 
há a avaliação tácita de “jogar a toalha” para parar as lutas). O autor 
responde que essa zona de indistinção entre o corporal e o mental – body-
mind complex – vem do saber-fazer coletivo: “Essa capacidade de pensar 
vem da razão prática incrustrada no fundo de um corpo. Escapa à lógica 
da escolha individual” (WACQUANT, 2002, p. 118). As decisões 
tomadas no ringue são tomadas por dentro de uma sensibilidade 
pugilística incorporada; em alguma medida, o corpo é o sujeito aqui, 
porque forjado coletivamente. Não há atribuição de primordialidade a 
nenhum dos fatores presentes na cena para compreendê-la previamente à 
ação: a decisão é a ação. 
 Trata-se de uma pedagogia implícita e coletiva, uma prática 
corporal pouco codificada que se aprende por inculcação prática e 
coletiva, é a “manipulação regrada do corpo que somatiza o saber 
coletivamente detido”.  O gym está para o boxe assim como a igreja está 
para a religião: uma comunidade moral, um “sistema solidário de crenças 
e práticas”, é o que constitui essas instituições. Wacquant relata a aversão 
de DeeDee (o técnico) quanto à sistematização do aprendizado do boxe 
em livros, porque “o que o treinador denuncia nos escritos é seu efeito de 
totalização e destemporalização” (WACQUANT, 2002, p. 122). Boxe é 
jogado no tempo e joga estrategicamente com o tempo; é não-etapista, 
diferente de outras lutas. Não se sobe estágios de uma vez por todas, o 
pugilista top é aquele que mantém a deformação de seu corpo – tal qual 
uma máquina de dar e receber socos – contra os efeitos do tempo. Não há 
como decompor os gestos, porque um gesto tecnicamente perfeito não é 
nada fora do que é o corpo no ringue: o feixe dentro do fluxo da luta, o 
que destitui o gesto de valor se não ancorado no “andamento da troca” e 
no “estilo do boxeador”. A rejeição do academicismo e da ciência tem um 
aspecto moral de que não há atalhos em direção a estar pronto para 
boxear, senão a partir da disciplina individual e a submissão. Nesse 
sentido, o modo de fazer coletivo em que o corpo é acostumado ao ritmo 
do gym – o mesmo da luta, três minutos de combate e um de descanso – 
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e, também, de um saber prático que roda entre os participantes do gym – 
a correção é sempre coletiva, e há também a necessidade de lutadores 
profissionais que descentralizam o saber-fazer de DeeDee – levam a esse 
senso de capital corporal e da gestão do mesmo. Instrumento de trabalho 
e alvo para o adversário, inspira o senso prático de poupança que vem da 
sua construção no gym: “Ao orquestrar as múltiplas ações que, 
imbricando-se, definam o gym como configuração móvel de agentes 
interdependentes, DeeDee contribui para produzir e cristalizar a crença 
pugilística” (WACQUANT, 2002, p. 170). 
 As práticas são, como o futebol para Wisnik (2008, p. 18), “[...] 
o elo perceptível que sobrou da relação entre o todo e as partes, no mundo 
contemporâneo”, comportamentos que evocam esse elo cultural e o 
processo histórico. O fato é que poderíamos aprender da história do 
conceito de belo na estética os motivos que se colocam para que elas não 
se erijam em linguagem. Motivos importantes se nos colocamos a tarefa 
de pensar as práticas corporais como pontos críticos da cultura. O corporal 
pode ser mote de conhecimento na medida em que se permuta em um 
mais, um mais que suscita aquela questão shakespeariana: “Há algo de 
podre no reino da Dinamarca”. A perda de evidência da arte 
(Entkunstung), que Adorno situa na arte moderna, e da qual se falou ao 
longo da tese, acontece com o seu processo de autonomização da mesma 
– rejeição de sua condição de heteronomia, quando ela recebia, por 
exemplo, os materiais –, e coloca em evidência a estética filosófica 
anterior a ela, Kant e Hegel. Do Belo natural em Kant desvelou-se o 
formalismo, que não dissociava a visão da natureza das formas subjetivas. 
A Entkunstung se revelava, pois, como a ratificação das estruturas 
subjetivas – no domínio prévio –, onde se clamava pela abertura do 
homem a um Outro. Hegel é aquele que identifica esse problema na teoria 
kantiana, mas, ao tratar o particular – justamente o que surge na abertura, 
justamente substância do conceito de belo – como contingente, que deve 
ser subsumido ao movimento do espírito, ele também perde o momento 
que a arte tem de mais importante quanto ao conhecimento, o 
estranhamento do mundo. A perda de evidência da arte está a par com o 
subjetivismo do “para-si”, além do que Hegel imaginava. O conceito de 
belo que parte do belo natural kantiano tem como problema o paradoxo 
entre a suspensão das estruturas subjetivas e a sua confirmação. Dissemos 
antes do problema da realização do idealismo, com o qual nem o 
idealismo sonhava, de tomar o objetivo – o sensível – em esquematismo. 
Por outro lado, o subjetivismo na estética perde a possibilidade do 
contingente como evidência histórica, de forjar o belo como o ponto 
crítico da cultura. Por isso se ressalta o momento do belo na arte (Adorno 
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entende que o belo artístico imita o belo natural enquanto espanto, 
inauguração do mundo) como primazia do objeto. Em seu materialismo, 
assim se atinge a cultura no seu movimento de devir. Quando se dirime o 
corporal que se apresenta como um nó, se dilui o nó entre os sentidos 
subjetivos e as relações sociais objetivas. Sem abrigo ao contigente, o 
subjetivismo ressalta a constituição do mundo pelo homem, a apropriação 
de elementos particulares. Com a primazia do sujeito, o corporal é 
submetido às representações, ao simbolismo que organiza o todo social. 
A arte autorizada a representar, liberada da heteronomia do material e em 
relação à cultura em geral, matou o belo que era a categoria central da 
estética, esquecendo que o conceito também prevê o momento de abertura 
do homem. Ao não conceber o contingente, não se concebe também o 
processo que o produz. Por isso Adorno ressalta primeiro o sublime, como 
“parte” do conceito de belo, já em Kant. O belo natural sobrevive, 
enquanto uma natureza fenomenal que irrompe ante a reificação da 
experiência, porque há uma negação da atitude subjetiva no artefato que 
salva o belo natural em imagem. É a conservação em imagem da não-
identidade. Sendo assim, o sublime é a parte do conceito que mostra que 
o belo natural é mediado historicamente: só depois que o homem passa a 
não temer a natureza, supera a condição de menoridade em relação a ela, 
que é concebido um belo natural (Adorno cita, como exemplo, a 
experiência do mar e da montanha). Ou seja, não se trata da visão de um 
a priori em relação à convenção e nem de um em si. Se o belo provém de 
um objeto não constituído, implica a presença do sujeito. Daí o seu caráter 
enigmático quando salta aos olhos como algo de incompreensível. 
Portanto, quando o sublime supõe um refreamento do desejo, o que 
significa a resistência em tomar esse objeto que aparece em negação como 
objeto da práxis, se ameaça a possibilidade do belo como uma verdade 
histórica. Para Adorno, a sublimação é culturalmente importante (porque 
faz “parar a máquina”) e as energias pulsionais devem mesmo ser 
transformadas. Mas, ao contrário da psicanálise, isso não significa um 
desvio, domínio ou repressão dessas energias. Significa que essas 
energias devem ser retidas, conservadas. Aqui a semelhança do belo com 
o “veneno remédio” e também a diferença (da obra de arte para a prática 
corporal): o belo é mais do que este outro, porque fica retido na imagem, 
com a disposição ao desdobramento histórico. A sublimação é sempre 
tão precária que ela deve sempre voltar a se repetir. A representação é 
sempre menor do que a realidade, e o homem só se situa no momento 
histórico quando se coloca de novo, em imagem, a relação entre o desejo 
e a realidade; o belo deve morrer. O real é excluído pela representação; a 
relação com o mesmo só pode voltar a acontecer com outra exclusão – é 
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a imagem do “devir interrompido”, que protege o natural. A dignidade da 
natureza, que é também a dignidade do corporal, é a condição de ainda-
não-ente; é a recusa de todo o uso, como a arte quando foge à necessidade 
de comunicação. 
 Do ponto de vista da relação conhecimento e sensibilidade, temos 
que considerar também que o belo é tido, por Adorno, como a 
corporificação da utopia. O primeiro sentido que daqui se tira é que a 
configuração sensível, o domínio material que se estabelece não pode se 
erigir em domínio material possível. O belo é a homeostase da tensão 
entre as partes e o todo, a totalidade não poderia se tornar predominante 
porque isso significaria a absorção da tensão; seria a transformação do 
belo em ideologia. O esquecimento de toda a tensão que supõe o 
surgimento do belo, o momento de beleza, é o problema aqui. O belo é a 
corporização da utopia e a distância da mesma. Por isso envolve a dor, 
porque é a própria figura da morte, do homem vendo além de si mesmo, 
aquilo que ele não é. A tensão entre espiritual e sensível se mantém (sob 
o risco de hipostasiar o que é particular), e não existiria imago sem 
imaginário; é preciso desdobrar a tensão, fazer reaparecer o processo que 
instaura a ênfase particular dos traços da obra de arte individual. O 
problema do belo é que, se não morre, pode favorecer o seu caráter de 
sobrevivência, seu aspecto apologético em relação ao mundo. O belo 
traduz a insuportabilidade do mundo tal qual ele é, mas não permite 
também a realização da utopia; ele é mais e menos do que a práxis. É 
menos porque não procede com o que há para ser feito e é mais porque 
denuncia a falsidade da práxis. Enquanto aparência ocupa o lugar que 
seria preenchido pela práxis. Por isso dissemos que ele pode ser 
apologético, pois caso se converta apenas no triunfo pela finitude (com o 
esquecimento de seus constituintes formais), vira uma resolução da tensão 
que, enquanto resolução, é falsa. Essa falsidade seria melhor 
compreendida se considerássemos que o constrangimento do vivo, que 
aparece na imagem do belo, é a própria morte que lhe é imposta. Dissemos 
antes: “O belo é o constrangimento da natureza não dominada, do 
horrível, através do seu endireitador caráter formal que se naturaliza, 
escondendo o processo de mortificação a que sujeitou o vivo, aparecendo 
como algo capaz de ser absoluto pela sua força dominadora”. Esse é o 
momento de risco da obra de arte e da beleza: a obra de arte participa do 
materialismo engendrado no social. É só assim que ela conserva a 
possibilidade de se colocar como um ponto crítico da cultura. O paradoxo 
é que a obra de arte só pode ter sentido quando dá testemunho de sua 
razão de ser no mundo, quando tem função. Ela participa da “falsa 
sociedade” quando aparece como um ser em si. 
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 O que o conceito de belo nos ensina? O aspecto cultural das 
práticas corporais pode ser revisto pelo espectro que se abre pela exegese 
do conceito de belo quanto à relação entre conhecimento e sensibilidade. 
Esse espectro mostra os problemas a ser evitados. Mostra a 
impossibilidade de estabilidade entre o campo empírico e o campo 
estético e também a impossibilidade de retirar o corporal da condição de 
objeto. Sua realização em imagem traz também a sua recusa a todo uso, 
sua resistência à comunicação. A configuração sensível dentro de seu 
caráter repetitivo não constitui por si só o seu caráter de conhecimento. O 
belo também tem seu caráter de repetição, é a “execução casuística de 
uma lógica que reflete a si mesma”; mas não pode ser retirado de seu 
caráter processual. O que aproxima a arte do conhecimento é a 
cristalização do processo histórico em conteúdo de verdade (cristalização 
que deve perecer) e a sublimação que guarda em si o sublimado, diferente 
de uma sexualidade à segunda potência. O emudecimento do homem ante 
à realidade, o belo é mais do que o “veneno remédio”, e isso é importante 
para a questão do conhecimento.81 
 Em determinada oportunidade, a convite de uma rádio, Adorno 
(2008) discursa sobre uma estética “sem imagem diretriz”. “Imagem 
diretriz” é uma expressão de cunho militarista, popular na Alemanha pós 
Segunda Guerra. Trata-se de uma necessidade proveniente de uma crítica 
conservador-restauradora da cultura. Adorno atribui ao primeiro 
romantismo alemão a reação negativa à arte contemporânea. O caráter de 
conservadorismo da crítica da cultura, que direciona esse certo tipo de 
expectativa à estética, baseia-se na coesão da “sociedade do passado”. O 
olhar em direção à sociedade feudal (ou absolutista) mostra a falta e 
carência de uma lei vinculante, donde a coesão é o que dá sentido positivo. 
A obra de arte no passado tinha seu lugar bem definido, uma função. A 

                                                           
81 A narrativa sobre a história do Brasil que (não) conta a figura do malandro, que 
Wisnik identifica na ênfase poética do futebol brasileiro (em contraste com o 
prosaico futebol europeu), é uma espécie de expressão de uma brasilidade. A 
malandragem, herança da sociedade escravagista, é como uma adaptação à 
estrutura. Rocha (2007, p. 36), no entanto, entende haver uma “guerra de relatos”, 
opõe a dialética da malandragem a uma dialética da marginalidade, “[...] a qual 
está principalmente fundada no princípio da superação das desigualdades sociais 
através do confronto direto em vez da conciliação, através da exposição da 
violência em vez de sua ocultação”. Um confronto entre representações culturais 
e simbólicas que acaba por expor o desgaste da primeira, pela sua justificação das 
desigualdades sociais e a glamourização do que é sofrimento e que acaba por 
reproduzir as desigualdades. A história do conceito de belo mostra que a 
representação simbólica deve ser mais do que a adaptação, senão não há crítica. 
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carência que se reclama na ideia de “imagem diretriz” é a necessidade de 
que a estrutura consciente forneça os parâmetros canônicos do verdadeiro 
e do falso, porque a sociedade não fornece mais isso (nesse contexto da 
Alemanha do pós-guerra). Para Adorno, é falsa a expectativa de que a 
ordem espiritual (da qual participaria a arte) possa suprir essa falta de 
coesão, de que se possa descobrir essa ordem no ser. Mas essas teses são 
falsas. No passado, a arte era heterônoma e se alimentava da coesão 
social. Mesmo que tenha se quebrado a necessidade de uma imagem da 
totalidade, a coesão social se impôs aos indivíduos. O que acontece é que 
a consciência estética rompe a tranquilidade da ingenuidade que outrora 
se alimentava da coesão. Quanto menos ingênua é a consciência estética, 
mais valor se atribui à ingenuidade. As obras de arte não-ingênuas se 
aproximam de uma unidade de estilo e daí acontece a confusão que 
entende que a sua canalização nos procedimentos tradicionais é a sua 
própria qualidade. Mas a qualidade estética pertence à obra individual (e 
ao estilo que compartilham), não pode ser tomada como a coisa mesma. 
Para Adorno, as obras mais significativas são as que o sujeito e a 
expressão não se encontram em uma unidade inquebrantável com o todo. 
As grandes obras só aparentam ser coesionadas e idênticas à sua 
linguagem. São campos de força onde se expõe o conflito entre a norma 
e o que tenta se expressar nelas. O estilo é necessário, mas as obras se 
opõe a ele; o estilo é o que alimentou as forças produtivas e as encadeou. 
 A restauração do passado não é possível. Havia substancialidade: 
as normas, ainda que questionáveis, tinham alguma unidade com a vida e 
com o espírito. Seria preciso anular a supremacia abstrata do conceito 
sobre o individual também na estética. O cânone da consciência 
coisificada, a razão como fim em si mesma separada da matéria e do 
objeto, esvaziou a ideia de objetividade e de verdade. A não possibilidade 
da “imagem diretriz” é a falsidade do hipostasiar como algo acabado, 
além da experiência viva, as normas da aparição estética; as normas 
devem provir do movimento individual das obras. A busca pelo 
verdadeiro e o falso na coisa mesma se aproxima mais da busca da beleza 
do que a reposição de uma imagem coesa da realidade. É preciso sempre 
considerar que, em Kant, ainda se encontra uma diferenciação entre belo 
e sublime – que Adorno passa a tomar da “face” também do belo: 
 

Todavia, a experiência do sublime é mais 
perturbadora. O belo é apenas o símbolo do bem. 
Quanto ao sublime, ele nos deixa entrever a idéia 
de infinito e, portanto, a de liberdade. A liberdade, 
de fato, é total ou ela não é. O belo está ligado à 
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concordância de nossas faculdades, o sublime a seu 
conflito. O belo é harmonia, o sublime pode ser 
disforme, informe, caótico. Prazer para um, dor e 
prazer para o outro (JIMENEZ, 1999, p. 144). 

 
 Sem imagem diretriz, o momento de abertura para a beleza 
(verdade) pela arte se dá mesmo no trato com o material. Adorno usa uma 
metáfora curiosa para desenhar a relação entre arte e conhecimento: a arte 
é como um mineiro de má fama e sem luz, mas que sabe onde vai pelo 
tato. O artista vai às características das coisas ainda por realizar, que se 
comunicam ao sensorial e têm que elevá-las à consciência. A obra deve 
ser formada por completo; o artista não deve deixar um ponto morto, sem 
o toque de seu trabalho: “La ligazón que se busca inútilmente en la 
cosmovisión está ante todo en el material con lo que los artistas tienen 
que trabajar” (ADORNO, 2008, p.  262). Onde se pode dizer sobre o 
verdadeiro e o falso na obra de arte é na esfera técnica. A técnica é o ponto 
mais alto da mediação, o ponto crítico. 
 

En el material está sedimentada la historia. Sólo 
quien sea capaz de distinguir en el material lo 
adecuado históricamente y lo irremediablemente 
anticuado producirá de una manera que haga 
justicia al material. Los artistas tienen esto presente 
cada vez que evitan colores, formas o sonidos que 
serían posibles en la naturaleza, pero que como 
consecuencias de asociaciones históricas se oponen 
al sentido específico de lo que ellos tienen que 
hacer aquí y ahora. Otra manera de decir esto es 
que el material no está formado por unos elementos 
abstractos y atomistas que en sí mismos carecen de 
intención y de los que las intenciones artísticas 
pueden adueñarse a capricho, sino que aporta 
intenciones a la obra. La obra sólo puede acogerlas 
comprendiéndolas, amoldándose a ellas y 
modificándolas. No se pinta con colores, no se 
compone con sonidos, sino con relaciones 
cromáticas y sonoras. El concepto artístico de 
material empobrecería y perdería su objetividad si 
hiciera tabula rasa e ignorara las características de 
aquello en lo que se ejecuta (ADORNO, 2008, p. 
262). 
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 Ainda assim é possível pensar em uma crítica corporal – a 
modernidade das obras não depende necessariamente da modernidade dos 
materiais. Em conclusão, as práticas corporais – sem a transposição 
didática – guardam o mesmo problema identificado na Entkunstung da 
arte. Uma sublimação que não guarda em si o sublimado é como o gozo 
que anula a visão de um inconsciente social; o gozo se vale da 
proximidade entre o sofrimento e a satisfação. A princípio, as práticas 
corporais não retêm o conteúdo da sublimação. No entanto, apresentam 
em cada uma de suas tramas as possibilidades de novos comportamentos 
que, por meio de novas composições que se desdobrem o sentido do jogo, 
dependem exclusivamente do jogador. O conteúdo da expressão deve 
sempre ficar em aberto. 
 
Sobre a possibilidade de tomar o conceito estético de “forma” como 
vórtice do conhecimento nas práticas corporais 
 
 É legítimo que ainda questionemos sobre a relação entre corpo e 
conhecimento. A obra adorniana nos fornece outros parâmetros para 
colocar essa questão. Quando fala sobre Kafka, Adorno fala de quando a 
arte consegue obter “corpo espiritual” através do trabalho do artista. É a 
possibilidade que estamos entendendo que também pode se colocar ao 
corporal, como ponto crítico da cultura. Adorno entende que a arte faz 
uma “síntese não-conceitual”, e esse é o momento de maior semelhança 
entre a obra de arte e a natureza, entre aquela e o corporal. Aquilo que na 
pintura, por exemplo, é material – as cores, perspectiva, temas – não é 
meio. Quando dissemos “meio” queremos dizer que o material não é algo 
fungível que na ultrapassagem fornece o sentido da obra de arte; o uso 
dos componentes da pintura não fornece ao final, para a contemplação, os 
conceitos. O material é o próprio meio onde se constitui o conteúdo 
estético. Por isso que na pintura sempre tem o momento de referência ao 
“uso do olhar”, aquele engendrado na sociedade. Por isso a pintura 
moderna quis operar com “signos ópticos”, classificou assim os 
elementos para tirá-los da condição de algo que se captaria de maneira 
imediata: “[...] ya en la pintura tradicional, en la medida que los materiales 
que contribuyen a ella siempre trascienden la mera inmediatez de la 
contemplación y exigen una especie de identificación, con lo cual entran 
en juego ya ciertos momentos intelectivos” (ADORNO, 2013b, p. 487). 
Essa opacidade do que se apresenta na obra enquanto imagem exige o 
esforço intelectual porque demanda a recordação do que não está mais 
presente. Para Adorno, na obra estão presentes todas as funções sintéticas 
que atribuímos ao pensamento; trata-se de um pensamento ainda não 
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analisado, sem conceitos, que não se faz por cima de um particular ou de 
um ente. Não se trata de um juízo, “[...] sino que más bien resulta cuando 
algo se presenta – como quien dice – con el gesto: ‘así es’, sin que por eso 
se prediga que es así a partir de algo que está fuera de la obra de arte” 
(ADORNO, 2013b, p. 488). Se há o abandono aos impulsos particulares 
que a obra transmite, se perde a síntese que a obra realiza; o meramente 
material (sensual) não é o conteúdo estético. Como o trabalho que o artista 
realiza sobre o material torna o habitual em opaco, obriga a recepção à 
distância estética que separa o campo estético da realidade empírica 
imediata. Para Adorno, a experiência da arte é a de conhecimento. 
 O conhecimento da arte é “[...] el conocimiento inmanente de la 
cosa misma, es decir, el hecho de que ustedes se entreguen por completo 
a esas síntesis que están prefiguradas […] por las relaciones de los 
momentos sensibles particulares de la obra” (ADORNO, 2013b, p. 491). 
Esse conhecimento só ganha vida com a realização da obra em si mesma. 
Trata-se de acompanhar a lógica interna de uma obra, realizar em sua 
imediatez tudo o que nela se realiza. Esta lógica interna – que na música 
é algo como uma lógica temporal interna, uma proporção de suas partes 
individuais no tempo além da proporção explicitada que, portanto, exige 
do ouvido – se diferencia da lógica habitual. A lógica da arte é uma 
“lógica sem cópula”, na qual se suprime a relação com o alheio à mesma 
(com o predicado, o afirmado, o “é”): 
 

Sucede como si, de algún modo, todos los 
constituyentes formales que integran el 
pensamiento – digamos: síntesis, diferenciación, 
recuerdo, reconocimiento, espera, producción de 
proporciones – retornara en la experiencia de la 
obra de arte y en la constitución de la obra de arte 
en sí misma, pero con una modificación propia, por 
medio de la cual se recorta lo que si no – en el 
lenguaje de la lógica – se designa con [el nombre 
de] acto objetivador. Sucede como si todas las 
categorías estuvieran en la obra, pero de una forma 
que no es objetivadora, a través de la cual, por lo 
tanto, no se realiza una especie de objetividad 
objetiva, una objetividad intramundana, a la que 
también la abstracción – como sabemos – 
pertenece esencialmente, sino que se constituye así 
un objeto de una especie completamente distinta 
(ADORNO, 2013b, p. 493). 
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 O que fala na obra de arte é o espírito ali objetivado. O que 
significa dizer que o produzido não é de pertencimento do sujeito criador 
(como a comunicação de um conteúdo subjetivo). Uma arte assim 
subjetiva seria a exacerbação da sociedade burguesa e o seu processo de 
coisificação, traduziria o triunfo do sujeito como propriedade. O espírito 
objetivado na obra de arte deve ser sempre o espírito da sociedade e, “[...] 
al mismo tiempo, una crítica a la sociedad, pero que la dignidad de la obra 
de arte radica directamente en que esta sociedad sedimentada, que se 
esconde en la obra de arte, ahora va más allá de la contingencia de lo 
meramente particular que se comunica en ella” (ADORNO, 2013b, p. 
543). 
 O conhecimento da arte, pela história da disciplina filosófica 
estética, não se radica no contingente como algo já dotado de sentido; são 
os processos históricos desencadeados pela obra que interessam: tal é o 
contexto de uma estética da forma. Os escritos de Adorno sobre Alban 
Berg, como dissemos no terceiro capítulo, se acercam da noção de que a 
operação que a obra de arte leva adiante mostram que a modernidade das 
obras não provém necessariamente da modernidade dos materiais. Isso 
tem muito a ver com a autonomia da arte moderna, da mesma maneira 
que o conceito do belo tem ainda muita importância para a arte devido a 
questão da heteronomia, relativa a sua relevância social. Modernidade 
aqui tem relação com a história, com a crítica à sociedade que, pelo 
particular, mostra os traços universais. A guinada que TE faz em direção 
à uma estética da forma, tirando a centralidade do conceito de belo na 
disciplina filosófica da estética, se faz muito pelo risco de substancializar 
o particular. Bürger (2012, p. 57) entende que Habermas erra quando diz 
que os conteúdos das obras podem alcançar a “[...] satisfação das 
necessidades que se tornaram ilegais no processo material de vida da 
sociedade burguesa”. Se assim fosse, a arte perderia a possibilidade de 
desenvolvimento histórico dos conteúdos que expressa. A morte do belo 
representa o descolamento da arte da práxis vital, o período em que 
alcança uma autocrítica. Se a arte realizasse “necessidades residuais”, 
perderia a possibilidade do conhecimento, o seu trabalho com o material 
tornaria a ser integrado como saber técnico. Para Adorno, a obra de arte 
realiza sua crítica pela lei formal que retoma os antagonismos não 
resolvidos na realidade. Bürger (2012) entende que Adorno acerta em TE 
ao compreender esse processo em que a “mensagem” da obra de arte cada 
vez mais se retrai em frente à forma; aquilo que ela expressa se repousa 
cada vez mais em sua técnica. Isso se deve àquilo que Adorno chamou de 
necessidade de “competência administrativa”, uma necessidade imposta 
pela racionalidade instrumental a todos os campos do saber. Nesse 
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sentido, cada campo se nutre de uma conexão entre o desdobramento 
histórico de seu objeto e as categorias que ele mobiliza. Esse cenário 
também se impõe à arte. 
 Nesse sentido, podemos ver na sua revisão sobre a obra de Alban 
Berg que a forma é o que mais se aproxima de uma “operação linguística” 
na obra de arte. Adorno procura com a sua crítica reparar a injustiça que 
entende ser feita pela recepção que sensualiza a Berg e perde o seu 
processo de construção que, como compositor, alcançou algumas 
inovações. A voluptuosidade da música entra em fusão com seu aspecto 
de construção e constitui a aura da obra de Berg. A razão da sensualidade 
de sua obra é a crítica à repressão do que é humano, é a lembrança da 
felicidade esquecida de si mesma, não adaptada à realidade. Compara o 
sensualismo de Berg com o de Wagner, uma mudança na forma que foge 
de um subjetivismo, da produção da empatia e dos sentimentos do 
receptor. Encontra-se em Berg a importância do distanciamento, quando 
este escolhe temas do passado para suas composições:  
 

Lo que en aquél [Wagner] todavía transpone el 
hundimiento del mundo, en cuanto consumación 
del instinto destructivo, a lo triunfal, a la desmedida 
fantasía del poder, en Berg se convirtió en una 
especie de abdicación, como si el sujeto vivo 
sintiera algo de la injusticia que sólo se produce 
porque vive, en cuanto que le quita el sitio a otra 
vida, y que por tanto preferiría renunciar a seguir 
participando en el robo (ADORNO, 2006, p. 92). 

 
 Isso é importante: trata-se da ação que dota os elementos 
particulares de ênfase e localização específica na construção. E isso 
Adorno destaca em Berg: ele não nega a sua herança, o status de domínio 
do material musical – que se relaciona diretamente também com o 
contexto cultural e histórico em que viveu: “[...] Berg no se opuso 
frontalmente al mundo de sus mayores, al final del siglo XIX” 
(ADORNO, 2006, p. 93). Berg consumiu sua herança e, logo, não 
perpetuou como propriedade os achados de sua geração e também os seus 
próprios achados no trato com o material musical. Aniquilou a herança; a 
forma é aquilo que dissolve as relações estabelecidas em um novo esforço 
de expressão. Diz Adorno sobre o problema da posição do narrador no 
romance contemporâneo:  
 

O encolhimento da distância estética e a 
consequente capitulação do romance 
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contemporâneo diante de uma realidade demasiado 
poderosa, que deve ser modificada no plano real e 
não transfigurada em imagem, é uma demanda 
inerente aos caminhos que a própria forma gostaria 
de seguir (ADORNO, 2008, p. 63). 

 
 Adorno entende que para ouvir Berg adequadamente é preciso se 
atentar para o que o “processo compositivo dissolvente” converte aquilo 
que recebe como herança. O construir desenfrado da arte devinda 
autônoma, que toma o material musical como maleável (se desprende 
completamente de seu uso pregresso), perde a possibilidade de atingir um 
conteúdo de verdade. Berg submete ao trabalho formal todos os traços de 
sua composição; todos os traços encontram seu sentido formal. Trata-se 
de um desejo de reparar às coisas aquilo que acontecem com os materiais 
que ficam somente atrelados aos fins humanos. Buscou a máxima 
coerência da obra (individual) e sacrificou a do estilo. A mônada, a obra 
individual, absorve em si o incompatível e o obriga à expressão. 
Sacrificou a pureza do idioma. Aqui a relevância do conceito de forma 
que antecipa na corporificação da obra a verdade histórica das 
contradições que aparecem no trato com o material: 
 

En todas sus fases, la música, sin embargo, pierde 
algo con el progreso mismo; el creciente dominio 
del material, expresión del creciente control sobre 
la naturaleza, nunca es sino al mismo tiempo 
también un acto de violencia. Berg se arredró ante 
él mientras al mismo tiempo se entregaba sin 
reservas al progreso. Esta paradoja la propicia 
aquel rasgo de su natural musical que no quería 
renunciar a nada, sino asegurarse el logro de la obra 
en cualquier dimensión imaginable; una angustia 
quizá emparentada con su afinidad con la muerte 
(ADORNO, 2006, p. 97). 

 
 Voltamos ao belo, esse momento de abertura ao contingente que 
não é senão uma afinidade com a morte. Mas o que vínhamos querendo 
dizer, e isso aparece quando Adorno volta a discutir os achados da técnica 
compositiva de Berg, é que ele trabalha com o material, mas não fica 
restrito ao dodecafonismo e nem ao princípio da atonalidade, que são para 
o compositor aquilo que vinha sendo chamado de herança. Só com a 
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queda de Webern como modelo compositivo82 (o que possibilita percebê-
lo como compositor) e quando Schönberg é visto como algo mais do que 
o inventor do dodecafonismo, pela atenção às suas obras (o que denota 
uma desnaturalização do dodecafonismo como idioma), é que faz justiça 
à forma da obra de Berg, que passa a ser visto como modelo compositivo 
também. O preconceito contra Berg, como se lhe faltasse rigor 
compositivo, não vê na “forma de sua obra” que ele não renegou o que 
aprendeu de Schönberg. Isso é muito importante porque o sentido que se 
dá para o material, esse que aparece com o desenvolvimento histórico, 
desdobramento da obra de arte, só existe quando acontece a evolução do 
material; quando aparece outro contexto de domínio material. Somente 
quando um processo histórico de transformação material se sobrepõe a 
outro é que justamente aparece a transformação material como ponto 
crítico da história. Berg realiza uma ruptura estilística – que demora a ser 
compreendida –, porque com o avanço do dodecafonismo os sons 
dissonantes perdiam sua qualidade específica e se convertiam em 
material, em logro técnico. 
 

La reacción defensiva contra él podía apoyarse en 
lo que según el material no casa del todo con la 
imagen estilística de la atonalidad y la dodecafonía 
estrictas. Ante todo, la serie de la última obra que 
concluyó, el Concierto para violín, contenía grupos 
sonoros parecidos a tríadas. Éstos permitían una 
curiosa simultaneidad de dodecafonismo y 
tonalidad, la cual, sobre todo en la introducción y 
el tratamiento del coral bachiano, fácilmente podría 
irritar a oídos ascéticos (ADORNO, 2006, p. 422). 

 
 O problema é tomar a solução compositiva como domínio 
material consumado. Berg é importante para Adorno porque parte de um 
contexto do “material pressuposto, emancipado” e retoma a importância 
do movimento da composição. É isso que dizíamos sobre a modernidade 
das obras não depender necessariamente da modernidade dos materiais.83 

                                                           
82 Adorno relata que, no contemporáneo de Berg, sua obra ainda não era vista 
como modelo para a composição musical. Isso era buscado na música (e modelo 
compositivo) de Anton Webern. 
83 Diz Adorno (2006, p. 423): “La cuestión de la evolución meramente material 
no es hoy en día tan esencial como la de lo que puede ocurrir con los medios 
conquistados, por más que su productiva nunca deja de repercutir sobre el acervo 
de material”. 
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A forma a que Berg submeteu a sua música retoma a tradição em direção 
a sua superação. Seu traço de modernidade – não reconhecido – vem do 
paradoxo da composição com princípios compositivos contrários como o 
procedimento pantemático – “[...] no hay ninguna nota que no sea 
derivada, que no se siga del contexto motívico del todo” (ADORNO, 
2006, p. 424) – e a harmonia tonal. Um princípio semelhante ao 
surrealismo, que viola o tabu que a civilização impõe aos bichos inferiores 
e propõe a experiência do amorfo e do difuso. A arte moderna às vezes 
corre o risco que confundir a forma com a vontade de extirpar os impulsos 
estranhos ao eu; por isso a forma é o que canaliza a capacidade de 
abertura: “Pero la forma únicamente es tal allí donde esclarecedora y 
reconciliadoramente acoge en sí este elemento contrapuesto a ella” 
(ADORNO, 2006, p. 424). A crítica injusta à Berg toma esse “aspecto 
anti-higiênico” de suas obras e transforma em um traço de um 
romantismo tardio, uma compensação psicológica, o que mostra a 
dificuldade de transcendência da lei formal de uma obra no tempo 
histórico em que surge; a dificuldade de comunicação. A “microtécnica” 
de Berg, isso que se assemelha ao surrealismo, tem uma razão: ele reage 
à atomização do material compositivo com a exposição densa do material, 
opacidade. É pela forma que Berg retém as contradições, combina a 
organização total com a tendência para o caótico: “Quizá sea éste el logro 
más importante de Berg y el que demandó el máximo esfuerzo, el hecho 
de que su autodeformante música conserve el domínio de sí y la forma” 
(ADORNO, 2006, p. 425). Berg se aproximou assim de uma prosa 
musical ao negar a tendência à totalidade do dodecafonismo, que era o 
idioma musical que tomava como herança. Berg escreveu uma série de 
“movimentos instrumentais” sem séries de doze sons, fora do idioma; 
resistiu à reificação da forma com o trabalho formal. A forma deve ser 
legitimada em si, não por princípios e processamentos prévios, diz 
Adorno. Se a forma da obra de arte carrega o perigo do exemplo do 
domínio material, e o risco da perpetuação, é só pela forma também que 
é possível a abertura: “La pregunta especificamente bergiana es como a 
partir de un acto de cesión, de escucha constantes, de un gesto de 
allanamiento, de no afirmación de si mismo, se constituye, sin embargo, 
algo como la gran forma” (ADORNO, 2006, p. 428). Adorno diz como 
que Berg invoca o “rondó de sonata” e, através da mudança na forma, 
consegue atingir um outro nível de expressão; a forma que Berg impõe à 
forma rondó faz a transcendência em relação à tradição. Devido a ligação 
de cada nota, em contraste com a estrutura formal do rondó, transforma a 
peça (“Finale del Cuarteto para cuerdas, op. 3”) em uma prosa 
desalinhada: “La invocación al rondó pierde sentido allí donde el tema 



247 
 

del rondó ya no fundamenta aquello en que esa forma misma tenía su 
sentido, la sensación enfática del regreso de algo igual, en cierto modo 
imperdible, del verdadero refrán” (ADORNO, 2006, p. 428). Todo 
particular na composição tem igual tamanho. Berg foi o primeiro que 
entendeu que o caráter irreversível do tempo é o que contradiz 
frontalmente a recorrência de algo idêntico. Fez o mesmo com a marcha, 
retomou os elementos formais mínimos em uma outra complexão da qual 
surgiu algo novo; fez a forma tradicional da marcha empalidecer no curso 
da marcha que realizou. É latente no caso de Berg que só com a evolução 
e desenvolvimento do material musical aparece verdadeiramente o que 
ele fez em termos de composição; a superioridade da forma sobre o 
material – a “liberdade do ouvido combinatório” – que impulsionava suas 
composições além de seu tempo só aparece realmente com o 
desenvolvimento técnico subsequente.84 
 Berg conseguiu atingir a “imitação do indeterminado”, 
semelhante à pintura posterior à Segunda Guerra. Isso é um achado, 
semelhante à verdade histórica, que por isso persiste na história. Berg não 
entendia nenhum de seus achados, seus princípios de construção, como 
propriedades naturais, relações objetivas. O que perdia em “pureza do 
estilo” compensava com rigor na eliminação da objetividade externa; 
pretendia sempre sobrepassar os limites dos princípios construtivos que 
conhecia. Mas, o que Adorno alerta com as dificuldades trazidas pela 
maturidade quando se trata de arte nos serve para entender porque a forma 
não pode ser perene. A maturidade é o domínio seguro dos meios, a 
consciência equilibrada entre esses e os fins artísticos. Com essa se perde 
aquilo que não coaduna com os fins, o que não se dobra às “regras do 
jogo” da cultura; se perde aquilo que na obra se abandona à possibilidade 
utópica. As obras que incorporam as normas estéticas fazem as pazes com 
o mundo e com suas normas. O vestígio do “ainda-não-ser” só se atingi 
com as rupturas. 
 Sendo assim, porque a forma é na arte o que se apresenta como 
caminho que a aproxima do conhecimento (que nos pode servir de 

                                                           
84 “En la Marcha Berg concibió una posibilidad que luego se atrofió enseguida 
en el dodecafonismo. Éste adolece, dicho caricaturescamente, de una falta crónica 
de notas disponibles, sobre todo allí donde se respeta la estricta prohibición de 
octavas. La libertad de elección de las notas que se han de combinar entre sí en 
la atonalidad no serial permite apilar incomparablemente mucho más que cuando 
las combinaciones posibles se dan de antemano. En este sentido es 
verdaderamente más audaz componer sin paleta de doces sonidos que con ella y 
bajo el amparo de la tabla” (ADORNO, 2006, p. 434). 
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exemplo) através da produção de um “corpo espiritual” como ponto 
crítico da cultura, o que também se caracteriza de “escritura da história” 
por Jimenez (1977)? Já falamos aqui da atitude reacionária de 
desqualificar o aspecto histórico do material com a sua atomização. 
Dissemos também que o material é espírito sedimentado, o que traz como 
erro a ignorância sobre as relações entre sujeito (coletivo) e sociedade 
presentes no material (para a música, material musical). Portanto, a 
restrição à uma expressão direta tomando como substrato o que é sensível 
não é feita do exterior pela sociedade ou pela época em que surge uma 
obra de arte, mas pelo caráter de integração, pelo fato de que as obras 
devem ser “exatas” na reprodução do material com relação ao que já é. 
Mas com o trabalho material o artista consegue, pela sobreposição, 
mostrar o que na coisa ainda não é ou, melhor dito, que as coisas nem 
sempre foram de uma certa maneira. Com a busca do que é a realidade do 
caos social do ponto de vista do indivíduo, a arte almeja a verdade; aqui 
a diferença da forma e do trabalho com o material: se o objetivo é só a 
reprodução do que aparece, se ignora as contradições da realidade social. 
Se a arte fosse expressão direta da sociedade, conteria uma justificativa, 
atestaria a existência daquilo mesmo que procura denunciar. Então como 
primeira etapa da arte é a análise técnica do material, que envolve a 
aceitação ou recusa com base na relação com as forças produtivas. Nesse 
sentido, Adorno toma o dodecafonismo como um exemplo de quando 
falha a arte, porque esse foi transformado em saber-fazer. Sujeitou todo o 
material musical à uma forma de racionalidade que aspira à legalidade, 
erigiu-se em sistema fechado. Essa visão do material como já dotado de 
história, e imerso nas relações sociais, é também o que traz a noção da 
falsa separação entre forma e conteúdo, porque a forma estética é 
conteúdo social sedimentado. A força produtiva estética é a mesma do 
trabalho utilitário, por isso essa imbricação em que a arte retira seu 
conteúdo do social. Como as obras apresentam-se como um Todo, 
representam as contradições em uma totalidade que traduz a situação 
antagônica. Jimenez (1977, p. 72) diz: “O uso adorniano do conceito de 
forma se compreende melhor uma vez que se admite que os antagonismos 
não resolvidos na realidade voltam nas obras de arte como problemas 
imanentes de sua forma”. A arte enquanto cumpre uma função social 
dentro do aparelho de dominação perde sua especificidade, quando 
deveria mostrar o acordo existente entre as relações sociais e as forças 
produtivas. O artista – que se comporta como sujeito coletivo na 
composição, que objetiviza o particular em um movimento de expressão 
do que é encoberto pela ideologia – rompe com a continuidade da cultura 
e das forças produtivas pelo progresso interno do material. O que vem à 



249 
 

tona enquanto objetividade pela força da forma só aparece e é 
reconhecido com o envelhecimento do material. A obra equilibra, pela 
forma, as tensões contraditórias que aguardam a resolução. A arte pela 
arte falha nesse ponto, quando se autonomiza e não se interessa pela 
relação entre as forças produtivas e os antagonismos sociais. A questão 
da técnica na arte não é uma corrida entre a falsa racionalidade e a 
racionalidade estética, mas a necessidade de ir ao ponto limite em relação 
ao material. A “obra autêntica” retoma e tenta resolver os obstáculos com 
os quais se chocaram as obras anteriores. Se a obra nova é bem-sucedida 
e “resolve” os problemas anteriores a ela, substitui a antiga e se 
transforma em questionamento ao porvir. A questão relativa ao material 
e à técnica é que a técnica é a preparação do material, que, se efetivada, 
se coaduna com as forças produtivas. Por isso cada obra deixa traços no 
material, que são estigmas do fracasso, a serem retomados pelas obras 
subsequentes. Por isso o choque é uma marca da arte moderna, recusa à 
adaptação às forças produtivas. A forma deve abrigar aquilo mesmo que 
lhe é contingente. 
 A forma tem a marca da efemeridade, aquilo que é latente nela e 
que pede a modificação do mundo é assim pelo simples fato de surgir 
dele. As artes clássicas chegaram a ser perecíveis de verdade porque 
paralisavam a natureza humana em uma forma definitiva. A obra de arte 
deveria ser como os fogos de artifício, que elas “[...] fossem concretizadas 
em seu material unicamente para o tempo de sua execução e que fossem 
suscetíveis de desaparecer juntamente com este” (JIMENEZ, 1977, p. 
112). Daí sua característica de corporificação da qual falamos 
anteriormente (caracterizamos de opacidade também), que elas se 
entreguem ao conteúdo material histórico de seu tempo sem reservas para 
atingir a possibilidade de outro mundo: as dissonâncias apavoram os 
ouvintes porque falam da sua própria condição. Em oposição a esse 
aspecto de desenvolvimento técnico do material, a forma é para a arte essa 
capacidade de estranhamento do mundo atual, a vanguarda que se opõe à 
continuidade entre o antigo e o novo, nos elementos que causam o 
estranhamento. A arte se salva da técnica objetivante quando tenta salvar 
no efêmero algo de invulnerável à reificação. 
 O problema da forma é a perpetuação, sua afinidade com a 
técnica; a integração absorve os mais contraditórios conteúdos. Mas 
Adorno leva o conceito de técnica para além de seu sentido idealista: o 
que fica em foco é a função da obra ou a ausência de função na sociedade. 
A forma é o que dá vazão à tensão entre o atual e o possível.  O sentido 
novo que ele atribui ao conceito de forma tem a ver com o aspecto crítico 
da obra de arte, seu protesto contra a totalidade e a dominação. Na 
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tradição idealista, a forma é a totalidade opressiva, principium 
individuationis. A forma é o que distingue a obra do produto quando, 
produto éum objeto estático, fruto da divisão social do trabalho e 
testemunha dos antagonismos sociais. A forma é a síntese não-conceitual 
do disperso, tem o risco da conversão em conteúdo sedimentado, mas é a 
imagem da liberdade em relação ao mundo empírico. O risco da 
conversão da forma em conteúdo sedimentado se dá porque ela é a 
articulação técnica que mantém neste conteúdo o que de outra forma seria 
esquecido. Ela torna o conteúdo social que reúne, feito campo magnético, 
estranhos em relação a sua existência extra-estética. O conteúdo, como o 
particular, não pode ser tomado de maneira direta como motivos da 
expressão: “A denúncia manifesta está sempre, para Adorno, aquém da 
realidade dos conflitos e antagonismos sociais porque ela os petrifica em 
seu movimento, esquematizando-os ao extremo” (JIMENEZ, 1977, p. 
138). A questão não é tanto a posição da obra quanto às relações de 
produção, mas o lugar da mesma dentro dessas mesmas relações. 
 É nesse sentido que aquilo que é tomado do social nunca se dá 
como um tema. Aquilo que motiva a obra jamais aparece onde é esperado, 
é mediado pela forma que objetiva, que perspectiva. Por isso Adorno 
criticava a arte militante, que procurava mostrar a luta de classes como 
tema porque tal luta camufla-se na sensibilidade, se esconde e se integra. 
Os antagonismos sociais persistem, mas caracterizá-los desde sempre 
como luta de classes é anacrônico. O esquematismo da oposição se torna 
inadequado para traduzir as relações sociais. A vanguarda e suas 
reinvindicações de liberação da forma é o que sinaliza a possibilidade de 
liberação social porque a forma, o contexto estético de todo particular, 
representa nas obras as relações sociais. O que incomoda é quando a arte 
nega o princípio de realidade e protesta contra a imagem paternal. A 
forma tem o efeito desarticulador que é o mesmo que a vontade de romper 
com a ideologia dominante e repressiva. As construções e montagens da 
arte moderna representam a destruição e desmontagem da realidade 
empírica e, por isso, ultrapassam o existente. As pesquisas formais não 
são jogos gratuitos, buscam a transformação da realidade. Nesse sentido, 
a arte tradicional se torna falsa quando transpõe para a atualidade histórica 
conceitos e categorias universais. O belo era uma síntese idealista que 
justificava os julgamentos. A recusa da vanguarda sobre definir o que é 
ou o que deve ser o belo não é uma renúncia ao belo em si, mas é a vontade 
de liberar o objeto estético de sua escravidão passada. O belo não é mais 
definível, mas uma transposição da ordem da realidade empírica e a 
reconstrução dos seus elementos segundo a lei formal da obra. A liberação 
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dos objetos é a liberação com os objetos. A vanguarda evita a dominação 
dos objetos à modo de fotografia. 
 Esse contexto da forma demanda a análise técnica da estrutura da 
obra, das relações que à ligação ao status da dominação. Ao aparecer na 
realidade empírica a arte realiza seu pecado original, de participar da 
dominação. A identidade entre totalidade e totalitarismo permite traçar 
um paralelo entre a estrutura interna da obra e o contexto ideológico onde 
ela se produz. É o comportamento das obras que reflete a dominação 
existente na realidade empírica, na relação traçada entre o material, as 
relações de produção e a divisão social do trabalho. O processo de 
elaboração da forma demanda escolhas que supõe supressões e recusas 
que prolongam na arte a violência. Mas a arte não consegue fugir a esse 
formalismo quando a forma é o conteúdo sedimentado, aquilo que se 
procura salvaguardar. Não há outro jeito, a emancipação formal é também 
a emancipação do conteúdo da realidade empírica. Até porque na volta ao 
real, o conteúdo muito vivo provoca uma desestruturação da forma para 
reaparecer, contrário à alienação. Essa desagregação formal é a negação 
de sentido na arte moderna. O material se apresenta aos artistas no estado 
em que se encontram as forças técnicas de produção, em sua historicidade 
e a vanguarda age justamente na restauração desta historicidade em 
relação à desqualificação feita pela ideologia dominante. Ao não 
considerar o material como algo dado, há um rompimento com a 
ideologia. A desconstrução formal atesta a impossibilidade da ordem 
existente e também recusa a ordem na estética. Para manter a promessa 
do não-ente, erige-se em caráter enigmático e nega a sua conversão em 
aparato técnico de domínio do material. A arte é a escritura da história 
porque reflete a dominação. Seu aspecto de ponto crítico da cultura 
através do surgimento de um “corpo espiritual” se dá quando ela forja um 
porvir, um possível. Uma vez que objetiva o porvir e o possível, esta 
objetivação tende à negação desse porvir e desse possível. A arte plena de 
vazios tem o poder de fazer contraste ao status da dominação de seu tempo 
com a retomada no que não foi possível realizar na arte do passado; o 
risco é que o verniz da reificação venha preencher esses vazios, acabando 
com a possibilidade do surgimento da imagem da história que surge da 
interposição de um quadro sobre outro, como no debate Proust-Valéry. 
Diz Jimenez (1977, p. 187): “O indivíduo, por sua imersão em si próprio, 
registra o sofrimento do mundo alienado, que só se traduz pela forma, 
porque é graças a ela que a arte transcende o sujeito implicado na 
sociedade”. O sujeito da expressão é coletivo. 
 

*** 
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 A EF pode fazer parte da formação estética. No entanto, a 
formação estética é só uma parte da EF. Dissemos anteriormente da 
diferença entre obra de arte e práxis para Adorno, que coloca o problema 
de que a prática possa se colocar como dispêndio, quando a compensação 
do gozo dilui as tensões sem resolvê-las. Além dessa questão do gozo, 
quando fala em práxis, ele está preocupado principalmente com o que 
aconteceu com o socialismo real. Sendo assim, quando diz que as obras 
são mais e menos do que a práxis – menos porque não procede com o que 
há por fazer e mais porque denuncia a falsidade da práxis – permite que 
também coloquemos em perspectiva as práticas corporais, que também 
não são o mesmo que práxis aqui. As práticas corporais também apontam 
para uma dimensão além da práxis; a ver se é possível retirar destas 
também um “mais” ou, dito de outra forma: onde aparece seu aspecto 
crítico? 
 É preciso estar atento aos processos de subjetivação que 
desencadeiam as práticas corporais. Principalmente quanto aos pontos 
contrastantes que fogem à função do gozo, os pontos de coerção da 
corporeidade (não tanto de poder) que expõem os fios que estruturam a 
cultura. As práticas corporais têm conexão com a cultura geral, por isso 
tem característica de linguagem; mas não são linguagens significativas. 
Voltando ao futebol, Wilson (2016) mostra como a ideia do “jeito certo 
de jogar” às vezes trava a evolução do jogo de futebol. Os episódios do 
futebol por vezes se combinam em crenças que estabelecem mudanças no 
status quo sobre o jeito de jogar. A história se sedimenta porque faz a 
união entre uma forma de jogar e a expectativa do público (“cair no gosto 
do público local”), ou o inverso disso. O trabalho do referido autor tem 
como tema a evolução dos sistemas táticos e explora a relação entre esse 
processo e as culturas locais onde esses sistemas se desenvolvem. Quando 
um sistema é adotado como legítimo em uma determinada cultura, ou 
melhor, o único legítimo, e é desenvolvido a partir dessa crença, ele acaba 
se esgotando. O que significa que passa a não ser mais efetivo no jogo de 
futebol. A endogenia acaba por inviabilizar o legitimado sistema. Essas 
ideias mostram um aspecto das práticas corporais, quando elas são as 
maneiras que se dão para dar vazão as coisas tal qual elas são, resposta; o 
aspecto moral mostra o que elas são quando são significativas, 
conformam o homem em si mesmo e daí não interessam para a EF, porque 
rompem com a possibilidade da formação, a possibilidade de outra 
sociedade. A invenção da função do líbero no futebol italiano por Arrigo 
Sacchi dá disto testemunho: “Foi o sucesso do Milan na Europa, nos anos 
1960, que introduziu o líbero como o padrão italiano. Um quarto de século 
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depois, foi o sucesso do Milan na Europa que acabou com ele” (WILSON, 
2016, p. 333). Sacchi explica que teve que romper com a característica de 
ênfase defensiva do futebol italiano, que vinha da história da Itália, que 
sempre foram invadidos por todo mundo, “ideia reforçada pela derrota 
esmagadora na Segunda Guerra mundial”. Sacchi relata uma espécie de 
choque cultural entre o futebol de sua equipe e o imaginário italiano sobre 
o futebol. 
 No campo da EF, não são apenas recentes as abordagens que 
veem no esporte uma “linguagem oficial” do corpo, no sentido de uma 
instrumentalização e materialização do corpo, insurgência de um discurso 
biotecnológico que regula os modos de ser. Aplicação dos conhecimentos 
das ciências naturais para adequar o corpo aos parâmetros de 
normalidade; assim fomos dos métodos ginásticos à centralidade do 
esporte. Ao estandizar as formas de se “utilizar” (movimentar) o corpo, 
erigem-se formas universais, tidas como naturais e neutras. Mas há nessa 
operação um escamoteamento do aspecto ideológico do esporte, essa é a 
crítica corrente no campo. Entendemos que há aqui uma separação entre 
corpo e técnica; retenhamos esse detalhe por enquanto. No esporte em 
geral, e no futebol – falando mais especificamente, o que é necessário se 
queremos abordar a relação corpo e conhecimento – é conhecida a crítica 
complementária que substitui o método parcial, que foca no reforço das 
habilidades esportivas isoladas a modo de fundamentos, pelo método 
global, mais coerente à necessidade de situar as habilidades nos tempos-
espaços dos jogos esportivos. Os fundamentos do futebol foram, por 
muito tempo, os parâmetros de aprendizagem do jogo: finalização, passe, 
controle de bola, condução, proteção, desarme, lançamento, cruzamento, 
drible, finta, cabeceio, defesa (goleiro). O profissional de EF, o único nas 
relações de produção implicado com esse processo de aprendizagem, 
percebe que, enquanto agente cultural, não se trata de um processo de 
subjetivação que contempla o intra-campo e nem o extra-campo. 
 A narrativa que reconfigura o futebol como um esporte coletivo, 
que desvela seu parentesco com o basquete, o handebol, o voleibol e, com 
parentes “mais distantes” (ou mais próximos), como o futebol americano 
ou o rúgbi, desvela a afinidade do esporte com o imaginário bélico e com 
o contexto histórico do séc. XX (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). A 
história do futebol, por exemplo, nutre bastante afinidade com as 
transformações globais ocorridas desde o final da Segunda Guerra, a 
passagem pela Guerra Fria e a crescente globalização mais 
contemporânea: o seu crescimento enquanto esporte de massa nesse 
período é vertiginoso. Mas, mais do que revelar o futebol como aparência, 
essa operação de pareamento do futebol com os outros esportes coletivos, 
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quando redimensiona os repertórios de ações (habilidades) de acordo com 
o princípio da “invasão territorial” e, portanto, redimensiona a 
importância das habilidades corporais em vista de sua efetividade 
estratégica, redimensiona todo o jogo de futebol. É preciso ressaltar: não 
se trata de ultrapassar os usos correntes do corpo em direção à um discurso 
histórico mais acurado. Trata-se de uma espécie de liberação do corpo 
nessas searas, porque além de revelar o papel da corporeidade nesses 
contextos históricos, abre a possibilidade de outros usos. No futebol 
profissional, esse tipo de visão já está em curso quando Guardiola diz, por 
exemplo, se utilizar de exemplos de composição defensiva do handebol 
ou de modelos de treinamento do polo aquático (PERARNAU, 2014). O 
olhar se volta para as figuras coletivas e os modos de comportamento 
possíveis nessas outras paisagens cognitivas. O Barcelona de 2008-2012 
de Pep é conhecido por ter proporcionado uma espécie de inflexão na 
história do futebol, com o que ficou conhecido como jogo posicional – 
que é claro que ele não inventou e nem projetou do exterior, mas 
configurou a partir dos jogadores que tinha, da história do clube, de sua 
experiência como jogador, entre outros fatores. Uma das mudanças 
fundamentais enquanto comportamento coletivo era encurralar o 
adversário em seu campo de defesa e recuperar a bola em até cinco 
segundos após perde-la, o que hoje já é padronizado sob o conceito de 
“pressing”, com métodos de treinamento amplamente difundidos de 
forjar esse comportamento. Sergio Busquets, um jogador esguio, mas sem 
grande potência física de explosão e força, funcionava como pivô nessa 
ação; especializou-se em “detonar” os contra-ataques adversários com 
incisões precisas de antecipação (foi apelido dentro do grupo de “pulpo”). 
Sem o pressing faz muito pouco sentido a mimese de Busquets dos 
grandes reboteiros da NBA. Se Busquets é o primeiro reboteiro da história 
do futebol – o que não quer dizer que outros volantes nunca fizeram ações 
parecidas antes, mas que esse traço foi delineado numa transformação do 
jogo –, isso ilumina tanto o passado do jogo de futebol quanto o futuro. É 
a transformação da prática corporal em uma nova configuração técnica – 
imanente –, que modifica o próprio lugar desta na cultura. É a 
historicização que mostra a imbricação entre técnica e cultura. Esse salto 
à superfície de uma ação que se repete que ilumina a ação corporal – seja 
o comportamento coletivo de uma equipe ou um traço individual, como 
um drible específico ou habilidade como a de Busquets – que expõe a 
historicidade da “natureza” que se encontra na escola alemã de jogar 
futebol, escola brasileira, no barcelonismo, enfim. O que se pode decidir 
é o valor posicional do particular. O que o momento corporal tem de mais 
eloquente nas práticas é o seu valor posicional, que interessa tanto ao 
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esportista quanto ao professor. O que coloca Ronaldinho Gaúcho em 
posição de decidir chutar uma bola por baixo da barreira que salta por um 
chute que viria virtualmente por cima, ou Stephen Curry de incrementar 
consideravelmente a tentativa dos chutes de três pontos na liga de 
basquete americano é a história pregressa não só do futebol ou do 
basquete, mas da cultura. Não quer dizer que o foco deve ser na tomada 
de decisões, mas nas possibilidades de ação; o que está em jogo? Em qual 
posição se situa o pivô da ação? 
 O futebol não devolve diretamente para a cultura ocidental algo 
superior à lógica da “invasão territorial”. “La mano de Dios” é uma marca 
na memória coletiva porque, apesar da derrota argentina nas Malvinas, é 
um gesto individual que rompe as barreiras do fair play, uma mostra de 
potência apesar das desigualdades estruturais. É a mudança na lógica 
interna – no nível micro ou macro – das práticas corporais que alça este 
gesto como um horizonte de sentido. É a ruptura na contiguidade existente 
entre campo e pátria, campo e capital, campo e sociedade. Por acaso, 
muitas vezes a consciência dessas relações é o que aproxima das 
possibilidades de ruptura e até, da vitória.  Em um esporte onde uma 
antinomia tão forte como a preponderância do movimento dos homens é 
tão grande quanto a preponderância do movimento da bola (uma 
antinomia semelhante àquela de Wisnik entre a ênfase prosaica do futebol 
europeu e a ênfase elíptica do futebol sul-americano), mostra-se o 
tamanho da dificuldade de reter o momento de potencial verdade 
histórica. Mas ela é possível a partir do momento em que algo salta aos 
olhos, de igual opacidade como na obra de arte. 
 Pode ser que até o dia 17 de Maio de 2006 o futebol fosse um 
jogo setorizado, onde importava mais que cada setor (defesa, meio-campo 
e ataque) cumprisse suas funções e aguardasse o seu momento de agir; 
em que importava que cada jogador fosse o mais eficiente possível no 
controle dos fundamentos do jogo, aperfeiçoando ao máximo suas 
habilidades. Pode ser que a setorização se traduzisse naqueles esquemas 
táticos, o mais popular entre eles, o 4-4-2, que traduziam a segurança de 
se defender com 4 ou com 5 jogadores ou a irresponsabilidade de se atacar 
com 4 ou 5 – setorização que, diga-se de passagem, é um conceito 
administrativo. Alguém com certeza irá reclamar que sabia melhor já em 
Maio de 2006. O fato é que, em Paris, F.C. Barcelona e Arsenal 
empatavam por um a um no Estádio Saint Denis, pela final da Champions 
League daquele ano. No final do jogo, Belletti estica uma bola para 
Larsson na lateral e três jogadores do Arsenal fecham na marcação do 
sueco. Isso deixa o espaço que Belletti ocupa com um movimento em 
diagonal, recebe a bola de Larsson e finaliza fazendo o gol do título. Na 
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lembrança de Belletti, ele entende que esse espaço foi criado porque não 
se concebia que um lateral fizesse uma movimentação deste tipo, ele 
entende que um lateral europeu não faria, não era um hábito. Pode ser que 
o exagero seja devido ao fato de se tratar um gol que deu um título tão 
importante, mas, em verdade, ele entra desmarcado e inesperado. Pode 
ser que outros laterais já faziam esse tipo de movimentação desde Nilton 
Santos ou que outro lateral tenha “inventado” tal recurso. O que é inédito 
é a marca que se produz a partir deste ato. Só no futebol setorizado três 
defensores acompanhariam Larsson e deixariam Belletti sem marcação 
entrar e fazer o gol. Hoje, alguém fecharia a linha de quatro defensores, 
ou o volante, ou o lateral; fecharia o espaço que Belletti usou para marcar 
o gol. O arcabouço conceitual do jogo hoje é outro. Pode ser que depois 
daquele gesto individual o tenha sofrido uma inflexão involuntária, daí a 
sua característica de palco. No mínimo, aquele gesto expos as amarras 
que estruturavam o jogo até ali. O próprio Belletti, depois que passa a 
bola para Larsson, antes de fazer o tal movimento, hesita e até ameaça 
minimamente voltar para a defesa e depois volta a avançar; o que mostra 
a fragilidade de sua criação, decisão. O que importa é que, uma vez 
realizado, surge como o ainda-não-ser que revela o que é e, ainda, a 
possibilidade de ser. 
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