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Numa recensão às conferências sobre "Metafísica - Conceitos e 
Problemas" {Metaphysik. Begriffe und Probleme), proferidas por 
Adorno, na Universidade de Frankfurt, no segundo semestre de 1965 e 
publicadas postumamente, o filósofo dinamarquês Stâle R. S. Finke 
(1999) analisa os "esforços" de Adorno por "recuperar a concepção da 
experiência metafísica". Uma tal recuperação teria de ser compreendi
da num quadro de pensamento que é o da "dialéctica negativa", por 
sua vez tributária dos padrões kantianos de "consciência conceptual e 
autonomia moral" que Adorno articula naquilo a que Finke chama o 
"projecto" ou o "ideal de liberdade expressiva". O conceito de expe
riência metafísica, formulado nas referidas conferências, seria, assim, 
da maior importância para Adorno, pois que nele se daria expressão ao 
objectivo da "dialéctica negativa" (a Negative Dialektik foi publicada 
no ano seguinte, 1966): "a invocação do não-idêntico como condição 
de experiência e de expressão". "Relacionada intrinsecamente" com o 
"donnnio da experiência possível", histórica e cultural, isto é, com 
tudo aquilo que constrange a autonomia (por um lado permitindo, por 
outro lado limitando as possibilidades do eu), a concepção da expe
riência metafísica em Adorno convoca essas possibilidades do eu 

Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, n." 13, Lisboa, Edições 
Colibri, 2000, pp. 13-21 



Cognição e Linguagem 

como inalcançadas. Ela pressupõe a "impossibilidade de reconciliar a 
justificação racional e a Razão com a irracionalidade e o sofrimento 
do mundo", isto é, pressupõe "o sem sentido de facto do mundo, a 
experiência do nihilismo como contraparte da liberdade formal -
experiência essa manifesta no sentimento da "absoluta funcionalidade 
e fungibilidade de qualquer ser humano singular, [...] a insignificância 
[nothingness] de cada indivíduo em nome do todo", "nas condições da 
liberdade formal". Nesta situação, em que "a experiência do eu per
manece quebrada, sujeita à hostilidade do mundo como sua própria 
condÍ9ão de possibilidade", a teoria crítica convergiria com a metafí
sica na tentativa de descobrir ou revelar "a verdade da consciência 
conceptual, da liberdade expressiva" - e isto exactamente na medida 
em que salvaguardava "a possibilidade de exprimir o que não pode ser 
expresso". Escapando à "prisão da linguagem", a "felicidade do pen
samento" {Glück des Gedankens) residiria "na sublimidade de trans
cender o que é simplesmente dado" e, neste sentido, "a filosofia e a 
vida" comungariam "do reconhecimento da "impossibilidade de pen
sar o que ainda tem de ser pensado". "O escopo das conferências de 
Adorno sobre metafísica" consistiria, em suma - continuo a citar - , 
"no seu apelo a uma auto-limita9ão da filosofia, mostrando que a filo
sofia tem de parar de negar algo que é importante para ela: o seu 
come90 e o seu fim na arte". 

Esta concep9ão ou projecto de "liberdade expressiva" como pos
sibilidade de manifestação do não-idêntico e, portanto, também de 
cognição é o fio condutor da teoria da arte e da crítica da cultura de 
Adorno. Com efeito, para que a arte pudesse, ela própria, corresponder 
ao desafio que se lhe colocava - começo e fim da filosofia, instância 
dir-se-ia suprema de cognição (precisamente por lhe ser inerente a 
possibilidade de escapar à "prisão da linguagem" e abrir-se à expres
são do inexprimível) - era preciso que ela se afirmasse como gesto de 
negação, demarcando-se, na sua autonomia, relativamente ao todo; o 
que significava, não só recusar-se ao papel de instrumento activo de 
integra9ão ideológica (não pactuar com a razão instrumental), mas 
também contrapor-se à ideologia como "falsa consciência" (em vez de 
se deixar absorver e neutralizar por esta). 

Abordando esta problemática no ensaio intitulado "Über den 
Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hõrens" 
("Sobre o fetichismo na música e a regressão da escuta"), publicado 
em 1938, Adorno, já então exilado nos Estados Unidos, fá-lo do ponto 
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de vista da recepção - antecipando, aliás, a propósito da música, 
algumas das idéias desenvolvidas no capítulo sobre Kulturindustrie 
("indústria cultural") da Dialektik der Aufklarung, que escreveu de 
parceria com Max Horkheimer e que veio a público, na sua primeira 
versão, em 1944. O alcance do texto de 1938 toma-se, por isso, mais 
claro se o lermos retrospectivamente à luz de algumas dessas ideias-
-chave, designadamente: o caracter antidemocrático da cultura de 
massas alimentada pela indústria cultural, que mascara de entreteni
mento a dominação; a sua sustentação [dela, cultura de massas] pela 
racionalidade utilitária e pelos seus respectivos mecanismos de mani
pulação que tendem à liquidação da autonomia crítica, do pensamento 
e da liberdade individuais; a incorporação de ideologia nos produtos 
da indústria cultural, gerando estratégias de identificação que veicu
lam uma falsa identidade entre sociedade e indivíduo e mascaram a 
imagem real duma sociedade dilacerada por conflitos e contradições; a 
penetração do processo de reificação em todos os planos da cultura. 

Tal o quadro de referências ou de postulados que está já subja
cente no ensaio de 1938, onde o autor denuncia a "invasão do banal" 
que alastra a toda a música; a "liquidação do indivíduo" como caracte
rística do estado da música na era actual; a degradação da antiga 
música dita erudita a mera "mercadoria auditiva" {Waren-Hôren) e a 
diluição efectiva de qualquer diferença significativa entre aquela e a 
música dita "ligeira" ou "comercial"; o império do "fetiche", isto é, do 
princípio da grande estrela ou da vedeta (star) tomado totalitário (seja 
ela uma obra "clássica" extraída do Panteão dos best-sellers, uma can
çoneta de êxito, ou um intérprete). 

A regressão da escuta consiste, para Adomo, num tipo de feed 
back ou retroacção em que o ouvinte não reage à acção musical, mas 
sim ao "êxito acumulado", comandado por editores e gestores dos 
mass media. O valor de uso (dos "objectos musicais") é substituído 
pelo seu valor de troca (transformado no verdadeiro objecto de prazer) 
e o "fetiche" assim fabricado oculta, do ouvinte, a música propria
mente dita: o ouvinte julga ouvir a música, mas não a ouve realmente. 
O momento da audição transmuta-se em pura fantasmagoria. 

Resultante de relações de comunicação musical reificadas, a 
regressão da escuta redunda no prazer momentâneo e de fachada - o 
que nos reconduz, segundo Adomo, ao equívoco da categoria do pra
zer estético. Esta sugere - cito - "o prazer de gozar o que não pode ser 
gozado", pois que "prazer que carece da aparência estética não é senão 
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aparência, enganando o fruidor sobre si próprio". Assim, ao "prazer" 
da música, enquanto mero pretexto para subtrair o ouvinte a um pen
samento crítico sobre o todo e para o reduzir à condição de mero con
sumidor, Adomo opõe a promesse du bonheur da arte, a qual, porém, 
"só pode ser encontrada lá onde se arrancar a máscara à falsa felici
dade". A condição, para tanto, seria uma recepção com dimensão crí
tica, compatível com a "constituição imanente" da obra, e, nesse sen
tido, impelida, não pelo "prazer", mas sim pela "cognição". 

Não admira, por isso, que, neste texto de 1938, a repulsa susci
tada no "público" pela música de certos compositores deste século 
(por exemplo, Schõnberg e Webem) seja interpretada, ironicamente, 
como sintoma de que tal música, afinal, é até "compreendida" bem 
demais, no que contém ou representa de configuração da ansiedade e 
da situação catastrófica que as outras músicas mascaram e também no 
que nela se manifesta de inconformismo individual - aquele incon-
formismo que, nas palavras de Adomo, é "porta-voz do que verdadei
ramente importa à colectividade". 

Arte como esta a que Adomo chama autêntica seria protesto 
radical (o não-idêntico), oposto à falsa reconciliação com a totalidade 
(da qual, como vimos, a arte se tomaria instrumento de integração 
enquanto ideologia ou enquanto mercadoria destinada a proporcionar 
uma falsa experiência de prazer e de beleza). Num mundo em que o 
consenso é produzido por manipulação, a arte autêntica só podia falar 
(ser "constitutiva de sentido") silenciando, isto é, negando a possibili
dade de comunicação, ou, se quisermos, pondo em evidência o confli
to dir-se-ia irredutível entre a "prisão da linguagem" e a necessidade 
de dizer o indizível. Arte autêntica é, pois, para Adomo, arte autô
noma e, por isso, arte que "diz a verdade" quanto às contradições não 
resolvidas do mundo real - um mundo "não reconciliado" {nicht 
versôhnt). 

Como se constitui, porém, o "sentido imanente" da obra, de 
forma a que ela possa ser considerada, na perspectiva adomiana, um 
momento de arte autêntica ou autónomal A resposta não está neste 
texto de 1938, que vê sobretudo a questão do ponto de vista da pro
blemática da recepção. Está em muitos outros textos, diria quase todos 
- e são inúmeros! - que Adomo dedicou à música e que reflectem 
sobre ela de outro ponto de vista: o da criação. Com efeito, bem pode 
dizer-se que o objecto central da filosofia e da sociologia da música de 
Adomo é separar as águas e surpreender na vasta heran9a da música 
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dita erudita européia aquelas obras ou momentos de autenticidade ou 
de autonomia em que os compositores deram voz ao não-idêntico. 
Nessa medida, os estudos de Adomo constituem, em si mesmos, uma 
tentativa de salvar ou recuperar - do vazio de sentido a que os teria 
reduzido a reifica9ão gerada pela indústria cultural - esses testemu
nhos. Em oposição à música que já nasceu como ideologia (falsa 
consciência), ou em oposição a estratégias de comunicação que degra
dam a mera ideologia o que outrora foi conteúdo de verdade, a sua 
abordagem cognitiva da música busca na música verdade imanente e, 
portanto, cognição. 

É aqui que intervém o conceito de material, que, para Adomo, 
não é dado pela natureza, mas sim socialmente pré-formado. As notas 
musicais com que um compositor trabalha, a morfologia e a sintaxe do 
seu discurso, a idéia de forma que o rege, etc, tudo isso faz parte do 
material sonoro {Tonmaterial) e tudo isso é já sociedade codificada, 
produto e agente de socialização. Ao longo da sua formação acadê
mica, um compositor toma contacto com aquilo a que Adomo chama a 
"tendência histórica do material" e, ou a aceita acriticamente, adop-
tando-a sem a questionar - isto é, não se sentindo coarctado pela "pri
são da linguagem" que lhe é dada - , ou a nega dialecticamente - isto 
é, aceitando-a, mas ao mesmo tempo, lutando contra ela (dir-se-ia), 
porque o que lhe é dado não lhe basta para pensar o que ainda tem de 
ser pensado, dizer o que ainda não pode ser dito. É a esse momento de 
negação que Adomo chama "crítica imanente do material". 

Como "conceito relacionai" e dialéctico, que incorpora o negado 
enquanto tal (enquanto aufgehobenen) e desse modo intensifica a 
negação {übersteigte Negation) (Borio 1993), o negativo na arte é a 
manifestação do não-idêntico relativamente a uma totalidade que não 
é só do domínio do estético, mas sim também, e sobretudo, do domí
nio da vida. É o gesto de inconformismo mais radical, porque se con
trapõe, como verdade sobre o mundo, à ideologia em que a linguagem 
se deixa aprisionar. Para Adomo, a instância decisiva de julgamento 
quanto ao inconformismo de um compositor, não está, pois, na forma 
como este verbaliza o seu pensamento, antes reside na constituição do 
sentido imanente da sua música - nesse outro modo de conhecer ou de 
pensar codificado em sons. 

O exemplo que se segue deveria ser enquadrado por uma con-
textuaHzação histórico-social que permitisse, numa visão adomiana, 
caracterizar a "tendência do material" na época respectiva. Por razões 
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de economia de tempo, deixa-se por agora essa contextualização de 
parte. O exemplo é um fragmento de Mozart, uma das "estrelas" da 
música européia mais sujeitas aos processos de reificação que tendem 
a fazer-nos retroagir sobre o "êxito acumulado" e a fazer-nos passar ao 
lado do que na sua música seria, na perspectiva de Adomo, o seu 
conteúdo de verdade. 

Trata-se do Terzettino do l.° acto da ópera Cosifan tutte ("Assim 
fazem todas"), escrita em 1790. A situação dramática é uma situação 
típica do gênero do dramma giocoso, servindo-se à exaustão do jogo 
com o disfarce para pôr em cena uma comédia de costumes. Don 
Alfonso, mais maduro e com mais experiência da vida do que os seus 
jovens amigos Ferrando e Guglielmo, tinha apostado com estes que, 
ao contrário do que eles ingenuamente pensavam, as suas respectivas 
namoradas, aliás duas irmãs, Fiordiligi e Dorabella, não eram certa
mente um modelo de fidelidade e que, mal eles se ausentassem, elas se 
deixariam facilmente seduzir, tal como todas as outras, pelo primeiro 
que as cortejasse. O que fica combinado, na aposta, é que os namora
dos fingem embarcar para a guerra. Na realidade, porém, mudam de 
identidade e tenta cada um deles, disfarçado, seduzir a namorada do 
outro. Um jogo perigoso... 

O Terzettino decorre junto ao mar, depois de Guglielmo e Fer
rando terem embarcado. 

O texto é o seguinte: 

Soave sia il vento 
Tranquilla sia l 'onda 
Ed ogni elemento 
Benigno risponda 
Ai nostro desir. 

Protagonistas da cena são as duas irmãs e Don Alphonso. 
A referência à natureza (imitação da brisa suave e das ondas tran

qüilas, nos violinos) é também uma metáfora do amor, tanto mais que 
estamos na tonalidade de mi maior - convencionalmente considerada 
a tonalidade do amor na época. 

Quando se atinge pela primeira vez a palavra desir, ouve-se o 
acorde da dominante, si, gerador de tensão - o que pode considerar-se 
um procedimento normal ou corrente na linguagem musical da época. 
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Quando, porém, se volta à palavra desir, pela segunda e pela ter
ceira vez, acontece algo de verdadeiramente surpreendente: um acorde 
de sete notas, extremamente dissonante e inabitual em Mozart. Segun
do Georg Knepler (1991: 342) Mozart nunca escrevera antes um 
acorde assim (cf. exemplo). 

Em jargão da Harmonia trata-se de um acorde inqualificável, à 
face das convenções então vigentes. No Tratado de Harmonia de 
Dieter de Ia Motte, encontramos exemplos, designadamente já em 
Bach, de acordes de Sétima e Nona diminuta (particularmente dis
sonantes), acordes com as funções de dominante da dominante - ou 
dominante intermédia - mas são acordes de cinco notas ou até, quase 
sempre, de quatro notas (dado que a fundamental é normalmente omi
tida). 

Como Mozart pensava a harmonia funcionalmente e não ainda 
como a pensará, mais tarde, Debussy ou Schõnberg, a interpretação 
possível para este agregado de sete notas é a da sobreposição de duas 
funções: a da dominante (correspondente às notas si - ré# - fá#) e a da 
dominante da dominante, com omissão da fundamental (correspon
dente às notas lá# - dó# - mi - sol natural - em vez de sol sustenido, o 
que confere ao acorde o caracter de acorde diminuto e intensifica a 
dissonância). Dir-se-ia que há aqui não apenas uma sobreposição, mas 
uma fusão de duas funções, e que essa fusão nos empurra para fora da 
tonalidade da obra, mi. Tudo se passa como se Mozart tivesse neces
sidade de romper com a tonalidade de mi maior: momentaneamente, 
já não estamos na tonalidade de mi-maior, mas de si maior, porque 
temos ali, simultaneamente, o acorde de si e o da sua dominante que é 
fá#. 

Parece-me um exemplo paradigmático de "crítica imanente do 
material" no sentido de Adomo. 

Mas por que terá Mozart tido necessidade de escrever este 
acorde? Apenas por razões de veracidade dramática? Mostrar como os 
desejos de Don Alphonso e das duas irmãs não estão em sintonia? Ou 
mais do que isso: por motivos que antes se relacionam com a sua pró
pria experiência de dissonância existencial, do sofrimento humano que 
toma impossível a realização do desejo? Aparentemente, o compositor 
sente tão intensamente essa necessidade de exprimir a autenticidade da 
sua experiência, a sua não-identidade com uma determinada ordem, 
que é como se tentasse libertar-se da "prisão da linguagem" em que 
tem de "falar". Trata-se de passar além do já pensado e do já dito - e 
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