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 "Só quem for capaz de encarnar a 
utopia estará qualificado para o 
combate decisivo, o de recuperar o 
quanto de humanidade houvermos 
perdido." Ernesto Sabato[1]  

Ernesto Sabato largou a lógica da letra formal da ciência para debruçar-
se sobre o homem via letra literária. Acompanhar sua obra é, para além 
da experiência literária, sentir a angústia e a ética deste escritor, 
marcadas em cada página a ser virada. Físico reconhecido e premiado 
participou das pesquisas que resultaram na criação da bomba atômica, 
abandonando o projeto antes de seu resultado final. Abandonou a 
ciência formal golpeado pela descrença. Mas não abandonou a razão. 
Não é à toa que Sabato é, dentre os mais reconhecidos autores literários 
latino-americanos, uma espécie de renegado. Janer Cristaldo, tradutor 
de Sabato para o português, comenta a situação: "... a crítica (latino-
americana) refere-se continuamente aos nomes de Garcia Márquez, 
Vargas Llosa, Cortazar, etc., o que nos deixa num dilema: ou Sabato 
pertence a um continente ainda não descoberto pelos navegadores, ou 
costuma escrever sob o pseudônimo de Etc."[2] 

Seus três romances[3] transmitem o horror que sente em meio às luzes 
e às trevas. Das luzes por estarem muitas vezes a serviço das trevas. 
Das trevas porque diz dos atos mais violentos, escusos e obscuros que 
do ser humano temos notícias. Desde a tortura, o rancor até a 
manutenção de um sistema que tem como estrutura de seu 
funcionamento a exploração, a alienação e a subjugação do outro. A 
leitura de um texto de Sabato é dura, dolorosa, densa, beira o 
enlouquecimento.  Considero Abadon, o exterminador sua obra maior. 
Heróis humanos tão presentes/tão intangíveis, tão fortes/tão 
desamparados, tão tristes/tão esperançosos, tanto ódio/amor. Homens 
repugnantes, sapientes, esclarecidos e maus. Delírio e razão. Jovens 
estudantes apaixonados e corroídos. Sonhos e realidade.  

Em Abadon, Sabato utiliza-se de si mesmo como personagem. Absorvido 
por pensamentos sobre os sofrimentos, esperanças e futilidades do ser 
humano e sobre organizações nefastas, percorrermos com Sabato e os 
outros personagens a força e a impotência de cada um.  

Sabato tem em sua escrita um vigor subversivo que nos arrebata com a 
união que faz entre literatura e filosofia, entre literatura e ciência. A 
partir do momento em que se entra em contato com a escrita e as idéias 
de Sabato é fácil ser arremessado a Adorno. Veremos neste artigo alguns 
pontos que evidenciam este elo. Sabato encontra no obscurantismo, na 
alma, no ambíguo um poder desconhecido e temível associado a �forças 



malignas�. Por outro lado, é na �alma� e em seus espelhos que vê 
refletido a possibilidade do homem permanecer humano. Adorno não 
concebe, como postura ética, uma divisão entre corpo e alma, entre 
forma e conteúdo. No entanto, veremos como estes dois lutadores 
solitários encontram-se em alguns momentos.  

Faremos um jogo que irá das palavras de Sabato de um trecho de 
Abadon - a conversa que tem com Silvia, estudante de letras e de Marx, 
no parque Lezama, em Buenos Aires - ao conceito de esclarecimento que 
nos apresenta Adorno em seu livro A dialética do esclarecimento. Indo 
de um ao outro acreditamos poder extrair algo de essencial sobre a 
postura ética do sujeito da ciência que pensamos para o 
contemporâneo. Embora, é preciso deixar claro, a definição de quem é o 
sujeito da ciência não será diretamente abordada neste artigo. Desta 
forma podemos tratar com maior liberdade tema tão custoso, difícil e 
imprescindível - ética/ humano/ esclarecimento.  

Tomarei o sujeito da ciência aqui não apenas em sua concepção usual de 
um sujeito positivista, sujeito da exatidão matemática, mas, mais além, 
como um sujeito que faz uso da razão em prol de um pensar a 
sociedade em termos humanos. Talvez possamos falar de um sujeito 
que pensa a "ciência humana", termo criticado por alguns, mas por 
enquanto utilizado aqui. 

Como ponto de partida, a divisão entre corpo e alma que Sabato 
inicialmente nos apresenta em seu livro, afirmando que são duas ordens 
essencialmente distintas. Como comentado acima, uma afirmação como 
esta bateria de frente com a concepção ética de Adorno na qual não 
podemos separar forma e conteúdo, pois fazê-lo implica em assumir 
posições que podem levar ao pensamento lógico positivista em que a 
carne e o próprio ser humano não estariam juntos - o que, para Adorno, 
pode levar a atos bárbaros como o horror do holocausto. Nesta 
concepção, a ilusão de que carnes foram queimadas sustenta-se mais 
facilmente do que o peso de assumir o assassinato de milhares de seres 
humanos. No entanto, acredito que a postura de Sabato com isso não é a 
de promover esta separação a fim de justificar atos com a carne que não 
se justificariam com a alma, mas de não aceitar atos com a alma que os 
positivistas insistem em querer justificar com a carne. Para ele "matéria 
e espírito não obedecem às mesmas regras. A relatividade rege o 
universo físico. Nada a ver. Explicar fatos do espírito mediante geodésicas 
é como querer extirpar uma angústia com alicates de dentista."[4] 
Sabemos que precedentes perigosos este tipo de colocação pode trazer, 
apesar de podermos visualizar também o ponto em que Sabato nos 
chama atenção aqui. E mesmo Sabato é sabedor do perigo de sua 
afirmação. Portanto, paradoxalmente, é dele mesmo a frase: "A ciência 
cindiu tudo e o mais grave é que separou o corpo da alma."[5].  

A prática considerada pela ciência era a de realizar análises a partir de 
decomposições dos elementos físicos e químicos, destacando o 



elemento estudado de sua estrutura maior. Este tipo de estudo 
acreditou-se válido não apenas para pedras, mas também para o 
homem. O esclarecimento quis matematizar o homem, desencantar o 
mundo, dissolver os mitos, substituir a imaginação pelo saber e ignorar 
que o homem é tudo ao mesmo tempo. 

Produziu-se uma sociedade muito distinta do que a que esperávamos 
nos encontrar. Adorno nos coloca a questão: por que a humanidade em 
vez de entrar em estado verdadeiramente humano está se afundando 
em uma nova espécie de barbárie? "A terra totalmente esclarecida 
resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal"[6] . Vemos que o 
ser humano foi agenciado pela ciência positivista, que a ciência 
positivista foi agenciada por uma visão unívoca do homem, que se 
tratou de considerar a poesia e a arte como produções inferiores à 
produção desta ciência, que o pensamento foi agenciado pela produção 
capitalista e que a linguagem tornou-se um meio de agenciamento do 
pensamento pelo capital. O número tornou-se o modelo para a razão: "o 
esquema de calculabilidade do mundo". Para Adorno, o pensamento está 
se convertendo em mercadoria e a linguagem é utilizada aí como meio 
para este processo e como preço a ser dado ao pensamento.  

Com Adorno temos que, para poder se posicionar em um lugar oposto 
ao do agenciamento do pensamento, é preciso recusar algumas das 
convenções lingüísticas exigidas pelo "espírito de clareza" e realizar 
grande esforço para não ser suprimido pelos mecanismos sociais.  

"Ao tachar de complicação obscura e, de preferência, 
alienígena o pensamento que se aplica negativamente aos 
fatos, bem como às formas de pensar dominantes, e ao 
colocar assim um tabu sobre ele, esse conceito[7] mantém o 
espírito sob o domínio da mais profunda cegueira."[8] .  

No lugar de uma linguagem positivista pura e simples, Adorno nos 
propõe o uso da negativa.  

Em Sabato, encontramos aqui a mesma crítica e uma sugestão de saída 
semelhante, mas não equivalente. Quando fala de sua saída do campo 
científico como físico e da produção que realizou a partir de sua 
experiência na ciência e no marxismo realizado na época[9] (Stalin 
estava no poder), conta dos ataques que sofreu.  

"O pior ataque provinha daqueles que me acusavam de 
reacionário por atacar a ciência. O que te disse antes: a 
herança do pensamento iluminista. Resulta que para ser 
partidário da justiça social tens de ajoelhar ante uma pilha 
de Volta."[10].  



Sabato não aceita, assim como Adorno, a restrição da ciência positivista 
e do uso capitalista que se faz das idéias. Como Adorno, busca uma 
saída para não ser agenciado com uso que faz da linguagem.  

"Em realidade seria necessário inventar uma arte que 
misturasse as idéias puras com o baile, os alaridos com a 
geometria. Algo que se realizasse em um recinto hermético e 
sagrado, um ritual em que os gestos estivessem unidos ao 
pensamento mais puro, e um discurso filosófico a danças de 
guerreiros zulus. Uma combinação de Kant com Jerônimo 
Bosch, de Picasso com Einstein, de Rilke com Gengis Khan. 
Enquanto não sejamos capazes de uma expressão tão 
integradora, defendamos ao menos o direito de fazer novelas 
monstruosas."[11]  

Sabato nos propõe a saída por uma linguagem em novelas que trazem 
encantamentos e monstruosidades. Aquilo que para o esclarecimento 
não se reduz a números e ao unívoco é considerado como ilusão e é 
remetido à literatura[12]. A saída de Sabato é pela literatura, pela arte. A 
de Adorno é pela negativa. Ambos nos dizem que é a linguagem meio 
imprescindível para tal. Mas: Sabato abre caminho para o pensar de uma 
arte superior ao esclarecimento, campo em que Adorno se coloca 
absolutamente fora.  

Adorno não admite uma saída que não esteja no campo do 
esclarecimento. Não se trata para ele, como às vezes parece que é o que 
Sabato vislumbra como saída, de corrermos ao obscurantismo e de nos 
abraçarmos ao inclassificável do teorema de Gödel como  solução. Para 
Adorno, o esclarecimento tem que tomar consciência de si mesmo e não 
ser agenciado. Realizar uma crítica de si mesmo a fim de libertar-se do 
"emaranhado que o prende a uma dominação cega"[13]. Esclarecer o 
esclarecimento.  

Antes de entrarmos nas distinções e possíveis semelhanças na postura 
destes dois revolucionários com relação ao que propriamente diz 
respeito ao mito e ao esclarecimento, consideramos importante colocar 
o acordo que demonstram ao falarem da alienação de "bem-estar" que o 
capitalismo produz. 

Para Sabato, subdesenvolvimento e superdesenvolvimento carregam 
elementos tangíveis. Realizar uma revolução para adentrar a um mundo 
bestializante é algo completamente sem sentido. E considera que isto 
seja um risco trazido pelo superdesenvolvimento tecnológico e 
econômico.  

"O que te digo é que não se deveria passar da calamidade do 
subdesenvolvimento à calamidade do superdesenvolvimento. 
Da miséria à sociedade de consumo. Olha a juventude norte-
americana. Uma servidão pior que a da miséria." (...) "Mas 



em todo caso sei o que não quero. Nem supercapitalismo, 
nem supersocialismo. Não quero superestados com robôs. Em 
Israel me falaram com desdém de um kibutz: creio que 
fabricava sapatos três ou quatro vezes mais caro que não sei 
que fábrica de Tel Aviv. Mas quem disse que a missão de um 
kibutz é fabricar sapatos baratos? Sua missão é fazer 
homens."[14]  

Para Adorno, o mesmo se dá. Aponta que acredita ser preferível um 
povo pobre a um povo rico alienado no sistema capitalista.  

"Numa situação injusta, a impotência e a dirigibilidade da 
massa aumentam com a quantidade de bens a ela 
destinados. A elevação do padrão de vida das classes 
inferiores, materialmente considerável e socialmente 
lastimável, reflete-se na difusão hipócrita do espírito. Sua 
verdadeira aspiração é a negação da reificação. Mas ele 
naturalmente se esvai quando se vê concretizado em um 
bem cultural e distribuído para fins de consumo."[15]  

Quando Adorno fala de seu Projeto de Visibilidade pensamos: o que ele 
acreditava que era necessário tornar visível? É possível que nos anos 40, 
anos de guerra, posteriores a quebra de 1929, a engrenagem do sistema 
não estivesse suficientemente evidente ao mundo? De qualquer forma, 
sabemos bem que nos anos 2000 não há como negar a visibilidade deste 
mecanismo.  

Insuportável não poder negar o resultado do mecanismo mantido. 
Acreditamos, portanto, com Adorno, que não é por ingenuidade que o 
sistema se mantém. Não é por falta de visão, por falta de informação, 
por falta de conhecimento. É por escolha. Escolha de toda uma 
sociedade por manter e não querer saber, embora já saiba. É o 
desmentido, o "eu sei, mas mesmo assim...", o chamado Verleugnung.  O 
que entendemos dentro disto como projeto de visibilidade é esclarecer a 
escolha e lutar para que se mude através da linguagem.  

Para Adorno e para Sabato temos um discurso científico equivocado. 
Ambos criticam a visão tradicional que vai do mito à ciência. Mas são 
críticas que não coincidem. Sabato crê que há um lado no mito 
inapreensível pelo logos e que a ciência tentou fazer dele estupidez. O 
mito, o sonho e a arte possuem para Sabato um caráter humano que não 
pode ser incluído no esclarecimento. E, além disso, não dizem apenas de 
um sujeito em uma sociedade, mas de algo do humano que seria 
"acultural" e atemporal. Uma espécie de essência humana e inclui aí o 
Édipo e o temor da morte. Nisso, precisamos discordar do mestre 
Sabato. Não há essência humana. O homem constrói-se - e apenas com 
isso podemos acreditar na utopia. Mito, sonho e arte fazem parte da 
linguagem e do humano e podem sim estar incluídos - não-todo - mas 
incluídos no pensar do homem. Estar incluído aí não significa agenciar 



mito, arte e sonho como produtos. Significa poder pensá-los, questioná-
los.  

Adorno caminha um pouco mais e nos diz que mito e esclarecimento da 
forma como os conhecemos não estão distantes, ou melhor, estariam 
jogando o mesmo jogo. O mito já é esclarecimento, o esclarecimento 
ainda é mito, obscuro e iluminante ao mesmo tempo.  

"Com a Idéias de Platão, finalmente, também os deuses 
patriarcais do Olimpo foram capturados pelo logos 
filosófico."[16] "O mito queria relatar, denominar, dizer a 
origem, mas também expor, fixar, explicar." (...) "O lugar dos 
espíritos e demônios locais foi tomado pelo céu e sua 
hierarquia...."[17]. 

Apesar das discordâncias entre Sabato e Adorno, com ambos podemos 
construir que permanecer na lógica cientificista positivista agenciada 
não nos permitirá ir além da sociedade do "vence quem quer", da 
sociedade do "quero gozar o tempo todo", da sociedade do "só não goza 
quem é estúpido". Uma luta de resistência e de avanço inclui 
esclarecimento e humanidade. A utopia é esta. 
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