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O ensaio como forma 

Texto base: ADORNO, Theodor W. “ O ensaio como forma ” (pág. 15-45). In: Adorno, W.T,  Notas de 

Literatura I. Tradução Jorge de Almeida, Ed. 34, Coleção espírito crítico, 2003  

 

A forma do ensaio é relegada á segundo plano sob a institucionalização da ciência 

A institucionalização do saber, a delimitação da ciência como lócus de conhecimento específico, 

separado das artes, estigmatiza as produções do espírito que não se encaixam em seus ditames. Tudo 

aquilo que não se adéqua á pretensão do universal, do permanente, do logicamente válido é colocado 

sob suspeita. A forma do ensaio, por seu turno, busca o inessencial: o sentimento que a estimula 

resvala no lúdico, no descompromisso de um espírito que em seu afã pela verdade repele qualquer 

forma de pré-enquadramento a sua atividade. Segundo Adorno, “felicidade e jogo lhe são essenciais” 

e o ensaio ocupa “um lugar entre os despropósitos”. (pág.17) Se a pesquisa é a ideia da ciência, onde, 

a partir de uma pergunta inicial, percorre-se um caminho previamente traçado para o conhecimento, 

e onde os achados são considerados indestrutíveis e estáticos, o ensaio corresponde á forma 

interpretativa (deutende) da filosofia. Nela, que não prescinde da espontaneidade subjetiva do autor, 

a verdade não só se situa além dos fatos, mas é fruto indissociável do próprio movimento do 

pensamento, desvelando-se ao longo do processo.  

A censura com que a ciência oficial considera o ensaio advém de sua natureza dupla: ele conjuga 

racionalidade científica com nuances de criação artística. A ciência quer separar o conteúdo do 

conhecimento de sua forma; para ela, é permitido e desejável o absurdo de que, por exemplo, fale-se 

de arte de modo não-estético. O conteúdo é previamente subordinado ás regras formais derivadas da 

institucionalização científica. Com isso, nutre-se a expectativa de que, na exposição do assunto, os 

traços subjetivos do autor sejam deixados de lado: quanto menos sujeito melhor! Seu critério de 

objetividade reside justamente na eliminação daquilo que é idiossincrático: 

Os ideais de pureza e asseio, compartilhados tanto pelos empreendimentos de uma filosofia veraz, 

aferida por valores eternos, quanto por uma ciência sólida, inteiramente organizada e sem lacunas, e 

também por uma arte intuitiva, desprovida de conceitos, trazem a marca de uma ordem repressiva. 

Passa-se a exigir do espírito um certificado de competência administrativa, para que ele não transgrida 

a cultura oficial ao ultrapassar as fronteiras culturalmente demarcadas.  (pág.22) 

O ensaio tem pretensões estéticas: ele concilia forma e conteúdo e não prescinde da espontaneidade 

subjetiva do autor, daquela liberdade de espírito inexorável a praxe do artista.  Contudo, não deve se 
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perder em devaneios espirituais e deixar de lado o esforço conceitual. Isto, bem ou mal, o remete 

novamente a racionalidade científica. O ensaio é “misto”, deve construir uma ponte entre 

pensamento conceitual e intuição estética; assim, permanece no interstício, no liame, negando aquela 

pretensão de especialização do conhecimento de separar de uma vez por todas intuição e conceito, 

imagem e signo, arte e ciência. Segundo Adorno, por se posicionar de forma crítica ante tal separação, 

o “ensaio como forma” se constitui como um ato subversivo em relação á ordem vigente.  

 

O ensaio é uma crítica ao sistema e sua ideia de método 

A fundamentação filosófica da ciência está calcada na ideia de método. O saber metódico, seja ele 

empirista ou racionalista, estabelece condições sine qua non para que o conhecimento seja 

considerado válido; suas construções teóricas são herméticas e alicerçam-se na identificação entre 

sujeito e objeto.  

Tal pretensão - remetendo a formulação de Spinoza de que a ordem dos conceitos é a mesma que a 

ordem das coisas - é afim a ideia de totalidade, e se coaduna, portanto, com a consciência dominante 

da sociedade administrada. O ensaio, segundo Adorno, dissolvendo a ideia tradicional de método, 

“tira todas as suas consequências da crítica ao sistema”. Ora, se a razão como tal dificilmente pode 

captar o real em sua totalidade; se, como bem sabido, a filosofia crítica requer a consciência da não-

identidade do conceito com a coisa, o ensaio é a forma crítica per excellence. Ele leva a sério o 

“transitório” e o “fragmentário”, penetra nos detalhes, “explode em miniaturas a mera realidade 

existente”: 

O ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é fragmentada; ele encontra sua 

unidade ao buscá-la através dessas fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada. A harmonia 

uníssona da ordem lógica dissimula a essência antagônica daquilo sobre o que se impõe. A 

descontinuidade é essencial ao ensaio; seu assunto é sempre um conflito em suspenso. (pág. 35) 

 O ensaio se revolta contra a doutrina, arraigada desde Platão, de que o mutável e o efêmero não 

devem ser dignos da filosofia. O conceito abstrato, invariável no tempo, corresponde á pretensão de 

uma totalidade que quer subsumir aquilo que é individual. A divisão entre verdade e história enquanto 

opostos irreconciliáveis, própria aquela abstração, repousa na atribuição de uma imediaticidade ao 

objeto que é, por natureza, mediado. Facticidade e conceito não podem ser pensados um sem o 

outro. Do mesmo modo que, no tocante a relação indivíduo-sociedade, nem um dos dois termos pode 

ser isolado e considerado como entidade que se esgota em si mesma; sua relação é uma categoria de 

mediação. Nem a história pode ser pensada sem o indivíduo, nem o indivíduo, ao contrário do que 

supõe a ideologia individualista, pode ser sequer pensado sem a experiência histórica da humanidade. 
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Assim, o ensaio não hipostasia a relação do “temporal” com o “intemporal”. Como o próprio Adorno 

afirma: “não quer procurar o eterno no transitório, nem destilá-lo a partir deste, mas sim eternizar o 

transitório”. 

No ensaio os conceitos não são definidos a priori, abstratamente, mas são introduzidos 

imediatamente, lançados sem rodeios á experiência intelectual, e sua interação recíproca compõe 

uma tessitura densa, intrincada, “ele é profundo por se aprofundar em seu objeto, e não pela 

profundidade com que é capaz de reduzi-lo a outra coisa.” Adorno utiliza uma metáfora para ilustrar o 

modo pelo qual o ensaio lida com os conceitos: o visitante de uma terra estrangeira que quer 

aprender a língua do outro país terá mais chances de êxito pela imersão nos contextos práticos onde 

as palavras ganham sua significação “real”, do que pela memorização descontextualizada dos termos 

extraídos de um dicionário qualquer. Este modo de aprendizado, embora exposto ao erro, reforça a 

concepção de que a verdade reside na marcha do pensamento, impelindo os conceitos para além de si 

mesmos. A atitude cientificista, por seu turno, relaciona-se com o conceito pautada por uma obsessão 

em buscar os fundamentos “tal qual fossem tesouros enterrados”.   

 

O ensaio é um protesto contra as quatro regras do Discurso do método de Descartes  

O ensaio não deve proceder - tal como propõe a segunda regra cartesiana - pela “divisão do objeto em 

tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolver suas 

dificuldades”, pelo desmembramento progressivo de uma ideia específica. Se não pode hipostasiar a 

totalidade, tampouco pode fazê-lo com os produtos da análise, os elementos. Ele se orienta pela ideia 

de uma ação recíproca, dialética, onde os momentos não podem ser desenvolvidos a partir do todo, 

nem o todo a partir de seus momentos.  

A forma ensaística parte do mais complexo, “não do mais simples e já familiar”. Contradiz a terceira 

regra cartesiana que instrui o pensamento a “começar pelos objetos mais simples e mais fáceis de 

conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais elevados.” O 

ensaio combate o pedantismo oficial do sujeito que acata a obviedade do real e ousa ir além. Seu 

substitutivo é uma ciência que reduz a modelos simplificadores e classificatórios uma realidade em si 

antagônica e cindida.  

A quarta regra cartesiana, “fazer em toda parte, enumerações tão completas e revisões tão gerais 

para nada omitir” é o expediente do pensamento tradicional afeito a uma ‘revisão geral’ que 

pressupõe que o objeto se deixe captar por si mesmo, que é passível de uma exaustividade analítica 

que não deixa nada de ‘fora’. Como consequência, suas partes podem ser enumeradas por meio de 

uma cadeia contínua de deduções, suposição própria á filosofia da identidade. Subjacente a estes dois 
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passos encontra-se o reconhecimento de que o objeto é por si mesmo harmonioso, não contraditório 

e coerente.  

A coisa, entretanto, não se deixa seduzir por essa lógica de continuidade da doutrina cartesiana. O 

ensaio se rebela esteticamente contra este “método mesquinho”. Seu próprio modo de exposição, 

isto é, a decomposição da ideia em partes fragmentárias, ressoa a própria fragmentação da realidade. 

Ele exige “descontinuidade”, “descompromisso”, “relativização”, um esforço incessante para alcançar, 

no objeto, um solo firme, ali onde conscientemente sabe que só encontrará o movimento movediço 

do que não se deixa apreender facilmente:  

Como a maior parte das terminologias que sobrevivem historicamente, a palavra tentativa (Versuch), 

na qual o ideal utópico de acertar na mosca se mescla á consciência da própria falibilidade e 

transitoriedade, também diz algo sobre a forma, e essa informação deve ser levada a sério justamente 

quando não é consequência de uma intenção programática, mas sim uma característica da intenção 

tateante. O ensaio deve permitir que a totalidade resplandeça em um traço parcial, escolhido ou 

encontrado, nem que a presença dessa totalidade tenha de ser afirmada ( pág. 35). 
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