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INTRODUÇÃO
DA PERGUNTA PELA UTOPIA AO ENCONTRO DO 

PENSAMENTO DE ERNST BLOCH: O COMEÇO JÁ É CAMINHO

Por que falar de utopia? Como justificar a escolha de um tema? Há com certeza 
algo de arbitrário e inexplicável no processo de decisão de uma investigação ou 
do tema de uma dissertação. Neste caso há a afirmação de um interesse não só 
intelectual, de conhecimento, mas implicado em uma prática; portanto, este trabalho 
surge da necessidade e da vontade de resolver situações complexas e dar resposta 
a problemas concretos, sendo a prática mesma já marcada por outras escolhas 
prévias, definidas por motivos nem sempre conscientes, muitas vezes injustificáveis, 
como o gosto, a inclinação, o afeto, a sensibilidade.

A paixão do futuro seria talvez a mais sincera justificativa de quem se deixa 
fascinar pelo tema da utopia como fato e como problema que convida a refletir 
sobre o modo próprio de ser e agir dos homens, constituindo-se em uma expressão 
antropológica.

Procurar esclarecer a questão da utopia, em 1984, se justifica pela constatação 
de que em nosso tempo se apresenta aí um conflito não resolvido. Quando 
presenciamos utopias realizadas que não satisfazem o sonho das grandes massas, e 
percebemos, como em maio de 1968 na França, por explosões expressivas, os vivos 
excedentes utópicos que se gestam em nosso presente, nos sentimos desafiados 
a mudar nosso entendimento sobre o lugar da utopia na móvel realidade social e 
política de nossa época.

O utópico se tornou neste século um adjetivo de conotação pejorativa, por 
oposição ao científico. Tem servido para difamar tendências que negam — ou se 
opõem pelo desejo — às realidades estabelecidas. Paradoxalmente, muito se tem 
escrito sobre utopias, e os filósofos parecem preocupados com o seu desaparecimento 
ou ressurgimento, não se encontrando um consenso sobre esta alternativa duvidosa.

Se podemos reconhecer como utopia realizada o estado de direito burguês e a 
democracia representativa — por exemplo, em certos países da Europa contemporânea 
— realizadas dentro mesmo de sociedades de economia capitalista, submetidas às 
predominâncias do poder econômico privado e à economia de mercado; se podemos, 
ainda no mundo capitalista, ver nas sociedades de bem-estar — por exemplo, nos 
países de governo socialdemocrata da mesma Europa — uma espécie de utopia 
pequeno-burguesa realizada; e nas atualmente existentes economias socialistas 
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se realize em grande parte a utopia da sociedade planejada, embora transformada 
antes em sociedade de predomínio burocrático que em democracia proletária. 
Mesmo assim, vê-se que a máquina de produção de sonhos acordados de nossos 
contemporâneos continua a reclamar o outro, e a insatisfação com as formas atuais 
de realização social — principalmente com os caminhos destruidores da tecnologia 
— mantém a elaboração utópica como um lugar nenhum que se deseja fazer lugar.

A sociedade sem classes, que supõe a abolição da propriedade privada e a 
abolição do Estado, continua inspirando discursos, alimentando a coesão de grupos, 
pondo-se como um futurível concreto para a luta de facções políticas.

O amor livre, a suceder ou conviver com a abolição da família monogâmica, 
permanece como excedente utópico que sobra mal-realizado nas sociedades 
do presente e se acha vivo como expectativa de outro amanhã nas práticas de 
movimentos sociais como o dos jovens hippies ou alternativos, e no movimento de 
mulheres deste século. É utopia realizada em fragmentos da experiência social, por 
exemplo, em comunas provisórias de estudantes ensaiadas na passagem dos anos 
sessenta e setenta.

A harmonia com a natureza e a paz mundial também atuam como motivadores 
relativos, embora às vezes possam tornar-se ideologia mistificadora, e nos últimos 
anos assistimos à afirmação do “partido verde”, uma conjugação de pacifismo e 
movimento ecológico com outras forças sociais.

A igualdade entre os sexos — no trabalho como no amor, na educação e na 
política — parece ser o correlato utópico mais concreto da realidade do movimento 
feminista de nossos dias.

O trabalho erótico, que supere a alienação e a dicotomia entre esforço e prazer 
e deixe de submeter-se absolutamente ao reino da necessidade, aparece também 
como um desejo histórico de parte das novas gerações a esta altura do século XXI.

O que vislumbrava Fourier em O novo mundo amoroso é visto como possível em 
Eros e civilização de Marcuse, ou em A convivialidade de Ivan Illich. O sonho utópico 
de Paul Lafargue com a terra de abundância, onde o pouco trabalho de todos daria 
lugar aos prazeres das horas vagas pela realização do Direito à preguiça, dá lugar 
à aspiração a encontrar prazer também no trabalho, e isso não por uma espécie de 
perversão do gosto ou adaptação sadomasoquista e ingênua à sociedade organizada 
e automatizada, mas pela descoberta da possibilidade do trabalho livre: de novo 
autônomo, possivelmente artesanal, e em todo caso, prazeroso, fonte de energia e 
entusiasmo.1

1  A educação libertadora caracteriza também um desses conjuntos de expectativas que apontam 
para um futuro novo, com mudanças substanciais. Se ela se põe como impossível ou como projeto 
realizável é uma pergunta que eu gostaria de poder responder, uma vez que me acho comprometida 
com a expressão tal como é usada hoje na discussão entre educadores e estudantes.
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Essas tendências de nossa realidade histórica motivam muitas perguntas. 
Em que a utopia se distingue do mito? Podemos confundir a utopia com sonho 
acordado? E seria, pois, assim, pura ficção ou fantasia? Não se identifica a utopia 
com a profecia, ou por outro lado, não é ela que move o messianismo? A utopia faz 
parte da religião? Ou é diferente dela? Que se pode entender por utopia concreta? Ao 
ouvir essa expressão, antes de mergulhar na enigmática e densa linguagem do autor 
de O princípio esperança, que ressonâncias desperta em nós?

O conceito de utopia concreta, configurado na obra de Ernst Bloch, parece não 
corresponder mais ao “lugar nenhum” impossível da ilha mitológica, nem é abarcado 
pelo pensamento desenvolvido sobre os sonhos irrealizáveis, porque nela aparecem 
a imaginação antecipadora dos homens e sua esperança correspondente, como 
forças concretas imbricadas no real, que aliam um sentido de prospecção histórica, 
de previsão do futuro, com o de direção e determinação dos rumos da história, pela 
descoberta e exploração das possibilidades do presente.

Na acepção da palavra que se insinua já num primeiro contato com a obra de 
Bloch, convivemos com a “utopia” em nossa vida concreta, no cotidiano como nos 
movimentos sociais e políticos: nas lutas socialistas, nas organizações revolucionárias, 
nos grupos alternativos, no movimento de mulheres, no movimento negro, no 
movimento ecológico, nas comunidades religiosas, em certos grupos de artistas, e 
mesmo dentro de partidos políticos. Mas não só lá: no laboratório do cientista; no 
ateliê do arquiteto; na confecção da vitrine iluminada para a véspera de Natal…

Percebo que é preciso enfrentar com mais vagar as clássicas oposições 
compostas com a utopia, que não se coadunam com a concreticidade que Bloch lhe 
parece atribuir.

Será mesmo a utopia algo que se opõe à prática política realista? Ou se inclui 
nessa mesma prática? As relações da utopia com a ciência social são de oposição 
— serão esses termos realmente antagônicos, contraditórios? Ou suas relações são 
antes problemáticas mas íntimas, estando a utopia como fabricação imaginária do 
futuro dentro das próprias representações sociais — se não de modo necessário, 
pelo menos constituindo a abertura para os possíveis outros contidos no real? A ação 
revolucionária exclui a utopia? A utopia impe de, afasta a revolução? Ou, ao contrário, 
a exigência da outra sociedade já, aqui e agora, de modo complexo, é o que anima 
e provoca as rupturas históricas e as superações radicais? E, nesse caso, a utopia é 
causa da força revolucionária?

A utopia tem efetiva inserção na realidade histórica? Passa-lhe à margem, 
como uma fuga, um escape, que desvia dos processos de transformação do real? 
Ou passa-lhe à margem como reflexo, espelho, no máximo exploração inócua de 
possibilidades abstratas?

Essas oposições já clássicas, que me parecem antes relações problemáticas, 



10
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

não são às vezes correspondências?

A utopia trabalha pelo imobilismo histórico-social, ou, ao contrário, age sobre a 
história como força de atração que provoca movimento e mudança? Como se pode 
entender o progresso ante uma compreensão da tensão entre o sonho e a realidade 
histórica?

Podem os utopistas ser considerados reformadores? Como se concilia a visão 
utópica com o reformismo? Não seria antes mais próximo da revolução a radicalidade 
do alternismo que está presente nos movimentos utópicos? Será isso apenas uma 
falsa percepção, uma vez que a utopia não olha para as fases intermediárias da 
transformação da sociedade existente, e, com isso, deixa de levar a sério essa 
transformação?

Será a utopia apenas contestação que expressa uma tendência nova subjetiva 
mas não adquire poder de mudar o estado de coisas presente? Como o marxismo 
vê a elaboração antecipadora da imaginação dos homens? Não há utopia dentro do 
sonho comunista? Será inerente à utopia que ela ceda ao totalitarismo e seja utilizada 
por ele? Haveria incompatibilidade entre utopia e democracia? Não se poderá romper 
com a rigidez do detalhismo utópico, mantendo a força do sonho como propulsor de 
uma caminhada para outra sociedade, outra história?

Ou se tornará a utopia uma forma de ideologia, estando ligada a uma classe 
social? Em que podemos considerar a utopia como visão de mundo? Projeção utópica 
é expressão de sede de absoluto? A questão da utopia seria uma questão metafísica? 
E teria sentido colocar essa questão numa perspectiva de filosofia da ação política?

A caminho com essas primeiras perguntas, que configuravam menos uma 
ordem de problemas, antes um caos, precisamos decidir a direção. A direção tomada, 
provisoriamente, foi a da obra central de Ernst Bloch, principal mente O princípio 
esperança, e suas explicitações posteriores como Das Materialismus Problem e 
Experimentum mundi, onde se sistematiza o que desde O espírito da utopia vinha 
sendo proposto como interpretação do real humano, tanto no movimento histórico 
político como no cotidiano presente, que se ligam pela fabricação dos sonhos 
acordados de nossa faculdade de produção imaginária antecipadora.

E por que nos ocuparmos com o pensamento de Ernst Bloch? Quem foi Ernst 
Bloch? Qual a dimensão e o conteúdo de sua obra?

José M. Gómez-Heras, em Sociedad y utopía en Ernst Bloch, começa a 
pesquisa sobre o pensamento de Bloch pelos dados biográficos, pois, segundo ele, 
o itinerário pessoal pode ser tomado como princípio hermenêutico de um sistema 
de pensamento, e Bloch, especialmente, pertence ao gênero de homens cuja vida e 
pensamento se gestam e desenvolvem em interação recíproca. Aliás, essa afirmativa 
parece confirmada por uma série de depoimentos e entrevistas com o próprio filósofo.
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Em resumo muito breve: Ernst Bloch nasceu em 8 de julho de 1885, em 
Ludwigshafen junto ao Reno. Estuda filosofia, filologia, música e física em Munique 
e Würzburg, também na Alemanha. Apresenta tese de doutorado em filosofia com 
O. Külpe, sobre Rickert. Vive em Berlim e Heidelberg até 1915. Nesse período, trava 
amizade com Simmel; e, em Heidelberg, estuda com Max Weber, a cujo círculo 
também pertenciam Karl Jaspers e Lukács. Colabora com este para sua famosa obra 
História e consciência de classe. Socialista e pacifista, Bloch passa o fim da primeira 
grande guerra na Suíça. Retorna em 1920 a Munique e Berlim. Começa a publicar. 
Sua primeira obra2 conta com o auxílio de sua mulher, Else Bloch Von Stritzky, falecida 
prematuramente em 1921. Em 1933, são queimados publicamente os livros de Bloch, 
junto com os de seu amigo Bertolt Brecht, Sigmund Freud e outros. Exila-se: Zürich, 
Viena, Praga. Em 1938, parte para os Estados Unidos. Lá, dedica-se a escrever; 
sua segunda mulher, Karola Bloch, arquiteta, provê o seu sustento. Bloch participa 
com Brecht e Thomas Mann da Editora Aurora. O exílio americano duraria até 1949, 
quando retorna à Alemanha, escolhendo entre a Universidade Goe the, de Frankfurt, 
e a Universidade Karl Marx, de Leipzig, assumindo a cátedra de filosofia em Leipzig, 
na Alemanha oriental e socialista, ou seja, a República Democrática Alemã.

Seu nome se faz conhecido; seu seminário atrai muitos estudantes; o socialismo 
utópico e humanista que propaga entra em conflito com a ortodoxia marxista; as 
denúncias ocorrem. Por ocasião da crise húngara (1956), é destituído de sua 
cátedra na Universidade Karl Marx. Seus discípulos são acusados de revisionistas e 
perseguidos. Em 1961, “exila-se” novamente: na República Federal da Alemanha, ou 
Alemanha Ocidental. Aceita cátedra em Tübingen junto ao Neckar. Mantém-se ativo 
até a morte, em 1977.

Ao longo desses bem vividos 92 anos, Ernst Bloch veio a publicar:

O espírito da utopia: 1918/1923;3

Thomas Münzer, teólogo da revolução: 1922;

Spuren (Rastros): 1930;

Herança desta época (2): 1935;

Sujeito-objeto: esclarecimentos sobre Hegel: 1949, México; Berlim, 1951;

Avicena e a esquerda aristotélica: 1952;

Tomasius, um sábio alemão sem miséria: 1954;

O princípio esperança: 1954/1959;

Direito natural e dignidade humana: 1961;

2  1a edição em 1918; 2a edição revista em 1923.
3  Edição da obra completa: Editora Suhrkamp, Frankfurt, BRD. Os títulos dos livros ainda não tradu-

zidos para o português aparecem aqui em tradução minha.
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Questões fundamentais para uma ontologia do ainda-não-ser: 1961;

Introdução de Tübingen à filosofia: 1963/1964;

Ateísmo no Cristianismo: 1968;

O problema do materialismo, sua história e substância: 1972 (de 1936-39);

As filosofias da Renascença: 1972;

Experimentum mundi: 1975.

Se os breves traços biográficos e a listagem da ampla obra já deixam entrever 
o interesse do estudo do pensamento de Ernst Bloch, na verdade este só aparece 
inteiramente quando começamos a conhecer o próprio texto blochiano, que revela, 
de um lado, uma ambição de sistema aberto, pondo-o entre os poucos pensadores 
deste século que se atreveram a tanto ou tiveram ta manha ambição filosófica; e, de 
outro, uma posição original, que não se deixa bem reduzir em dois ou três quase-
slogans que se conhecem sobre ele, como o de ser a filosofia da esperança ou o 
sistema da utopia concreta.

Parece-me que o carisma de Bloch — o professor universitário marxista 
heterodoxo, eterno peregrino, amigo da música, pensador utópico, incentiva dor de 
movimentos revolucionários ou místicos — incita facilmente àquelas simplificações 
sob forma de etiquetas não muito elucidadoras. Se nos propusermos a saber algo 
mais do que as simples reduções já divulgadas em torno da sua abordagem da 
história humana; de sua forma de pensar passado, presente e futuro, e as relações 
aí envolvidas; de sua explicitação do cerne dialético sujeito-objeto; para entender o 
modo novo como Bloch pensa as categorias fundamentais da realidade, necessidade 
e possibilidade, devemos primeiro esquecer certas classificações fáceis como a de 
“um Schelling marxista”4, “teólogo sem Deus”, “o mago de Tübingen” ou o “apologeta 
da esperança”. Aliás, para Gómez-Heras, todas essas alcunhas possuem o pouco e 
o muito de verdade da caricatura, porque todas nos descobrem apenas um traço 
característico de uma vida e pensamento plenos de criatividade.

Para assumir como princípio hermenêutico o conhecimento do itinerário humano 
de Bloch, antes de tentar mergulhar em seus textos, deveríamos já conhecer mais do 
que apenas as grandes mudanças de sua vida — Alemanha, Suíça, Tchecoslováquia, 
Estados Unidos, Alemanha socialista, Alemanha ocidental — e os grandes fatos 
históricos de seu tempo, por ele acompanhados intensamente — a Primeira Grande 
Guerra, a Revolução Russa, a crise do capitalismo, o nazismo na Europa, com a 
perseguição dos judeus e dos comunistas, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, 
o mitológico desenvolvimento da tecnologia e da tecnologia armamentista, a crise 

4  Jürgen Habermas: artigo traduzido por Bárbara Freitag, em Sociologia: Habermas, Ática, São 
Paulo, 1980.
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dos marxismos, a rebelião dos jovens, o movimento dos negros, o das mulheres.

De 1885 até 1977, o século XX é pano de fundo que motiva a reflexão blochiana 
sobre a utopia; mas não é só o século XX que aparece em sua obra. Sua reflexão 
carrega em seu bojo milênios de cultura do Ocidente, e de um Ocidente aberto à 
influência oriental — grega, árabe, longínqua. Judeu alemão; embebido na cultura 
bíblica e na cultura cristã luterana da Alemanha de antes das catástrofes deste 
século; formado na escola filosófica desse país onde a “Kultur” veicula ainda tanto 
o idealismo das tardias Luzes germânicas, Bloch é um autor paradoxalmente muito 
singular e muito universal. Muito singular enquanto a síntese de bagagem cultural 
diversa feita por sua vivência e por seu texto, expressa desde a cultura hebraica, a 
tradição do povo judeu, o cristianismo, a herança aristotélica da Idade Média em 
suas influências árabes, como também o que há de mais clandestino, menos oficial 
na produção medieval europeia, da alquimia à maçonaria construtora de catedrais 
góticas; e os clássicos iluministas, Marx e a história do trabalho e da técnica nestes 
dois últimos séculos. E assim sendo, é uma síntese tão inusual, tão gigantescamente 
rica, que pode ser considerada “sem igual”, portanto, exclusivamente sua, específica, 
única, peculiar de sua obra. Ao mesmo tempo, sendo tão vasta a sua abrangência, 
dada a própria intenção enciclopédica do empreendimento filosófico de Bloch — que 
utiliza a todo momento, livremente, a erudição e, portanto, percorre constantemente 
os espaços variadíssimos que existem nos fluxos e pontos de intersecção entre tais 
culturas — por isso mesmo, que é a sua peculiaridade, a obra adquire um caráter 
evidentemente universal. Todos os leitores, da América Latina, como os da África, 
estaremos concernidos pela temática e pelo pensamento de Ernst Bloch, embora as 
águas específicas que formam o oceano por onde ele circula possam às vezes turvar 
a compreensão, quando se identificam talvez demasia do com sua forma cultural 
específica: a cultura alemã e judaica.

Por isso, se como princípio de interpretação pode ser importante o conhecimento 
da vida de Bloch, é insuficiente, porque na sua obra não se acha apenas a marca 
pessoal desse itinerário, mas se expressa o timbre de uma cultura híbrida, compósita, 
múltipla. O leitor ideal de Bloch estaria de posse de uma profunda familiaridade com 
o mundo cultural judeu, ao mesmo tempo que imerso no protestantismo alemão, 
dominando uma cultura cosmopolita e atualizada do século XX, na qual se suspendem, 
no sentido hegeliano, todos os séculos anteriores, porque Ernst Bloch parece conter 
a todos em um misterioso arquivo interior, para usá-los com a mesma desenvoltura, 
em uma mesma página, como elementos de exemplo para argumentação, ou apenas 
como texto de mediação por onde deixa andar seu pensamento, em busca.

Bloch não escreve como um professor acadêmico bem disciplinado, dentro 
de traje com colete e gravata e muitas regras que distinguem o permitido e a 
transgressão. O seu texto passa sem cerimônias da análise lógica para a reflexão 
metafísica, ontológica; para a descrição histórica, a mais empírica; para momentos 
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de texto exclusivamente com propósito estético, poético, criador de clima. As suas 
teses são veiculadas pela arte do discurso; sua filosofia tem a forma literária e, 
enquanto literatura, é ensaio. Gómez-Heras não admite que essa escolha do gênero 
seja casual, apenas questão de indisciplina ou de idiossincrasia caprichosa, no estilo 
do gênio. Segundo esse intérprete de Bloch, o ensaio é exatamente o gênero literário 
adequado ao sistema aberto em filosofia. Um sistema de pensamento progressivo 
e aberto exigiria um gênero literário adequado para expressar-se: o ensaio. O 
pensar processual precisa superar as formas linguísticas derivadas da metafísica 
parmenidiana e da lógica construída sobre a mesma. É o que consegue o ensaio, ao 
substituir formas de ex posição rígidas, de caráter dogmático e escolástico, por outras 
menos estereotipadas, nas que se reflete um mundo em evolução e uma consciência 
progressiva do mesmo. O ensaio desenvolve o tema, não em forma tética, mas 
fenomenológica.5

Mas ainda assim não se compreende bem o discurso de Bloch em sua forma. 
Porque, como o mesmo intérprete acentua, o uso do ensaio por Bloch vem imposto 
pela circunstância em que se insere e pelas exigências de uma subjetividade 
empenhada em receber e transformar o que o rodeia. Por isso, se Bloch adota o 
ensaio como forma preferida de exposição, também o trans forma profundamente, 
em função do próprio pensamento. “O ensaio blochiano acentua a ductibilidade, a 
abertura e a indeterminação. Os argumentos aparecem, desaparecem e reaparecem, 
sublinhando aspectos e trazendo perspectivas inéditas. Cada tema justifica seu 
tratamento a partir de sua relação com a ideia central — a utopia —, a qual atua 
como critério de seleção e valoração. Isto não impede que cada parte conserve sua 
autonomia relativa. A liberdade do fragmento e a unidade do todo se mantêm em 
uma vinculação dialética, em um conjunto inacabado, aberto e em processo, em 
direção da plenitude.”

No prólogo à edição espanhola do livro de Stefano Zecchi: Ernest Bloch: Utopía 
y esperanza en el comunismo, José Francisco Ivars se refere ao estilo blochiano, 
situando-o na tradição experimental alemã que se forjou nas contradições da 
Primeira Guerra Mundial. “Seu extremismo estilístico, a violência tonal de sua prosa e 
a consciente vontade polissemântica de cada uma de suas frases, fazem pensar nos 
esforços renovadores do Brecht de Baal ou de Nietzsche em Ecce homo, sem deixar 
de mão por isso o influxo da mística judaica e dos heterodoxos alemães (Böhme, 
Münzer, etc.) ou a grande geração realista russa. Sobrevivente de uma época 
impregnada pela retórica (algumas páginas apocalípticas de Bloch tornam desnecessário 
qualquer comentário), é um estilista deliberado, convencido de que o progresso da escritura 
é inseparável de seus significados, às vezes lapidares, outros, herméticos, outros… prosa, 

sem mais”. Yvars remete o caso da escritura blochiana à subversão linguística de Karl 
Kraus. A linguagem é a potência que supera, negando-a, qual quer frase. A palavra 

5  Sociedad y utopía en Ernst Bloch, p. 46 et seq.



15
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

deve constituir a encarnação do pensamento e jamais o disfarce da opinião sem 
compromisso. Segundo Ivars, é esse inflamado profetismo barroco a raiz primeira do 
texto de Bloch, bem como a gênese e razão de ser do seu desdém anticientífico, tão 
apontado por seus críticos.6

6  Prólogo da op. cit. de Zecchi, p. 15. 
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I - O COMEÇO
APRESENTAÇÃO TRÍPLICE DO SISTEMA BLOCHIANO

1 No começo já está um caminho: Bloch segundo Pierre Furter

Muitos autores se dedicaram a comentar aspectos do pensamento de Bloch, 

seja em artigos de revistas filosóficas, seja em volumes coletivos dedicados ao autor, 

seja em trabalhos de mais fôlego, como teses de doutoramento ou livros inteiramente 

dedicados à obra de Bloch.

Dialética da esperança de Pierre Furter7 é apenas um desses últimos. Escolhi sua 

apresentação de Bloch, para começo desta dissertação, por diversos motivos quase 

óbvios. Tanto pela clareza, transparência, coerência interna e completude de sua 

exposição sobre O princípio esperança, que em si já constituiriam motivos suficientes 

para a escolha, como por outras afinidades mais particulares com os trabalhos de 

Furter,8 e também pela ligação do autor com o Brasil e com a formação de uma cultura 

filosófica nesta terra; assim, muito especialmente, por ter sido Dialética da esperança

o primeiro livro que pôs em língua portuguesa o pensamento de Bloch, tornando-o 

mais acessível a nós leitores e estudantes brasileiros. Por tudo isso, pareceu-me 

não menos necessário que, no Brasil, se comece um estudo de Ernst Bloch pela 

interpretação dada por Pierre Furter.

Não caberia narrar aqui todo o livro nem resumir-lhe página por página, embora 

talvez o devesse fazer para conservar fielmente o conteúdo das considerações feitas 

pelo autor. Destaco apenas alguns pontos iniciais, e atendo especificamente ao 

capítulo 2, que busca explicitar certas linhas fundamentais do pensamento blochiano. 

Espero que nesse destaque e resumo não se perca o desenho teórico tecido pelo 

autor, e que estejam lançadas as primeiras pedras dos alicerces compreensivos que 

nos permitirão enfrentar, depois, o próprio texto de Bloch.

7  Na bibliografia indicada ao final desta dissertação encontram-se relacionadas muitas dessas 
obras. 

8  Educação e reflexão, Petrópolis: Vozes, 1966/68. Não é por acaso que meu primeiro trabalho 
publicado se chamou Educação: reflexão e prática, São Paulo: Herder, 1969.
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Ainda uma vez: o estilo

Retomando onde encerramos a introdução deste trabalho, sobre a dificuldade 

oferecida pelo estilo barroco do texto blochiano, lemos em Furter9 que cada obra se 

desenvolve, estrutura-se progressivamente por um movimento em espiral, partindo 

de certas proposições iniciais, estranhas e desconcertantes à primeira vista. A 

proposição inicial, obscura e densa, é reinterpretada num duplo movimento que 

abrange sempre mais elementos. O horizonte amplia-se, de um lado; de outro lado, 

a análise se aprofunda. Dessa maneira, estamos penetrando no que num primeiro 

instante parecia um mistério ou um segredo e, agora, propõe-se como o enigma que 

pede o nosso deciframento.

À diferença do autor hermético, que deixa de propósito o mistério pairar e 

tornar-se cada vez mais denso, diz Furter que Bloch conduz o leitor a sempre melhor 

penetrar e entender uma realidade que progressivamente se torna mais densa e mais 

complexa. Porque Bloch crê num conhecimento racional, ainda que nunca simplifique 

ou esquematize a complexidade para ir mais depressa.

Portanto Bloch usaria o enigma como provocação a um exercício mais agudo da 

inteligência compreensiva. O enigma seria o método para fazer crescer a capacidade 

de decifração — corolário da lucidez, da autoconsciência, da consciência do 

dinamismo da matéria em ação no universo como nos homens.

Ponto alfa = ponto ômega: todos desejam o summum bonum

A busca da felicidade define os homens e denota o seu ser, indica que o homem 

é capaz de vir a ser e dá sentido à utopia.

Segundo Furter, Bloch supera a alternativa tradicionalmente antagônica: ou uma 

felicidade ligada a uma ordem preexistente à existência humana, à qual o homem 

deve integrar-se, aniquilando-se para reincorporar-se numa ordem na qual encontra 

felicidade ao preço da perda da sua personalidade e do seu destino pessoal; ou 

uma felicidade sempre prometida mas nunca alcança da, a esperança da Caixa de 

Pandora, o fruto proibido dos mitos bíblicos ou de Sísifo.10 Essa alternativa é superada 

na medida em que, por uma meditação sobre o jogo humano, esse comportamento 

típico da seriedade ligeira, sobre a experiência estética sempre renovada pela 

9  Dialética da esperança, ou DE., p. 34 et seq.
10  FURTER, op. cit., p. 38 et seq.
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percepção artística de novas obras de arte, podemos visar uma felicidade enraizada 

em certos momentos privilegiados do nosso passado (momentos que podemos 

recolher e reanimar pela memória) mas aberta sobre o futuro. Por isso, para Bloch 

é o momento da descoberta da felicidade que marca um fim, mas este é o fim do 

começo. A felicidade não exclui a possibilidade de infelicidade, da desunião, do 

desentendimento. Mas a infelicidade é contingente, e deve ser eliminada pelo nosso 

triunfo em favor da felicidade.

A felicidade seria o encontro do ser possível — o verdadeiro ser dos homens 

—, aquilo que eles hoje ainda não são e que lhes falta, por isso se percebem como 

carentes, com fome, incompletos, inconclusos, equilibristas entre a frustração e a 

aspiração de realização.

Essa realização é sempre provisória, precária, logo dá lugar à percepção de 

nova incompletude, que cria a exigência de nova busca para reencontro da felicidade.

Gênese do pensamento de Bloch: 
ou uma família de filósofos a que podemos associá-lo

Furter ressalta11 o fato de que Bloch procedeu em relação ao passado de uma 

maneira nova. Muito expressiva dessa sua revisão é a valoração do que chamou a 

“esquerda aristotélica” que, segundo EB, é uma corrente constante desde Aristóteles; 

que sempre existiu ao lado de uma interpretação clássica, tradicional e escolástica 

de direita, por ser conformista e convencional, e existiu como uma linha herética que 

em cada época tentou discernir o que era moderno no pensamento de Aristóteles.

Aí já está posto que Bloch considerou Aristóteles como o filósofo por excelência.

Todavia, na história da filosofia europeia, o materialismo e a dialética de Aristóteles 

só foram descobertos aos poucos. A esquerda aristotélica começa por Avicena, 

filósofo árabe que viveu entre os anos de 980 e 1037. Segundo Avicena, a atividade 

do intelecto humano encontra correspondência ou eco no próprio movimento da 

matéria, que é animada por um princípio dinâmico. A natureza é dinâmica; é uma 

natura naturans porque está inundada do desejo de realização.12 Assim, Avicena 

esboça a primeira interpretação monista e dialética, que permite de uma vez só 

entender o dinamismo comum ao homem e à natureza, ao espírito e à matéria. 13

O impulso dado por Avicena à interpretação dialética de Aristóteles foi 

11  Idem, p.42 et seq.
12  Bloch, Aristotelische Linke, p. 33. 
13   Das Prinzip Hoffnung, ou PH, p. 235, cit. em DE, FURTER, p. 43.



19
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

continuado por David de Dinant (por volta do ano 1210) e sobretudo por Joaquim 

de Fiore (1145-1202). Esse dinamismo se acentuará ainda mais na obra de Nicolau 

Di Cusa (1410-1464) e evoluirá para o ateísmo humanista de Giordano Bruno (1548-

1600). Outro passo decisivo na tradição da esquerda aristotélica deu-o o estranho 

médico e filósofo alquimista Paracelso (1493-1541) através de uma reinterpretação 

da alquimia como um esforço para a constituição de uma ciência e para o domínio 

concreto e efetivo da natureza.14

De Paracelso a Leibniz, tomados em seus contextos históricos diferentes, é 

possível estabelecer um elo, pois ambos tentaram pensar o possível até as suas 

mais radicais consequências. 15 Em Leibniz se anuncia a “tendência”, tema que seria 

retomado por Bloch.

Mas é de Schelling que Bloch vai receber influência mais direta. Nenhum outro 

filósofo moderno sentiu melhor o movimento da natureza que se escoa para a frente; 

o movimento cósmico sustentado e enriquecido de uma natura naturans. A Schelling, 

Bloch criticaria o não ter dado bastante atenção ao papel objetivo, concreto e eficaz 

do homem nesse processo, ou seja, de não ter discernido a dimensão social da 

dialética da natureza. Em outras palavras: de não ter visto o trabalho da liberdade 

sobre as determinações.

Conhecendo e rendendo suas homenagens a Kant, é finalmente em He gel que, 

mais do que em qualquer outro filósofo do século XIX, no entender de Pierre Furter 

como no da maioria absoluta dos seus intérpretes, Bloch buscou inspiração.

A esquerda aristotélica em Hegel sofre a metamorfose em esquerda hegeliana. 

O hegelianismo de Bloch se associa dificilmente com o materialismo, e foi utilizado na 

sua detração pela ortodoxia filosófica socialista; mas, na verdade, o apreço de Bloch 

por Marx, a utilização que busca fazer da teoria marxiana e a sua adesão prática 

ao marxismo como a utopia concreta do seu tempo, têm também a mediação da 

dialética hegeliana.

Bloch se filia de modo radicalmente crítico à descendência de Hegel, como 

também o fazem outros marxistas como Lukács e Marcuse. É a dialética hegeliana 

assumida como forma de pensamento numa concepção materialista do mundo e do 

homem, ou seja, invertida, ou como já é comum dizer-se, posta sobre os próprios pés 

quando antes estaria de cabeça para baixo.

A ideia fundamental no pensamento blochiano, a da esperança que antes de 

ser abertura para o futuro busca a reflexão do passado, aproxima Bloch de outro 

14  PH, p. 789.
15 PH, p. 1008.
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heterodoxo alemão: Walter Benjamin. Para este, “a origem é o alvo”; a gênese é o 

fim,16 enquanto o autor de O princípio esperança considera que a libertação humana 

não se realiza por uma arrancada para frente mas por um movimento complexo, 

dialético e global, em que se considera toda a história pessoal e toda a História a 

partir de minha existência.

A espécie humana sente fome: raízes antropológicas da esperança

A carência do que lhe falta dá ao homem a consciência da falta e a consciência 

do que lhe falta.

O homem tem fome e tem consciência de que tem fome. Só a alienação dos 

filósofos idealistas é que não permitiu fosse dada a devida atenção a esse fato 

aparentemente banal: a fome dos homens.

A necessidade imediata e constrangedora é a mola do despertar da consciência 

no homem: é o constrangimento da fome que projeta o homem fora de sua indiferença, 

provocando o acordar de sua consciência. O homem tem consciência, pois, porque 

tem fome.

A consciência da carência no homem não se esgota em si mesma; impulsiona 

para o movimento de busca de satisfação da carência e, nesse movimento, já é feita 

a exploração do possível.

Não existe só uma fome física, a fome do alimento do corpo; há também a fome 

afetiva, a sentimental, a erótica, a intelectual. O conjunto dessas fomes pode ser 

caracterizado como desejo, sendo a vontade de ir além que faz crescer, desenvolver 

e aumentar as dimensões do homem.17

O fato da fome, a percepção, o sentimento e a consciência da falta do alimento, 

bem como a fome afetiva ou sentimental, erótica, intelectual, que se chama de desejo, 

já prefiguram o ser do homem como inacabado, tendência para o outro, para ser 

outro e para ser mais, sempre como sujeito expectante, como aquele que a cada 

passo ainda não é completamente.

Os desejos sexuais são formas mais elaboradas em que se exprime a fome 

humana, entendida e interpretada no sentido menos restrito. As pulsões se sentem 

também além das tensões orgânicas, nas aspirações afetivas: as paixões, que nos 

projetam num futuro esperançoso e, de uma maneira mais sistemática, na busca da 

felicidade.

16 FURTER, Dialética da Esperança, ou DE, p. 58. 
17  FURTER, op. cit., p. 82 et seq.
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Na fome se enraíza a esperança. Fatos elementares demonstram o ser do 

homem como aspiração: por exemplo, os sonhos acordados.

“O sonho acordado manifesta uma verdadeira fome psíquica pela qual o 

homem imagina planos futuros e outras situações em que supere os problemas, as 

dificuldades e as obrigações de um hoje onipresente. Assim, os sonhos acordados 

nos dão uma primeira forma tosca, vaga, talvez ilusória, do que será, numa fase 

mais elaborada, a utopia. Nos sonhos unem-se pela primeira vez o que será decisivo 

para a constituição da consciência antecipadora; a consciência da fome, e o possível 

imaginário; os desejos e as imagens”.

Os sonhos acordados são provocados pela nossa vontade, e estão, pois, ao 

alcance de nossa razão. É de certo modo uma técnica que o homem possui para 

se distinguir do presente imediato e esboçar de maneira imaginária outra situação. 

Pelo sonho acordado transcendemos nossa vida cotidiana, nosso presente, para o 

futuro. O sonho acordado é justamente essa manei ra de transcender o presente para 

o futuro; nesse sentido, distingue-se radicalmente da lembrança. Nesses sonhos, 

ao contrário dos sonhos noturnos, que se gestam no inconsciente, a reflexão é 

imediatamente possível. Assim aparece a primeira elaboração da expectativa. Do 

mesmo modo que o sonho acordado supera o sonho noturno, assim a expectativa 

ultrapassa a aspiração e a esperança sistematiza as esperas.

É evidente que a esperança tem seu limite concreto nos condicionamentos 

socioeconômicos, e a “capacidade de sonhar, aspirar e esperar, ainda que sendo 

antropologicamente própria a qualquer homem, pode ser totalmente aniquilada ou 

destruída quando as condições econômicas (subalimentação, por exemplo), sociais 

(alojamento insuficiente, desemprego), culturais (analfabetismo) reduzem o horizonte 

da realidade que o homem pode abranger”.

Aparece desse modo uma nova relação dialética: entre o desejo, sentido como 

necessidade imperiosa; o sonho acordado, como primeira imagem de um futuro em 

que o desejo poderia se satisfazer; e a reflexão que analisa os meios e as condições 

necessárias à criação da nova situação sonhada. Estabelece-se um movimento: do 

desejo ao sonho como imagem do futuro, e a reflexão que analisa as possibilidades 

de realização do sonho: expectativa que pode transformar-se em esperança.

Paradoxalmente, só a falta pode levar à consciência do que está faltando aos 

homens, pela percepção do vazio daquilo que lhes falta; mas, se a falta é demasiada, 

pode chegar a destruir a própria sensação da fome e a desnortear o impulso, apagar 

o desejo. A miséria absoluta não é bom terreno para a esperança. Um mínimo 

atendimento das carências mais imperiosas incentiva o desenvolvimento dos desejos, 

assim como os desejos são a matéria-prima da esperança dos homens.
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Do impulso ao imaginário: a construção do sonho e o sonho de construção

A raiz profunda do sonho acordado e da aspiração, como da fome fisiológica ou 

psíquica, é o que se chama impulso.18

A tensão entre repressão dos impulsos e civilização, ou sua metamorfose uma 

na outra, pela sublimação; esse aspecto contraditório da repressão que aparece na 

ideologia do trabalho, não só nos discursos conservadores a serviço dos interesses 

dominantes no capitalismo, mas também em muitos discursos progressistas e 

revolucionários, serve para Bloch, como para Marcuse, de ponto nevrálgico para a 

compreensão dos fenômenos humanos.

Ambos veem que o imaginário nunca pôde ser totalmente anulado pela 

repressão. No entanto, Furter lembra que Marcuse e Bloch dão soluções bem 

diferentes à questão.

Para Marcuse, essa relação entre eros e civilização sofreu uma mudança 

substancial desde a sociedade burguesa da era vitoriana, que serviu de lastro às 

análises de Freud, até as atuais sociedades burocráticas e tecnológicas, permissivas 

e de consumo, da era da comunicação de massas e da computação. Aqui o prazer 

é incentivado como nova forma de controle e acomodação; o consumo também 

é forma de manipulação e dominação; é assim que a expectativa de performance 

sexual pode funcionar como parte de uma super-repressão ou mais repressão.

Se para Freud o impulso que se represa ou reprime reaparece como neurose, 

sendo esse mesmo impulso que se metamorfoseia pela civilização, apesar do mal-

estar que possa criar, e aparece em obras de cultura; que se sublima e reaparece 

como feitos das artes, das ciências, da produção cultural da humanidade; e, de certo 

modo, desse ponto de vista, a repressão é necessária e desejável, se se deseja a 

civilização e não a barbárie; para Bloch, a teoria dos impulsos não serve apenas 

para psicanalisar ou para criticar a sociedade contemporânea, mas deve servir para 

descobrir mais eficazmente os dinamismos básicos do mundo humano, com vistas 

à ação.

Através da fome, o impulso dos desejos, do sonho acordado, constante mente 

desperta a consciência, obrigando o homem a sair de si mesmo, a se ar riscar na 

busca de satisfações que ainda não encontrou na realidade imediata.19 Mas há 

uma mediação necessária: o sonho, o imaginário. Pois para manter a consciência 

sistematicamente desperta, para obrigá-la ao mesmo tempo a esperar uma satisfação 

18  BLOCH, PH, p. 55 et seq.; cit. FURTER, op. cit., p. 87. Impulso aqui traduz Trieb.
19 FURTER, op. cit., p. 94 et seq.
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e a tender para um alvo mais exigente, é necessário que o choque provocado pelas 

sensações seja ultrapassado pela constituição de um imaginário. Daí a ênfase toda 

especial dada por Bloch à imaginação, uma função da consciência que o marxismo 

nem sempre reconheceu. É pela fabricação imaginária que os impulsos se elaboram, 

podem perder  sua crueza de agitação e tornam-se desejo em vir a ser.

Pois para Bloch a ambiguidade dos impulsos provém do fato de que o seu 

dinamismo é cego demais para ser consciente. Pertencem ao campo da agitação e 

ainda não do devir.

“Se existe no homem, como na natureza, um dinamismo fundamental, ainda é 

necessário que se transforme essa agitação em tendência, isto é, que se dê forma, 

mesmo provisória, que permita então que se fale de um devir, de um progresso”. 

Bloch introduz, pois, a noção de tendência, para resolver a questão do impulso e de 

sua repressão na civilização. É por isso que não se pode definir a dialética blochiana 

como “um pensamento negativo”.20

A imaginação não se esgota em seu poder de negar a realidade percebi-

da, negação que é fonte profunda do sentimento de liberdade. A imaginação é 

poder produtivo, serve para prospectar e explorar as possibilidades que existem 

virtualmente e podem ser desenvolvidas e realiza das. O real esconde tendências que 

são possibilidades, virtualidades, que cabe à consciência imaginativa e antecipadora 

descobrir. Pelo trabalho da imaginação orienta-se o futuro, sobre as condições virtuais 

do real.

A imaginação se distingue da fantasia, mero impulso da consciência mitológica, 

impulso não disciplinado, movimento de agitação que não se tornou tendência.

A imaginação é a tendência disciplinada de uma consciência antecipado-

ra intencional. Tende a criar obras imaginárias e a construir um imaginário como 

uma alternativa à realidade julgada insatisfatória. Enquanto a fantasia nos aliena 

num conjunto de imagens nas quais buscamos compensação e insatisfação vaga e 

difusa,21 a imaginação nos insere no movimento do real e nos impele para a realização 

do possível contido nesse real.

O imaginário, esse mundo criado pela imaginação, confirma por esboço ainda 

irreal a existência de uma totalidade necessária. A dialética do impulso, imaginação 

e imaginário — criado pela imaginação — se mostra, por exemplo, no jogo amoroso: 

20  Alusão ao prefácio de Razão e revolução, de Marcuse, onde se lê: “Os modelos críticos e racionais 
de Hegel, especialmente a sua dialética, tinham de entrar em choque com a realidade social 
dominante. Por esse motivo, seu sistema poderia ser chamado, com propriedade, uma 'filosofia 
negativa', tal como o foi, naquela época, por seus adversários”. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, 
p. 9 e 10.

21 FURTER, op. cit., p. 96.
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desejo sexual, imaginação erótica e imaginário conquistado pelo amor. A transmutação 

absoluta do sexual e do erótico em total felicidade é impossível; ainda não estamos 

“no fim dos tempos”, e a busca imaginativa erótica seria, nesse sentido, uma procura 

vã. Mas existe uma totalidade a que cada encontro amoroso feliz e consumado visa: 

“a reconciliação total de uma unidade global”.22

E assim como o amor aponta para a direção dessa utopia concreta, da realização 

do sonho no real futuro, assim também o faz a arte. “Entre o amor e a união haverá, 

portanto, a mesma relação que imaginamos entre a beleza e as obras de arte. Sem o 

amor, sem a beleza, os encontros entre o homem e a mulher, entre o espectador e o 

artista, se dissolveriam no relativo e no absurdo. Mas sem a utopia concreta da união 

e sem a criação de obras de arte que participam do caráter precário e contingente da 

nossa existência, o amor co mo a beleza não teriam nenhum conteúdo, seriam formas 

vazias”.23

A união e a beleza fazem parte da mesma utopia concreta cuja realização 

possível se indica pelo encontro amoroso feliz, pela obra de arte bem ter minada, 

bem sucedida. Não só o amor é como as obras de arte e tira substância do perene 

sonhado para o passageiro contingente; as obras de arte aí permanecem como 

testemunho dos sonhos de unidade e de beleza que lhe dão origem e sentido.

A arte: realização fragmentária da utopia: um raio de luz sobre o momento escuro 

contingente

Segundo Furter, ao mesmo tempo que a arte tem um lugar importante na 

visão blochiana, aparece não como tema de uma obra especificamente consagrada 

ao problema da criação artística, mas é como se essa criação não tivesse nada de 

extraordinário ou singular: seria apenas um caso particular da problemática da 

consciência antecipadora. A arte e o artista são pensados antropologicamente; a 

imaginação e a criatividade e o poder de antecipar não são privilégio de alguns poucos 

indivíduos agraciados com o dom da arte; na realidade, caracteriza(m) qualquer homem 

consciente de suas possibilidades.

Por outro lado, se as obras de arte são só uma entre outras — mitos, sonhos 

acordados, utopias sociais — formas de manifestação da consciência antecipadora 

que é apanágio dos homens e não só dos artistas, elas são uma manifestação 

peculiar que se especifica e distingue pela sua concretude, pelo fato de se mostrar 

22  FURTER, p. 100, ref. a PH, BLOCH, p.  375 et seq.
23 FURTER, op. cit., p. 101.
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materialmente e atingir os sentidos: põem-se aí como uma presença e ao mesmo 

tempo como apresentação, como indicação concreta do futuro que existe no real. 

A obra de arte seria, portanto, uma realização fragmentária da utopia, desse futuro 

possível latente no real. É fragmento mas é também promessa de uma totalização 

possível.24

Há uma relação tensa entre o fragmento concretizado na obra e a totalidade 

representada, ausente. Essa tensão existe em consequência das limitações impostas 

à condição humana as quais, no entanto, o homem pode e deve superar, para se 

relacionar, situar-se, inscrever-se numa totalidade que está em processo.25

A obra de arte abre perspectivas. Não só reflete o real como um espelho; como 

que salta do meio da realidade para situar-se no horizonte da realidade.26 Por isso 

pode-se chamar a obra de arte de “laboratório e festa dos possíveis”. 27 Laboratório 

no sentido de que abre sempre novas perspectivas sobre a totalidade em devir, e 

festa porque essas experiências são concretas, testemunhas completas ainda que 

fragmentárias: cada vez que nasce uma obra, cada vez que surge algo de novo, é 

uma festa para a humanidade.28

Contudo, como toda criação humana, a obra de arte é sempre precária, ainda 

que possa viver muito mais tempo do que o seu criador; por isso é importante saber o 

modo como a obra de arte vai ser utilizada: o seu uso. O uso da obra de arte pode ser 

entendido pela crítica sociológica ou pela análise crítica, no esforço para interpretar 

profundamente sua significação plena.

Hoje, ao introduzir o provável na obra de arte fazendo dela uma obra aberta, o 

artista introduz uma dimensão dinâmica que obriga tanto o intérprete quanto o público 

a tomar parte direta no processo de criação, e, graças a esse desenvolvimento, 

a obra de arte está cada vez mais perdendo sua aura mistificadora, seu aspecto 

ilusionista quase mágico, para tornar-se um dos instrumentos eficazes de libertação 

do homem.29 A obra de arte não se dirige mais para um público mas contra seus 

hábitos, seus gostos, sua complacência com a realidade, por isso pode-se dizer que 

a obra de arte é subversiva.

Faz pensar e levanta dúvidas essa colocação da obra de arte como “experiência 

dos possíveis”, como subversão, exploração do futuro, ponto onde a utopia se torna 

24 FURTER, op. cit., p. 103.
25 BLOCH, PH, p. 255, cit. FURTER, op. cit., p. 104.
26  PH, p. 948.
27  PH, p. 249.
28  FURTER, op. cit., p. 105.
29  BLOCH, cit. por FURTER, DE, p. 108.
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realidade. Algumas obras de arte concretizariam essa vocação profética ou futurista. 

Nem todas, no entanto. Há outras obras de arte, bem sucedidas, grandes, bem feitas 

obras de arte, que se guiam mais pela realidade atual; para não lembrar mais nada, 

fiquemos com a lembrança do realismo, de todos os realismos, inclusive o realismo 

socialista. No realismo está encarnado, registrado, talvez mesmo desvelado, o ser do 

presente; ali se expressa o agora ou o que já foi, seja como num rosto no espelho ou 

como projeção de um mito, mas que não deixa esperar seja o verdadeiro rosto dos 

homens ou o seu rosto no futuro.

E que dizer das obras de arte voltadas para o passado? Bloch entenderia que 

mesmo nessa perseguição do passado, busca da origem, estaria contida a verdadeira 

aspiração da obra de arte ao encontro do ainda não acontecido, da totalidade ainda 

não encontrada. É de se supor que existam pressupostos não confessados nessa 

interpretação da arte; com certeza não será o único parti pris em favor da arte como 

expressão privilegiada do ser do homem.

O ainda não sendo do homem: fundamento ontológico da esperança

Por sua atividade intelectual, pela tomada de consciência, o homem tem 

capacidade de “reinterpretar seu determinismo”.30

Embora condicionado não só fisiobiologicamente mas socialmente, e isso diz 

economicamente, o homem pode, até certa medida, romper com a força constran-

gedora de seus condicionamentos e tomar consciência, reinterpretando sua realida-

de. Ao tomar consciência da realidade como imperfeição e possibilidade, reconhece 

sua realidade como relatividade do determinismo. Sua realidade surge, então, para 

a consciência, como algo que existe sob a forma do ainda não. A não completude, 

mais uma vez, a não realização. Quando o homem reinterpreta o seu modo de ser 

condicionado, percebe-se como existente sob a forma do que ainda não é. Por sua 

consciência antecipadora, sabe-se a si mesmo como ainda não sendo o que pode vir 

a ser, que ao alcançar esse novo modo de ser conterá uma margem de irrealização 

e terá dentro de si, novamente, um algo não ainda atual, não ainda existente, mas 

virtual, possível. Portanto, o homem tem nesse ainda não sendo do seu ser o funda-

mento para esperar.

“Como vimos, a respeito da fome, o homem não espera porque aspira 

ingenuamente a outra coisa ou porque tem a lembrança saudosista de uma plenitude 

anterior. Espera porque se descobre com a falta de alguma coisa. Esperar é escapar 

à sua condição nem para a frente nem para trás; é sentir-se provocado até a parte 

30  FURTER, op. cit., p. 115 et seq.
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mais íntima da sua existência pela sua situação atual. Assim a esperança é uma 

contestação radical.”31   

Segundo Furter, a esperança blochiana é um não a uma situação inaceitável 

que estamos negando porque, pela consciência antecipadora, temos certeza de 

poder mudar a situação.

Mas a consciência da imperfeição e da carência não persuade Bloch, como 

os pensadores niilistas, da existência do nada; antes, é um incentivo radical para 

chegar-se à conclusão de que a realidade ainda não é o que ela deve ser: “Enquanto 

o niilismo conclui do não ao nada, a esperança passa do não ao ainda não”.32

Essa é a proposta da filosofia blochiana. Não é uma constatação ou uma 

afirmação verificável, nem empírica nem logicamente justificável. É uma proposta 

ética incubada na ontologia. Uma ontologia que se constrói como justificativa de uma 

proposta ética: a ética da revolução para que o homem venha a ser o que ainda não 

é. O passar do não ao ainda não pela esperança não é o próprio dinamismo do ser 

que o promove, mas o do desejo e da vontade.

As funções da utopia: ou quando ver além ritma o passo

A primeira função da utopia seria a de manifestar aos outros, ou a um outro, que 

o real não se esgota no imediato. O real é mais do que o presente. Aponta para o que 

ainda não existe, através dos possíveis. A utopia nega a realidade: mostra que o real 

está prenhe de possíveis. Nesse sentido, favorece a crítica da realidade, cujo sentido 

só aparece quando se transcende a análise e se apresenta o projeto.

Por aí chegamos a perceber a segunda função da utopia: fornecer “um 

instrumento de trabalho que permite a exploração sistemática de todas as 

possibilidades concretas existentes no real”.33  Segundo Furter, para Bloch a utopia 

implica uma visão prospectiva do amanhã que esclarece o presente como projeto. O 

pensamento utópico propõe um instrumento prospectivo e não analítico. A utopia é 

uma forma de ação e não uma mera interpretação da realidade.34

A utopia assim se aproxima da prospecção e do planejamento. O utopismo, maneira 

de sonhar o futuro como um passado a reconquistar, distingue-se do pensamento 

utópico com preocupação em descobrir no presente os pontos de apoio para o futuro 

31  FURTER, op. cit., p. 117.
32  BLOCH, PH, p. 25.
33 BLOCH, PH, p. 163.
34  FURTER, op. cit., p. 147.
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desejado. O utopismo se caracteriza pela tendência à abstração e ao estático, enquanto 

Bloch defende um determinado tipo de utopia: a utopia concreta. “Da mesma forma que 

a matéria e o possível são dois polos opostos que animam a dialética do real, também o 

real e o imaginário se opõem e se provocam a fim de nos obrigar a superar dialeticamente 

a sua oposição.”35

Se a primeira função da utopia é manifestar aos outros a existência do possível 

através das tendências do real, e a segunda é permitir à inteligência visualizar o real 

de maneira a descobrir as perspectivas da sua transformação, chegamos à terceira 

função do pensamento utópico, que é a de introduzir a exigência da radicalidade.

A percepção das possibilidades virtuais do real; o desejo de outra situação 

e a prospecção para o futuro com base naquelas possibilidades, constitui-se num 

desafio para a ação que modifique esse dado que hoje se nos apresenta como real; 

a utopia nos dá ímpeto para a práxis transformadora. Ao tornarmo-nos conscientes 

das imperfeições deste mundo, a utopia concreta aponta e chama atenção para uma 

realidade transformável. Essa utopia, pensada até as últimas consequências, conduz 

forçosamente a uma atitude radical. Reconhece-se que a realização da utopia necessita 

de uma transformação completa de nosso mundo atual. Essa transformação obriga a 

uma crítica global e sistemática da atualidade presente e vigente. “Por meio da utopia 

concreta e da sua exigência de radicalidade, a esperança, de virtude, transforma-se em 

otimismo militante”.36

Os muitos possíveis de Ernst Bloch

Na raiz do movimento do real, pelo qual se mostram a natureza e o homem 

como seres de tendência, e seres intencionais, apontando, portanto, a realidade para 

além de si mesma, enquanto a consciência antecipadora dos homens descobre o 

que a realidade ainda-não-é porque ela já o é virtualmente; na base, pois, desse 

movimento encontra-se a categoria da possibilidade. Bloch distingue vários níveis na 

categoria da possibilidade, ou seja, para ele os possíveis podem situar-se em diversas 

camadas de profundidade. Na versão de Pierre Furter,37 os possíveis de Bloch são:

1. O possível puramente formal é o possível do otimismo que ignora, de propósito 

ou não, os obstáculos, e crê, a priori, na possibilidade de um progresso linear. Muitas 

coisas podem ser “ditas no ar”. A linguagem, em si, pode permitir-se tudo. “A Lua 

35  PH p. 165; cit. em FURTER, op. cit., p. 149.
36  BLOCH, PH, p. 166; trad. FURTER, op. cit., p. 150.
37  FURTER, op. cit., p. 112; referências a BLOCH, PH, p. 258 et seq.
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pode cair esta noite”. Essa afirmação não é absurda enquanto afirmação, porque 

não contém uma contradição entre as partes da proposição. Não é do mesmo modo 

absurdo como “ele subiu num navio quando este já havia partido” ou “o quadrado 

era redondo”. “A lua pode cair” é, pois, um pensamento possível; formalmente, é 

possível, embora saiba mos muito bem que ela não cairá esta noite, portanto, na 

realidade é não possível. Como esse, também outros disparates são formalmente 

possíveis.

2. O possível objetivo ao nível dos fatos, objetivo-factual ou possível subjetivo, 

que Furter traduz como provável, ou seja, o possível tal como se apresenta à 

consciência, ao conhecimento, tem uma base nos fatos, mas não é rigorosamente 

conforme à estrutura do real. Revela uma suposição: é provável. “Pode ser que chova 

hoje”. Trata-se de juízo hipotético. Se vejo nuvens, julgo provável que chova; mas não 

possuo informações meteorológicas mais concretas.

3. O possível conforme à estrutura do objeto real ou possível objetivo-coisal,

ou simplesmente, como traduz Furter: o possível objetivo. Na tradição da esquerda 

aristotélica, esse é o possível objetivo, ontológico, com base nas virtualidades das 

coisas. Não mais uma possibilidade que advém de um conhecimento incompleto, 

mas de uma manifestação de possibilidade real que é in completa, sim, mas no polo 

subjetivo. “A inteligência refletirá o dinamismo de uma natura naturans, fazendo com 

que o homem seja só a caixa de ressonância de algo que afinal se passa fora dele e 

sem ele”. 38

4. Finalmente, o possível objetivamente real ou possível real-objetivo, ou melhor, 

na tradução de Furter, o possível dialético. Enquanto o provável aparece quando o 

homem antecipa em sua consciência a realidade, e assim é o possível pela previsão, 

na imaginação, portanto, um possível fragmentário, parcial, a cada momento refeito e 

desfeito subjetivamente; e enquanto o possível objetivo se enraíza no dinamismo da 

própria matéria mas reside apenas nas coisas, fora da consciência e da possibilidade 

de atuação do homem, Bloch supera a antinomia entre polo subjetivo da possibilidade 

e polo objetivo, com a identificação de um possível dialético: o possível real-objetivo. 

Segundo Furter, a tendência cega se transmuta em diretriz; a transformação do real 

é possível porque o real já estava mudando; mas a intervenção humana é necessária 

“para que essa transformação de mudança indefinida torne-se desenvolvi mento 

infinito”. Assim associam-se dialética e materialismo, pelo que Ernst Bloch pensa ter 

sido fiel ao marxismo, o que vai ser posto em dúvida adiante, quando nos referirmos 

à tese de Renate Damus.

38  FURTER, op. cit., p. 113.
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Primeiras conclusões provisórias

Através da apresentação de Furter, já podemos entrever que, no sistema aberto do 

pensamento de Ernst Bloch, dá-se a volta quase completa que vai da lógica, da ontologia, 

cosmologia, filosofia da natureza, filosofia da história, antropologia, psicologia, teoria 

do conhecimento, até a filosofia da ação, completando-se na conclusão prática de 

que: da observação do real, cujo substrato material é dinâmico e cheio de virtualidades 

não realizadas, sobre as quais a vontade e a imaginação dos homens pode e deve 

agir, para criar um mundo humano/histórico mais de acordo com o fim máximo da 

felicidade pessoal e coletiva, e pela mediação da história da arte, das ciências, das 

utopias sociais, da filosofia, das religiões, chega-se dialeticamente ao imperativo da 

adesão ao otimismo militante que se liga à utopia concreta, que no tempo de Ernst 

Bloch se identificava com o marxismo.

Da ontologia do ainda não ser, cuja categoria central é a da possibilidade; 

depois de longo percurso por infindável movimento — o real afirmado no presente, 

a negação, o sonho, a descoberta dos possíveis, a práxis inovadora que não deixa 

fora nenhuma esfera humana, embora acentue talvez mais as obras da cultura, as 

superestruturas, ainda que afirmando explicitamente o ponto básico da carência 

física, o leitor de Bloch é jogado sobre a arena da luta política. A filosofia mostra o 

fundamento lógico-ontológico da utopia que, para ser concreta, deve levar, e isso 

é quase um novo imperativo categórico, à adesão ao movimento revolucionário 

progressista. Sendo que este é, para a realidade deste tempo, a construção de uma 

sociedade socialista, de um socialismo humanista.

2   No começo está um não: Renate Damus e a questão da análise das 

circunstâncias presentes

Se a leitura imanente que inclui identificação com o pathos em que se escoa o 

discurso do autor e comporta um grau de adesão ao conteúdo daquele pensamento, 

é a leitura necessária para o começo da compreensão, porque é a leitura que poderá 

chegar de melhor maneira aos meandros, aos detalhes mais finos da obra, iluminando-a 

para uma segunda rodada; a leitura crítica, embora também imanente, mas que já 

procure julgar da coerência das afirmações do autor, ou seja, da compatibilidade 

de argumentos e conclusões, é a continuação desejável da primeira; e talvez seja 

imprescindível para uma apreciação justa da obra. É isso o que procuraremos trazer 

para esta dissertação, acompanhando as fases da tese de Renate Damus sobre 
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Bloch, Esperança como princípio, princípio sem esperança.39  

De saída, Renate Damus lança suspeição sobre a interpretação sutil ou 

abertamente anticomunista a respeito de Bloch, sua obra e seu conflito com a ortodoxia 

da DDR; a posição anticomunista estaria explícita, por exemplo, na dissertação de 

Bütow.40  Além da interpretação anticomunista, Bütow incorreria no erro de julgar 

que o pensamento de Bloch não sofreu mudança substancial de O espírito da utopia 

até Experimentum mundi e de tentar esclarecer Bloch sobre o pano de fundo 1900-

1925. Por aí, RD introduz o problema da ligação de Bloch com o expressionismo, 

especialmente o expressionismo na música, onde se parece mostrar uma adesão 

de Bloch às correntes irracionalistas de seu tempo. A afinidade do pensamento de 

Bloch com essas correntes é grande. Tal forma de espiritualidade não se ocupa com 

a situação social concreta e nem poderia, pois esta é vista como obscura e não 

reconhecí vel. Não o consciente, mas o inconsciente é acentuado. A consequência 

é que a insatisfação com as condições capitalistas não envolve seu combate, bem 

mais o patético crescimento de tal insatisfação.

Do expressionismo, do caráter irracionalista do discurso blochiano, RD 

lamenta os conteúdos problemáticos: pensamentos utópicos, a abstrata imagem 

do homem, pensamento a-histórico, a negação do reconhecimento da realidade, o 

vazio de conteúdo de proposições, a ênfase no inconsciente, o papel da música, o 

culto do gênio, o modo de pensar ontológico, que são pontos em comum com os 

expressionistas; critica também a representação do “fim”: “o reino de Deus sobre a 

terra”, “a nova igreja”, a “eternidade”. Essa utilização de concepções irracionalistas, 

segundo RD, deve ser entendida como ex pressão da ideia de falta de transparência 

da vida social, o que aparece na categoria blochiana do presente tomado como 

“momento obscuro”.

Para RD, para a compreensão de um pensamento filosófico é necessário, 

embora insuficiente, mostrar a sua gênese e função, o que seria fazer-lhe uma crítica, 

no sentido marxista de crítica.

É também necessário que se faça uma crítica imanente, que se teste a teoria, 

investigando todos os componentes do sistema filosófico, comparando as proposições 

fundamentais para julgar de sua coerência. É este o propósito de seu trabalho sobre 

Bloch que aqui acompanhamos.

39  Hoffnung als Prinzip, Prinzip ohne Hoffnung, tese de doutoramento na Universidade de Berlim, 1968; 
publicada pela Editora Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1971; todas as citações são traduzidas 
por mim.

40  Philosophie und Gesellschaft im Denken Ernst Blochs; voltaremos a esta tese na segunda parte 
desta dissertação.
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Pontos da crítica de Renate Damus a Bloch

Sem a ontologia do ainda não ser, Bloch não seria compreendido. Bloch parte 

do “ente que aparece”, do que é emergente. Diante dele, Bloch não pergunta: de 

onde vem? O principal é que esse ente aparecido, esse fenômeno nasça, cresça, saia 

do seu começo. O próximo passo diante do existente, por exemplo, na economia, na 

técnica, mas também no âmbito da natureza, é perguntar: para onde? E enquanto 

uma ontologia do ainda não ser acentua mais fortemente o fim, a meta, o sentido, o 

objetivo deve também considerar as condições históricas, se devem ser relevantes 

suas proposições sobre sentido e fim do existente.41  

RD mostra o caminho que é preciso percorrer para, segundo a sua intenção, 

avaliar a relevância das proposições da teoria blochiana. Para tanto, os conceitos 

ontológicos fundamentais desse pensamento precisam ser mais explicitados: “não”, 

“ainda não”, “nada” e “tudo”. Nesse contexto, ganha significação um outro conceito, 

a categoria da possibilidade, que Bloch diz ser o mais difícil topos do ainda não. 

Sobre o ainda não ser já se tem falado; sobre a possibilidade, menos. RD se refere ao 

artigo de Hans Heinz Holz 42 que dá a categoria da possibilidade como fundamento 

do ainda não ser. Porque “tudo” só pode encarnar uma utopia concreta na medida 

em que seja uma possibilidade objetivo-real. E se está em condições de apresentar 

tal possibilidade, de novo depende de em que medida a análise do ainda não ser se 

baseie no presente, no agora, pois só então se trata de uma possibilidade objetivo-

real e não um possível apenas em pensamento, uma projeção abstrata.

A categoria da possibilidade possui ainda relevância em outro contexto, porque 

Bloch liga estreitamente esse conceito com o seu conceito de matéria. A matéria é 

definida, de um lado, como o que é na medida do possível e, por outro, constitui o ser 

em possibilidade para tudo. De tal modo que a matéria, para Bloch, corresponde em 

última análise à possibilidade real, mas às vezes é dita como substrato que condiciona 

as possibilidades nunca limitadas.43

Ligada à concepção de matéria, a questão da possibilidade, base da ontologia 

do ainda não ser, deixa em aberto a pergunta pela história. História só há enquanto 

há possibilidades; e estas só existem enquanto a matéria, em suas manifestações 

mais diversas, ainda não atingiu suas últimas possibilidades. 44

Mas se as possibilidades não são postas em consideração na história, então há 

41  Renate Damus, ou RD, op. cit., p. 11.
42  In: Ernst Bloch zu ehren, vide bibliografia no final desta dissertação.
43  PH, Suhrkamp; ref. por RD, op. cit., p. 11.
44  RD, p. 12.
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possibilidades na medida em que aqui há matéria transformável. Por isso, segundo 

a tese em vista, para Bloch só se pode instalar um sentido na história humana no 

caso de que haja também um sentido completado na cosmologia. O que Bloch 

entende por “tudo” nos leva para sua filosofia da natureza. O sujeito da natureza, que 

aparece na concepção de Bloch de uma técnica humanizada ou técnica da aliança, 

reconciliada com a natureza, suscita a pergunta: subordinar a racionalidade científica 

e a tecnologia a outros fins significa livrá-la do processo de valoração capitalista? Ou 

serve ela como tal ao exercício da dominação?45

Bloch não chegou a formular tais perguntas, porque não se deteve em analisar 

mais exatamente a sociedade capitalista. Por isso, suas discussões sobre os direitos 

humanos, o ideal da justiça, o direito natural, segundo RD, não se tornam relevantes 

porque leva pouco em consideração sua função dentro da sociedade capitalista.

Bloch não reconhece que as contradições dadas, em última instância, são 

fundadas nas relações econômicas; isso é, esse reconhecimento subsiste apenas de 

modo latente e essa não explicitação, essa falta de análise concreta o levaria a falsas 

proposições sobre a situação e a função “do homem”.

RD diz textualmente: como as diferenças de classe não são mais conscientes, 

é errada a divisão blochiana dos sonhos burgueses e não burgueses. Impulsos, 

carências, desejos, sonhos acordados, afetos e esperanças não tendem, justamente, 

para além do presente; e não antecipam o ainda não presente; e se isso ocorre, 

não é dentro da classe proletária. Com isso, no entender da autora, destrói-se a 

significação que Bloch atribui à função utópica, e afunda e fracassa a utopia concreta. 

Se a situação social não é analisada, o que é na medida do possível não pode ser 

determinado. E mais, independente de que Bloch não tenha feito essa análise, por 

outro lado, em sua filosofia se ergue um impedimento, uma dificuldade para que 

se faça a análise das condições presentes, quando fala no “escuro do momento 

vivido”. Se o conteúdo do agora deve permanecer desconhecido, como se poderia 

conhecer o que é na medida do possível? RD também pergunta: a matéria como 

princípio ou como fundamento de ser, base de ser, prenhe de saídas, a construção de 

uma ontologia mesmo que seja a do ainda não ser, é conciliável com o materialismo 

histórico? E uma técnica qualitativamente outra e tudo o que lhe acompanha, uma 

dialética da natureza e, consequente mente, a hipótese de um sujeito da natureza, são 

em si pensáveis? Não seria de considerar a postulação de tal sujeito como mística e 

anti-humana?

45  RD, op. cit., p. 13.
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Os graus do ser: da ontologia do ainda não ser 46

O ente é algo que aparece. Aquilo que é surge. A pergunta ocorre logo: surge 

de onde? De onde vem isso que aparece? Mas para Bloch essa pergunta não se põe. 

Para ele a pergunta fundamental se refere antes ao fim, àquilo para o qual tende o 

ser: a meta, o que está depois deste caminho todo.

O ser pleno ou verdadeiro não é nunca presente. “A gênese correta não é 

nenhum fiat ou fato do começo, mas uma busca do meio do caminho e um problema 

do fim”. Como se relaciona o ser existente com o seu ser verdadeiro, esse que está 

no seu fim, na sua in/tensão - in/tenção? Bloch não responde. 47 E onde se pode 

registrar o falado “tormento utópico”? Com que coisas mate riais ou espirituais isso 

tem a ver?

A realidade utópica pode ser indicada como o ser da possibilidade, o possível 

como latência nem sempre se apresenta objetivamente e exige o sujeito para ser 

reconhecido e efetivamente realizado. Logo, o ainda-não-exis tente, subjetivo ou 

objetivo, mostra maior realidade que o dado ôntico, factual, pois se distingue do 

que é dado “através de uma qualitativamente outra forma de realidade que, se fosse 

alcançada, conteria um máximo de realidade efetiva”.

RD pergunta: para Bloch, o ser e a utopia levam de modo dialético a uma 

mediação ou se trata antes de uma ideia normativa de ser? 48

Não, ainda não, nada ou tudo: os conceitos ontológicos fundamentais segundo Ernst 

Bloch: categorias básicas do seu pensamento

Lê-se em O princípio esperança: enquanto o “não” é um “aí”, não é apenas 

“não” mas também “não aí”. Como tal, não se mantém o “não” por si mesmo; é antes 

relativo ao “aí” de algo. 49 Esse “não” só é impropriamente e, como tal, se encontra “a 

caminho”. Isso quer dizer: o ente não alcançou o seu totum; os âmbitos particulares 

do ser e da vida, a história da natureza e da cultura em conjunto ainda têm diante de 

si a sua meta, o seu “ser em ge ral”.  50

46  RD se refere aos Philosophische Grundfragen I: zur Ontologie des noch-nicht-seins. Frankfurt, 
1961.

47  RD, p. 18.
48  RD, op. cit., p. 22.
49  BLOCH, PH, p. 356.
50  RD, op. cit., p. 23.
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O “não” indica o vazio no que é, no que está aí; é também não só “não”, mas 

“não ter” e caracteriza a imperfeição, a falta, o “escuro do mo mento vivido”. E em 

todas essas suas três exteriorizações, o “não” é relativo a um ter.

Enquanto o “não” apresenta a falta, expõe como falta o vazio mediado entre 

“agora” e “não” e aspira alcançar além dele, pode o “não”, por causa de seu não ter, 

também ser qualificado de “ainda não”. 51  Por isso esse “não”, como fonte desse 

movimento, não pode ser identificado com o “nada”, no pensamento de Bloch. Renate 

Damus pergunta: que significa o “nada”, se o não” é como “não ter”, como falta de 

ser algo e de ser aparente? E se o “não” apresenta a origem de todo o existente e em 

cada aparecer nos mais diversos âmbitos do ser impele e anda como “ainda não”?

No “não” blochiano há algo que não aspira satisfazer-se como “nostalgia de 

algo”, mas que anda sempre ilimitadamente adiante, não tende à sua satisfação, mas 

indefinidamente se alonga contra e sem o seu “que”. RD duvida que, para Bloch, o 

puro nada seja realmente pensável. Em que medida pode dar-se o apenas negativo 

se a dialética, como dialética negativa, torna-se libertação de algo, e, como dialética 

positiva, liberdade para algo? 52

Até que ponto o “nada” se encobre com a negação introduzida no processo? Até 

onde pode-se aqui de fato falar de puro nada? Será possível o negativo, negativo em si, 

dentro de uma ontologia do ainda não ser? Quando Bloch fala do necessário rechaço do 

nada, da corrente contra o nada, refere-se ao âmbito da história dos homens. Através de 

sua contraposição ao nada, o homem torna o nada dialético. O homem aparece como 

agens da história. Na medida em que ele toma as possibilidades objetivas e liga-se 

com elas, minimiza-se o poder do negativo.

A categoria da possibilidade, ainda uma vez através do já dito por outrem

Os quatro níveis da categoria da possibilidade para Bloch são revistos por 

Renate Damus. À apresentação resumida, que fizemos a partir da leitura de Pierre 

Furter, leva-nos a acrescentar:

1. que o Possível Formal tanto pode ser relacionado, no nível apenas das 

palavras, com um possível dizível mas que na verdade é um absurdo, um não senso, 

sem significado, como a um pensável, com um poder ser formal mas que na realidade 

efetiva não pode encontrar lugar, e que Bloch chama de contrassenso;

51  RD, op. cit., p. 25.
52  RD, op. cit., p. 28 et seq.
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2. que o Possível Objetivo-Factual (Possível Subjetivo ou Provável, segundo 

Furter) não se refere mais só ao falar ou ao pensar, mas também ao conhecer: é o 

possível conhecido na medida dos fatos. Essa segunda forma de possibilidade para 

Bloch se dá em duas classes de proposições: o juízo hipotético e o problemático. O 

juízo problemático é considerado por ele como “o juízo propriamente desenvolvido da 

possibilidade como determinação factual -modal”. Esse juízo se distingue estritamente 

dos juízos categóricos. A possibilidade factual-objetiva indica “uma graduação das 

bases objetivo-científicas conforme ao conhecimento científico incompleto das 

condições factuais-posi tivas presentes”. 53

3. É de novo diferente o que se passa com o Possível Objetivo, ou possível 

Fáctico conforme ao Objeto, também traduzido às vezes por Objetivo  Coisal, que 

não concerne mais ao nosso conhecimento, não é mais um problema de teoria do 

conhecimento. O possível “ainda aberto” refere-se mais ao ser em possibilidade dos 

objetos como dados, e põe consequentemente um problema de teoria dos objetos. 

Ernst Bloch distingue entre uma teoria dos objetos dados e uma teoria dos objetos 

propriamente ditos. Na sua visão, os objetos enquanto dados, e suas relações factuais 

positivas, devem ser distinguidos dos próprios objetos e suas “relações reais”, que 

são justamente a tarefa da “teoria dos objetos dados”. Essa teoria dos objetos-dados 

se baseia na diferença mesma entre Gegenstand e Objekt;

4. O quarto nível da categoria da possibilidade, como já vimos, ao relatar algo da 

leitura de Pierre Furter, é aquele do possível objetivo-real, a que voltaremos adiante 

com mais vagar.

Renate Damus faz muitas críticas à formulação de Bloch da questão da 

possibilidade. Segundo ela, deixam muito a desejar as afirmações do filósofo quando 

tenta formular exemplos e o que Bloch pretende indicar como o quarto possível, 

ou possível dialético, permanece inteiramente abstrato, a-histórico e subjetivista. Por 

outro lado, conclui: se perguntarmos pelo sentido da diferenciação da categoria da 

possibilidade em quatro níveis e, especialmente, pelo sentido da divisão entre o nível 

da teoria dos objetos-dados e da teoria dos objetos, então precisamos reconhecer que 

esse modo de encaminhar a questão da busca de uma prova lógica da possibilidade 

tem como base a utopia como algo real.54

Para RD,55 com a separação entre teoria dos objetos dados e teoria dos objetos, 

baseada sobre a ontologia do ainda não ser, Bloch procura conseguir para a utopia 

uma base lógico-ontológica e procura determinar respectivamente o que não é 

53  BLOCH, PH, p. 260 et seq.; referido por RD, op. cit., p. 34.
54  RD, op. cit., p. 36.
55  RD, op. cit., p. 37.
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“apenas real”, mas encarna a “autêntica realidade” à luz do “fim último”.56

Matéria como substrato de possibilidades sempre condicionadas mas nunca limitadas57

Como já foi dito acima, a concepção de matéria de Bloch vem de Aristóteles. 

Bloch toma de Aristóteles a definição de matéria como o ser em pos sibilidade.58 Se, 

porém, a matéria toma uma forma determinada, também para isso concorre que as 

várias formas, ou enteléquias, não têm capacidade de aparecer ao bel-prazer e só 

podem realizar-se59 segundo as condições da das.

Essa distinção correta, aristotélica, contudo, não esgota a matéria para Bloch. 

Porque em Aristóteles a matéria, separada da forma, é vista como substancialmente 

passiva, pois o movimento não está adjunto à matéria e sim à forma, a enteléquia.

Para Avicena, um representante da esquerda aristotélica, esse assunto se põe de 

outro modo. Embora ele ainda mantenha separadas matéria e forma, a matéria recebe 

um peso mais forte, pois é vista como eterna, sem começo, como pressuposição 

para tudo.

Um passo adiante nessa direção dá Averróis, que liga o movimento não mais 

à forma e sim à matéria, de modo que cada surgimento de uma coisa nada mais é 

senão o rumo de sua potencialidade para a realidade nela contida. E as formas se 

originam somente da própria matéria. Com isso se introduz no lugar do motor imóvel 

a natura naturans, a autocriadora matéria de potên cia-potencialidade.

Para Bloch a matéria, o condicionado segundo a medida do possível, é vista 

antes de tudo como substancialmente ativa. Não lhe é atribuído um certo grau de 

colaboração, mas plena força de ação; não indica apenas possibilidades passivas, 

ao contrário, pertence-lhe a permanente realização60 de novas possibilidades. A 

matéria, por isso, pode ser definida tanto como mera possibilidade como também 

como disposição para algo, consequentemente, não apenas como possibilidade 

56  Da observação do uso dos conceitos “wirklich” e “Realität” neste contexto, nos perguntamos se 
não devemos registrar um afastamento de Bloch, se não da terminologia, da lógica hegeliana? Ou 
pelo menos, da valoração implícita naquela terminologia referente aos graus de realidade: “Reali-
tät” e “Wirklichkeit”, ambos traduzíveis em português por realidade. No texto de Bloch, “wirklich” 
aparece como “meramente real”, enquanto “Realität” vem adjetivada por “autêntico”, “verdadeira”: 
aquilo que já passou pela mediação do subjetivo e pelo “trabalho do conceito”. No “Real” é que 
se dá “a unidade do interior e do exterior” (Ver Subjekt-Objekt, p. 38; na versão espanhola: Sujeto- 
objeto, p. 43).

57  RD, op. cit. p. 39 et seq.
58  Tò dynàmei on.
59  Katà tò dynatòn.
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mas como capacidade de ser. Como se expressa Hans Heinz Holz: a natura naturans

é ao mesmo tempo criador (o ato de criação contínuo) e criatura (no contínuo ser 

criado), causa de si mesmo e primeiro motor, ainda não ela mesma, mas no caminho 

para si.60a

Na opinião de RD, há ainda um segundo aspecto importante do conceito de 

matéria blochiana, que não se refere à passividade ou atividade da matéria como 

dynamis, mas ao horizonte da possibilidade da matéria, à sua disposição “latente-

antecipatória”. É assim que aparece a utopia no pensa mento de Bloch. Ele se 

antepõe a uma concepção que reconhece a matéria-forma como eternamente em 

transformação, mas que ainda assim compreende a matéria como algo pronto, na 

medida em que, no universo, já todas as possibilidades estão realizadas.

Na concepção blochiana de matéria, ao contrário, o totum no mundo ainda está 

por vir. E esse se mostra no “fim”: a meta, o que aparece na utopia concreta. RD 

pergunta: nesse contexto, que quer dizer Bloch com “o fim se abre no caminho como 

substância”? Se o fim é a substância a caminho, então o caminho só é possível 

através do fim, e é também determinado por ele: o caminho existe por causa do fim 

e com isso só para ele.61

Mas utópico para Bloch está ligado com a matéria. O processo da matéria 

dialética, que só toma substância pelo fim, tem a ver com a utopia. A possibilidade 

real é idêntica à matéria dialética, pois possibilidade real é só uma outra expressão 

para condicionamento material. Bloch quer que a realidade da matéria se apoie na 

sua “futuridade”; que a matéria, tal como se deduz de sua definição, esteja ligada 

com a utopia. “Um arco — o mais ousado, mas também o mais conforme aos fatos 

— seria estendido entre utopia e matéria, qua dialética materialista”.62

A utopia não é compreendida como mero “wishful thinking”, mas como utopia 

real-concreta, se se ligar com a matéria processual-histórica. E pode ligar-se com 

esta e tornar-se real, porque a matéria é caracterizada como matéria processual e A 

ainda não é A. Entre o verdadeiro ser e o ser presente existe um abismo, de modo 

que ao existente só é próprio o atributo de ainda não ser.

Mas a utopia precisa, para merecer ser chamada de concreta, uma determinação 

da matéria como o que é conforme o possível e este deve ser objeto de atenção e 

pesquisa.

Possibilidade real, utopia, matéria são no pensamento de Bloch expressões 

60  “Verwirklichung” e “Realisierung”.
60a  Ernst Blochs Wirkung, p. 27.
61  RD, op. cit., p. 42.
62  RD, op. cit., p. 43. ss.
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sinônimas. Esse materialismo (um materialismo “para a frente”, em direção do futuro) 

jaz na base da concepção de utopia blochiana.

Antes de voltarmos, com a tese de RD, à antropologia contida no pensamento 

de Bloch, lembremos ainda alguns traços da cosmologia blochiana, em estreita 

ligação com aquela.

O cosmos dinâmico e harmônico: a natureza a ser respeitada pelo homem

A cosmologia de Bloch desemboca, na direção da esquerda aristotélica, na 

ideia de um agens, um “sujeito da natureza”. Essa ideia condiciona o modo como 

Bloch vê a questão da técnica.63

Na sociedade capitalista, a atitude ou relação imperfeita de uma técnica concreta 

se mostra de diversos modos, especialmente em três pontos aponta dos por Bloch, 

os três ligados antes às consequências da técnica sobre a natureza e não referidos 

em primeiro lugar à dominação dos homens por meio da técnica:

1. As relações dos homens com a natureza não são mais orgânicas.

2. Essas relações dos homens com a natureza se fazem relações de mercadoria.

3. Em vez de, pela dominação humana da natureza, acontecer a familiarização 

e a amizade do homem com a natureza, esta não se torna colaborado ra daquele, ao 

contrário, pela técnica do homem a natureza é domesticada e lograda.

Para Bloch, essa falsa relação só se deixará mudar num possível reino do 

homem que “não se erga através da técnica sobre a natureza, que não a logre e sim, 

através de sua coprodutividade, alcance na técnica a relação certa ante a natureza”.64

Uma nova antropologia marxista?

O conceito “antropologia marxista” não é uma contradição? É o que pergunta 

RD ao iniciar o desenho das figuras teóricas que compõem a chama da antropologia 

blochiana. Seria repetir o que já vimos em Pierre Furter e, por outro lado, antecipar 

conteúdos que deverão ser tratados na parte seguinte deste trabalho, se tentássemos 

reproduzir aqui no detalhe toda a versão que RD faz das raízes antropológicas da 

63  Ver meu artigo “Tecnologia, educação, utopia: o feitiço contra o feiticeiro”. In: O exemplo de Antí-
gona. Porto Alegre: Movimento, 1999.

64  DAMUS, op. cit. p. 50.
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esperança, como uma proposta de uma nova antropologia marxista, tal como Bloch 

o entende.

Lembraremos apenas alguns traços, de modo a poder introduzir as perguntas 

da analista que me parecem importantes como bagagem inicial para o entendimento 

do texto de Bloch.

O não ter, ou seja, a carência, a falta, a fome, seja física, afetiva ou intelectual, se 

transforma no homem presente em sonhos acordados, imagens, ensaios de figuras, 

esboços de seu possível mais perfeito. Sonhos acordados em que os homens se 

sobrepõem ao presente vivido. E os sonhos burgueses, nos quais “a felicidade não 

surge mais da infelicidade dos outros”, mostram a tendência para uma vida sem 

exploração.

Essa disposição dos sonhos acordados não burgueses para um ótimo,65

conteúdo da utopia concreta, coexiste com o fato de os sonhos acordados no 

indivíduo ainda serem muito incertos. Esses sonhos, imagens de desejo, quando 

conscientes, baseiam-se na aspiração, na nostalgia dos homens. Nesses sonhos 

de desejo é esboçado o fim, ao qual se dirige o impulso, mas enquanto são só de 

desejo, comportam-se passivamente, ao contrário dos sonhos em que se encerra um 

querer, uma vontade, que aspiram à realização e expressam o ainda não do agora.

O sonho acordado é o veículo onde se expressam os afetos de expectativa, e a 

esperança encarna o mais importante desses afetos de espera ou expectativa.66 Bloch 

acentua o seu caráter antecipatório. Na categoria do utópico, a esperança é o ato de 

direção de espécie cognitiva: uma intenção para o futuro. Já porque a esperança faz 

a mediação da antecipação do caminho dos acontecimentos naturais.67

No sonho acordado, o ego permanece; o caráter desse sonho é a melhoria do 

mundo e nele se dá a antecipação do ainda não consciente. Em resumo: a esperança 

nasce do impulso fundamental, a fome que, como sinal da carência, nela experimenta 

a sua negação, uma negação que não se relaciona com inconveniências particulares 

mas quer ver mudado o presente no seu to do. RD duvida: como o presente em 

geral pode ser indicado, se não pode ser conhecido? Esse problema do pensamento 

blochiano com o presente e o conhecimento do presente está sempre de volta na 

crítica de Damus a Bloch: “O homem ainda não está pronto, por isso deseja além de 

sua situação presente. Na fantasia utópica ele antecipa um outro mundo, um mundo 

65  DAMUS, op. cit., p. 57 et seq.
66  Veremos adiante, nas próprias palavras de Bloch numa entrevista para José Marchand (in Tagträu-

me vom aufrechten Weg, de Arno Münster, p. 71 e 72), que a esperança para o filósofo considerado 
aqui não é apenas um afeto o conceito oposto ao medo, à angústia, mas também é o conceito 
oposto à recordação e à reminiscência: um ato cognitivo.

67  DAMUS, op. cit., p. 63.
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melhor. Mas se essa fantasia é para ter sentido, precisa de seu correlato conceitual 

utópico-concreto na possibilidade real; deve, pois, considerar a realidade processual 

e só então pode o homem ter a pretensão de não apegar-se a uma utopia abstrata e 

sim ter em vista uma utopia concreta”.68

Do que foi dito, deduz-se que as condições dadas69 devem ser levadas em 

conta: o agir só pode completar-se no âmbito do possível; mas deve-se pensar o 

fim; e não pode o caminho ficar no meio do caminho. Por outro lado, o homem não 

pode dar-se por satisfeito com conquistas parciais e deve manter em vista o último 

possível,70 o “utópico totum”.

Bloch muitas vezes volta a dar ênfase ao fator subjetivo, em cujo poder está dar 

direção às coisas conforme o possível, para o que se exige a análise da situação.

E por isso, para RD, por falta da análise das condições concretas, as concepções 

de Bloch têm pouco a ver com o marxismo.71 O problema se situa principalmente no 

método, justamente no fato de Bloch não seguir o método que recomenda: tomar 

como ponto de partida o conhecimento das possibilidades do concreto. E como se 

poderiam dar análises da situação presente, das circunstâncias atuais, se o “agora” 

no pensamento de Bloch é indicado como “o escuro do momento vivido”?72 Aqui 

aparece o problema de uma filosofia do ainda não ser que quer ser uma filosofia 

da esperança. Enquanto Bloch determina o presente como situado em completa 

escuridão, transfere essa falta de luz também para o futuro, o que nos leva a concordar 

com RD que permanece invisível como tal filosofia poderia fazer a mediação para 

uma utopia concreta.

 A falta de concretude da utopia concreta

Ao longo do trabalho de RD, colocou-se a pergunta pela relação entre o tempo 

de agora e a utopia concreta segundo Bloch. Por outro lado, perguntou-se até onde 

a crítica de Bloch ao momento de agora atinge esse tempo. Foi dito que a sua crítica 

ao tempo não pode ser chamada de concreta, pois ele não entra absolutamente no 

existente em suas variadas exteriorizações e manifestações; a negação radical de 

Bloch ao presente não se baseia em pesquisas próprias, observações, análises, pela 

mediação das quais pudesse vir mostrar-se o que é conforme à medida do possível. 

68  DAMUS, op. cit., p. 70.
69  Katà tò dynatòn.
70 Tò dynàmei òn.
71  DAMUS, op. cit., p. 80.
72  DAMUS, op. cit., p. 125.
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Sua filosofia concreta toma a herança do passado na arte, na religião, na história 

mesma dos movimentos políticos e das ideias, mas não chega à concreticidade 

da análise sociológica ou da economia política sobre o nosso tempo. A negação 

do existente se executa desde uma medida posta fora dele mesmo, esquivando as 

análises concretas do presente.

Ao final de sua crítica, RD recapitula: Bloch coloca a ênfase, o ponto de 

apoio, o peso maior de sua filosofia, na pesquisa da categoria da possibilidade e, 

especialmente, sobre a possibilidade real-objetiva. Como poderiam, porém, as suas 

representações do fim serem consideradas concretas se ele não se mantém dentro 

de sua própria medida? Pois seria necessário observar o seu próprio roteiro, o seu 

próprio método ou plano de caminho, para que as representações do fim, da direção, 

da meta, devessem encarnar uma possibilidade real-objetiva. “Se esse roteiro — e 

com ele, o katà tò dynatòn — não é observado, então as representações do fim em 

Bloch, segundo suas próprias concepções, só podem ser subsumidas sob o primeiro 

nível da categoria da possibilidade, e ainda sob a variante do possível apenas dizível, 

não pensável”.73

A relação da utopia com o agora se torna duvidosa porque Bloch apresenta 

o agora como o ponto mais obscuro da história. O fim, a direção, a meta, como 

polo utópico da consciência, pode ser melhor esclarecido do que o presente, este 

“momento obscuro”. O que significa, afinal, concreto para Bloch? A que se liga 

este atributo “concreto”? Pode uma utopia ser concreta se tem por base a fórmula 

ontológica “A ainda não é A”? Como a utopia pode ser concreta em Bloch, se ele não 

coloca a relatividade do seu próprio pensamento? Bloch não parte de possibilidades 

apriorísticas? Isso não se ex pressa já na fórmula do mundo — A = ainda não A, ou S 

= ainda não P — que é fundamental para toda a concepção blochiana? E a uma tal 

maneira de pensar não se deve chamar de abstrata?74

Segundo Bloch, foi Marx que pela primeira vez de modo realmente concreto 

esboçou o futuro, porque atendeu às tendências reais, efetivas, e procurou outras 

possibilidades, não só a partir da ligação negativa com o presente, o que seria 

um procedimento abstrato, mas deduzindo as possibilidades do presente. Bloch, 

discípulo de Marx, não seguiu o exemplo do mestre?

73  DAMUS, op. cit., p. 155.
74  DAMUS, op. cit., p. 157 et seq.
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A contradição interna na filosofia da utopia concreta

É com tais perguntas acima que Renate Damus desenvolve e conclui sua 

tese e crítica a Ernst Bloch, advertindo que o conjunto da teoria blochiana não 

teria consistência porque o próprio procedimento de Bloch — pensador do ser, do 

que existe, do que pode ser; da natureza, do homem, do mundo — não segue a 

recomendação de fazer a análise concreta das possibilidades. Bloch se contrapõe a 

Bloch.

Ao se referir à realização da análise marxista, apontando-a como exemplo do 

que para ele deve ser a forma do pensamento utópico concreto, Bloch afirma que 

Marx fundamenta e orienta as antecipações da utopia pela economia, através das 

transformações imanentes dos modos de produção e de troca, e com isso supera o 

dualismo coisificado entre o ser e o dever ser, entre empiria e utopia.

Dessa forma, Marx luta ao mesmo tempo contra o empirismo colado nos fatos 

como contra um utopismo voador. Em lugar disso, o que vale é “a participação 

consciente no processo imanente-histórico da transformação revolucionária da 

sociedade”.75

Medida por tais afirmações, segundo RD a utopia de Bloch não se mantém, 

não só porque toma as análises econômicas por já feitas de uma vez por todas 

através do materialismo histórico, mas também porque não analisa outros âmbitos 

da sociedade capitalista tardia, refugiando-se em um “substrato de herança” sem 

meditar suficientemente sobre a sua função ideológica.

Ainda segundo a tese de RD, em Bloch não se trata do que as coisas são no 

presente, não se pergunta pelo que as faz ser assim, ou por que são assim, como 

vieram a ser assim, antes postula-se o que as coisas, os homens e suas obras seriam 

verdadeiramente, como em Bloch se diz: em sua realidade utópica, equivale dizer 

que é isso que devem ser.

Assim se sintetiza a crítica de RD à obra de Bloch: uma utopia que só quer a 

verdade das coisas, sem partir do estado das coisas tal como se encontram hoje, não 

pode de modo algum ter a pretensão de ser concreta.76

RD insiste em que Bloch não satisfaz a sua própria exigência de analisar o agora 

para levar em consideração a tendência.

Portanto, a utopia esboçada por Ernst Bloch não pode tornar-se concreta.

75  PH, p. 275.
76  DAMUS, op. cit., p. 165.
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Não se trata de uma utopia concreta, mas de pensamento utópico. Bloch incorre 

no erro do utopismo contra o qual ele mesmo alertou quando distinguiu utopismo do 

utópico com base concreto-real. “A utopia de Bloch permanece presa ao fim distante 

pelo sobrevôo do elo intermediário, legitimado — esse vôo — por meio da ontologia 

do ainda não ser; tampouco está unida de modo imanente com a sua época; portanto, 

segundo as próprias afirmações de Bloch, não é concreta, mas abstrata.”77 Por isso, 

O princípio esperança para os homens se transforma em princípio sem esperança.

3 O fim do começo: entre algumas concepções fundamentais de Bloch, pontos 

relevantes para uma filosofia da ação

Uma primeira leitura de algumas das obras principais de Ernst Bloch nos permite 

formar uma ideia própria sobre o seu conteúdo. Retomando o que já apareceu nos 

resumos do livro de Pierre Furter como nos da tese de Renate Damus, podemos rever 

e acrescentar o seguinte:

CONCEPÇÕES FUNDAMENTAIS

O sujeito objetivo

Já em 1918, em O espírito da utopia, o começo da reflexão filosófica se punha 

literariamente assim: “O que se pretende: Eu sou, nós somos. Não é preciso mais. A 

nós cabe começar. Em nossas mãos está a vida”. Em Spuren (Rastros), de 1930, o 

começo diz: “Demasiado pouco: Eu sou. Mas eu não me tenho. Daí nós nos tornamos”. 

Esse é também, literalmente, o co meço da Introdução de Tübingen à filosofia.

O número 1 da obra principal, O princípio esperança (1959), reitera: “Nascemos 

vazios: Eu vibro. Desde cedo, busca-se. É-se todo ávido; grita-se. Não se tem aquilo 

que se deseja”.

E na última obra de Bloch, Experimentum mundi (1975), no prefácio, torna-se a 

ler: “O que há? Eu sou. Mas eu ainda não me possuo. Portanto, não sabemos ainda 

nada do que somos, tudo está cheio desse algo que falta”. Quer-me parecer que 

não são intuitos poéticos ou apenas exigências do estilo, que se mantêm por toda a 

obra blochiana, que o levam a pôr, no começo de cada trabalho, a questão: há aqui 

um sujeito que se percebe mas não se percebe totalmente nem como totalmente 

realizado. Aí já está declarada a pedra de apoio da filosofia que o conjunto da obra 

77  DAMUS, op. cit., p. 165.
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explicita e volta a cada trabalho a tentar rever e dizer melhor: o começo do filosofar 

está aí nesse núcleo que é o meu ser: um sujeito objetivo, que justamente é um ser 

incompleto e que se sabe incompleto. O ser do sujeito objetivo é constituído pela 

percepção tanto de sua existência como da falta. O que ainda não tenho, ainda não 

tenho de mim, ainda não sei de mim, tal algo que nos falta nesse agora em que me 

percebo e começo essa reflexão é também o ponto de partida da reflexão. Da re-

flexão e de um movimento que a acompanha, segue-se a ela e é seguido por ela: daí 

nós nos tornamos. Não só o ainda não nos possuirmos nos é essencial; é também 

uma espécie de motor que nos impulsiona para diante. O ainda não estar totalmente 

a par de si mesmo e no domínio de si mesmo, e a cons ciência dessa falta de seu 

ser completo é, para nós, sujeitos objetivos humanos, o que nos leva, move, dirige e 

impele a mudar, a entrar na posse de nosso ser verdadeiro, do que nos falta.

Por isto a concepção blochiana da ligação indissociável entre sujeito e objeto, 

cujas raízes em Hegel ficam patentes pela obra Sujeito-objeto: esclarecimentos sobre 

Hegel78 é, sem dúvida, a base de sua construção filosófica como um todo. E nesse 

contexto, em que o homem é a pergunta; o mundo a resposta, a filosofia, voltando-

se para fora, é um sempre renovado começo a partir do homem. Essa não é uma 

concepção que leve a concentrar as questões no homem, muito menos em um 

sujeito solipsista destacado de um mundo objetivo. Sujeito e objeto coexistem tão 

intimamente imbricados, sendo o sujeito mesmo objetivo, que Bloch pode terminar 

afirmando O fim do objeto no sujeito liberado; O fim do sujeito no objeto desalienado. 

Pois o homem como pergunta e o mundo como resposta, isso significa, nas relações 

concretas e móveis de sujeito-objeto, o mundo como pergunta e o homem como 

resposta:79 “o homem voltado a si mesmo e reunido com uma necessidade e natureza 

mediada, concebida e humanizada”.80

O ainda não ser: ontologia

Como já apareceu nas afirmações que começam as obras de Bloch, acima 

citadas, quando vimos o sujeito objetivo como ponto de partida, a base ontológica 

da construção blochiana é justamente o ainda não ser do homem como da matéria 

e da natureza: o ainda não possuir totalmente a minha verdade in dica que há ainda 

o que ser realizado que, sob forma de possibilidade, é indicado no ser presente que 

sou, somos, que a natureza, a matéria é. Do que é o mundo, do qual faço parte. E por 

78  Subjekt-Objekt: Erläuterungen zur Hegel, 1949/1951.
79  Tübinger Einleitung, p. 83.
80  Tübinger Einleitung, p. 83.
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esse caráter material de ser e do ainda não ser do próprio homem, que o não, que 

aí aparece indicando o ainda não ser, é também um não ter. “Não ter — a falta — é o 

primeiro vazio mediado entre agora e não”.81

Nas palavras de Bloch: o que se dá em si e de modo imediato como ago ra, 

assim é ainda vazio. O que define mesmo o agora é vazio, ainda indeterminado, 

como um não que leveda. Como o não, com o qual tudo se põe e começa, em torno 

do qual cada algo ainda é construído. O “não” não está ali, mas enquanto de algum 

modo o “não” é um “isto”, não é simplesmente “não”, mas ao mesmo tempo um 

“não ali”. Como tal, o “não” não permanece por si mesmo, é ligado ao “ali” de algo. 

O “não” é falta de algo e ao mesmo tempo fuga dessa falta; assim, é impulso na 

direção do que lhe falta. Com “não” se representa, pois, o instinto nos seres vivos: 

como pulsão, carência, aspiração, e, em primeiro lugar, como fome. Nesta, o “não” 

de um “ali” põe-se co mo “não ter”.82

A ontologia fundamentadora do pensamento de Bloch, embora enquanto 

ontologia, permanece materialista: passa o “não”a dar-se logo como pulsão, carência, 

aspiração, fome, que são ainda não ter ou não ter que indica ainda não ser concreto, 

com raiz na matéria em que o mundo e o homem estão dialeticamente envolvidos, 

mergulhados, em processo e em ação.

A matéria dinâmica

Como já foi dito por Furter e Damus, a concepção de matéria de Bloch se origina 

em Aristóteles e especialmente na tradição do que chamou a esquerda aristotélica, 

que tem em Avicena um ponto inicial importante. Em Das Materialismus Problem, e 

especialmente em seu anexo sobre Avicena e a esquerda aristotélica, Bloch explicita 

o seu conceito de matéria dinâmica, o que se pode descobrir ao vê-lo analisar 

as concepções de Avicena mas também antes, ao comentar as concepções de 

Aristóteles: “Aristóteles tinha definido a matéria como dynàmei òn, o apenas ser em 

possibilidade, como aquilo em si indeterminado que, como cera, toma passivamente 

a forma e deixa-se imprimir. A forma (causa final, forma final, enteléquia) é aqui o 

único ativamente eficaz”.83

Essa relação matéria e forma, herdada de Aristóteles, toma, contudo, na esquerda 

aristotélica e especialmente em Avicena, um sentido novo: “Aristóteles mesmo tinha 

81  Tübinger Einleitung, p. 210.
82  Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, p. 356 et seq.
83  Das Materialismus Problem, p.  493. 
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ensinado — o que aqui se deve repetir, como ponto central de sua consequência à 

esquerda — a matéria, primeiro, como o completamente indeterminado, informado, 

do qual, ele mesmo incriado, tudo se pode criar”.84 E antes de passar a mostrar 

a diferença do conceito de matéria em Avicena, Bloch ainda continua a explicitar 

Aristóteles: “essa primeira matéria, ainda inteiramente separada da forma ativa — ou 

seja, a matéria original do possível passivo — só é relativamente ser. Mas se essa 

matéria, como em todas as suas figuras no mundo, é unida com ativas formas atuantes, 

então se introduz no dynàmei òn, o ser em possibilidade, também ainda uma espécie 

de coatuação. Esta coatuação individua e determina a entrada e a manifestação das 

formas atuantes e, frequentemente, também no sentido da perturbação. Assim, essa 

segunda matéria, ou matéria que se tornou mundo, faz com que as formas atuantes 

ou enteléquias, formadas segundo objetivos, só possam se realizar katà tò dynatòn, 

ou seja, conforme o ser segundo a possibilidade”.85

Bloch relembra que, mesmo assim, em Aristóteles a matéria permanece 

substancialmente dynàmei òn, ou seja, ser em possibilidade passivo, potencialidade. 

Só a forma, atuante, ao se realizar, é que é potência, ou ato em acontecimento.

Avicena segue de perto os ensinamentos aristotélicos; mantém ainda separadas 

matéria e forma atuante, mas tudo isso de um modo que justamente torna a matéria 

importante, cada vez mais importante.

O possível real pressupõe um sujeito; esse sujeito é a matéria. A matéria é um 

eterno ser, como a forma, e não mais apenas um ente relativo ou em relação. A 

matéria para Avicena, diz Bloch, é antes, frente à forma, “o substrato da disposição 

e, na verdade, já do respectivo condicionado”.86 As for mas vêm elas mesmas da 

matéria. Assim, a direção da esquerda aristotélica sobre a relação entre matéria e 

forma termina em uma matéria ativa, não apenas concebida de modo mecânico.87 

Em lugar de Deus, que criou o mundo, introduz-se a violência criadora da natura 

naturans.

A natureza agente

“É só depois que o isto da natureza se estende e ganha em determinação: torna-

se água que sobe em vapor e volta a cair quando resfria; é nuvens que se amontoam, 

84  Op. cit., p. 498.
85  Op. cit., p. 499.
86  Materialismus Problem. Aristotelische Linke, p. 500.
87  MP/AL, p. 501.



48
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

o relâmpago e o trovão que se acumulam depois explodem em tempestade. 

Misteriosa respiração cuja pergunta se mantém, impessoal, num lugar vazio: que é 

isto que respira? Não há lá nem eu nem si, mesmo se o homem sem cessar tentou aí 

introduzir um eu ou um si. Assim é com os rios que fluem como sangue nas veias ou 

rastejam como serpentes; com as montanhas que se levantam curvando seus torsos 

poderosos; com o sol, semelhante a um olho que brilha. Tudo é figura, mas de quem 

é a silhueta no imenso conjunto, aparentemente tão despojado de subjetividade, que 

é a natureza? Seu movimento se produz milhares de vezes, sob milhares de formas; 

mas nem o Quem nem mesmo o Que que se move se manifesta. Goethe, Giordano 

e [...] Spinoza encontraram nessa impessoalidade uma consolação, mesmo um 

fervor, tais, entretanto, que o pensamento os reunia a esse ser. Sob suas milhares de 

formas essa impersonalidade para eles não deixava de ser Uma; ela levava um nome 

inigualável: alma do mundo, natura naturans”.88

Não me é transparente o conceito que se faz a esquerda aristotélica do sujeito 

da natureza; também me parece misterioso o grau de aceitação, ou o uso, que desse 

conceito quer fazer Ernst Bloch. É clara, contudo, a conclusão prática que se lhe 

refere. De uma concepção como a acima insinua da, de que a natureza tem em si 

mesma uma espécie de fonte agente, de mo do que se pode mesmo falar, com a 

devida incerteza sobre a adequação do ter mo, em um sujeito em ação na natureza, 

Ernst Bloch chega a pôr em questão a técnica que se desenvolve em nosso presente, 

depois de séculos de capitalismos e utopias técnicas. E termina pela recomendação 

de uma nova técnica, a técnica da aliança, uma técnica amiga da natureza, onde essa 

natureza seja justamente considerada em seus jogos de equilíbrio internos, desde o 

seu próprio dinamismo. A descoberta e criação dessa nova técnica da aliança é a 

tarefa, o fim, também de uma nova sociedade sem classes, da sociedade socialista.

“Uma tal prática não se limitaria a libertar as relações do homem com o 

homem de sua alienação em uma sociedade sem classes; ela prolonga sua obra 

de transformação na relação do homem com a natureza, a fim de que o homem 

não tenha mais que viver no seio da natureza como em um país estrangeiro, sob 

a ameaça constante do acidente técnico, pois quando o homem mantém com as 

forças naturais uma relação de exploração abstrata, está sempre prestes a sancionar 

a crise a que conduzem as relações de exploração entre os homens. Esse outro 

comportamento ante a natureza, diferente daquele do explorador, já foi considerado a 

título de possibilidade objetivo-real pela ideia de uma técnica da aliança, reconciliada 

e concreta, buscando pôr-se em acordo com o sujeito hipotético da natureza. Ela 

se mostra tanto mais necessária quanto o acidente desde há muito tempo tomou 

88  Experimentum mundi, Payot, p. 207.
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amplitude ameaçadora de um autoextermínio do homem, de uma destruição radical 

de suas condições de existência naturais pelo desprezo da ecologia”.89

Tal natura naturans no pensamento de Bloch aparece como um corolário 

da concepção aristotélica de esquerda da matéria: matéria que é substrato do 

mundo, potencial em geral, também sendo conforme as possibilidades, pelo que 

a natureza não é apenas como dynàmei òn mas katà tò dynatòn. E esse seu sendo 

em possibilidade, esse seu ser conforme condições, conforme possibilidades de 

certo modo determinadas, é que precisa ser levado em conta e respeitado. É por 

isso que da conceituação aristotélica de matéria, pela ideia de uma natura naturans, 

no pensamento de Bloch somos remetidos de volta à categoria da possibilidade 

e às diferentes camadas, graus ou níveis da possibilidade, como fica explícito 

principalmente em O princípio esperança, capítulo 18.

Os diferentes níveis da categoria da possibilidade

Por ocasião das citações de Dialética da esperança, bem como da tese 

Esperança como princípio, princípio sem esperança, já tivemos oportunidade de ver, 

em linhas gerais, o esquema blochiano dos níveis da possibilidade: o possível formal; 

o possível objetivo ao nível dos fatos ou possível subjetivo, provável; o possível 

conforme à estrutura do objeto real; e o possível objetivamente real, ou possível 

dialético. Nesse ponto de nossa pesquisa sobre os conceitos básicos do sistema de 

Bloch, vamos tentar não só repetir o já dito sobre os possíveis, mas escavar ainda 

um pouco, na tentativa de deixar mais claras as suas nuances ou menos confusas 

as suas semelhanças, se não for possível tornar transparentes as diferenças; e, para 

isso, precisamos recorrer diretamente à fonte: o texto de Bloch.

O possível formal

“É claro que, antes de tudo, demasiado pode ser dito. Tudo deixa-se falar; em si é 

possível falar tudo, as palavras deixam-se juntar sem sentido. Há estruturas possíveis 

como: ‘um redondo ou’; ‘um homem e é’. Exceto o fato de serem dizíveis, não há 

nenhum possível aí; são um absurdo sem significação. Diferente é, porém, o caso 

daquelas proposições que não são absurdas ao modo do não senso mas absurdas ao 

89  Experimentum mundi, Payot, p. 241 et seq.
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modo do contrassenso, em que o ouvinte é desafiado intelectualmente”.90 Deixando 

de lado a primeira espécie de dizíveis, primeiro degrau do possível formal, em que 

o próprio pensamento é impossível, Bloch chega ao segundo degrau do possível 

formal: o possível pensável, embora absurdo, disparate:

“Mesmo quando a proposição é imediatamente contraditória, como no conceito 

‘quadrado redondo’, ou no juízo ‘ele subiu num navio que já havia zarpado’, há 

um possível pensável e não mais apenas dizível como no ‘um homem e é’. Um 

tal significado, já na característica ou no predicado imediatamente contraditório, é 

absurdo, mas não é por isso um não senso, e sim um contrassenso. Esse é, de modo 

diverso ao absurdo meramente dizível, um possível pensável, um poder ser formal; 

pois possível pensável é tudo o que pode ser pensado como posto em relação”.

Para melhor entender o que Bloch concebe como possível formal, parece-me 

importante destacar a diferença acima indicada, entre o possível pensável embora seja 

uma contradição e se dê como absurdo, portanto, sendo irrealizável e, na realidade, 

impossível, mas impossível só no plano do ser, e o apenas dizível que não tem 

significado e não encontra eco na inteligência que o recebe: o não senso, impossível 

no âmbito do entender mesmo. Pois “mesmo relações cujos elementos se comportam 

uns com os outros não só de modo absurdo mas completamente disparatado, 

como disparates, ainda assim colocam uma relação suscetível de registro formal, 

justamente: um disparate — e pertencem ao possível ao pensamento, ao pensável”. 

Por exemplo: “triângulo irascível”, “ponte suspenso erudito” ou “o cavalo que é um 

trovão”. O pensável é, portanto, muito amplo, muito extenso, sem limites. Esse é 

o possível mais inexato, apenas formal. O apenas dizível não chega sequer a ser 

passível de compreensão como disparate.

O possível objetivo-factual

Uma outra distinção dada por Bloch ajuda a esclarecer o seu segundo nível do 

possível. Trata-se da distinção entre factual e “conforme à estrutura do objeto”. O 

factual indica que a objetividade está baseada sobre a coisa tal qual ela se apresenta 

ao conhecimento, e a um conhecimento limitado. É ex pressão da previsão e da 

opinião fundada ou suposição sobre a possibilidade de ser de uma coisa; mas a 

fundamentação dessa suposição ainda não se dá de modo pleno. Suas determinações 

ainda não são inteiramente conhecidas. Um possível que não se dá mais apenas no 

pensamento mas é possível também fora do pensamento e portanto é uma abertura, 

90  Das Prinzip Hoffnung, p. 258 et seq.
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só existe em virtude de um condicionamento insuficiente: um fundamento condicional, 

parcial. Bloch esclarece91 que, no caso do possível factual, ele é também parcialmente 

condiciona do, ou conhecimento objetivamente parcial do condicionamento. Por isso 

é que o possível objetivo-factual é expresso por um juízo hipotético ou, quando a 

certeza ainda é menor, por um juízo problemático. O juízo hipotético se distingue do 

problemático em que aquele pressupõe premissas não confirma das, enquanto este, 

o problemático, além das premissas não confirmadas, ainda pressupõe premissas 

desconhecidas. Exemplos dados de juízos problemáticos: “hoje pode chover”; 

“Leucipo talvez tenha vivido”; “é possível que os raios cósmicos provenham de uma 

constelação situada na Via Láctea”.

Por esses exemplos mesmos, pode-se concluir que, para Bloch, a possibilidade 

objetivo-factual indica um grau de desenvolvimento do fundamento cientificamente 

objetivo, conforme o conhecimento ou a informação científica incompleta das 

condições existentes ao nível dos fatos”.92 Mas ainda no plano do factual-objetivo a 

extensão do possível é muito grande.

O possível conforme à estrutura do objeto real

O possível conforme à estrutura do objeto concerne não mais ao conhecimento 

que temos de algo, mas à coisa mesma, que pode tornar-se isto ou aquilo. Essa 

possibilidade não é mais o fato de um conhecimento incompleto das condições 

fundamentais, mas de sua manifestação incompleta. Não designa um conhecimento 

mais ou menos suficiente das condições, e sim indica o mais ou menos condicionado 

nos objetos mesmos e em suas relações objetivas.

O filósofo explica: “As relações objetivas, ou seja, ‘o modo de agir das coisas’ 

como objetos do conhecimento; ao plano das relações objetivas pertencem as 

maneiras do ter das relações e capacidades objetivas e, logo, as maneiras de estar 

em tais relações objetivas”.93

Esse possível se distingue do anterior porque, enquanto a facticidade só se refere 

ao conhecimento, e com isso o molde de sua objetividade é da teoria do conhecimento, 

a conformidade à estrutura do objeto real concerne ao objeto do conhecimento, “que 

não é, como pretendiam os neokantianos, o próprio conhecimento; o molde real 

dessa conformidade ao objeto é, de acordo com isso, da categoria da teoria do objeto 

91 Das Prinzip Hoffnung, p. 260.
92 PH, p. 261.
93 PH, p. 265 et seq.
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do conhecimento”. A teoria do objeto do conhecimento é o lugar das categorias, que 

são os modos de ser, as formas de existir as mais gerais e enquanto tipicamente 

características.

O possível conforme à estrutura do objeto, tomado e definido segundo a teoria 

do objeto de conhecimento, introduz uma diferenciação própria na categoria da 

possibilidade: é o condicionamento objetivo parcial segundo à estrutura da coisa 

quanto ao seu gênero, o tipo, o contexto social e legal. Duas espécies de condições 

aí se manifestam: as condições interiores e as exteriores. O possível objetivo assim 

permanece mesmo quando uma das condições, a interior ou a exterior, está quase 

preenchida.

“É assim que, por exemplo, uma flor pode, em virtude de uma condicionalidade 

interior completa, deixar nela amadurecer o fruto; entretanto, se a condição exterior, 

aqui constituída pelo bom tempo, vem a faltar, o fruto não é mais que possível”.

Nesse nível da possibilidade também se encontra a possibilidade de ser outro e 

a possibilidade do condicionamento parcial ser invalidado por outro condicionamento 

parcial realizado. A contingência que se lhe refere não é uma necessidade fechada: 

“é a riqueza criadora da variabilidade, aberta às formações e esforços criadores”.94

O possível objetivo-real

E assim chegamos ao quarto ou o mais completo, o mais profundo nível da 

possibilidade segundo Bloch: “o poder ser não significaria grande coisa se não 

tivesse consequência”. Só pode ter consequência se não somente for permitido 

no plano formal ou presumível em função do conhecimento da coisa, ou ainda se 

representa a abertura determinada pela estrutura mesma do objeto real, mas também 

se constitui uma “determinidade portadora de futuro”,95 uma determinação de futuro, 

para realizar-se no futuro no real mesmo.

No exemplo do homem, ele é a possibilidade real de tudo o que tem sido em 

sua história até agora, mas também, sobretudo, de tudo o que ainda pode tornar-se 

desde que o progresso não se frustre, não seja entravado, às vezes pela própria ação 

dos homens, ou sua falta de ação.

“No todo não esgotado do mundo mesmo, a matéria é a possibilidade real de 

tornar-se todas as formas que existem de modo latente dentro dela”.

94  PH, p. 269.
95  PH, p. 271.
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Por aí vemos o quanto a possibilidade dialética segundo Bloch depende de sua 

concepção de matéria. Não se poderia entender o que ele define por possibilidade 

real-objetiva, não houvesse já o conhecimento da teoria aristotélica da matéria e de 

suas evoluções via Avicena e seus seguidores.

Para Bloch, funciona a equação: possibilidade real = matéria.96 Segundo ele, 

é no conceito mais amplo de possibilidade pelo qual Aristóteles define a matéria. 

Por Avicena, Averróis, Giordano Bruno, chega-se à união da natura naturans e natura 

naturata, a uma expansão da teoria aristotélica, e o substrato da possibilidade real 

não é mais somente o receptáculo, mas também a fonte das formas: natura naturans

e natura naturata se confundem na matéria durável, eterna, maternal e fecundante.97

O materialismo da teoria da possibilidade real blochiana não se faz sem uma 

distinção crítica quanto ao materialismo puramente mecânico, o materialismo 

mecanicista, que vê invadir até mesmo o materialismo dialético. “Fator subjetivo, 

maturidade de condições, transformação da quantidade em qualidade, variabilidade: 

em uma matéria inerte, todos esses momentos do desenvolvimento dialético-

materialista são privados de substrato”.98

A passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade só pode produzir-

se sobre a base de uma matéria inacabada em processo. É por isso que natureza 

e futuro, matéria e antecipação devem ir juntas e constituem o fundamento de um 

materialismo dialético histórico. Mais rigorosamente: “sem matéria a antecipação (real) 

não tem campo sobre o qual desenvolver-se; sem antecipação (real) não há horizonte 

alcançável para a matéria”. A possibilidade real não reside em uma ontologia toda 

pronta do ser do que foi até agora, mas na “que se deve refundar incessantemente, 

do ser daquilo que ainda não é: que descobre o futuro até no passado e na natureza 

inteira”.99

A possibilidade real é a “categoria do espaço que se abre ante o movi mento 

da matéria enquanto processo”; é também “a propriedade específica dessa parte da 

realidade que se situa no front de todo desenvolvimento”.

A percepção da ligação íntima entre possibilidade real objetiva e potencialidade-

potência, tendência-latência, germe na matéria mesma, leva à atitude do otimismo 

militante que se opõe ao otimismo abstrato. No otimismo militante há a perspectiva 

de um ser total do homem, pela possibilidade real e sua disposição, esse perfectível 

96  PH, p. 272.
97  BLOCH cita Giordano Bruno: PH, p. 272.
98  PH, p. 273.
99  PH, p. 274. 
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do mundo e do homem100 já inscrito na realidade presente do homem, embora ainda 

não como necessidade essencial-real.

“Um processo sempre em curso, uma imagem de esperança de um mundo 

melhor, imagem ativa e mediatizada na tendência, um ideal estimulante, um símbolo 

de conteúdo profundamente enraizado: tais permanecem as perspectivas reais, elas 

mesmas antecipantes, da possibilidade real, como sendo a dimensão de front”.101

O homem imaginante

O pensamento de Bloch não é como um círculo, mas como contínua espiral que 

às vezes parece tomar a forma de um círculo: da possibilidade, chega-se à pergunta 

antropológica: que é o homem? E a resposta será, novamente, que o homem é aquele 

que ainda não é totalmente, ser em possibilidade que sabe seu ser em possibilidade. 

Se ocorrem repetições numa dissertação sobre Bloch, isso não se deve apenas às 

tendências de quem disserta, mas também ao caráter da obra sobre a qual se disserta.

“Se é importante que não se possa dizer absolutamente o que é o homem, 

é porque ele é, justamente, de todas as criaturas que existem, aquela que sofre o 

impulso mais forte, aquela que não se possui, cuja existência é contínuo devir”.102

Todo ser quer sair de sua incompletude, quer realizar-se segundo as suas 

possibilidades, quer “sair de seu não”, justamente para aproximar-se de si mesmo, 

do seu ser mais verdadeiro. E em nós, homens, esse impulso, para sair do não do 

começo, é mais forte do que em qualquer outro ser. É por isso que podemos dizer 

que “nós somos enquanto superamos”; mas isso também ocorre com tudo o mais 

em nosso redor.

Mais indefinido e por isso se distinguindo de todo o resto, o homem é por 

definição mesma o inacabado. E enquanto inacabado, irrompendo tão tardiamente 

na vida na terra, contudo, o homem representa “uma juventude tão inesperada, um 

salto sem igual sobre o front onde se forma a história”.

O homem é tão ser em possibilidade, em devir, que nem sabemos se somos 

homens; mas sabemos o que não é propriamente humano como, por exemplo, a 

relação senhor e escravo. Sabemos que a dominação é desumana, é algo aquém 

das possibilidades humanas.

100  PH, p. 277: aquele perfectível de Marx: “a naturalização do homem, a humanização da natureza.”
101 PH, p. 278.
102  Experimentum mundi, p. 172 et seq.
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“Ainda não caiu o pano e todas as perguntas aqui estão apenas em aberto; se 

ainda não se sabe o que é o homem, já se sabe pelo menos o que é inumano, sem 

mesmo que se possa saber exatamente o que é humano”.

Temos um conhecimento e uma direção que nos faz detectar o inuma no, o 

desumano; é o que nos orienta para mudar as circunstâncias, onde lá está o inumano, 

embora também sejam as circunstâncias que fazem o homem.

A visão blochiana do homem como ser incompleto se expressa muito claramente 

no texto Dialética e esperança:103

“Já se chamou o homem, tal como é, de parto prematuro. Surge no mundo 

mais desamparado e incompleto que qualquer outro animal, precisa de um tempo 

muito maior para amadurecer, e neste amadurecimento encontra-se ameaçado por 

si mesmo. Vacila e pratica erros, que um animal ainda pequeno, no mundo que lhe 

é próprio, jamais comete. Seguidamente encontra-se perdi do, sem saber que rumo 

tomar. Tem em seu corpo poucas vezes — ou de mo do impreciso — aquele indicador 

de caminho, que leva o cavalo à água, e ainda menos, o que leva a andorinha que 

retorna ao ninho do ano anterior. Cai em casos imprevistos, que o animal jamais 

experimenta; precisa orientar-se em situações que nunca foram assim e que, por 

isso mesmo, não conhece. Em compensação, porém, muito cedo soa o comando 

de “alto” para o animal que cresce.104 Muito cedo a couraça pronta de sua espécie o 

envolve e a face — que nos animais novos seguido recorda um rosto de criança — 

torna-se rija. A forma de centena de milhares de anos acaba vencendo; a cortina baixa 

rápida e decidida sobre a possibilidade de ser. Os animais repetem necessariamente 

o modelo de fábrica de seu corpo e de sua vida — por isso existem deste modo 

determinado, mas também encontram-se assim envoltos”.

Aí se apresenta a diferença entre o homem e outros animais: “os homens 

participam desse ser envolto apenas de forma mais ou menos aproxima da; realizam-

no como a costumeira coisa em série; mas o faziam diferentemente, de forma frutífera, 

mais fortemente marcada, na situação de agricultores em que viviam até hoje. Mas 

mesmo a coisa em série é histórica, e o que ontem servia para a média, hoje já não 

serve mais, pois ao menos modas possui o uniforme”.

Com o que Bloch explicita: “é maravilhoso que nós homens, como espécie, e 

não como crianças, não nascemos concluídos. Mas é também duro encontrar-se em 

um porvir que se move tão lentamente, porque confia demais em velhacos. Ao menos 

há cem anos uma sociedade socialista é possível na prática, e no entanto quantos, 

103 Aqui é usada a tradução para o português feita pelo Prof. Luis Alberto De Boni; o referido texto se 
situa no final de Subjekt-Objekt, p. 510.

104 “Alto” aqui tem o sentido de “halt”, “pare”.
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entre os intelectuais — o que nem todos conseguem ser — ainda hoje sequer 

compreendem o abc de tal sociedade”. Pelo que, declara Bloch, e isso aparece como 

mais uma prova da indeterminação, inconclusão que também se pode dizer como 

liberdade do homem: esse “é verdadeiramente o animal que faz desvios, não apenas 

por astúcia, mas também por teimosia e por estultície culposa. Não fora isso, e toda 

a vida exterior transcorreria tão fácil e pacífica [...] como entre amigos”.

QUESTÕES RELEVANTES PARA UMA FILOSOFIA DA AÇÃO

Da utopia concreta

O que desejo perguntar ante essa imensa produção de categorias originais 

que é o pensamento de Bloch e ante a pretensão de um quase sistema ou sistema 

aberto em que lógica, ontologia, cosmologia, gnoseologia e antropologia se 

encontram de modo entrelaçado e sempre de novo reiterado em relação com uma 

prática, é justamente isto: no âmbito dessa prática, para uma filosofia da ação, qual a 

contribuição importante que sobra da leitura da obra central de Bloch? E assim, como 

em um final de peça de música, onde houvesse o sinal que faz voltar ao princípio — 

da capo, voltamos à Utopia, e à utopia concreta que, se é uma denominação geral 

que pode ser aplicada ao conjunto do sistema de pensamento blochiano, é também 

uma questão prática e, nesse sentido, pode ser tomada como uma questão no todo: 

dela começamos, nela terminaremos esse fim de começo.

“Não só à noite, mas também acordado se sonha. Ambas as espécies de sonho 

têm em comum que são movidas pelos desejos e buscam satisfazê-los. No entanto, 

diferenciam-se já em que no sonho diurno o eu se mantém. [...] Assim, o sonho diurno 

também em seu conteúdo não faz uma viagem para trás, como o sonho noturno, para 

trás nas vivências reprimidas e suas configurações. Dirige-se antes para uma viagem 

desinibida para diante, de modo que em lugar de imagens do não mais consciente, 

podem ser fantasiadas as de um não-ainda na vida e no mundo”.105

O sonho acordado, pois, é o ponto, a base antropológica da utopia concreta. 

Não há só sonhos acordados fantasiosos, como o da lâmpada todo poderosa de 

Aladim ou o da Pasárgada idílica:106 envoltos em aparências e apenas remotamente 

utópicos. Há também os sonhos acordados que existem sob a forma de utopias 

sociais, geográficas, técnicas, que não estão tão longe dos contos de fadas mas que, 

105 Tübinger Einleitung in der Philosophie, p. 92.
106 Julgo que a criação do verso de Manuel Bandeira serve como bom correspondente brasileiro ao 

Schlaraffenland ou o Pays de Cocagne.
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de um modo distinto a esses, expressam a possibilidade do real presente: enquanto 

tendências inscritas na matéria e enquanto, no homem que imagina, impulsos com 

base material; mas também com um outro conteúdo, de ser o modo como atua 

sobre o homem presente o seu fim último, o fim distante para o qual tende o seu ser, 

como a seu ser verdadeiro. Esse é o sentido da utopia para Bloch: “se o humanismo 

utópico não concorda com o mundo dado presente, então deve-se dizer: pior para o 

presente”.107 A ontologia utópica tem em vista o novum na história, aquilo que ainda 

não é mas tem possibilidade real de ser, porque se abre para o ser verdadeiro inscrito 

no presente: o ser que está no seu futuro. O trabalho humano, a esperança humana 

tem na tendência e na latência do processo um correlato objetivo: o correlato da 

possibilidade objetivo-real de um ser realmente tornado verdadeiro. O utópico como 

tal pensado como aquele possível que se dirige para o verdadeiro ser do mundo e do 

homem como da natureza, e da matéria como substrato onde todo o mundo, homem 

e natureza, estão inseridos e do qual fazem parte, é o conteúdo do sonho humano, 

carregado de realidade.

Já em O espírito da utopia aparece: “que nos tornemos felizes, que exista um reino 

dos céus; que, em sua evidência, o conteúdo do sonho da alma humana tome corpo 

e encontre ante si uma esfera de realidade que lhe corresponda, isso não é somente 

pensável, isso é formalmente possível, mas pura e simplesmente necessário; e bem 

longe de todas as provas, demonstrações, admissões, premissas formais ou reais 

de existência, isso é postulado a priori pela natureza da coisa e, consequentemente, 

também pela tendência utópica intensa de uma realidade essencial precisamente 

dada”.108

Mas qual a consequência da realidade utópica, ou do utópico como 

possibilidade do ser verdadeiro? A consequência, para Bloch, é a de que a esperança, 

afeto e conhecimento informam a ação transformadora e o otimismo militante de quem 

conhece as possibilidades reais-objetivas do presente ainda não de todo real. E para 

que essa ação seja decorrente de uma utopia não abstrata, da utopia concreta, há que 

se dar também a análise do real presente e de suas possibilidades. Vejamos, pois, 

a cada momento: esperança: ação transformadora; otimismo militante; marxismo; 

compromisso de análise do real.

Esperança

O sonho racional prospectivo é o vínculo da esperança, forma desenvolvida do 

107 TE, p. 96.
108 BLOCH, O espírito da utopia. Suhrkamp, p. 343. Tradução francesa, Gallimard, p. 332.
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afeto da espera que já não é apenas afeto mas ato cognitivo, o conceito correspondente 

e oposto ao de reminiscência.

Em entrevista a José Marchand,109 Bloch define o que entende por esperança, o 

seu célebre princípio: “Esperança não como afeto, antônimo de medo, mas como um 

ato cognitivo, um ato de conhecimento; não com um antônimo mas com um conceito 

oposto: recordação do passado e esperança no futuro, no que está por vir”.

Sendo a esperança uma antecipação do futuro; sendo também um afeto, mas que 

revela a existência de possibilidades em aberto na base material do ser do mundo, da 

natureza e do homem e, de certo modo, expressa a percepção de tais possibilidades 

objetivo-reais, as tendências e latências inscritas no presente; sendo tudo isso, a 

esperança é uma espécie de conhecimento, o conhecimento do que ainda não é; 

um conhecimento aberto para o devir futuro; uma presciência com base no ainda 

não realizado mas possível, que apare ce justamente assim, sob forma de expectativa 

madura e consciente: como esperança.

Por essa realidade da esperança ancorada no que está por vir concreto, pois tem 

passagem pelo último nível do possível que é onde além das potencialidades inscritas 

na matéria como ser em possibilidade há também o impulso para o verdadeiro ser do 

mundo e do homem, projetado sobre um futuro, pode Bloch deduzir a necessidade 

moral do partido da utopia.

De um jogo com um conceito complexo, que toma a imaginação antecipadora 

incluída no sonho acordado por onde flui a esperança humana como antevisão e pré-

formação do futuro possível, Bloch dá o passo, talvez sem as mediações todas a que 

se está acostumado ou que se julgariam necessárias, para a verdadeira ideologia do 

reino,110 e a recomendação do otimismo militante em favor do advento do socialismo, 

que é a forma da utopia concreta do seu tempo.

Por trás do discurso especulativo blochiano, encantatório às vezes, mesmo 

metafísico, religioso ou místico, se apresenta uma original teoria do conhecimento em 

que “esperança” é o nome dado ao conhecimento do que ainda não é, à presciência 

que leva em conta as possibilidades reais-objetivas para o futuro da realidade presente; 

mas ainda por trás dessa gnoseologia, ou uma nova gnose, o que na verdade ocorre 

é uma filosofia da ação implícita na opção socialista.

A teoria do conhecimento futuro pela esperança blochiana se resume na 

expressão por ele mesmo usada: uma gnose revolucionária. Essa é a última palavra 

da nota acrescentada, em 1963, a O espírito da utopia. Por aí se vê a conjunção dessa 

109 Contida em Tagträume vom Aufrechten Weg, organizado por Arno Münster, p. 71 et seq.
110 BLOCH, O espírito da utopia, p. 307.
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nova gnose com uma filosofia prática, pois revolucionária: uma ética da transformação.

É preciso notar que Bloch não pergunta, como se poderia supor ante o título 

de sua obra máxima e a divulgação às vezes feita de seu pensamento: — que me 

é permitido esperar? A pergunta de Bloch me parece ser outra: ante o obscuro do 

momento vivido e ante o mundo como esfinge enigmática, antes de mais nada 

pergunta: por que esperamos? Talvez ainda: que podemos saber e que sabemos 

disso que esperamos? Porque sabemos enquanto esperamos, sabemos quando 

esperamos e sabemos por que espera mos. Também por isso, porque sabemos por 

que esperamos, estamos envolvi dos concretamente com a pergunta prática: que 

devemos fazer? Ou melhor: que faremos? Mas essa pergunta também não se dá no 

texto da filosofia da esperança, porque recebeu uma resposta antes de exercer-se. 

A opção e o engajamento da vida de Bloch homem político, pacifista e socialista, 

é a expressão da resposta prática implícita no pensamento blochiano, prenhe de 

perguntas que não formulou.

Otimismo militante

“Conjugando a coragem e o saber, o homem impede que o futuro se abata sobre 

si como uma fatalidade; conquista-o e o invade com tudo que é seu. O saber, do qual 

precisam a coragem e sobretudo a decisão, não pode permanecer o que tem sido 

sempre: simplesmente contemplativo. Porque a ciência puramente contemplativa se 

liga necessariamente ao que está concluí do e portanto é impotente face ao presente 

e cega quando se trata de futuro. Quanto mais os objetos estudados são recolhidos 

no passado e vêm do domínio do já realizado, mais a ciência estima merecer chamar-

se ciência e menos contribui para tirar da história — que se desenrola na tendência 

— uma lição para o presente e para o futuro”.111

Por oposição à ciência voltada para o passado e para o já pronto, o saber 

indispensável para a decisão não é mais contemplativo, ao contrário, prende-se ao 

processo do mundo e toma o partido ativo do bem, que aí encontra progressivamente 

passagem, do que é digno do homem no processo. Entretanto, não se trata de otimismo 

cego. O otimismo cego, por exemplo, do estilo da fé no progresso, pode tornar-se 

um novo ópio para o povo. Uma pitada de pessimismo seria preferível. Na orientação 

da determinação, o otimismo automático é um veneno apenas menos perigoso do 

que o pessimismo absoluto.  O que deve ir junto com o conhecimento da decisão, 

em lugar do falso otimismo e a serviço do verdadeiro, é o correlato compreendido 

111 BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, p. 227.
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como concretamente utópico, no qual nem tudo está perdido mas tampouco tudo 

está ganho, como poderia pretender o otimismo não utópico. Essa atitude ante a 

indeterminação, determinável pelo trabalho e pela ação concretamente mediatizada, 

é que Bloch chama de otimismo militante. E o único lugar onde o otimismo militante 

pode desenrolar-se é aquele que abre a categoria de front. A filosofia desse otimismo, 

a esperança compreendida como esperança materialista, ocupa-se, enquanto saber 

que se quer não contemplativo, da parte mais avançada da história, e isso enquanto 

estuda o passado, o ainda não realizado futuro no passado. A filosofia da esperança 

conceitualizada se encontra por definição no front do processo do mundo […], na 

fatia mais avançada e ainda pouco estudada do ser da matéria em movimento e 

aberta pela utopia”.112

Como se vê, a regra prática do otimismo militante Bloch a quer deduzir 

da ontologia: do ser do futuro, o que equivale dizer do ainda não ser, do ser em 

possibilidade, isso é, da matéria enquanto ser em possibilidade. É o que fica 

transparente em Experimentum mundi.113 Em nome da possibilidade, da boa latência 

que ainda não está dada, depreende-se uma regra: não se admitirá um otimismo 

garantido mas apenas um otimismo militante, “aquele do homem que transforma o 

mundo sobre o front do processo histórico”.

A ética da transformação

Em raros textos Ernst Bloch aborda de modo tão explícito a questão de uma 

nova ética materialista — a ética sem propriedade, ética da solidariedade, da 

transformação, da verdade — como em Experimentum mundi, no texto sobre os 

ideais em uma moral liberta da propriedade.114 Segundo nosso autor, no contexto 

da oposição clássica entre Apolo e Dionisos, a questão fundamental na ética — da 

categoria setorial da ética — toma a forma da oposição aparente entre moralidade e 

sensibilidade, pulsão e moral. Duas respostas foram historicamente oferecidas a essa 

aparente oposição: aquela de uma continuidade entre as inclinações e a moralidade, 

e aquela outra, ao mesmo tempo reacionária e mais séria, que repousava sobre a 

sua ruptura. É como posições dentro desse dualismo que Kant se define no sentido 

ascético e, ao contrário, Nietzsche toma o partido de Dionisos, pela pulsão ardente 

da embriaguez. Segundo Bloch, essas duas formas antitéticas de dualismo não são 

defensáveis nem se mantêm. Se se olha convenientemente Dionisos, vê-se que não 

112 BLOCH, PH, p. 230.
113 P. 148 et seq.
114 Experimentum mundi, p. 188 et seq. 
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está condenado a voltar-se contra Apolo: na verdade, é seu irmão, opondo-se junto 

com ele contra Zeus, contra a opressão, o poder soberano e  contra o estático, mas 

não contra a luz.115 O homem, a representação canônica ideal do homem não é nada 

do que esperava o catecismo: um anjo cavalgando uma besta domesticada. Não é 

certo que o X humano que ainda falta determinar seja a besta, nem que a imagem 

normativa adequada do cavaleiro seja a de um anjo. É por isso que a utopia de Apolo, 

alimentada no próprio Dionisos, visa a um terceiro termo que se imponha sobre o par 

aparentemente inconciliável sensibilidade-moralidade, escapando-se à angustiante 

escolha que o dualismo impõe. Mas se há clareza sobre a possibilidade ou mesmo a 

necessidade desse terceiro termo superador do dualismo, da ruptura entre sentidos 

e eticidade, não há a mesma certeza sobre aquilo em que consistiria exatamente. Só 

o podemos dizer a título de orientação, ainda não lhe dando um nome determinado. 

“Única segurança: não é somente dionisíaco nem exclusivamente apolíneo”. É um 

estado que não se julga ameaçado nem pelas paixões nem pelas virtudes, aos olhos 

do qual essa alternativa parece demasiado estreita.

Bloch se expressa, em outro lugar, sobre o dionisíaco penetrado da luz apolínea. 

Essa parece ser a síntese contida na utopia que embasa a sua ética. “O que aqui está 

implicado é a desaparição do senhor e do escravo, pois uma ética sem propriedade, 

repousando sobre a solidariedade de todos, pressupondo que o lucro individual não 

mais se justifique, que tenha mesmo se tornado sem objeto, tal ética só é possível com 

a desaparição das classes”. Quer dizer isso que, para Bloch, a realização da utopia 

é pressuposto para uma nova ética de síntese entre Apolo e Dionisos. A realização 

da utopia concreta está baseada nas possibilidades objetivo-reais que incluem a 

direção para o ser verdadeiro do homem, ainda não inteiramente conhecido mas 

sabidamente inconciliável com a dominação e a exploração, a relação de senhor e 

escravo, a propriedade, o lucro individual.

A ética da solidariedade blochiana exige a superação das relações capitalistas 

e portanto pode bem ser posta como uma ética de transformação. Es sas são 

denominações que ele realmente usa para explicitar que “a solidariedade liberta 

de classes é a base operacional dessa identidade de devir”,116 ou seja, que cada 

um produza segundo seus meios e consuma segundo suas carências. É pela 

solidariedade com os explorados, humilhados e ofendidos, que se constrói a nova 

ética. “Só a ética da transformação impele para que o homo homini lupus deixe de 

render; assim ela ganha um quadro condutor revolucionário, saindo da mera galeria 

mural da história da ética feita até agora”. Portanto, um comunismo consciente de 

si mesmo e em plena possessão de suas capacidades “deve corresponder ao que 

115 BLOCH, EM, p. 191.
116 BLOCH, EM, p. 195.



62
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

durante tanto tempo buscou-se em vão sob o nome de moral”.117

Da análise do presente ao marxismo

É no contexto das relações entre teoria e prática que se apresenta no texto 

blochiano o marxismo.

A verdade da posição marxista ou do materialismo dialético é considerada no 

plano duplo teoria e prática, e deve atingir não só as relações dos homens com a 

natureza, por um trabalho desalienado e uma técnica da aliança, mas as relações 

entre os homens, mediadas pelas que mantêm com a natureza. “Porque em uma 

transformação prática justa e verdadeira da relação do homem com a natureza 

realiza-se também uma transformação das relações entre os homens; o materialismo 

dialético não reconhece como sua uma prática que se limite à matéria social. Com isso 

nele estão superadas as oposições idealistas entre pensamento e ser, entendimento 

e sensibilidade, do apriorismo e do empirismo, do voluntarismo e fatalismo”.118

A adesão de Bloch à posição marxista quanto à relação teoria e práxis convive, 

como acentuou a tese de Renate Damus, com uma espécie de vazio de análise 

econômico-social, quando justamente essa análise das circunstâncias é reclamada 

para que a utopia, também a do marxismo, seja concreta, e supere o risco de tornar-

se apenas uma das inócuas utopias abstratas que não vão no sentido da realização 

das possibilidades objetivas e caem na pura fantasia, pois não levam em conta a 

tendência no real presente. “O marxismo não é o contrário de uma utopia, mas ao 

contrário, o novum de uma utopia concreta”.119

A qualidade utópica do marxismo é reacentuada: “o ímpeto revolucionário, o 

plus ultra que expressa seu pré-aparecer utópico, é imanente ao avanço da história. É 

verdade que tudo o que se projeta para além dos fatos corre um perigo que não deve 

ser negligenciado; mas é preciso recusar as calúnias e mal-entendidos interessados 

que dão importância à apresentação banal da utopia como um castelo no ar; é preciso 

também recusar uma concepção que, tomando-se por demasiado prática, querendo-

se assim, atribuir aos objetivos imediatos uma importância reformista tão grande que 

acaba declarando indiferentes e enganadores os fins distantes”.120

A propósito, Bloch faz a distinção entre o que chama a corrente quente e a 

117 BLOCH, EM, p. 196.
118 BLOCH, Experimentum mundi, p. 252.
119 BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, p. 726.
120 BLOCH, Experimentum mundi, versão francesa, p. 180.
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corrente fria do marxismo.121 É por onde volta a acentuar o lado da análise necessária 

dos fatos para que a utopia se mantenha concreta. Esse texto o resume: “Antecipações 

concretas frias ou quentes são assim prefiguradas, relacionadas com ambos os 

lados do possível real. Ao seu inesgotável conteúdo de expectativa a teoria-práxis 

revolucionária esclarece como entusiasmo; suas determinações a rigor inestimáveis 

exigem análise fria, estratégia cuidadosa mente exata; a última indica o vermelho frio, 

a primeira, o quente”. 

Embora afirmando a necessidade de ambas as correntes fria e quente do 

marxismo andarem juntas, declarando-as indissociáveis, Bloch se realiza como 

pensador que, além de suas concepções fundamentais, toma a direção do marxismo 

no que ele tem de utópico, de exploração no front da história, no front em que se dão 

e se superam as possibilidades reais e se criam novas possibilidades por meio de 

novas combinações realizadas. Mas em sua obra não vamos encontrar as análises 

frias das condições reais atualmente existentes por onde passam as possibilidades, 

e onde se devem tomar as possibilidades do seu ser em aberto. O marxismo de 

Bloch é completamente exemplar da corrente quente por ele apontada. Isso não 

invalida nem a sua adesão ao marxismo nem a força de seu pensamento, mas pode 

invalidar sua afirmação de fazer parte de uma utopia concreta. Bloch parece ter 

apontado para a verdadeira substância da utopia que, para ele, é verdadeira porque, 

por sua vez, dirige para a verdadeira substância do real presente, enquanto mostra 

as suas possibilidades para o futuro. Não só pelo que é, mas pelo seu ser verdadeiro 

intencionado no sonho utópico, pela capacidade antecipatória do homem. Bloch 

parece ter razão quando reconhece no marxismo tanto a força utópica, o elemento 

quente daquela teoria-práxis transformadora do real segundo as suas possibilidades, 

como a disposição para mediar a utopia na análise fria das condições socioeconômicas, 

técnicas, materiais do presente, momento iniludível da utopia concreta. A crítica de 

Damus não se engana em que Bloch não fez essa mediação e, nesse sentido, seu 

pensamento não é inteiramente marxista. Mas sua filosofia deve, sim, ser levada em 

consideração para fazer uma outra espécie de análise que o estudo marxista nem 

sempre soube incluir: a análise dos sonhos humanos. Com isso, se faz a síntese 

que não foi anunciada: em vez de, de um lado, observar e fabricar o sonho, por 

onde passa a possibilidade e, de outro, proceder à análise do presente que consta ta 

a realidade como ser em aberto e possibilidade ainda-não realizada, Bloch dedica 

sua maior energia e sua obra principal para a análise enciclopédica, a história e a 

exploração das bases teóricas para uma nova interpretação dos sonhos humanos em 

todas as suas formas, como se quisesse encontrar ali o conteúdo de maior realidade 

que ainda não se vê no pouco iluminado momento em que vivemos.

121 BLOCH, PH, p. 235.
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Sonhamos de dia e de noite, não só à noite. O sonho diurno não é uma preparação 

ou um estágio anterior ao sonho noturno. Tem caráter específico: nele mantém-se o 

eu, embora se faça a viagem livremente, e essa viagem própria ao sonho acordado 

é uma viagem pela brecha da possibilidade objetivo-real, pelo aperfeiçoamento do 

mundo.

É múltiplo o conteúdo do sonho acordado para Ernst Bloch. Não só que os 

sonhos acordados sejam de conteúdos diversos e a sua variedade coexista com sua 

substância persistente, de indicar para o melhor possível, para o mundo melhor que 

é o ser verdadeiro desse ser presente do mundo. Os mesmos sonhos acordados, 

independente de sobre o que eles versem, podem ser entendidos, explicados, 

desvendados, em vários níveis, e conforme um conteúdo múltiplo.

Sobre a base ontológica e cosmológica posta pelo pensamento de Bloch, ou 

seja, a matéria como dynàmei òn e katà tò dynatòn e uma natureza agente, o sonho 

acordado dos homens aparece como sendo o lugar em que se revelam as tendências 

e latências inscritas na própria matéria. Nesse primeiro plano, o sonho acordado 

perscruta as possibilidades objetivo-reais enquanto possibilidades objetivas de 

acordo com a estrutura das coisas.

Sobre a base antropológica do pensamento blochiano a respeito da concepção 

do homem como um ser impulsivo cujo instinto básico de autoconservação o impele 

a saciar sua fome sempre nova e outra, que se imiscui nos sonhos acordados de 

futuro, o sonho diurno perscruta as possibilidades objetivo-reais ancoradas no 

subjetivo-objetivo do homem e é o lugar onde se manifesta a força dos seus impulsos 

e carências.

O sonho humano é construção de um afeto chamado esperança que, não 

sendo só afeto, é também ato cognitivo e vai aparecer no pensamento de Bloch 

como forma de conhecimento das possibilidades para o futuro; conhecimento não 

meramente contemplativo mas ativo, pois se torna ação transformadora do presente 

que ainda não é segundo to das as possibilidades. Essa é a base gnoseológica do 

sonho humano para Bloch. O sonho acordado não lida com o já não consciente; esse 

é o caso do sonho noturno, analisado por Freud e a psicanálise. O sonho diurno, 

consciente, lida com o ainda não consciente; a partir desse momento obscuro onde 

nos encontramos, o sonho parte em busca do luminoso que nos falta e o busca no 

futuro.

Finalmente, como momento particular da urdidura da utopia concreta, o sonho 

acordado já é função de um fim longínquo, que rege a ação transformadora e o 

otimismo militante; portanto, nesse plano final, o sonho acordado do homem toma 

um caráter ético, tem o conteúdo de norma ética, é também a norma: essa está no 
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fim último que orienta o sonho.122

O princípio

“Um homem digno desse nome se preocupa com a coisa pela qual veio”.123

Ter princípios é ter onde apoiar-se. O primeiro sentido da palavra princípio é 

mesmo começo. Esse princípio não está na origem, no antes, no passado, mas no 

fim, no depois, no futuro. É um princípio voltado para a frente, a constância de uma 

orientação.

Esse princípio não é algo que se distinga das categorias, é a categoria que 

mostra por excelência a direção a seguir, “a categoria central do ser-idêntico que 

temos por tarefa cumprir”.124

Essa categoria atravessa todos os domínios particulares e representa a 

invariabilidade de uma mesma direção, fundamental e constante, por onde fica 

excluída toda pluralidade de princípios últimos.

Esse princípio, que não se deixa corromper na história, é para Bloch “o princípio 

da esperança que quer tornar-se real”. É a substância do que ainda não se realizou. 

A esperança funciona como princípio orientador da ação humana, porque tem 

fundamento no ser material do homem e do mundo.

“É a substância da coisa boa ainda não alcançada que se comunica co-

mo direção para toda realidade insuficiente ou má; é ela que anima a coragem e 

forma a unidade, que constitui a longo prazo e em última instância o Um dirigido ao 

pensamento de um unum bonum”.125

É por isso que Bloch pode dizer que, nas categorias setoriais centrais do homem 

e da natureza, um problema fundamental persiste e ainda por muito tempo formula-

se assim: “o começo do fim, o fim do começo, em incessante ir e vir entre o ponto 

zero, a utopia e o cerne profundo”.126

122 Na terceira parte deste livro voltaremos à questão do significado e da dimensão ética do sonho 
humano.

123 Experimentum mundi, p. 178.
124 BLOCH, EM, edição francesa, p. 173.
125 BLOCH, EM, p. 180 et seq.
126 Op. cit., p. 230.
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II — S AINDA NÃO É P OU POSSIBILIDADE REAL = 
MATÉRIA

Dúvidas e comentários ao problemático fundamento ontológico do sistema aberto 

blochiano

Por três vezes já, neste trabalho, como se avançasse em círculos, abordei a 

categoria da possibilidade no pensamento de Ernst Bloch.

Do mesmo modo, nas três fases do começo desta dissertação, nos referimos 

à concepção de matéria que está no centro e na base do sistema aberto construído 

pelo filósofo que consideramos. Mas se nos propusermos a desta car o cerne dessa 

filosofia e a romper um pouco mais a camada de superfície que recém roçamos 

com a primeira parte dessa apresentação geral da filosofia blochiana, teremos 

inevitavelmente de voltar a uma e a outra dessas figuras de ideias.

O próprio filósofo se repete; sua obra monumental é a história do rastro e das 

exemplificações do sistema aberto que, se tem como apoio, de um lado, concepções 

herdadas de Hegel, principalmente a dialética de sujeito e objeto ou a identificação 

de conhecimento e ser e, de outro, leva uma compreensão do mundo herdada de 

Marx, de um mundo da alienação a ser transformado pelo proletariado em busca 

do futuro comunista, sendo essa a utopia concreta do seu tempo; o sistema do 

pensamento blochiano é um tal sistema que só se pode dizer ou pretender aberto 

porque tem como âncora, como pedra fundamental, uma teoria da possibilidade; 

esta, por sua vez, estreitamente dependente ou vinculada à concepção de matéria 

como ser em possibi lidade e ser conforme a possibilidade, segundo a interpretação 

dada a Aristóteles por Avicena e seus seguidores.

Adolph Lowe127  publica uma carta ao amigo Ernst Bloch, carta essa que é várias 

vezes referida em ensaios posteriores sobre a obra de EB.128

Naquela carta, Lowe lembra uma situação em que os amigos filósofos trocavam 

ideias ao entardecer, quando o dono da casa faz um desafio a Bloch: “Sempre foi 

127 Ernst Bloch zu Ehren — Beiträge zu seinem Werk, Suhrkamp, 1965, coordenação de S. Unseld, 
Frankfurt.

128 Como, por exemplo, em Utopía y esperanza de José Gimbernat, Cátedra, Madrid, 1983.
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sinal dos grandes filósofos poderem resumir o núcleo de seu ensinamento em uma 

única frase. Qual é, pois, a sua frase fundamental?”

Bloch cachimbou por alguns momentos e então revidou:

— “Dessa armadilha não saio ileso. Se respondo, comporto-me como grande 

filósofo. Se silencio, parecerá como se tivesse talvez muitas coisas a dizer, mas não 

muito. Prefiro fazer o papel de pretensioso do que de bobo, e respondo: S ainda não 

é P”.

Essa é, pois, a formulação lógica da possibilidade ontológica, como a chama 

Gimbernat.

Essa fórmula não tem a mesma significação de uma regra matemática; como 

bem percebe Lowe,129 essa resposta é ponte para outra pergunta, que só o pensador 

vidente que falou a primeira afirmação pode responder. Essa pergunta é: como 

podemos saber o que é P, se ele, pois, não é e jamais foi? E se o sabemos, quais são, 

pois, as forças que podem conduzir S do estado de ainda não ser P ao de ser E? Pois 

seria inócuo afirmar da realidade a sua constituição em aberto, ou o seu modo de ser 

em realidade, se não se define o processo do ainda não ser para o ser.

Não nos cabe rever toda a teoria da possibilidade blochiana, já resumida antes 

mais de uma vez. Também não é objetivo deste trabalho uma apresentação cabal, 

definitiva e completa da concepção aristotélica da matéria, que se relaciona ao quarto 

nível da possibilidade para Bloch. Estou, por outro lado, ciente de que já foram muitas 

as manifestações em literatura secundária e será difícil apresentar as dúvidas de 

todos os comentaristas desse aspecto básico da filosofia de EB. Este capítulo, pois, 

continuará com a consciência de ser incompleto, a pesquisar algo sobre essas duas 

concepções fundamentais inter-relacionadas na obra de Bloch, revisando algumas 

das críticas e dúvidas que lhe são acrescentadas por alguns de seus interlocutores.

Como afirma Hans Heinz Holz,130 a pedra filosófica central do sistema de Ernst 

Bloch é sem dúvida a sua ontologia da possibilidade. Uma ontologia do ainda não 

ser que se fundamenta sobre a análise da categoria da possibilidade. Já vemos 

como a filosofia blochiana se presta a muitas formulações, mas que indicam na 

realidade uma mesma concepção básica: ontologia do ain da não ser e ontologia 

da possibilidade; sistema aberto, ser em processo, ser em possibilidade; filosofia 

da falta, da incompletude, da tendência para a frente; a utopia ancorada na matéria, 

materialismo utópico, princípio esperança, todas essas são expressões que se 

apresentam quase como sinônimos, indicando uma mesma fórmula: S ainda não é P, 

 129 Op. cit., p. 135.
130  Em seu artigo sobre A categoria da possibilidade em Bloch, in Ernst Bloch zu Ehren, p. 99, Suhrkamp, 

Frankfurt, 1965.
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desenvolvida em uma interpretação do mundo como processo e acontecer ainda não 

pronto, que nele mesmo contém como tendências e latências e como antecipação, 

portanto, condição para o futuro, o ser verdadeiro que se acha velado nesse momento 

presente obscuro, contudo já está nele como possibilidade real.

A possibilidade real é igual à matéria dinâmica?

Segundo Diersburg131, é preciso tomar com cuidado essa equação: possibilidade 

real = matéria, sobre a qual Bloch assenta a sua construção filosófica.

Para a possibilidade real, Aristóteles usa duas expressões: o ser confor me a 

possibilidade e o ser em possibilidade. Pois no contexto do pensamento aristotélico, 

matéria é o ser em possibilidade, mas não é a possibilidade real e, sim, tem a 

possibilidade real de ser algo. Para Aristóteles é impensável a identificação de uma 

modalidade com o seu substrato.

Mas aí Bloch se distancia de Aristóteles. Faz uma espécie de salto da lógica à 

ontologia e transforma a possibilidade real, uma categoria lógica, em ser na matéria, 

apenas considerando-a na forma de ainda não ser. De modalidade, a possibilidade 

passa à consistência de realidade material: possibilidade real da matéria e na matéria; 

a matéria mesma contendo a possibilidade, ontologizada.

Para perpetuar essa transformação lógico-ontológica, Bloch utiliza a senda 

aristotélica de esquerda, e uma dessas utilizações importantes trata da distinção 

entre duas espécies de possibilidade: como potência e potencialidade. Essa distinção 

também é problemática. Para encaminhá-la, acentua-se uma diferença de ser entre 

as duas espécies: potência, possibilidade ativa, é a determinação parcial interna, 

enquanto potencialidade, a possibilidade passiva, é a determinação parcial externa.132

Tanto a potencialidade passiva, também chamada de determinação objetiva, como a 

potência ativa ou determinação subjetiva, referem-se ao ser conforme a possibilidade. 

No entanto, a determinação subjetiva ou objetiva, que abre o lado utópico da 

possibilidade objetivo-real, desenvolve-se a partir do conceito aristotélico de ser em 

possibilidade.133

A concepção gigantesca de um real ser em possibilidade toma o primei ro plano 

na filosofia blochiana, enquanto o ente conforme a possibilidade se retira para segundo 

131  Zur Ontologie und Logik offener Systeme: Ernst Bloch vor dem Gesetz der Tradition, p. 51. Egenolf 
Roeder Von Diersburg, Felix Meiner, Hamburg, 1967.

132  BLOCH, PH, p. 267.
133  BLOCH, PH, p. 238.
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plano, já havendo preenchido a sua tarefa ao dar à luz ao par conceitual potência e 

potencialidade, com o qual se prepara a diferença entre as determinações parciais 

internas e determinações parciais externas. Segundo Diersburg,134 Bloch chega a tratar 

a potência como fator subjetivo de humanização e a potencialidade para a mudança 

como o fator objetivo. Isso o leva à pergunta de como pode ocorrer o caráter real de 

uma ou de outra dessas espécies de possibilidades; consequentemente, só pode ser 

real tal possibilidade para a qual tanto as determinações internas, subjetivas, como 

as externas, objetivas, já foram preenchidas.

Parece instalar-se assim uma confusão das modalidades da possibilidade e da 

realidade na categoria da possibilidade, justamente nesse quarto nível da possibilidade, 

ou seja, no plano da mais forte possibilidade, onde estão dadas as determinações 

externas e internas para algo vir a ser, no caso do possível real-objetivo.

Muitos dos seus comentaristas e intérpretes, talvez impressionados pelo 

admirável do todo enciclopédico da obra de Bloch, persuadidos pelo acerto de sua 

crítica ao idealismo como ao materialismo mecanicista e conquistados pela feição 

humanista e amiga da liberdade da práxis blochiana, ou mesmo de sua ética, de 

todas as deduções práticas de sua ontologia da utopia, tal como a recomendação 

do otimismo militante, a aposta na força real dos sonhos acordados coletivos, ou a 

proposta utópico-concreta da técnica da aliança, algumas vezes interpretam com 

certa rapidez o quarto nível do possível na obra de Bloch.

Quanto mais lentamente voltamos a esse conceito, tanto mais nos surpreende 

uma espécie de contradição interna a ele. Enquanto no nível imediatamente anterior 

do possível, o possível coisal, segundo a estrutura do objeto, era entendido o katà tò 

dynatòn aristotélico, e portanto, a realidade se insinuava parcialmente condicionada 

— no duplo sentido, enquanto determinações internas e externas135 —, no último 

nível da categoria da possibilidade para Bloch estaria contido o dynàmei òn, a matéria 

dialética dinâmica, o ser em possibilidade, o menos determinado, a abertura do 

sistema.

Contudo, a pretensão de que seja este o plano da possibilidade mais forte, mais 

próxima da realidade ou da realização, o que está mesmo indicado na designação 

de possível objetivo-real fala por si mesma, e indica que aí o possível exclui um poder 

ser indefinido,136 pois se expressam as determinações da realidade que a ligam à 

possível aparição do novo. Não há um paradoxo contido nisso tudo?

134  DIERSBURG, op. cit., p. 59.
135 José Gimbernat, op. cit. p. 69: “A possibilidade interior, como poder ativo, poder-fazer potência, 

ativa possibilidade da realidade; a possibilidade externa (…), como passivo poder ser feito de outra 
forma, como potencialidade”.

136  GIMBERNAT, op. c.it., p. 69.
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Diersburg137 pergunta como o qualificativo real pode ser dado a uma ou outra 

espécie de possibilidade: real só poderia ser tal possibilidade para a qual tanto as 

condições subjetivas, internas, como as objetivas, externas, estão preenchidas. E 

se as condições subjetivas também estão preenchidas, há ainda espaço para uma 

decisão, talvez uma decisão de último momento? Ha verá ainda uma mínima falta de 

realidade que permita a liberdade, por exemplo no trânsito de automóveis, nesse 

contexto, de evitar ou provocar uma morte? Se assim é, não há a possibilidade 

objetivo-real, pois nela, constitutiva desse grau mais perfeito da possibilidade, Bloch 

quer a antecipação, a destinação para a realidade. A possibilidade apontada para a 

realização traz em si uma determinação de futuro.138

Diersburg comenta que no plano puramente físico é transparente e unívoco 

falar-se de uma possibilidade na realidade, uma possibilidade real-objetiva; mas não 

é tão fácil esclarecê-la na relação em que entram em jogo de cisões espontâneas 

de um sujeito portador de vontade. Nessa teoria do possível, só se poderia falar em 

possibilidade real quando as condições objetivas externas bem como as subjetivas 

internas são não apenas acessíveis, mas dadas de modo que sua ação recíproca está 

implicada, compensando-se umas às outras.

Assim, estão de tal maneira postas as condições de ocorrência do possível, que é 

de perguntar se permanece apenas possível ou se o fator de antecipação, seu elemento 

de futuro, não o define como inevitável, portanto, não mais como possibilidade, 

mas como realidade. Pois é problemático conciliar a abertura buscada por Bloch 

e a qualidade por ele exigida para a espécie mais forte de possível, que é a de ser 

antecipado ou a “antecipabilidade do possível”.139 Percebe-se um segundo problema 

em torno do conceito blochiano de possível real-objetivo quando se pergunta pelo 

suporte da possibilidade objetivo-real. Bloch diz: “Sem matéria não há chão para 

(real) antecipação; sem (real) antecipação não se compreende nenhum horizonte da 

matéria”.140 A possibilidade real vista nesse horizonte da matéria é uma perspectiva 

de consequências imediatas. No velho espaço do que é até agora existente aponta o 

novo espaço do que ainda não é, o ainda não existente, o lugar da possibilidade real 

é justamente o da realidade.

Mas enquanto o acontecer pode ser considerado como uma expressão do 

sujeito livre, subtraído ao domínio da necessidade, chega-se a um impasse. Bloch 

pretende trazer a prova de que sua matéria pode ser considerada como uma síntese 

de sujeitos livremente expressos, contudo, seus intérpretes julgam que as figuras 

137 DIERSBURG, op. cit., p. 59.
138 BLOCH, PH, p. 271.
139 DIERSBURG, op. cit., p. 65.
140  BLOCH, PH, p. 273.
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e exemplos que ajudam a preparar, ou esclarecer a demonstração, não chegam a 

substituí-la. Põe-se em questão o fundamento ontológico das utopias que Bloch 

pretende definir como possibilidade real. “A possibilidade real permanece aquela que 

corresponde como correlato real-objetivo à utopia concre ta”.141 Permanece como um 

problema a identificação entre possibilidade real e matéria dialética,142 que, em modo 

diferente ao da necessidade, representa a abertura da matéria oprimida, da matéria 

mecânica.

Uma melhor fundamentação ontológica seria talvez possível se seguida a 

afirmação de que a possibilidade real-objetiva tem seu substrato na matéria,143 sendo 

a matéria identificada com a  sua modalidade.

Porém esse não é o caminho seguido pelo filósofo: “Seria muito difícil construir 

adiante sobre os pressupostos de Bloch. Se se considera com Aristóteles o ser  em 

possibilidade da matéria como aquela possibilidade de ser algo outro, em cada degrau 

do desenvolvimento, tudo o que existe está conceitualmente liga do. Se, de outro lado, 

considera-se o ser em possibilidade da matéria como Bloch, de modo absoluto, como 

um ser em estado de graça dos santos ou o ser em estado interessante da futura mãe 

[…], então caem todos os ligamentos conceituais cuidadosamente preparados por 

Aristóteles, e a matéria está perdida para a ontologia”.144

A utopia de Bloch seria realidade subjetiva, ou seja, uma possibilidade objetiva 

que não é certo se se realizará.

Apresentação e crítica do conceito de possibilidade real-objetiva indicam o 

problema teórico central de toda a obra filosófico-literária de Ernst Bloch, embora o 

problema prático das utopias sociais nela seja abordado de modo exemplar.

Ante a vasta literatura que estuda a obra de Bloch, é de se perguntar se ainda 

tem sentido escrever mais um trabalho sobre ele. Peter Zudeick faz uma revisão 

dessa literatura e afirma que, em geral, conserva certos traços que tornam unilateral 

o que é multilateral. Os arti gos e comunicações de revistas ou jornais versam sobre 

aspectos isolados da obra; a maioria vai na direção das questões teológicas e são 

poucos os confrontos com Bloch do ponto de vista da filosofia do direito, da filosofia 

moral, da filosofia da natureza. Sobre a antropologia de Bloch, há alguns trabalhos 

consideráveis; a discussão sobre a estética blochiana seria mais completa. Por 

outro lado, as apresentações gerais do pensamento de Bloch, teológicas ou não, 

ainda estariam ligadas a determinados aspectos: alguns autores criticam Bloch por 

141  BLOCH, PH, p. 235.
142  BLOCH, PH, p. 272.
143  PH, p. 31.
144  DIERSBURG, op. cit., p. 67 et seq.



72
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

ser mais utopista que marxista; outros criticam seu engajamento no marxismo; a 

literatura teológica reclama Bloch para o cristianismo. Segundo Zudeick, a maioria 

dessa literatura chega a resultados não necessariamente falsos mas unilaterais, e 

os aspectos de sistema da filosofia blochiana do aparente paradoxo, empreendido 

consequentemente, de um sistema aberto e sua fundamentação na teoria do 

conhecimento, isso raramente é tematizado.

A partir dessa avaliação das obras escritas sobre Bloch, Zudeick busca definir a 

posição do filósofo na teoria do conhecimento.145

Na base da teoria do conhecimento de Bloch está a perspectiva de Hegel de que 

pensamento e ser só podem ser compreendidos  em sua comum processualidade. 

Conhecimento, assim, é compreendido como atividade, atuação, em vez de 

contemplação pura. O filósofo recomenda dois cuidados: conhecimento se refere à 

totalidade da realidade, e essa deve ser ganha para “a perspectiva do pássaro”,146 

mas também o filósofo deve comportar-se “como um detetive”, olhando cada assunto 

minuciosamente.147

Para PZ, Bloch percebe quão difícil é recolher o material do mundo em um 

sistema filosófico quando é pressuposto que o conhecimento científico visa à 

generalização, ou seja, o esquecimento do excepcional, do especial, do detalhe; 

Bloch busca contornar essa dificuldade pela exigência de que a filosofia concilie “a 

inquisidora exatidão no detalhe com a plenitude enciclopédica do contexto global”.148

Por isso, a obra de Bloch pode ser designada como a tentativa de realizar esta ligação: 

do detalhe, do particular, do singular, com o todo, o conjunto.149

Fala-se que essa obra é uma mistura de literatura e filosofia. Cri tica-se que 

os múltiplos níveis do pensamento blochiano têm um efeito per turbador que não 

dá lugar ao pensamento discursivo. Para Zudeick, o cará ter fragmentário como a 

multiplicidade dos níveis da literatura de Ernst Bloch é coerente; se se par te de que 

o mundo não se dá em fatos prontos, segue-se a exigência de apresentar o mundo 

tal como é, ou seja, como uma expedição, como experimento, com suas tendências 

e latências.

PZ resume: no início da filosofia de Bloch está a tese de que a verdade da 

realidade ainda não apareceu e a existência ainda não alcançou a essência. Essa 

tese é fundamentada com “o obscuro do momento presente”, no qual fica escondido, 

145 ZUDEICK, Die Welt als Wirklichkeit und Möglichkeit — die Rechtfer tigungsproblematik der Utopie in 
der Philosophie Ernst Blochs. Bonn: Bouvier, 1980. 

146 BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, p. 225.
147 BLOCH, PH, p. 257.
148 BLOCH, Subjekt-Objekt, p. 502.
149 ZUDEICK, op. cit., p. 20.
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desconhecido, o que se gesta no processo do mundo. Esse algo em gestação 

poderia ser chamado de substância do real. Como esse algo agente-ativo, esse 

fator no homem e no mundo está posto como algo que age dirigido para a frente, 

Bloch condiciona a possibilidade fundamental de esclareci mento da imediatidade 

da vivência como ser para a frente. O conhecimento humano corresponde ao que 

se gesta no processo quando se autocompreende ou reconhece como algo que se 

elabora para a frente, e assim se forma cada vez mais desse algo dinâmico.

Zudeick reconhece que, com a reflexão do momento vivido obscuro e em toda 

a obra de Bloch, busca-se a fundamentação de uma ontologia do ainda não ser; mas 

se Bloch fala de ontologia, manifesta-se contra uma ontologia de um ser intemporal, 

contra o “mero ente”; e não há uma ontologia do ser verdadeiro independente das 

determinações do contexto, pois o verdadeiro ser ainda não é e nunca foi.

A ontologia proposta por Bloch é a teoria do homem e do mundo co mo um 

processo que se origina e se instaura por meio da matéria. Nesse processo existe uma 

direção, que o conhecimento deve fazer aparecer por meio da nova ontologia do ainda 

não ser. Esse elemento invariante se apresenta como princípio, e é compreendido 

como objetivo, não só subjetivo colateral do processo objetivo: o princípio esperança. 

E assim aparece em uma ontologia do ainda não ser a categoria da possibilidade: a 

categoria das categorias.

Essa ontologia da possibilidade tem um sentido em primeiro lugar tradicional; 

traz uma teoria das categorias sobre a qual são construídas uma antropologia e uma 

cosmologia. Nova metafísica, ontologia utópica e utopia concreta são sinônimos na 

obra de Bloch. Segundo PZ, interpretar o mundo do ponto de vista da falta, da carência 

como Bloch o faz, é ontogeneticamente possível e razoável, contudo, dificuldades 

parecem insuperáveis quando Bloch chama o “não” de um “isto” escondido no 

aqui e agora. Assim se volta a ver o mundo como enigma, sendo ponto de partida a 

obscuridade do momento presente, e o conhecimento é impedido.

S ainda não é p deve poder resumir de forma concisa o pensamento de Bloch, 

porém, para tanto, como já se disse mais vezes na literatura referente ao assunto, essa 

fórmula pressupõe uma representação normativa de P. Se afirmo que o que aparece, 

o fenômeno, ainda não é a essência ou a substância, devo saber e poder dizer o que 

é o essencial ou substancial ante o qual meço o fenômeno, o que aparece. Mas o 

que é essencial, o que é verdade, só pode-se determinar negativamente, embora não 

sendo necessário saber o que pode ser o humanum em todo o seu conteúdo positivo 

para reconhecer Nero como desumano.150

O bem está ontologicamente inserido no processo da matéria que se desenvolve 

150 Tübinger Einleitung, p. 114.
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historicamente, embora não se precise dizer exatamente o que é. Bloch assim o 

compreende considerando a história do homem e da natureza, seus desenvolvimentos 

e antecipações que preformam, prefiguram os conceitos de humanum e ultimum, e 

neles busca os traços, as marcas, os rastros fragmentários de um utopicum.151

O mesmo autor salienta que, em busca das determinações do ser, do 

homem, Bloch acredita poder constatar na história, na mudança histórica, certas 

determinações permanentes da natureza do homem em processo; não determinações 

extratemporais, a-históricas, mas estruturas submetidas ao processo histórico que 

devem ser interpretadas como história. Por isso, a ontologia do ainda não ser é uma 

ontologia histórica, mesmo as proposições ontológicas são feitas na medida da 

historicidade, não abstrai nunca um ser fora da história e pensa-o como algo que se 

pode produzir  mediante a história.

“O que é mesmo aporético nisso tudo é que não há nada pronto, nenhuma 

determinação de ser da espécie para-sempre, extratemporal, intemporal, 

transcendente, ultimamente pronto; e exatamente essa rígida antiontologia 

(antimetafísica) exige e justamente se fundamenta na possibilidade objetivo-real de 

ser outra, de ser diferente”. Formulado como um paradoxo: da negação de toda 

ontologia tal como foi feita até então, Bloch postula uma nova ontologia que, como 

princípio, não coloque o ser mas o ser outro, o ser diferente. Para Zudeick, essa 

aporia deve ser entendida positivamente, como dificuldade do caminho filosófico, e 

só assim se faz justiça à pretensão de Bloch.

Para examinar cuidadosamente o ainda não ser, como todo estudioso de Bloch, 

PZ se reporta mais uma vez à categoria da possibilidade. A função utópica ou a 

fantasia objetiva é o órgão da possibilidade real, e a ontologia do ainda não ser se 

refere essencialmente a essa categoria. Falta talvez observar que a diferença entre 

o terceiro e o quarto níveis do possível se baseia sobre uma diferença entre teoria 

do objeto como objeto de conhecimento e teoria do objeto em si. O possível real-

objetivo aparece como o que está se gestando na realidade existente, o dynàmei 

òn aristotélico, germe e base do novo, por vir. Imagens do desejo, ideais morais e 

símbolos estéticos representam a possibilidade real; esta, portanto, não reside em 

nenhuma ontologia pronta, acabada, do ser do até agora existente, mas supõe a 

nova ontologia do ainda não existente, que descobre o futuro ainda no passado e em 

toda natureza.152

Em sua obra mais tardia, Ernst Bloch retoma de modo surpreendente a categoria 

151  ZUDEICK, op. cit., p. 46.
152  Ver BLOCH, PH, p. 274.
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da possibilidade real-objetiva,153 que aparece como o insistente não do começo, logo, 

o hesitante, oscilante estado das condições objetivo-reais ou determinação parcial; 

depois, capacidade de realização real-subjetiva e, por fim, como “gigantesco mar 

de possibilidades em volta do existente, com o horizonte da possível solução do 

obscuro presente”.154

A possibilidade é a categoria das categorias. Mas com ela não se resolve bem a 

dificuldade para indicar o ainda não ser de modo lógico. Empiricamente, pode ser dito 

que algo que provavelmente será ainda não é, pois possibilidade é condicionamento 

ou determinação parcial. Mas, logicamente, o ainda não está sempre referido a um 

ser, e a ligação com o não parece paradoxo. Já vimos que o filósofo tenta sair dessa 

dificuldade fundando o ainda não ser em um não ter, mas essa seria a fraqueza lógica 

do núcleo da sua filosofia, que todo o respeitável esforço e a grande criatividade 

do pensador e do escritor não conseguem superar. Segundo Peter Zudeick,155 se 

se toma por assentado que o sujeito é definido através da totalidade de todos os 

seus possíveis predicados, então a categoria da possibilidade indica a falta de alguns 

predicados. Assim o primado da possibilidade em Bloch não se apoia propriamente de 

modo lógico e no plano da teoria do conhecimento, mas numa afirmação postulativa: 

o modo do real, que se apresenta como má realização do ser, como um mau vir 

a ser, e vem sobreposto de maneira valorativa ao modo do possível, que contém 

potencialmente a chance de um melhor vir a ser. Por isso, a filosofia de Bloch seria 

chamada de uma metafísica postulativa. O postulado ao qual deve manter fidelidade 

filosófica é aquela “compreensão já ganha do conhecimento do mundo, na tendência 

e na latência da possibilidade real-objetiva”.156 A razão do postula do acompanha 

todo conhecimento científico e confronta a realidade conheci da com a sua “verdade 

desafio utópico concreta”157, ou seja, a sua capacidade de afastar-se dessa realidade.

Como foi dito antes, a apresentação do conteúdo pleno da ontologia do ainda 

não ser introduz a teoria da matéria no pensamento de Bloch. O substrato do processo 

que se encontra esboçado já no primeiro horizonte chama-se matéria.

Outro comentarista famoso do pensamento de Bloch, Hellmuth Bütow,158

enfrenta justamente a categoria da possibilidade ou “o aspecto lógico da dialética 

através do nada”. Segundo esse autor, o que Bloch empreende ao tratar a categoria 

da possibilidade é a tentativa de encontrar uma prova lógica da possibilidade de sua 

153 Experimentum mundi, p. 256.
 154  BLOCH, Experimentum mundi, idem.
155 ZUDEICK, op. cit., p. 53.
156 BLOCH, Tübinger Einleitung, p. 177, cit. por ZUDEICK, op. cit., p. 54.
157 BLOCH, TE, p.171.
158 Philosophie und Gesellschaft im Denken Ernst Blochs. Osteuropa Institut Berlin, 1963, p. 133.
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utopia como utopia real; e essa tentativa o leva a ontologizar a lógica.

Nesta dissertação, voltamos várias vezes às diferenciações postas por Bloch 

entre os diversos níveis da possibilidade: o possível formal; o possível objetivo factual; 

o possível objetivo coisal conforme ao objeto; o possível real-objetivo. Se o primeiro 

possível, formal, é apenas o pensável, ele é muito amplo, sem limites, nele podemos 

encontrar puros absurdos como disparates e contradições; é diferente com a 

possibilidade objetivo factual, pois como tal podem ser consideradas afirmações que 

supõem certa base num poder-ser; neste plano já se encontra certo fundamento para 

a condição real, logo, é pressuposto para esse possível uma determinação parcial. P 

está ordena do a S no modo do poder ser; é um estado, um grau de fundamentação 

obje tivo-científica na consciência da incompletude das condições conhecidas.

Na opinião de Bütow, é a próxima classe do possível, coisal conforme ao 

objeto, que se torna a categoria fundamental na teoria blochiana da possibilidade. É 

aquela onde à abertura teórica do fato corresponde uma abertura objetiva da coisa. 

Para fazer essa distinção, como já vimos acima quando Zudeick chamava atenção, 

Bloch distinguiu entre teoria do Gegenstand e teoria do Objekt, de tradução difícil 

para nós leitores fora da língua alemã. Dá-se aí o possível coisal conforme o objeto 

compreendido como o que é parcialmente condicionado, mais ou menos determinado 

estruturalmente. O contrário dessa contingência é para Bloch o necessário, o fechado, 

aquele caso em que se conjugam bases e condições internas e externas de modo 

total, de mo do que algo não pode acontecer nem deixar de acontecer em nenhum 

caso, em qualquer situação.

O possível real-objetivo, último e mais alto nível da categoria do possível, define 

para Bloch o que “no próprio real já é uma determinação carregada de futuro”.159 Há 

pois uma espécie de determinação parcial real do objeto, que apresenta nele mesmo 

a sua possibilidade real.

A propósito da possibilidade real, volta-se a lembrar a ligação do homem com a 

matéria, esta que “é a possibilidade para todas as formas, que es tão latentes em seu 

seio e dele são destacadas através do processo”.160 A possibilidade real não reside 

em nenhuma ontologia pronta, mas naquela do que ainda não é que se exemplifica na 

matéria com o germe, o embrião. O germe não é nenhuma coisa pronta, encapsulada; 

o possível real dentro dele guarda sua abertura como desenvolvimento, movimento, 

como expansão que pode ter sucesso efetivo e também pode não tê-lo. Assim é 

o que se mantém aberto, dentro do que já se tornou realidade. É dessa abertura 

interna da matéria que Bloch não pretende cair no determinismo e sim numa crença 

159 “Eine zukunftstragende Bestimmheit”.
160  BLOCH citado por H. Bütow, op. cit., p. 138.
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na liberdade ante as indeterminações ou determinações parciais da matéria. Bloch 

tenta desenvolver todo o seu sistema sobre essa pedra fundamental. A construção 

do princípio esperança quer ter como base essa abertura da matéria em processo, já 

preparada por um esforço lógico. A intenção, o projeto, a tendência para o futuro é 

incluída no nível mais alto do possível.

Bütow acrescenta que o mistério da categoria da possibilidade blochiana não 

diminui ao dizermos que separa os objetos em uma dimensão de teoria do objeto de 

conhecimento e outra da teoria dos objetos em si mesmos. Mesmo a outra distinção 

que poderia ajudar-nos não esgota o problema: trata-se da distinção entre potência 

da matéria, polo subjetivo da matéria, pura possibilidade estrutural de uma base 

material, e essa base mesma como potencialidade da matéria, como disponibilidade 

para deixar-se mudar, polo objetivo da matéria. Segundo Bütow, essa diferenciação 

ligada à esquerda aristotélica completa a ontologização da categoria da possibilidade 

de tal mo do que potência e potencialidade podem ser concebidas como o germe 

ativo e passivo do ser estabelecido como mutante, não fechado, orientado para o 

todo.

A leitura de Bütow confirma minha impressão da primeira passagem pelo texto 

principal de Bloch: “O homem, posto como a mais alta floração da matéria em seu 

processo, só tem a possibilidade de concordar e de adaptar-se às leis da natureza que 

já estão nele como germe ou embrião, e assim nele trabalham de modo necessário”. 

Quando Bloch com tais pressupostos161 exige tomada de partido pelo futuro, procura 

a concordância dos homens com algo que já está imposto, pelo menos, sobre posto 

ao homem como uma lei ontológica: “concordância com uma possibilidade que se 

chama necessidade”, diz Bütow.

Assim, se é visto cheio de esperança, no centro da natureza e da história, pois no 

andar histórico do mundo seu trabalho se tornou decisivo, o trabalho como meio de 

humanização, e as revoluções como parteiras da sociedade futura da qual a presente 

está grávida, o homem é, ao mesmo tempo, intensamente entregue, sem poder ante 

aquele agente hipotético do “acontecer extra-humano, a força natural abstrata”, à 

qual não pode nem deve tentar fugir, e a qual o filósofo supõe levar para determinada 

realidade política que está destinada, determinada a ser futuro. Por isso HB conclui: 

aqui o saber se transforma em fé, sem que se o diga, e é da fé que vem o apelo para 

ser militante e otimista.

Eberhard Braun162 retoma certas questões polêmicas referentes a esse núcleo 

161 BÜTOW, op. cit., p. 142.
162 No artigo que consta do livro Seminar: zur Philosophie Ernst Blochs. Frankfurt: Suhrkamp, 1983; 

organizado por Burghardt Schmidt.
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fundamental do pensamento de Bloch. Salta aos olhos que o materialismo utópico de 

Bloch vai além da teoria marxista e gera polêmica a questão se a amplia ou modifica 

em sua substância. Lukács compreende a filosofia utópica de Bloch junto com a de 

Walter Benjamin e a de Theodor Adorno como vizinhos de seu primeiro trabalho pré-

marxista, a Teoria do romance, e avalia sua posição na história da filosofia como no 

qual se une uma ética de esquerda com uma com preensão da realidade cheia de 

tradição. Tal atitude Lukács julga reconhecer também na obra madura de Bloch que 

considera uma síntese de ética de esquerda com uma “teoria do conhecimento de 

direita”, dada a atemporalidade de suas colocações.

Theodor Adorno, segundo Braun, também julga Bloch um idealista apesar dele 

mesmo, e não é muito diferente a crítica feita por Habermas no artigo “Um Schelling 

marxista”.163

Sendo a teoria do obscuro momento presente que aponta subjetivamente para 

o ainda não consciente e objetivamente para o ainda não existente, a pergunta se o 

materialismo utópico apenas amplia tematicamente a teoria marxista ou se a modifica 

em sua substância não se resolve e remete a outra: se a filosofia do momento obscuro 

concorda com o humanismo real.164

Afinal, o possível mais perfeito, a quarta classe das possibilidades blochianas, é 

mais próximo da possibilidade ou da realidade? Por que essa indefinição entre os 

dois modos que apenas se encontram na não necessidade?

O conjunto da obra de Bloch parece fazer pesar a balança para o lado da 

abertura da possibilidade, da afirmação da não determinação total; mas os trechos 

especificamente referidos ao possível real-objetivo, lógicos ou ontológicos, deixam 

dúvida. Tanto sobre o rigor do fundamento do sistema aberto da utopia concreta, 

uma vez que se opera um salto surpreendente do nível lógico para o ontológico no 

correr do discurso da possibilidade; seja sobre o espaço da liberdade nessa filosofia 

como sobre a coerência entre a fundamentação lógico-ontológica do sistema e suas 

grandes construções interpretativas, fenomenológicas, sobre as realidades históricas 

e humanas, os sonhos dos homens, suas obras, a cultura, a vida política.

A meditação sobre tais dúvidas leva-nos à decisão de abandonar, deixar de 

lado, esquecer parcialmente ou pelo menos pôr entre parênteses, deixar quieto, “em 

suspenso” por enquanto, o cerne duvidoso do sistema filosófico de Ernst Bloch, 

e tomar da obra do autor sua filosofia concreta, que se dá como antropologia e 

fenomenologia dos sonhos humanos coletivos, dos produtos históricos dos desejos 

da humanidade em sua longa caminhada incompleta, em aberto, ainda por ser outra 

163 Traduzido para o português por Bárbara Freitag, in Sociologia: Habermas, Ática, 1980.
164 BRAUN, op. cit., p. 126.
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e mais. É dessa filosofia concreta que chegamos à análise da ética contida no sistema 

aberto, que de certo modo o supera e permanece como proposta válida e respeitável 

apesar das resvaladas abstratas ou idealistas de seu correspondente ontológico.

Para Bloch, a valorização do vigor dos sonhos humanos, esse lado utópico 

ainda sem lugar da realidade e da existência humana, decorre da sua concepção 

materialista “aristotélica de esquerda”, da sua concepção de matéria dinâmica e de 

sua sofisticada definição da categoria da possibilidade, como já vimos várias vezes.

No meu entender, essas duas performances, embora venham ligadas entre si 

no bojo das mesmas obras, nas águas dos mesmos rios de discurso barro co — 

ora metafísico, ora lógico, ora prescritivo, quase propagandístico, conservam certa 

autonomia que não se pode ocultar por detrás da cortina do estilo nem pela mistura 

material no texto, onde aparecem em frases e períodos dos mesmos capítulos, 

às vezes na mesma página; nem pela intenção de tudo relacionar, num trabalho 

sistemático, à escola de Hegel.

Na pista dessa intuição, nessa direção interpretativa seguirei este trabalho 

em busca do outro lado da obra blochiana, na passagem do concreto ao prático, 

que começa na análise dos sonhos humanos coletivos ou utopias, por onde chega 

à definição dos homens não como seres para a morte — esta, a antiutopia por 

excelência — mas como seres que tendem à superação da morte através de sua 

força utópica, pela sua capacidade de antecipar e indicar, acompanhar, dirigir o futuro 

para o possível ainda não realizado e conforme ao ser verdadeiro que se mostra no 

conteúdo do sonho humano.

A antropologia blochiana é uma espécie de filosofia existencialista que supera 

o individualismo da filosofia da subjetividade e leva a sério a história e a mudança 

histórica como parcialmente determinadas pelo processo da matéria dinâmica. 

Nesse sentido, talvez não seja adequada a expressão existencialismo, uma vez 

que nessa determinação parcial está intencionado um ser verdadeiro, verdadeiro 

desenvolvimento de potencialidades, que é quase uma essência do humano. Os 

homens para Bloch somos esses seres que desejamos, e desejamos porque sentimos 

falta, carência, fome; desejamos porque somos incompletos; temos em nós a falta 

do que não temos e não somos ou somos apenas como possibilidade; sentimos 

essa falta em forma de desejo que é a expressão do impulso, modo como a matéria, 

as tendências e as latências da matéria tomam corpo na existência humana. Como 

de outro modo na obra de Sartre, na de Bloch também se procura unir materialismo 

dialético e marxismo com uma filosofia da existência humana e da arte.

Impulsos feitos desejos são conteúdo dos sonhos diurnos, estes que não brincam 

com o já não consciente como os sonhos noturnos analisados por Freud, espécie 

de limpeza do sótão da casa anímica dos homens, mas jogam com o ainda não 
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consciente lançado sobre o futuro possível. Esses sonhos armam as diversas figuras 

alternativas, ou melhor, mostram a alternativa ante a qual se acha a história humana 

para o futuro. São sonhos que experimentam no nível imaginário o desenvolvimento 

revolucionário das realidades presentes e as construções possíveis a partir dela. Tais 

sonhos expressam o processo real da matéria e também podem ser tomados em outro 

sentido como coração da filosofia concreta de Bloch. Não mais como dizíamos antes 

ser “S ainda não é P” o resumo lógico ou fundamento ontológico, ou possibilidade 

real igual à matéria dialética, desse sistema aberto, mas coração vivo do sistema 

como tema privilegiado, realidade escolhida como centro e exemplo, como lugar 

em que se mostra o caráter aberto do processo do existente, e onde Bloch quer ver 

coerentemente expressas todas as suas concepções ontológicas, cosmológicas e 

antropológicas.

O centro da antropologia blochiana reside na interpretação dos sonhos bem 

como o caráter sonhador prospectivo define os homens reais nessa antropologia. 

E dessa antropologia se deduz uma ética, a ética da transformação aludida no trecho 

final da parte I desta dissertação.

Que essa ética encontra lugar na filosofia dos sonhos parece não haver dúvida. 

Esse aspecto ético do sonho humano fica como uma hipótese à espera de análise 

mais paciente que a confirme. Uma das formulações blochianas sobre os sonhos 

acordados do homem é que estes contenham a indicação do summum bonum, 

do verdadeiro ser que é ao mesmo tempo o fim, a orientação do caminho e, em 

consequência, a fonte da regra prática.

Se essa filosofia prática se mantém coerente com a teoria da possibilidade 

objetivo-real e a concepção de matéria como ser em possibilidade, haveremos de 

procurar testar. Mas não se destruirá o interesse dessa ética mesmo se não se mantiver 

inteiramente fiel a uma colocação metafísica que em si mesma contém problemas 

não bem resolvidos que nos convidam a repensá-los.

A ética blochiana se pretende fundamentada na ontologia do ainda não ser. 

Como na ontologia do ainda não ser não fica claro se há folga para o jogo da 

liberdade no plano da possibilidade objetivo-real ou se o seu caráter de antecipação 

e de determinação para o futuro já a coloca não mais como possibilidade objetiva 

mas antes como realidade e talvez mesmo como necessidade, teremos a ética da 

transformação, do otimismo militante, coragem para o novo, engajamento concreto na 

direção da técnica da aliança, da sociedade comunista, da emancipação dos grupos 

oprimidos — como decorrência de uma nova fé ou credo de novo tipo materialista, ou 

encontraremos na teoria dos sonhos conscientes um fundamento antropológico mais 

imediato da nova ética. A não ser que devamos detectar em uma ou duas afirmações 

de Marx a origem da teoria prática blochiana.
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III — A ÉTICA DA TRANSFORMAÇÃO

Ainda em torno da Tese 11 de Marx contra Feuerbach

O homem bom é o sonhador. Aquele que luta pelo seu sonho. Porque o mundo 

não esgotou suas possibilidades. Porque a matéria é dynàmei òn e tem em si latente 

o mundo de nossos melhores sonhos. Porque não é romantismo sonhar com um 

mundo melhor e sim extremo realismo, uma vez que o sonho reflete as possibilidades 

reais ainda não efetivadas mas com tendência a realizar-se em futuro mais ou menos 

próximo.

E porque a perspectiva é essa, a do futuro para o qual tendemos e do futuro 

melhor para o qual devemos tender forçando a realização das tendências e latências 

atuais, encontramos o fundamento de nossa ação para realizar as tendências imersas 

e submersas no mundo do presente — do capital, da mercadoria, da alienação; esse 

mundo humilhante para o homem, muitas vezes miserável — no novo imperativo 

categórico marxista da transformação. Na imposição da necessidade subjetiva de 

atuar para realizar essa transformação e na ciência que torna possível dirigir as 

possibilidades objetivas no sentido da transformação que importa.

Na obra de Ernst Bloch ecoa a frase famosa: Os filósofos já interpreta ram o mundo 

de diversos modos. Importa é transformá-lo.165

Esse “importa”, como um “precisa”, indica o imperativo retomado por Bloch. 

É esse o interesse prático emancipatório que perpassa a monumental construção 

metafísica blochiana. É a solução do enigma, a chave mestra para a compreensão 

dos pontos obscuros, a salvação dos erros em nível puramente lógico.

O interesse da obra de Bloch não aparece só antes nem só depois das 

especulações lógicas e ontológicas. Bloch não apenas conclui com a ética da 

transformação porque a matéria está em aberto no homem como na natureza e no 

mundo criado pelos homens, e portanto é preciso dirigi-la, defini-la, escolhê-la, dar-

lhe a forma desejada, transformá-la ou pelo menos ajudar o impulso e a tendência 

a tomar ou mudar a forma que trazem dentro de si como essa possibilidade que 

165 Tese 11 de Marx contra Feuerbach; citado por Bloch em Das Prinzip Hoffnung, p. 319. Mesmo que 
essa tese polêmica não tenha sido afirmada exatamente assim por Marx, aqui apenas consideramos 
o que Bloch escreve a respeito.
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é quase destinação para o futuro. A teoria das possibilidades e a fundamentação 

da mudança na própria raiz da matéria em contínuo dinamismo para sua realização 

se apresentam também como justificativas que, se não precedem, pelo menos se 

relacionam dialeticamente com a ética do “é preciso transformar”.

Revivendo por um momento a lembrança do fundamento ontológico do 

sistema blochiano, atrevemo-nos a dizer que aquela argumentação teórica parece 

posterior, fabricada a posteriori, parece surgir depois de um partido tomado, depois 

de escolhido um caminho e principalmente assumida uma ética, uma filosofia prática, 

uma orientação da ação, justamente na direção do novo: na ação transformadora 

que se faz pela junção teoria-práxis pela construção do socialismo.

Embora do ponto de vista de uma teoria do conhecimento marxista devamos 

concordar com Renate Damus em que a performance de Ernst Bloch não parece 

corresponder exatamente à recomendada por Marx, pois Bloch não se dá à análise 

metódica das condições materiais econômico-sociopolíticas do seu momento 

histórico presente que é a matéria em transformação; também se torna claro, para 

quem adquire alguma familiaridade com os textos blochianos, de que a teoria e a 

práxis e sua relação têm um sentido muito fiel à concepção de Marx: uma transforma 

a outra; uma desencadeia a outra e a faz nova, como nunca antes na filosofia e na 

política, enquanto ambas, teoria e práxis, como teoria-práxis estão sujeitas e buscam 

seu ponto de apoio e de par tida no imperativo ético da transformação.

Bloch166 se refere à “fortemente filantrópica” frase de Marx na Introdução à 

crítica da filosofia do direito de Hegel: “A crítica da religião termina com a lição de 

que o homem é o ser mais alto para o homem, logo, com o imperativo categórico 

de subverter todas as relações nas quais o homem é um ser rebaixado, escravizado, 

abandonado, desprezível”.

Esse imperativo é o fundamento próximo da ética em Bloch: o homem é o ser 

mais alto para o homem; o homem pode ser mais livre num mundo melhor ordenado 

para a felicidade, tal como ele imagina poder ser; pois a imaginação antecipante tem 

sua força de realidade enquanto tem sua gênese e sua raiz na realidade; sendo assim, 

ali onde o homem for rebaixado, escravizado, abandonado, desprezível, aplica-se o 

imperativo categórico da transformação: importa transformar, é preciso transformar.

Não há incoerência entre uma ética que se inicia com esse grito, essa ordem, e 

uma antropologia que põe o homem como esfomeado e sedento, carente de mais e 

de novo ser.

Não parece tampouco haver incoerência entre tal ética e tal antropologia, 

166 Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, III volume, p. 1604 et seq.
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e a ontologia que vê o ser substancial como matéria em permanente movi mento 

para realização e determinação de possibilidades. Parece bem sucedida, pois, a 

tentativa geral da obra de Bloch de encontrar na raiz da matéria a justificação de uma 

práxis revolucionária que, contudo, já é dada como dedução de um imperativo em 

consideração da realidade do homem, inclusive das possibilidades inscritas no ser 

material.

Se, na argumentação teórica, na definição da quarta categoria da possibilidade, 

parece ainda aberta a questão da liberdade e da escolha, ou seja, parece não 

solucionada e duvidosa, uma vez que só é possível-real aquilo que já traz em si uma 

determinação de futuro, portanto, o possível objetivo-real até um certo grau de sua 

desnecessidade já participa da realidade; e se Bloch não trabalhou do melhor modo 

científico, como se esperaria de um marxista convicto do poder elucidativo da práxis 

que têm a economia política ou a sociologia, melhor dito: se Bloch não entra na 

corrente fria do marxismo, para em pregar a sua terminologia, nenhum desses limites 

da obra blochiana atingem-lhe o coração, porque este coração não é “S ainda não é

P”, como uma equação lógico-ontológica, e sim como um imperativo ético: É preciso 

transformar.

A ética blochiana vive desse imperativo; a obra de Bloch vive dessa ética, para 

a ética, e assim palpita como uma filosofia que realiza e encarna a ideia de união de 

teoria-práxis de Marx, portanto, dentro da corrente quente do marxismo.

Quem ao ler Bloch não consegue perceber esse elo teórico-prático é por que o 

faz preso a preconceitos conservadores; a crítica metafísica a Bloch é uma crítica de 

direita.

Por que avaliar a obra de um filósofo dessa nova filosofia teoria-práxis 

exclusivamente por seu esforço para aproximar-se ao rigor da lógica?

Talvez não sejam imprescindíveis todos os elos sistemáticos entre um e outro 

campo de reflexão. Talvez Kant tivesse de ser invocado para defender Bloch das 

pretensões de Hegel. A pretensão ao sistema Bloch a herda através de Hegel. Mas 

na medida em que tenta realizar essa pretensão, talvez fracasse, talvez mesmo por 

ter afirmado uma teoria da possibilidade com ênfase exagerada na realidade das 

tendências, que poderia desembocar num determinismo, que pareceria excluir a 

liberdade do homem, quando em todo o conjunto da filosofia blochiana se percebe 

o acento, a exaltação, a exortação à ação, portanto a declaração do espaço próprio 

da vontade, do desejo do homem, de sua força subjetiva de imaginação como de 

interferência, e da necessidade dessa interferência subjetiva para a transformação 

objetiva.

No entanto, se Bloch procedesse à maneira kantiana e houvesse deixado a 
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Crítica da razão pura e a Crítica da razão prática em tomos ou capítulos separados 

como tarefas distintas; se sua obra fosse tomada sem a pretensão à redondez de 

sistema acabado, vamos nos encontrar uma vez de frente com a ética do otimismo 

militante, atitude básica que decorre do mesmo fundamento da ética posto como 

imperativo de transformação.

Otimismo militante, coragem para o novo, concretude do sonho, são as atitudes 

práticas básicas dessa espécie de nova moral que pulsa e respira nas páginas de O 

princípio esperança. Não se trata de uma moral no sentido burguês individualista; 

não é uma justificação conservadora e interesseira de costumes e instituições ligados 

ao aqui e agora estabelecido, legitimação do status quo. Ao contrário, aí aparece uma 

moral às avessas, enquanto justamente se fundamenta na obrigação de transformar 

sempre que o homem estiver aquém do humano, que é ser livre, grande, amado, 

digno. O que esses termos significam, cabe-nos determinar concretamente.

Transformar é preciso porque os homens se percebem como incompletos. Porque 

percebem seu mundo como insuficiente e passível de melhoria e crescimento. Porque 

pela força de suas tendências, ou seja, pela força de seus impulsos e desejos — suas 

fomes — reconhecem por sua inteligência e imaginação o que falta realizar daqui para 

o futuro, toda a tarefa de tornar efetivas as aspirações humanas e realizar os sonhos 

de realidade de modo concreto. E as sim, lutar pela transformação da realidade na 

revolução do proletariado e construção da sociedade comunista, por uma economia 

sem propriedade e uma sociedade sem classes; assim, lutar pela transformação em 

realidade da emancipação sonhada dos grupos hoje oprimidos como as mulheres, 

os jovens, as minorias étnicas e sociais; pela subversão às vezes em nível molecular, 

interpessoal, mas com repercussões também no plano macrossocial, das relações 

de poder que determinam a sua opressão, isto é, o seu rebaixamento, abandono, 

escravização e desprezibilidade; assim também se impõe a tarefa de construção da 

técnica da aliança que substituirá a técnica em falência no capitalismo; uma nova 

técnica não destrutiva que reencontre a natureza e os seus dinamismos internos 

próprios: uma técnica amiga da natureza.

Nesse caminho concreto que se abre à frente dos homens de nosso tempo, 

na percepção da direção e na antevisão dos passos para chegar ao horizonte está 

contida a orientação prática para realizar as possibilidades reais-objetivas no que 

dependem de nossa ação; pois tornar efetivas essas possibilidades objetivo-reais é a 

tarefa que nos é posta imperativamente, que se impõe por si mesma.

Sobrarão nos sonhos humanos excedentes utópicos ainda não concretizáveis 

dentro do futuro que nos é dado antecipar pela imaginação inteligente; ainda estarão 

em nossa fabricação imaginária como fantasias para se tornarem sonhos de realidade 

amanhã e talvez para se tornarem realidade em futuro mais longínquo. Assim, quanto 
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às relações do homem com o homem e a ampliação do reino da liberdade, a paz 

mundial e a destruição do Estado. Quanto ao aperfeiçoamento da qualidade de vida 

e à relação do homem com seu trabalho e os objetos que produz: a desalienação 

de todo trabalho hoje feito labor, bem como a desalienação do lazer hoje passivo, 

manipulado como nova forma de controle das massas por uma pequena elite ativa. 

E quanto à relação do homem com a natureza como da natureza no próprio interior 

do homem, os limites concretos da utopia hoje chegam ao sonho da superação da 

dor, da doença e da morte. Os homens de força utópica não se tornam onipotentes.

A utopia apresenta um caráter normativo, pois o imperativo é realizar ao máximo 

as possibilidades de transformação do mundo presente no sentido da realização dos 

sonhos maduros coletivos onde se manifestam as possibilidades objetivo-reais no 

homem e na natureza; nas realidades histórico-culturais a que o homem ainda como 

natureza vem a ligar-se e, através dele, na natureza além do homem, que também 

assume formas socioculturais.

O objetivo final da ética continua sendo a felicidade humana — o su mmum 

bonum. Os sonhos de organização da convivência que imaginam a distribuição do 

prazer, da honra e do prestígio, do trabalho criador e da beleza, contêm as soluções 

para que a felicidade coletiva se torne possível através do acesso de cada um aos 

bens que lhe são necessários à felicidade, pelo menos à vida digna de homens.

Se as afirmações de Marx, especificamente algumas das teses contra Feuerbach 

— como 22, 28 e de modo particularíssimo a Tese 11 — são assumidas por Bloch 

como fundamentais para a ética materialista, isto não é feito de modo ingênuo nem 

simples. Para evitar mal-entendidos, convém apresentarmos aqui o comentário de 

Bloch ao conteúdo de tais teses, bem como a sua crítica aos usos vulgares feitos 

da Tese 11 por alguns de seus seguidores menos reflexivos, aludidos no texto de 

maneira genérica como praticistas ou os homens da prática, como prefere o tradutor 

francês.

Ante a tese 2 diz Bloch: “Aqui não se reconhece que o pensamento seja pálido 

e sem força”.167 Nessa tese Marx coloca o pensamento acima da intuição sensível 

que é seu ponto de partida, pois seria engano pensar que o pensa mento se perde 

necessariamente na generalidade ou na abstração indesejáveis. Com essa ênfase 

posta na atividade da inteligência, não se confirma o intelectualismo e sim que a 

inteligência é apanágio da matéria no homem, e como tal deve ser respeitada a 

167  BLOCH, PH, Suhrkamp, p. 310. Na tese 2 de Marx contra Feuerbach lê-se: A questão se o 
pensamento humano chega à verdade objetiva não é questão de teoria mas uma questão prática. 
Na práxis deve o homem provar a verdade, quer dizer, a realidade, o poder, o engajamento neste 
mundo (Dieseitigkeit) de seu pensamento. A polêmica sobre a realidade ou não realidade de um 
pensamento que se isola da práxis é uma questão puramente escolástica.
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realidade do pensamento, cuja performance só pode ser avaliada se for posta à prova 

na ação. Afirma-se a teoria como teoria-práxis. O critério da verdade será que passe 

na provação: na prova da ação. Não que o pensamento se comprove útil e assim seja 

tomado como verdadeiro; mas que se demonstre verdadeiro porque real e poderoso.

“A prova completa e teoricamente imanente não é possível”.168 Não é a prova 

lógica que se exige das afirmações dessa teoria-práxis. Uma afirmação logicamente 

plausível, sem contradição interna de seus termos, pode contudo ser um absurdo, 

uma bobagem do ponto de vista prático, ou mesmo uma afirmação ideológica e 

errônea, se vai no sentido da conservação de uma ordem que impede a felicidade 

dos homens, contrariando a ética da transformação que visa àquela felicidade. Será 

uma afirmação praticamente falsa não porque seja logicamente impensável, mas 

porque seu conteúdo é um pensamento sem verdade: sem validez diante da tarefa 

eticamente imposta, que se impõe por si mesma ante o contraste da realidade do 

homem e de suas possibilidades reais.

“A verdade não é só uma relação de teoria mas uma relação de teoria -práxis”.169

Para afirmar que a verdade é uma relação teoria-práxis, sustenta-se a subordinação à 

ética, do conhecimento como da própria práxis. O que estabelece o falso e o verdadeiro 

é que seja ou não falso ou verdadeiro para a realização do imperativo ético. O neutro 

é uma abstração imprópria. Um neutro ético só é aparentemente neutro do ponto de 

vista da práxis, pois não acontece nas nuvens; tem seu vínculo com o mundo dos 

homens; “este mundo” é onde a afirmação repercute, é dita, ouvida, compreendida 

ou não, tem consequências; interfere nas relações de poder, de trabalho, e serve 

para esse ou aquele propósito deste ou daquele sujeito concreto. Isso acontece de 

modo consciente ou inconsciente, e é indiferente o grau de consciência individual na 

apuração da responsabilidade objetiva.

Mesmo no âmbito de uma ciência como a matemática, ao afirmarmos que 2 + 

2 = 4 e que 2 + 2 = 4 é uma proposição verdadeira, isso pressupõe uma convenção 

sobre o 2, o +, o = e o 4. Essa convenção certamente teve seus aspectos práticos, 

mesmo políticos. Se eu dissesse essa questão em linguagem sofisticada e exigente 

de uma filosofia da ciência como a que muitas vezes se apresenta como modelo, 

teria a consequência prática de ser lida e compreendida e pôr-me em comunicação 

com muito poucos interlocutores, muito provavelmente aqueles que se reservam esse 

lugar fechado da comunicação entre poucos e, portanto, não estão interessados na 

subversão das condições que rebaixam o homem nas minas, na fábrica, na rua ou 

à beira do fogão. Tu do o que pudéssemos formular sem aparente erro lógico seria 

168 Le principe espérance, Gallimard, p. 323.
169 PH, Suhrkamp, p. 311.
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pois inteira mente falso, porque esquecido do que importa, porque estaria longe do 

imperativo ético que se impõe antes de mais nada.

Segundo Bloch, estabelecendo a relação teoria-práxis, a tese 2 é criadora e 

inovadora, e todas as filosofias anteriores aparecem como pensamentos escolásticos. 

Os conceitos de práxis até Marx são completamente diferentes dessa sua concepção 

de teoria-práxis, do ensinamento da unidade entre teoria e prática. O que causa 

espanto é que mesmo depois de um século dessa inovação se continue fabricando 

pensamento que não se autorreconhece como devedor da práxis, assim como 

continuamos tateando muitas vezes às cegas na vida política e na pesquisa empírica, 

sem buscar apoio na teoria crítica. Já um mero bom senso ou senso comum nos 

poderia levar para mais perto da teoria-práxis. As ligações entre prática e pensamento 

são bem evidentes em toda prática de reflexão. Pareceria que lidamos com o óbvio, 

não fosse tão raro o seu aparecimento efetivo.

Tanto a práxis pressupõe uma teoria bem como desencadeia e necessita de uma 

nova teoria para continuar-se em uma nova práxis. Eis uma afirmação que pareceria 

à primeira vista desnecessária, não fosse a rareza do fenômeno da consciência 

dessa ligação. As teorias têm muitas vezes o mau hábito de se enrijecerem, de 

se enveloparem em plástico ou antissépticos e de se deixarem vacinar contra as 

influências perturbadoras da práxis; assim se preparam para morrer de inanição 

e serem enterradas com os seus cultores. Por outro lado, há práticas refratárias à 

fecundação pelo pensamento e pela ciência, o que as torna injustas porque ineficazes 

para elevar realmente o mundo dos homens diminuídos. “O pensamento justo e o 

ato justo são finalmente um”. Hegel é reconquistado em sua aspiração à identidade 

entre o movimento do espírito e o movimento do mundo real. O ato justo é o capaz 

de provocar a subversão das situações e estruturas humilhantes e alienadoras do 

homem, nesse mundo real em movimento. O pensamento justo reflete e prepara 

esse ato transformador, tornando-o justo porque eficaz.

Essa unidade, é claro, se faz dentro do primado da inteligência. “Sem o primado 

da cabeça há só os mistérios da salvação em vez da salvação dos mistérios. Na 

conclusão ética da filosofia do futuro de Feuerbach não há nem filosofia nem futuro; a 

teoria marxista a serviço da práxis pôs a ambos em andamento e a ética finalmente se 

faz carne”.170 A ética se faz carne porque está encravada no nó entre o pensamento 

e a prática transformadora, esta que se ordena para o futuro com vistas à sublevação 

do homem diminuído e humilhado.

Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diversas maneiras; importa 

é transformá-lo. Com essa frase, Marx se opôs a toda filosofia feita até o seu tempo. 

170  BLOCH, PH, Suhrkamp, p. 318.
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Diz Bloch: “aqui é reconhecido que o futuro é o mais próximo e o mais importante”.171

Mas aquela pequena frase tão radicalmente nova na filosofia estava destinada a 

uma longa viagem e esta nunca se dá sem percalços nem desvios.

Ernst Bloch lembra que as frases curtas em geral parecem mais fáceis de 

compreender do que o são, e que as frases muito famosas acabam quase lugares-

comuns e não deixam mais surgir o pensamento, ou seja, não provocam a reflexão 

necessária.

Com aquela curta frase famosa, Marx com certeza não tencionava afirmar nada 

parecido ou sequer misturado com pragmatismo. Marxismo e pragmatismo vêm de 

origens e correntes muito diversas; o pragmatismo é inimigo do marxismo e, segundo 

Bloch, lhe é espiritualmente inferior.

O pragmatismo americano tem por base a opinião de que a verdade na da mais 

é do que a utilidade das representações, e essa opinião está muito ligada à “american 

way of life” e aos homens de negócios da pátria de William James, onde essa atitude 

filosófica se expandiu “como o último agnosticismo de uma sociedade privada de 

toda vontade de verdade”.172

Haveria uma outra espécie de pragmatismo não burguês que se vale da Tese 11

e que Bloch vê afirmar-se em setores não particularmente identificados das correntes 

do marxismo de seu tempo. Causa a maior indignação do filósofo que se leia aquela 

tese como se fosse uma receita pragmática de “como fazer sucesso”, ou de “como 

fazer uma revolução ter sucesso”. Dentro desses determinados setores do marxismo 

ocorre a falsificação da Tese 11 por um desprezo da inteligência por parte dos que 

Bloch chama de praticistas. Bloch faz a crítica a esse praticismo e acusa os que 

desprezam a inteligência de ignorar e desprezar toda a riqueza da própria teoria 

marxista, inclusive a apropriação crítica da herança cultural que está contida dentro 

dela.

O praticismo é a falsificação da Tese 11 que, pelo seu método, lembra o 

pragmatismo. Embora seja operada inconscientemente e quem sabe com bons 

propósitos ou com os mais pertinentes objetivos, tal falsificação não es capa da 

estupidez e nem mesmo uma atividade a justifica, pois essa atitude contrateoria destrói 

o pensamento. “O esquematismo da ausência do pensa mento vive de uma antifilosofia 

própria e não ativa”. Segundo Bloch, é “uma blasfêmia” e um mal-entendido que uma 

antifilosofia assim desligada da atividade reflexiva se queira justificar indevidamente 

pela Tese 11 de Marx. Pois deve ser sempre de novo acentuado que, para Marx, um 

171 PH, Suhrkamp, p. 319.
172 BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, p. 320 et seq.
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pensamento não é verdadeiro porque é útil, mas é útil porque é verdadeiro.

Para bem compreender o chamado à práxis contido na tese em questão, é 

conveniente meditar devagar sobre a relação teoria-práxis. A verdadeira práxis no 

sentido marxista — diz Bloch, não pode dar nenhum passo para a frente sem buscar 

informação e orientação na teoria econômica e filosófica.

Bloch chama atenção e esclarece que na Tese 11 não é apresentada uma 

contradição entre conhecer e transformar. No original marxiano, não aparecia mesmo 

a partícula “mas”; quando esta foi usada, não teria o sentido de introduzir uma 

oposição, ao contrário, o foi para encaminhar uma continuação, um prolongamento, 

uma ampliação. Assim, a tradução mais elucidativa da Tese 11 seria: “os filósofos 

até agora têm interpretado o mundo de diversas maneiras; mas também é preciso 

transformá-lo”. Marx estaria afirmando não uma oposição entre interpretação e prática, 

mas a identidade entre filosofia e ação transformadora. Estabelece a insuficiência 

de uma interpretação desligada da práxis para ser considerada filosofia. Uma tal 

interpretação, se desligada da práxis transformadora, não alcança a substância da 

filosofia. Só adquire esse caráter de filosofia verdadeira se for completar-se na ação 

transformadora e se com ela estiver intimamente relacionada. Só interpretar o mundo 

ainda não é filosofar. Filosofar inclui a luta pela transformação do mundo.

Dessa forma, Marx estaria se declarando contra uma determinada espécie de 

filosofia contemplativa — a dos epígonos de Hegel de sua época — e não contra a 

filosofia como tal. Pois se para os filósofos se impõe uma tarefa além da interpretação, 

a transformação do mundo necessita da filosofia e a atividade filosófica tem vocação 

revolucionária.

A filosofia é em si mesma, pois, uma atividade com conteúdo e sentido práticos. 

Philosophia não é apenas theorein e sim a luz da vita activa, especialmente da práxis; 

e, assim, um novo theorein nasce da práxis para de novo pari-la mais adiante e vice-

versa.

Segundo Ernst Bloch, o que é afirmado na Tese 11 é a novidade da categoria do 

conhecimento não contemplativo, na forma dessa filosofia que adquire substância se 

integrando na prática política.

O conhecimento não contemplativo é indicado como nova bandeira: uma nova 

filosofia que seja uma com a práxis pela transformação do mundo; para que os 

homens não sejam mais rebaixados, escravizados, abandonados, desprezíveis.

A filosofia se mantém na Tese 11; não é a morte da filosofia que favorecerá a 

transformação do mundo; a transformação da filosofia em teoria-práxis ajudará o 

mundo a transformar-se. Uma nova filosofia agirá na transformação necessária. E por 

que necessária? Porque o homem está rebaixado. Importa transformar o mundo que 
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rebaixa o homem, o escraviza, abandona e humilha, tornando-o desprezível. “É preciso 

transformar” é o imperativo categórico, o princípio fundamental, pois a transformação 

é possível materialmente e deve ser tornada possível pela intervenção dos sujeitos da 

história humana. A filosofia tem seu papel nessa transformação para que se ponha a 

caminho, para que se alinhe com as forças que lutam pela transformação do mundo, 

posto que o princípio norteador de toda atividade teórico-prática será o imperativo da 

transformação das estruturas degradantes.

Os filósofos não devem só interpretar mas também transformar o mundo; isto 

significa a afirmação da exigência de uma nova maneira de filosofar e de um novo 

estilo de filósofo que vai à luta, que compreende a teoria como exercício de reflexão 

ligado na prática e não como um conhecimento “puro”.

Ou seja, a filosofia é afirmada como um saber de implicações práticas; aquela 

filosofia que esquece seu compromisso prático, mesmo que se justifique muito 

astutamente e argumente para dar razões a esse esquecimento, querendo manter-se 

como um jogo apenas lógico, torna-se fácil presa da ideologia da classe dominante 

do seu tempo, e, em todo caso, do seu tempo.

Por outro lado, a práxis assumida como algo que se faz junto com a filosofia 

ou com a teoria como saber não contemplativo só será transformadora pelo 

reconhecimento do primado teórico-prático da filosofia.

Uma nova práxis deve surgir com a transformação da filosofia. Essa nova práxis 

só será nova por sua vinculação com a teoria transformado ra. “A transformação 

autêntica na direção do reino da liberdade só se dará através do conhecimento sólido, 

com cada vez mais exato domínio da necessidade”. A unidade dialética de teoria e 

práxis desvenda o seu173 segredo quando for observada junto ao sujeito privilegiado 

da história, possível sujeito da transformação, uma vez que é “o mais agudo sintoma 

da autoalienação humana” e que, ao tempo de Marx, era o proletariado.

“A filosofia não pode tornar-se real sem a sublevação do proletariado; o 

proletariado não pode sublevar-se sem o tornar-se real da filosofia”.174

173 PH, Suhrkamp, p. 326.
174 Marx, citação de Bloch em Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, p. 327. A minha tradução de “aufheben” 

por sublevar-se requer explicação. A expressão “aufhe ben” e “aufgehoben” é encontrada em versões 
francesas e em traduções de textos de He gel para o português já interpretada, ora como aniquilar, 
suprimir, negar, anular, ora como deixar em suspenso, guardar, conservar, ora como levantar e 
elevar, e, algumas vezes, co mo sobressumir, que tentaria juntar vários desses significados. Leandro 
Konder, em O que é dialética, Brasiliense, São Paulo, 1981, p. 26, diz o seguinte: “Para expressar 
a sua concepção da superação dialética, Hegel usou a palavra “aufheben”, verbo que significa 
“suspender”. Mas esse suspender tem três sentidos diferentes. O primeiro sentido é o de negar, 
anular, cancelar (como ocorre, por exemplo, quando a gente “suspende” um passeio por causa 
do mau tempo, ou quando um estudante é suspenso das aulas e não pode comparecer à escola 
durante algum tempo). O segundo sentido é o de erguer alguma coisa e mantê-la erguida para 
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Talvez nos dias de hoje tenhamos de inovar tal afirmação usando o mesmo 

raciocínio para outros sujeitos e objetos, ou sujeito-objetos. A filosofia não pode 

tornar-se real sem a sublevação dos negros; os negros não podem sublevar-se sem 

o tornar-se real da filosofia. Ou seja: não é possibilitada a sublevação dos oprimidos 

sem que a filosofia se torne real, efetiva; sem que ela se transforme para assumir 

como suas as questões práticas reais da libertação dos grupos oprimidos, este sujeito 

privilegiado da história, porque nele se dá de modo mais agudo a autoalienação 

humana, justamente ali onde o homem foi rebaixado, escravizado, abandonado, 

tornado desprezível; na ponta, pois, do movimento da transformação do mundo.

Segundo Bloch, o ponto arquimédico desta nova filosofia que se muda em 

teoria-práxis, a filosofia da revolução, o que permite o nascimento da filosofia “que 

vai para as barricadas” não é só a sua tarefa antiburguesa, o seu compromisso com 

o proletariado e a nova missão da classe oprimida que se subleva. Como também 

não é a herança ao mesmo tempo crítica e criativa da economia política inglesa, 

do socialismo utópico francês e da filosofia do idealismo alemão, embora todas 

essas heranças tenham sido muito importantes para a elaboração do marxismo, 

principalmente a dialética de He gel e o materialismo de Feuerbach. O ponto 

arquimédico que leva definitivamente para a teoria-práxis, o que é inteiramente novo 

e nem sequer completamente refletido e consciente no próprio Marx, é a orientação 

deste pensa mento para o futuro: a dimensão, a categoria do futuro como horizonte 

que rege a ação presente.

No Manifesto comunista Ernst Bloch descobre a frase: “Na sociedade burguesa 

o passado domina o presente; na comunista, o presente governa o passado”. E 

acrescenta: “a filosofia da revolução, isto é, da transformalidade no sentido do bem, 

protegê-la (como a gente vê, por exemplo, num poema de Manuel Bandeira, quando o poeta fala 
do quarto onde morou há muitos anos e diz que foi preservado porque ficou “intacto”, “suspenso 
no ar”). E o terceiro sentido é o de elevar a qualidade, promover a passagem de alguma coisa 
para um plano superior, “sus pender” o nível. Hegel emprega a palavra com os três sentidos 
diferentes ao mesmo tempo. Para ele, a superação dialética é simultaneamente a negação de uma 
determinada realidade, a conservação de algo de essencial que existe nessa realidade negada e a 
elevação dela a um nível superior”. Desconfio que deve haver opiniões diferentes desta expressa 
por Konder: de que “aufheben” é empregado por Hegel com as três significações simultâneas, 
ao mesmo tempo como negar, conservar e elevar, como um movimento dialético. Mas ainda que 
se deva a cada momento decidir se “aufheben” — ou seja, suspender — ali significa, segundo 
a intenção do autor, antes suprimir, guardar ou erguer, de todo mo do, suspender traduziria bem 
“aufheben”. Por que uso aqui, em vez de suspender, sublevar e sublevação? Em primeiro lugar, 
quero lembrar que se trata agora de traduzir Marx e não Hegel. O suspenso e suspender como 
suspensão seriam palavras insuficientemente decididas e demasiado enigmáticas em português 
para corresponder à tradição de linguagem contundente e claramente indicativa que é a do texto 
marxiano. “Sobressumir” leva ao extremo aquele caráter de enigma e indecisão, a ponto de poder 
tornar-se uma cortina ideológica. Por outro lado, embora sem o apoio de usos consagrados na 
tradução de He gel, o tradutor francês de Bloch seguidamente utiliza “renverser” e “soulever” no 
mesmo contexto.
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só aparece finalmente no horizonte do futuro e dentro dele como ciência do novo e 

força para a sua direção”.175

O saber ficara até então ligado ao passado, pois só o passado é passível de 

contemplação. O novo ficava de tal forma fora do conceito de todo saber que, segundo 

Bloch, “o próprio presente, no qual o tornar-se do novo tem seu front, permanecia 

como um estorvo, um embaraço, ou mesmo uma vergonha e um obstáculo”.176

Marx acusava Feuerbach de, como todos os teóricos até então, buscar apenas 

suscitar uma consciência certa sobre os fatos reais, quando do que se trata é de 

revolucionar o real. Só com o marxismo, segundo Bloch, no conhecimento da 

realidade se inclui o conhecimento das possibilidades inseridas na realidade e o 

conhecimento se completa na ação.

“A relação saber-passado não sabe que fazer (no e) do presente e só vê no 

futuro vento, espuma, ausência de forma. A relação saber-tendência aí encontra a 

razão de ser de seu conhecimento: a mediatizada reconstrução do mundo”.177 É 

assim que o marxismo como ciência da tendência, ciência dialético-histórica das 

tendências da realidade, é a ciência mediatizada do futuro, da realidade acrescida 

das possibilidades reais-objetivas que estão dentro dela; e é tu do isso com vistas à 

ação.

A ação é o regulador do conhecimento. Pela ação é que pode orientar-se a 

ciência. A ação é a pauta, o referencial da ciência. A ação é a finalidade, o limite 

dialético e o sentido do conhecimento da tendência. A prática se une e se conjuga 

ao conhecimento. A ciência toma sua razão de ser e sua força na ação que tem sua 

cientificidade garantida na união com a análise das tendências. A ciência se põe 

como fundamento da práxis na mesma medida em que a ação se torna a regra da 

ciência.

De um lado, há o imperativo categórico: importa transformar sempre que o 

homem estiver escravizado. De outro lado, está dada a base material como contínuo 

movimento não totalmente determinado, que mostra a viabilidade objetivo-real da 

transformação para suspender a escravização do homem. Por fim, o conhecimento 

rigoroso dessa possibilidade inscrita no presente comandará a ação humana 

enquanto para ela for orientado, tendo o futuro como horizonte: a utopia.

G.M. Van Asperen178 analisa o aspecto ético da filosofia de Bloch afirmando que 

175  Le principe espérance, Gallimard, p. 340.
176  PH, Suhrkamp, p. 329 et seq.
177  BLOCH, PH, p. 331.
178  Hope and history — a critical inquiry into the philosophy of Ernst Bloch, tese defendida em Utrecht, 

1973; segunda parte do terceiro capítulo.
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a função utópica apresenta da por Bloch como qualidade humana essencial só se 

expressa adequada mente quando transcende as limitações do mero sonhar e se 

torna “fantasia em ação”. Isso acontece quando a utopia colabora com o processo 

objetivo em trabalho no mundo. A conexão da esperança com a tendência do 

processo objetivo é indispensável, se for para a função utópica tornar-se efetivamente 

transformadora. A criação do novum depende inteiramente de que ambas operem 

juntas, em que tendência subjetiva e tendência objetiva da utopia co laborem. Segundo 

a autora, o uso desse termo “tendência utópica subjetiva” em Bloch é ambíguo. O uso 

preferencial do termo abstrato, especialmente nas partes mais sistemáticas, onde é 

provavelmente causado pelo termo complementar igualmente abstrato “tendência 

utópica objetiva”, hipostasia a tendência subjetiva e reduz o papel do sujeito atual ao 

de mero agente da tendência subjetiva.

Com essa advertência introdutória, Van Asperen comenta a ética blochiana em 

torno das expressões “tendências para o alto”, “vontade” e “otimismo militante”. O 

termo “tendência para o alto”179 denota a ativa decisão do homem de tornar-se humano, 

parecido com o seu verdadeiro ser ainda não alcançado. Isso não só inclui a busca 

consequente da realização da imagem utópica, mas implica simultaneamente uma 

denúncia inevitável do presente, enquanto este nega e age contra a emergência da 

utopia. A combinação de visão e ação é essencial para dar consistência ao propósito 

e corrigir a direção. Segundo a tese, Bloch elabora e dá substância ao princípio de 

combinar visão e ação mediante suas volumosas análises de três áreas nas quais 

essa conexão foi provada de modo extensivo e variado: as religiões, o pensamento 

ético e filosófico, e o protótipo literário de distinto caráter ético. Esses são os modelos 

que, segundo o pensa mento de Bloch, dão grande proeminência à tensão entre o 

pensamento imperfeito e a possibilidade de um futuro melhor a ser criado.

Para GMVA, o modelo ao qual Bloch se sente particularmente atraído é o da tradição 

judaico-cristã. O filósofo apresenta afinidade considerável com a tradição religiosa 

clandestina da esperança e da rebelião e discerne a insurreição contra a igreja dos senhores 

em muitas grandes tradições.180 Sofrimento, indignação e rebelião compreendem 

os componentes principais da vontade de ser da utopia, que no presente Bloch vê 

encarnada exemplarmente pelo marxismo. Por isso é esclarecedor ver como evolui 

a compreensão blochiana inicial do marxismo, por exemplo, a que aparece em 

O espírito da utopia, que o considera em sua afinidade ética com os movimentos 

heréticos revolucionários cuja aspiração é lutar contra toda autoridade. A corrente 

quente do marxismo é o único herdeiro contemporâneo para as motivações éticas 

que aspiram a uma maior humanização. Marxismo é a luta contra a desumanização 

179 Em inglês, op. cit.: “upright carriage”.
180 Tese citada, p. 68 et seq.
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que atingiu seu ápice no capitalismo. O marxismo real é a promoção do humanismo. 

O caráter único do marxismo se deve à combinação da sua corrente vermelho quente 

com o vermelho frio, uma combinação que o distingue qualitativamente de todos os 

movimentos humanitários e revolucionários anteriores. O vermelho frio transforma o 

marxismo em algo mais do que “humanidade em ação”. O marxismo se torna, pela 

análise fria, um “humanismo com direção”,181 cuja tática é o otimismo militante e cuja 

aspiração é a utopia concreta.

Bloch, hegeliano e marxista, acentua a historicidade da ética. Mas se o “indivíduo 

hegeliano encontra seus critérios nas normas de uma sociedade livre e racional”, que 

é a nova ordem utópica, e o “indivíduo kantiano encontra a prova de suas máximas 

na prova objetiva do imperativo categórico”,182 Bloch também parece entregar-se a 

algo herdado de Kant, como um imperativo categórico posto aí não como noção de 

dever e de justo dentro da consciência do sujeito, mas pela consciência que este 

desenvolve sobre sua própria natureza e as possibilidades reais.

Uma vez que nos remetemos a Marx ao distinguir por aproximação a ética de 

Ernst Bloch, convém dizer pelo menos duas palavras quanto à doutrina e à atitude 

de Marx ante a moral, aos juízos morais, às normas éticas. E, para entendermos as 

atitudes de Marx, talvez precisemos antecedê-las por algumas lembranças de sua 

teoria da alienação e da ideologia.

MacIntyre afirma que Marx, assim como Hegel, concebe a liberdade, como a 

justiça e a virtude, em termos de superação das limitações e constrições de uma 

ordem social mediante a criação de uma outra ordem social menos limitada, mas não 

a concebe como um esquema conceitual dado. O que constitui uma ordem social 

e suas possibilidades e limitações é a forma dominante de trabalho pelo qual se 

produz seu sustento material. A crítica dos conceitos e a luta pela transformação 

social andam juntas. Os esquemas conceituais com que os homens captam sua 

própria sociedade em parte revelam a natureza dessa atividade de classe e em 

parte ocultam seu verdadeiro caráter. Por isso, os esquemas conceituais só se 

podem compreender quando interpretados no contexto da sociedade onde existem, 

e os esquemas conceituais individualistas se entendem quando interpretados no 

contexto da sociedade burguesa, cuja essência é a inovação técnica no interesse 

da acumulação de capital. As liberdades de que goza o indivíduo nessa sociedade 

são ilusórias, pois as formas econômicas e sociais aprisionam o “indivíduo livre” num 

conjunto de relações que anulam sua liberdade civil e legal e impedem a visão de 

sua situação; por força dessas formas sociais e econômicas criam-se ilusões que 

181 BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, p. 1606.
182  Alasdair MacIntyre. Historia de la ética. Buenos Aires: Paidos, 1980; original: A short history of 

ethics. Nova Iorque:  Macmillan, p. 204 et seq.
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constituem a sua alienação, ou a perda da apreensão de sua própria natureza. Na 

sociedade burguesa, a alienação se manifesta nas instituições da propriedade priva da, 

que por sua vez agrava as alienações. Os filósofos morais individualistas participam 

desses fenômenos, portanto manifestam o que a sociedade burguesa representa de 

progresso histórico bem como sua forma específica de alienação. Com base nessas 

posições, Marx julgou que, nos assuntos relacionados com o conflito entre as classes 

sociais, a invocação dos juízos morais carecia de sentido, era enganosa, pois a 

filantropia não pode alterar a estrutura de classes.

A atitude de Marx ante a moralidade expressa-se em que o vocabulário moral 

pressupõe uma ordem social.

O apelo aos princípios morais contra um estado de coisas existentes é sempre um 

chamado dentro dos limites dessa forma social; para formular um apelo contra essa 

forma social deve-se encontrar um vocabulário que não pressupõe sua existência; tal 

vocabulário se encontra sob a forma de expressão dos desejos e necessidades que 

não podem satisfazer-se na sociedade existente e exigem uma nova ordem social. 

Parece-me que Bloch não disse outra coisa. É nos sonhos utópicos de conteúdo 

possível-real que aparecerão tais desejos e necessidades da classe operária e de 

todos os grupos oprimidos do presente.

Segundo MacIntyre, embora fazendo esse apelo aos desejos e necessidades da 

classe operária contra a ordem social da sociedade burguesa, Marx omitiu perguntas 

decisivas para sua própria doutrina, como sobre o papel da moralidade dentro 

do movimento da classe operária e sobre a moralidade na sociedade socialista e 

comunista.

Muito do esforço de Bloch para compreender as utopias sociais e em especial 

o marxismo como manifestação do desejo dos homens de melhor qualidade de 

vida, enraizado na fome do seu corpo e na sede de justiça e felicidade, que inclui 

a felicidade dos outros, e que para serem atendidos exige-se a superação do 

capitalismo e a construção da sociedade socialista, muito desse esforço de nosso 

autor talvez deva ser considerado como complementação à doutrina prática de Marx, 

como preenchimento daquelas lacunas apontadas por MacIntyre. Não que Bloch 

desenvolva uma doutrina moral à maneira dos medievais ou dos moralistas de todos 

os tempos. Mas porque ele quer descobrir a pista por onde encaminhar uma nova 

eticidade histórica: no novo que aparece nos sonhos acordados coletivos e revelam 

as possibilidades abertas da realidade presente. E porque cita, usando-o como funda-

mento, o imperativo marxista: é preciso transformar a partir da filosofia, sempre que 

o mundo estiver aquém da felicidade dos homens; essa felicidade sonhada, que se 

mostra possível pelos nossos sonhos.
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Em Direito natural e dignidade humana, ao detalhar a distância marxista do 

direito positivo, assim como do direito natural,183 Bloch analisa a separação entre 

direito e moral, no bojo da qual aparece a sua ligação, a moral em lugar do direito 

natural, e suas proporções justas.

A relação entre direito e moral nos novos tempos tem sido negada, mas para 

Bloch talvez seja melhor dizer que novas pontes devem ser construídas entre eles. 

Bloch persegue um novo direito natural crítico, ou direito natural radical.184

“A cada um segundo suas capacidades e a cada um segundo suas necessidades” 

seria a regra do direito natural subjetivo ao qual se opõe o direito natural objetivo 

da solidariedade. Isso só é possível na instalação bem sucedida de uma sociedade 

onde se suprimem antagonismos e onde não seja mais construída a ordem de cima 

para baixo. A máxima concretização da norma ética da solidariedade, este terceiro 

dialético entre indivíduo e sociedade, é o que leva a uma ordem justa. “Socialismo, ou 

comunismo, seria isso que há tanto tempo se procura em vão sob o nome de moral”.

A ética da transformação toma efetividade numa ordem ética socialista: uma 

nova ordem moral, equilibrada sobre a solidariedade. Essa “ética sem classe” dentro 

de uma sociedade sem classes não é uma tautologia, mas uma ética liberta de conflitos 

antagônicos.

Com a sociedade sem classes socialista seria atingido finalmente um lugar ético 

liberto de ideologia.

Bloch alerta que é mister evitar uma redução do moral ao “absoluto político”.

Essas simplificações ocorreriam em alguns analistas e ideólogos marxistas.

Se o direito natural coloca a liberdade humana como a solidariedade que se 

torna possível, a autêntica moral se dirige para “o feliz estado sem classe sob a 

iluminação de todo tipo de alienação ou perdição humana, que não se origine só ou 

não mais se origine da sociedade de classes”.

A ética da transformação blochiana encerra subliminarmente uma posição que 

tenta associar o costumeiramente dissociado: o ideal de realização hedonista e o 

ideal estoico.

Os hedonistas, como os cínicos, são apresentados por Bloch como “os primeiros 

lutadores contra o sistema”. Em vez da vida de cães preconizada pelos cínicos sem 

propriedade, sem casamento, sem vergonha, sem preocupação, os hedonistas 

consideram o prazer como o maior bem, e o valor de cada sistema é medido com 

183 BLOCH, Naturrecht und menschliche würde. Frankfurt: Suhrkamp, p. 206 et seq.
184 BLOCH, NRMW, p. 260 et seq.
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relação à realização daquele bem.

O direito natural hedonista da felicidade serve como medida incômoda aos 

exploradores, bem menos cômoda do que a ausência de carências preconizada 

pelos cínicos. O direito de todos ao prazer é mais difícil de satisfazer que o direito a 

morar num barril.185 Pregar o prazer geral é muito impróprio enquanto houver pobres 

e ricos. A vida feliz é a vida sábia; esse ideal, no entanto, se opõe fortemente a toda 

ordem até agora existente.

Também os estoicos sinalizam a ordem utópica possível quando pregam a vida 

de acordo com a natureza e tomam o modelo da vida primitiva. Apesar de suas 

contradições e despolitização, não é inócua a afirmação estoica do mesmo direito 

para todos e da unidade do gênero humano.186

Se os estoicos tiveram influência sobre o direito romano e, em consequência, 

sobre todo o direito ocidental até a era burguesa, os epicuristas e hedonistas nunca 

inspiraram a lei, e será tarefa da sociedade utópica, do futuro, criar uma eticidade e 

um direito que levem em conta a aspiração básica e universal à felicidade, entendida 

como o direito de to dos ao prazer em todos os sentidos.

A ordem justa, a eticidade efetiva, a sociedade socialista ou comunista, ou como 

se a quiser chamar, serão a consequência da ética da transformação que se apoia 

sobre o velho ideal hedonista.

É preciso transformar porque a ordem capitalista convive com a miséria e a 

infelicidade de massas de homens dominados, diminuídos, sem liberdade, sem 

domínio sobre o seu trabalho, condenados a uma situação aviltante, aquém das suas 

possibilidades de expansão pessoal e muito aquém do seu desejo de uma ordem 

solidária.

185 Alusão a Diógenes. BLOCH, NRMW, p. 22 e 55.
186 Na qual Bloch vê expressão do internacionalismo helenístico.
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IV — DA REALIDADE DO SONHO AO SONHO DE 
REALIDADE

A contribuição de Bloch a uma interpretação dos sonhos conscientes

Os homens sonham. Essa é a constatação banal que está no começo da 

filosofia blochiana sobre o homem. O que não é banal: enquanto sonham, os homens 

manifestam suas carências, inscritas em seu corpo como ausência de algo que é 

possível e materialmente quase necessário. Assim como a fome indica o alimento que 

não está ainda, que falta ao homem, ao seu corpo, e que por ter sua falta percebida 

como falta está a indicar-se como alimento e possibilidade do corpo do homem; 

assim como o desejo sexual indica o parceiro, objeto-sujeito amoroso que não se 

encontra em união atual com o amante, e assim indica a possibilidade da união 

amo rosa pela percepção da falta do outro; assim o sonho, a fabricação criativa das 

imagens na mente humana indica esses outros algos que faltam ainda no presente 

dos homens e cuja satisfação é para ser levada a sério como a satisfação da fome e 

do desejo amoroso.

É claro que há uma graduação da realidade dos sonhos humanos. Há uma 

variedade dos sonhos que apontam para maior ou menor realidade, para maior ou 

menor ligação com a sua possibilidade real, para uma maior ou menor necessidade de 

sua satisfação ou realização.

Os homens sonham de dia e de noite. À noite, o desejo dos homens aparece em 

seus sonhos camuflado, envolvido em símbolos, trazendo seu passado, carregado 

de heranças das experiências feitas, o prazer distorcido às vezes em pesadelo. É 

o já não consciente que procura sua expressão, sua linguagem, como descobre a 

psicanálise. De dia, o desejo dos homens se mistura com a inteligência, ao criar 

os sonhos acordados que são antes elaborações hipotéticas e intencionais de um 

futuro possível, quase necessário por isto quase real, e desvenda-se ali o ainda não 

consciente da realidade do mundo, da natureza e do homem.

Não só pelo sono e a vigília se graduam os sonhos em sua realidade. Entre 

os sonhos diurnos mesmos há graduações evidentes, por exemplo, entre o simples 

encantamento da criança ante a vitrine de Natal iluminada e os detalhados castelos no 

ar do poeta em sua rede dependurada entre as árvores. Há sonhos acordados mais 
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explícitos do que outros. Assim como os há também mais maduros do que outros. 

Entre os sonhos imaturos, vemos os sonhos individualistas, os sonhos burgueses dos 

adultos dessa sociedade sob a influência e o domínio da ideologia do capitalismo.

O homem que sonha com a posse de um automóvel (talvez hidramático). A 

mulher que sonha com a posse de uma cozinha (talvez eletrônica, toda automática). 

O casal que sonha com a casa perfeita, como se fosse mágica e realizadora de 

todas as felicidades. Esses são sonhos de certa realidade, sua realização será talvez 

possível dependendo da situação de classe de quem sonha, mas sua realização não 

incrementa o novo no mundo existente e tais sonhos não possuem força utópica. 

Esta força é o que possuem os sonhos que exploram o ainda não existente. A cozinha 

inteiramente eletrônica e o automóvel hidramático talvez o possuíssem se sonhados 

no início do século XIX. É a imaginação antecipadora e não a ideologia dominante o 

que aparece nos sonhos de força utópica.

Os sonhos de caráter utópico mais maduros são os que se referem à evolução 

coletiva: técnico-econômica e sociopolítica. É o âmbito dos sonhos que antecipam o 

futuro coletivo possível porque ruminam e elaboram as possibilidades atuais incluídas 

nas relações econômico-sociais e políticas do presente: os sonhos de ordens sociais 

ideais ou alternativas.

Mas também os sonhos utópicos se distinguem entre si na sua realidade. 

O sonho do futuro coletivo ideal pode não estar sendo bem relacionado com as 

condições e possibilidades concretas subjetivo-objetivas do presente. Nesse caso, 

trata-se de sonho abstrato, utopias abstratas, que não apontam senão tal vez muito 

mediatamente para possibilidades de transformação deste mundo. Mas há aqueles 

que têm conteúdo concreto, que são portadores da possibilidade real atual: o ainda 

não existente mas realmente possível. O sonho utópico de conteúdo coletivo concreto 

do seu tempo é para Bloch o marxismo e a revolução socialista: o sonho proletário de 

transformação radical da sociedade burguesa e da economia e da técnica capitalistas.

Para compreendermos melhor as categorias blochianas que possibilitam essa 

interpretação dos sonhos, voltemos mais lentamente sobre cada uma das distinções 

aludidas na página anterior. Bloch apresenta a distinção fundamental entre sonhos 

acordados e sonhos noturnos.187

A distinção entre sonho acordado e sonho noturno aparece no contexto de 

uma análise das pulsões fundamentais do homem interpretado como ser de 

pulsões; análise que afirma a limitação histórica das pulsões humanas; e é por essa 

historicidade da realização das pulsões que Bloch chega ao sonho considerado 

187  Capítulo 14 da II Parte de O princípio esperança: a consciência antecipante; p. 86 do original até 
p. 128.
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como ponte, elemento de ligação entre presente, passado e futuro; como realização 

dissimulada de desejos antigos, no sonho noturno, e como fabulação e antecipação 

nos sonhos acordados.

Já aí aparece a distinção fundamental entre os sonhos acordados e os noturnos. 

Estes têm a ver com a ligação do presente ao passado, enquanto no presente 

dissimulam desejos antigos e de certo modo os satisfazem simbolicamente. Aqueles 

têm a ver com a ligação do presente ao futuro, e fabulam antecipando a realização de 

desejos que se dão como exploratórios das possibilidades atuais.

Embora em muitos pontos da obra Bloch se manifeste extremamente crítico 

a Freud, há algo nessa sua interpretação que presta homenagem à interpretação 

freudiana: “desde Freud sabe-se (e essa descoberta evocará sempre o seu nome) 

que o sonho não é somente o guardião do sono ou o mundo da alucinação mas é 

também realização de desejos, tanto por seu motor como também por seu conteúdo”.

Mas bem poucos sonhos noturnos são realizações francas de desejos; essas 

realizações são quase todas deformadas e mascaradas, manifestando-se sob a forma 

de símbolos. O símbolo, através do qual se mascara o desejo, permanece obscuro 

ao próprio sonhador; são raros os sonhos noturnos nos quais o conteúdo presente é 

idêntico ao conteúdo latente, em que o conteúdo manifesto coincide com o conteúdo 

real. Essa necessidade de mascarar-se o desejo, o conteúdo real do sonho, advém 

da ação da censura moralizado ra, para que o eu noturno suporte o conteúdo infantil 

do sonho que, se inteiramente manifesto, levaria à demasiada angústia, por ver-se 

quem sonha cara a cara ante as ousadias imorais do desejo infantil.

É evidente que nem sempre a angústia se pode evitar. Há os sonhos noturnos 

de angústia onde não parece realizar-se sequer simbolicamente nenhum desejo 

original ou antigo. Mesmo para Freud foi difícil integrar esse mundo de pesadelo 

alucinado em sua teoria da realização simbólica dos desejos. O pesa delo seria 

uma transformação do sonho não mascarado, não censurado; uma transformação 

provocada pela própria angústia do eu onírico em face dos seus desejos manifestos 

no começo do sonho. Seria uma mutação brusca da libido em seu contrário dialético, 

na expressão de Bloch.

O sonho acordado não é um prelúdio do sonho noturno. Se no sonho diurno 

acontece ao homem abandonar-se frequentemente ao entusiasmo e ao delírio, 

acontece-lhe também de pensar e fazer projetos.

As ideias produzidas durante o sonho acordado não pedem para ser 

interpretadas, mas para serem postas em prática. Enquanto os sonhos noturnos se 

alimentam principalmente de imagens pulsionais que voltam do mundo passado, 

imagens arcaicas, o sonho acordado, espécie de profecia, antecipação, é uma 
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intrusão da imaginação no futuro, por isso nem se situa no mesmo nível dos sonhos 

noturnos nem se subordina a eles.

“O castelo na Espanha não é a antecâmara dos dédalos do labirinto noturno; 

seria antes necessário considerá-lo como o subterrâneo do castelo construído em 

pleno dia”. Em ambos se equivale a felicidade ilusória. Em ambos a busca do prazer 

se acha emancipada do juízo da realidade. Mas alguns sonhos acordados se tornam 

realidade porque levam a tornar a realidade conforme ao sonho; enquanto os sonhos 

noturnos não convidam à ação mas ao repouso.

Por isso Bloch defende que se requer uma abordagem específica do sonho 

acordado, que é de um domínio diferente do sonho noturno. Se é múltiplo e variado 

desde o simples sonho pueril, rudimentar, confortável, de evasão, até o sonho 

responsável, lúcido, ativo e engajado na realidade, de todo modo se distingue do 

sonho noturno do sono, porque este é indolente e apático e a fantasia diurna tem 

enervação, está animada de “uma incansável energia toda voltada para a realização 

do objeto imaginado”.

Nesse sonho produtivo do dia o sonhador não está entregue a uma pres são 

dominadora, a uma força exterior que não controla, como nos sonhos adormecidos. 

No sonho acordado o homem se mantém senhor: pode dar asas à imaginação mas 

também pode cortá-las quando quiser.

O estado de devaneio deixa o eu sonhador inteiro apesar da alucinação, do delírio 

ou do arrebatamento. É comparado por Bloch ao efeito do haxixe, quando o sono 

noturno e seu sonho destruidor do eu é comparado ao efeito do ópio. Os “paraísos 

artificiais”188 se distinguem assim como o sonho produtivo do dia e o sonho arcaico 

da noite.

A terceira característica do devaneio, por oposição ao sonho adormecido, é a 

de tender para melhorar o mundo enquanto aquele se afunda na introversão.

A paranoia é a forma patológica do devaneio de conteúdo utópico, as sim como 

a esquizofrenia é a realização patológica do sonho noturno de conteúdo arcaico e 

infantil. E, com essa característica de ser portador de força utópica, o sonho acordado 

tende a perseguir sua realidade e a segue até o fim.

Bloch também distingue entre a evasão e os sonhos acordados maduros. Os 

pequenos sonhos acordados ainda não são os sonhos de realidade mas já apontam 

para o que ainda não é, o que pode vir a ser no futuro: já possuem uma dimensão 

de utopia.

A evasão do menino escondido pelos cantos da casa a sonhar navios e aventura 

188  Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, p. 98 et seq.
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pelos mares, ou com a volta do vencedor, é alguém que se embarca, que não fica no 

seu lugar, que se afasta do lugar, das condições nas quais se encontra no momento 

presente. Embarca-se assim como o adolescente se embarca no olhar de si mesmo 

no espelho ou o jovem se embarca na paixão pela mulher considerada a mais bela 

do mundo, tanto mais a mais bela quanto mais longe estiver; tudo o que está longe 

é embelezado e de certo modo a própria vida do jovem ainda está longe dele, no 

futuro, e assim é objeto do seu sonho.

Também os sonhos de evasão brotam do ser do homem, e do seu ser corpóreo. 

Do mais profundo de nós mesmos nasce uma tensão cujo sentimento, que é 

aspiração, não é nem mais vago nem mais geral que o impulso, mas claramente 

dirigido para o exterior.189 O corpo do homem é um vasto campo de pulsões.190 Tais 

pulsões não partem do eu mas são algo que toma conta dele. Nosso corpo vivo tem 

uma presença, por assim dizer, anterior ao ser individual. As variações da paixão 

como do sentimento, dos afetos e do desejo são desenvolvimentos que dão forma 

e peculiaridade àquela base corporal do homem, àquela tensão que vem da raiz da 

matéria, pelo que o homem é um ser de pulsões. Essa raiz material é comum aos 

sonhos imaturos da evasão infantil ou adolescente e aos sonhos maduros voltados 

para a transformação do mundo. Revelam-se nos sonhos as pulsões do homem 

definido como ser de pulsões. Mas, se na vaga fabulação imatura há a presença 

imediata, não consciente, das possibilidades reais da matéria no homem, gerando 

a tensão e a aspiração que nascem das pulsões, no sonho de função utópica uma 

atividade se realiza com consciência, como exploração sobre o ainda não consciente 

daquelas possibilidades reais da base material do homem e do mundo.

Bloch apresenta essa base material como enigmática: “o instinto corporal ainda 

não revelou todos os seus segredos; a pesquisa sobre o funcionamento dos sinais 

está longe de ter chegado ao seu objetivo; a vida das imagens pulsionais no instinto, 

se é que existe uma, é um enigma não resolvido, assim como a orientação que ela 

confere às pulsões”.

Não só fica evidente essa base ontológica do sonho humano, que manifesta as 

pulsões da matéria no homem. Na obra de Bloch é também no sonho que se centra 

uma teoria do conhecimento, a do conhecimento prospectivo que é chamado de es-

perança. Essa teoria do conhecimento para a frente inclui as noções de esperança e 

de função utópica, e também toca de perto a questão da ideologia.

Os videntes olham para trás. Sua sensibilidade exacerbada vê o que já foi como 

189  PE, Gallimard, p. 37.
190  Le principe espérance, Gallimard, p. 62 et seq.
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se de fato continuasse gravado nas ondas da noosfera191 e assim fosse captável 

por uma percepção humana mais desenvolvida do que a vulgar, ou mais do que a 

comum até hoje.

Se nos sonhos adormecidos os arquétipos podem imperar e inspiram a 

interpretação de Jung dos fenômenos da mente humana, também os videntes estão 

presos ao passado, ao mundo dos mortos, ao mundo impossível.

Essa capacidade de ultrapassar o aqui e agora perceptível aos meus sentidos 

aí se exerce na direção contrária à do sonho para a frente; aquele onde a imaginação 

inteligente do homem antecipador se põe a trabalhar e a produzir, projetando o possível 

não apenas provável mas o que está na frente das condições objetivas presentes. 

Bloch destaca o sonho-prognóstico. Não um sonho prognóstico de pressentimento 

comandado pelo inconsciente, mas um sonho-prognóstico consciente, onde atua a 

liberdade e a razão do homem, que interfere e liga a percepção das possibilidades 

contidas na realidade àquelas possibilidades abertas por sua vontade, como membro 

de um coletivo em ação na história.

Por isso pode-se dizer que o sonho prospectivo para Bloch é a esperança, não 

entendida como afeto mas como forma de conhecimento, pré-conhecimento, por 

oposição à recordação mas também diferente de pres sentimento: conhecimento do 

futuro possível, passível de realização.

“O olhar voltado para a frente é tão mais penetrante quanto é clara mente 

consciente. O sonho que anima esse olhar quer ser perfeitamente límpido; a intuição, 

autêntica, quer-se clara e precisa. É só quando a razão começa a falar que a 

esperança, livre de toda fraude, recomeça a florescer. O ainda não consciente deve 

ser consciente quanto a seu ato, consciente daquilo que é uma emergência; deve 

ser conhecido quanto ao seu conteúdo, reconhecido co mo algo que está a ponto 

de emergir. É então que chega o momento de considerar a esperança, esse afeto 

autêntico de espera no sonho para diante, não mais como uma simples emoção 

dependente […] mas como uma função utópica, consciente e sabida/reconhecida”.

Os conteúdos dessa função utópica se manifestam antes nas representações, 

essencialmente naquelas da imaginação utópica que se opõem às representações 

influenciadas pela lembrança, que não reproduzem senão experiências passadas e 

cuja imprecisão é crescente com o recuo no tempo. As representações da imaginação 

utópica tampouco têm nada em comum com as imagens resultantes da associação 

arbitrária de elementos postos da realidade dada (por exemplo, “mar de pedra”, 

“montanha de ouro”, etc.); ao contrário, antecipam e prolongam a realidade dada 

191  Noosfera, para Teilhard de Chardin, é a camada espiritual inserida na matéria e que envolve a terra 
habitada pelos homens.
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“nas possibilidades futuras de seu ser-transformado, de seu ser-melhorado”.192

O que distingue, pois, a imaginação de função utópica da pura quimera é que 

aquela não gira num possível fictício mas antecipa psiquicamente o possível real. 

Eis-nos novamente remetidos à problemática quarta categoria da possibilidade 

blochiana.

Para compreender um pouco mais a distinção que Bloch faz entre sonhos de 

força utópica e sonhos burgueses é preciso lembrar o que ele pensa de ideologia. 

Não só a quimera se distingue dos sonhos de força utópica; também os sonhos 

burgueses prisioneiros da ideologia dominante na época da de cadência da burguesia. 

Os sonhos de força utópica se opõem aos sonhos burgueses como a imaginação 

antecipadora, que produz os primeiros, se opõe à ideologia conservadora, que 

provoca os segundos.

“Um olhar penetrante não prova sua exatidão trazendo seu objeto à luz; mas 

também não achando tudo tão claro como a água da fonte”.193 Muitas coisas se vêem 

ainda mal. Os contornos do futuro não são claros. Onde essa indefinição aparece 

é nas ideologias. Bloch interpreta as ideologias num movimento dialético. Nem 

sempre a ideologia se identifica inteiramente com a falsa consciência que justifica 

uma realidade mantida pelo interesse e a força da classe dominante de uma época e 

assim não foi na história dos últimos séculos. Bloch reconhece, com a interpretação 

marxista, que a ideologia nasceu da divisão do trabalho, da dissociação estabelecida, 

desde a comunidade primitiva, entre a atividade material e a atividade espiritual, 

que é a da classe dominante. Pois “é só a partir do mo mento em que um grupo 

dispõe dos lazeres necessários para dar livre curso à sua imaginação que ele pode 

através dela enganar-se e enganar aos outros”. Contudo, até que essa ideologia se 

tornasse camufladora da exploração evidente na sociedade burguesa, a elaboração 

ideológica em tais sociedades passa, segundo Bloch, por três fases de valor muito 

diferente, contribuindo cada uma à formação de uma superestrutura espiritual: a fase 

de preparação, o apogeu e o declínio. É nesse ponto que Bloch tematiza a questão 

da herança cultural, dentro de uma filosofia da história das ideologias, tendo por fio 

condutor a função utópica.

Na primeira fase de uma ideologia, ela ajuda a infraestrutura ainda não 

estabelecida, opondo-se à superestrutura da classe até então dominante. Uma vez 

chegada a nova classe ao poder e transformada em classe dominante, uma segunda 

fase se inicia para a ideologia, que, depois dos primeiros elãs revolucionários, consolida 

sua própria infraestrutura que se estabeleceu e lhe dá uma base político-jurídica, 

192  Le principe espérance, p. 175 et seq.
193  Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, p. 163 et seq.
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fazendo-a “resplandecer com o brilho político, jurídico e cultural”. Estabilidade e 

embelezamento reforçam a harmonia provisória entre as forças produtivas e relações 

de produção.

A classe decadente entra na terceira fase ideológica quando se perdeu a boa-fé 

na falsa consciência, quando a ideologia “perfuma a podridão de sua infraestrutura 

e a reveste de um brilho fosforescente, rebatizando a noite como dia e o dia como 

noite”.

Isso quer dizer que,vista desse lado, a ideologia é a soma de representações 

pelas quais toda sociedade se justifica, auxiliada pela consciência mistificada. Mas 

nas obras de cultura, segundo Bloch, aparece uma outra face da ideologia. Essa face 

cultural da ideologia não se confunde em toda a sua extensão com a falsa consciência 

nem é só a apologia de uma sociedade de classes cuja única significação seria 

histórica.

Bloch enfrenta o problema da ideologia considerada na perspectiva da herança 

cultural e questiona se as obras da superestrutura não podem perpetuar-se na 

consciência cultural, participando do progresso mesmo quando seus fundamentos 

sociais já se desmontam. Assim analisa o fenômeno do excedente cultural: “o que 

caracteriza a arte, a ciência e a filosofia plenamente desenvolvida e voltada para o 

futuro se mostra muito mais rico no período clássico de uma sociedade do que no 

seu período revolucionário, quando o elã imediatamente utópico dirigido contra a 

realidade dada, visando superá-la ou sublevá-la, é contudo muito mais impetuoso”.194

Sobrevivendo ao seu tempo, as grandes obras de arte, ciência e filosofia se 

despojam do primeiro brilho mas também de seus defeitos percebidos em seu tempo, 

na medida em que “sabem tender para um outro esplendor, ulterior e último”.195 E 

esse excedente cultural, que permanece porque tende para o futuro, é criado através 

da ação da função utópica nas obras ideológicas da cultura. “O que dá a toda grande 

obra de cultura, que se perpetua graças à sua natureza progressista, esse excedente 

que supera a simples ideologia ligada à sua situação própria, é a substância da 

herança cultural”. Por outro lado, todo projeto e toda criação levados aos limites de 

sua perfeição entram em contado com a utopia. A função utópica, portanto, no seu 

sentido mais amplo, é algo mais vasto e mais profundo do que a sua manifestação 

mais popular, a utopia política.

No bojo da ideologia conservadora de hoje, no seu passado, es teve a ideologia 

em sua fase revolucionária e progressista, e então a função utópica predominava. No 

período clássico da classe dominante, floresce a ideologia em sua fase brilhante e 

194  A hesitação entre “superá-la” ou “sublevá-la” é da minha tradução. PE, Gallimard, p. 189 et seq.
195  PH, p. 177, Suhrkamp.
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construtiva, junto com obras de cultura que permanecem por seu conteúdo voltado 

para o futuro. É só na fase da decadência da classe, no caso, da burguesia, quando 

a ideologia se torna mistificadora e se separam os sonhos burgueses dos sonhos de 

força utópica.
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V — OS MELHORES SONHOS HUMANOS

Dialética da ordem e da liberdade na história das utopias

Para que sua reflexão não se perca num vazio metafísico, Ernst Bloch constrói 

sua monumental obra sobre os sonhos humanos, O princípio esperança, partindo 

de seu chão histórico. A enciclopédia das utopias se apresenta como uma história 

dos sonhos humanos, embora a transcenda enquanto lhe acrescenta a interpretação 

filosófica, de modo que parece adequado falar-se de uma fenomenologia dos sonhos 

coletivos da humanidade, registrados na história das artes, das religiões e da filosofia, 

além do movimento social e político.

Uma interpretação marxista das superestruturas culturais: a obra que restava 

ser feita no século XX, depois da obra de Marx no XIX sobre a economia política.

Já havendo feito a apresentação de conjunto da obra de Bloch seguindo a visão 

de quem a conhece bem, a admira ou critica; havendo registrado alguns pontos da 

polêmica em torno do cerne do sistema blochiano, o seu fundamento ontológico, 

onde Bloch define a possibilidade real-objetiva inserida na matéria; e havendo iniciado 

a discussão sobre os aspectos éticos de sua filosofia, parece-me interessante anexar 

aqui, observado com um pouco mais de vagar, algo da parte mais concreta da obra 

blochiana, por assim dizer, a sua filosofia concreta, aquela onde o filósofo se ocupa 

como historiador, fenomenólogo, intérprete da história das utopias, dos grandes 

sonhos humanos, projeções do desejo de uma ordem social racional que seja a 

realização do reino da liberdade, sobre a qual se assenta uma nova ética.

Tais páginas de O princípio esperança constituem uma fonte muito rica de 

sugestões interpretativas também para a compreensão dos fenômenos históricos 

concretos com os quais vivemos em nosso tempo.

A. Saúde, esporte, medicina: espinha estendida e cabeça alevantada!

A enciclopédia das utopias ou o estudo dos esboços de um mundo melhor se 

inicia pela tematização da medicina, introduzindo-a por uma re flexão sobre a saúde 
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relacionada com o esporte.

O desejo de sempre mais do sonhador leva a superar a existência cotidiana dos 

indivíduos através dessa aspiração, dessa nostalgia do que ainda não é mas pode 

ser, que é quase onipresente, multiforme, em primeiro lugar no impulso do corpo 

humano para exercitar-se, mover-se; movimento e exercício que não são cegos 

eventos mecânicos disciplinadores, como o concebem os exércitos modernos, mas 

revelam a força da matéria no homem, que o impulsiona a estender a espinha e 

levantar a cabeça; que pode ser mais, sacudir os jugos que o oprimem, que impedem 

seu vôo livre no salto do trampolim ou seu caminhar ereto pelo meio da rua que leva 

à concentração na porta da fábrica ou no meio da praça.

Saúde e esporte são outras palavras para dignidade e liberdade. Bloch não 

sonha de modo romântico. Reconhece que em nossa sociedade capitalista, desde o 

século XIX, o esporte entrou na moda, e nunca uma civilização pareceu preocupar-

se tanto com a educação física e estimulou tanto os esportes, principalmente os de 

concorrência. Contudo, também reconhece que nessa sociedade o esporte, associado 

ao lazer e à melhoria da qualidade de vida, guarda um caráter disciplinador, de mais-

repressão, na terminologia de Marcuse, ou super-repressão. O esporte é utilizado 

para exploração mais eficaz da força física do trabalhador e não tem o sentido de 

libertação que se poderia esperar.

O sonhador quer sempre mais. O esporte que se quer é aquele que por sua vez 

reclama e quer um homem erguido de sob o peso de todos os serviços subalternos e 

escravidões e espinhas dobradas; que sinta sua coluna vertebral estendida como se 

estende sua consciência de seu valor como homem; que mantenha a cabeça erguida 

não só como façanha dos músculos do pescoço mas como expressão natural de sua 

vontade livre, de seu senso de si, do senso de sua própria dignidade.

As classes oprimidas irão ao encontro do esporte não para ficarem mais fortes 

para fazerem seu serviço manual mais rendoso ao capitalismo, mas pa ra se tornarem 

mais fortes para defender seus direitos, tornarem mais poderosos os seus corpos de 

mãos dadas: para crescer em força e em consciência política revolucionária.

“O que se deseja é que graças a todos os exercícios antes reservados aos 

guerreiros, e graças a todos aqueles que se lhe ajuntaram, seja permitido ascender 

à saúde”.196

O que é fraco no corpo deve exercitar-se; o repouso e a distensão levam à 

fraqueza e à decadência. Por isso a luta pela saúde requer o exercício, o contrário do 

calor do leito em que se prende o doente como em uma armadilha. O doente não sofre 

196  PH, Suhrkamp, p. 524 et seq.
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porque lhe falta algo; a doença é experimentada como algo que está demais, algo 

do qual deve-se libertar. O homem sadio é que sente a falta, o impulso da matéria em 

seu corpo para ser mais e ousar novos movimentos. A exploração dessa tendência 

só é possível com o conhecimento do que o corpo é e pode. O sonho da medicina 

é conhecer esse corpo até o ponto de poder transformá-lo de modo a chegar a um 

corpo que só ofereça prazer e não o sofrimento, para quem a velhice não significaria 

um enfraquecimento fatal.197

Para Bloch, a saúde é um conceito social, da mesma forma que a existência 

orgânica dos homens. Ela não poderá ser judiciosamente reforçada senão quando a 

vida na qual se situa não seja mais invadida pela angústia, a depressão e a morte.

Por isso não se trata de sofisticarmos dietas vegetarianas ou outras, mas 

antes que a fome aguda ou crônica e a subnutrição possam ser superados em to-

da a população. Não se trata de sofisticarmos técnicas respiratórias, mas antes de 

evitar a poluição e a fumaça causadas pela indústria no capitalismo. Não é se quer 

nossa tarefa principal desenvolver receitas para curar as doenças atuais, mas antes 

evitar ou sanar a contaminação tóxica dos mares, rios, ares, terras, ali mentos, que 

a ganância sem peias realiza, inventando as doenças gerais, especialmente afeitas 

àqueles grupos sociais que não se podem proteger em ilhas de exceção, beber 

água mineral da fonte, comer alimentos biológicos ou respirar um ar condicionado.

É um conceito social também o de controle da natalidade. Diverso da 

concepção malthusiana, para Bloch a necessidade do controle da natalidade é uma 

contingência dessa sociedade capitalista, e só é necessário por causa dos defeitos 

dessa organização econômica. Não é o controle da natalidade que sanará a falta de 

meios de subsistência, mas as falhas nesse sistema de subsistência levam à carência 

do controle dos nascimentos. A miséria não é causada pelo excesso de filhos dos 

pobres e sim pela máquina de exploração que extrai a riqueza dessa mão de obra 

numerosa, tanto mais riqueza quanto maior a mão de obra conservada na miséria. 

“Há lugar para todos sobre a terra, ou antes, haveria lugar para todos se a terra fosse 

governada pelo poder de satisfação das carências, em lugar de o ser pela satisfação 

das carências de poder”.

Quando o médico lava as mãos antes de ministrar o remédio a um doente, 

isso é muito pouco, pois é o mundo sujo do capitalismo que precisa ser lavado de 

modo a combater a doença substancialmente. Muitos de nós estamos doentes pela 

poluição, pela perturbação física ou pelo desgaste psíquico que o mundo industrial 

orientado no lucro e na exigência de rendimento provoca nos trabalhadores manuais 

ou corporais como nos trabalhadores intelectuais; mesmo nos capitalistas sem 

197  PH, p. 541 e ss.
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fome sobra o desgaste que atinge o operário explorado e o executivo posto como 

aparador de golpes no centro da luta de classes; também o capitalista paga o preço 

aviltador de seu papel social por meio de outras formas de doenças que as causadas 

pela carência de vitaminas e proteínas; outras, mas do mesmo modo limitadoras e 

mortíferas.

É piegas e falsa a atitude beneficente que tem compaixão dos doentes mas, ao 

sustentar as obras de caridade, sustenta o sistema que provoca as doenças e misérias 

que tornam tais obras necessárias. É insuficiente a atitude dos planificadores técnicos 

da saúde e mesmo da medicina social, quando não tocam na raiz dos males físicos 

e mentais suportados pelos indivíduos, cujas causas residem na baixa qualidade 

de vida dada aos trabalhadores, para quem a saúde é buscada com vistas à maior 

exploração de sua força de trabalho; onde a saúde é buscada de modo mínimo e 

não conforme a todas as possibilidades reais de expansão do corpo do trabalhador.

B. A ordem ideal sonhada através dos tempos: o reino da liberdade

Os homens sempre jogaram com a imaginação de uma terra onde as 

coisas fossem menos penosas do que na realidade são hoje em seu dia a dia. 

Nunca se encontrou o Eldorado ou reino espacial da liberdade, onde as perdizes 

assadas estivessem dependuradas e quentes nos galhos das árvores e caís sem 

automaticamente na boca dos felizardos. Mas essas imagens do paraíso movem 

o mundo e provocam a luta social, a rebelião dos oprimidos, o planejamento dos 

administradores, as construções dos moralistas.

As representações das mesas mágicas que se põem sozinhas e se enchem de 

uvas, pães, doces e mel estão por debaixo da motivação do operário que para seu 

serviço e entra em greve para conseguir aumento salarial ou diminuição da jornada 

de trabalho.

Essas representações da Pasárgada foram muitas vezes delirantes. Porém, 

mesmo sob o delírio de Fourier quando imagina a coroa boreal que se criará no novo 

mundo guiado pela atração passional, há uma força de realidade, uma manifestação 

de tendências reais da matéria nos homens, e uma força de interferência na evolução 

de suas condições materiais. Isso não foi sempre compreendido.

Pôr fim à miséria ficou no estágio da fábula durante um tempo incrivelmente 

longo e não foi considerado como possível; só aparecia sob forma de sonho acordado.

Da República de Platão à Utopia de Thomas More, à Cidade do Sol de Campanella, 

à Nova Atlântida de Bacon, ao Novo mundo industrial e societário de Fourier e à New 
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Harmony de Owen, essas obras foram encarnações das utopias abstratas que não 

se confrontaram com as verdadeiras possibilidades inclusas no mundo real material 

e social. A utopia de Fourier foi a primei ra a incluir a crítica realista dessa sociedade, 

à qual associou sua imaginação delirante. Fourier foi o primeiro, por exemplo, a 

compreender que em toda sociedade aparecida até agora a pobreza procede da 

abundância.

Por outro lado, nas utopias abstratas, a fé num progresso sustentado pela 

técnica muitas vezes reforçou a ilusão de um sucesso e uma contínua progressão 

que nada perturbaria. Só Fourier percebeu que, mesmo em um futuro melhor, cada 

período teria sua fase ascendente sem escapar ao perigo de uma fase de declínio.

As utopias têm, segundo Bloch, um itinerário visível. Houve tempo mui to longo 

em que os sonhos de uma vida melhor comunitária só foram objeto de pensamentos, 

embora, no fundo, em sua raiz, fossem menos livres, menos entregues ao azar da 

fantasia do que podiam crer seus autores. Além de sua semelhança aparente com o 

livro de imagens, atestam todas um condicionamento social bem preciso. Obedecem 

a uma missão social, respondem a uma tendência reprimida ou em vias de afirmar-se 

e traçam o caminho da etapa social iminente.

É por isso que, para Bloch, todo sonho, mesmo de natureza privada, contém em 

si a tendência de sua época e do amanhã: “reflete-a em imagens que contêm também 

uma superação; em representações que franqueiam o limiar do presente”. Essa a 

missão social e a relação entre as utopias sociais que se sucederam na história dos 

homens.

Mencionemos, brevemente, a sucessão de imagens do desejo social do 

passado:

Cínicos e hedonistas

Moderar suas necessidades foi um princípio orientador para encontrar a 

felicidade, para Sólon como para Diógenes, o cínico, e seus discípulos.

Os cínicos não procuravam a liberdade pela ousadia e exuberância, mas pela 

deserção. O homem ideal se reduz ao estado de cão, à simplicidade da sobrevivência 

animal: “O que vive na frugalidade pode dormir sem medo à noite e andar de cabeça 

erguida durante o dia”.

Já os hedonistas, ao contrário, buscam outro gênero de vida: o que se desenvolve 
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na alegria e nada se nega.198

O prazer é próprio do homem; a fruição por si mesma, independente da 

satisfação das carências, distingue o homem do animal. A melhor das comunidades 

é a que visa o ganho ótimo dos prazeres dos cidadãos. A utopia de generalizar, 

democratizar essa visão aristocrática da vida, já aparece na Antiguidade, e é o que se 

deixa entrever, por exemplo, na peça Os pássaros, de Aristófanes.

A República de Platão

Nem a satisfação simples das necessidades, como animais felizes, nem a 

satisfação sofisticada dos desejos de prazer como bon-vivants, correspondem à 

ordem social ideal platônica. O que aparece na República é um mundo totalmente 

dominado, o edifício racional de um reino estável.

A vida militar de Esparta teria servido de inspiração à utopia reacionária de 

Platão, oposta à anarquia cínica ou hedonista; dela só se afastava na concepção do 

governo dos sábios ou filósofos que, no entanto, não manterá em sua obra posterior, 

As leis.

Encontra-se em Platão a ideia de uma arquitetura humana hierarquizada, de 

que o edifício social se encontra disposto na natureza humana. A alma humana se 

subdividiria em três partes ou três faculdades: o desejo, a coragem, a razão. Essas 

três formas de atividades são classificadas em função de seu valor, segundo uma 

ordem que parte de baixo para cima; nesse nível já existe uma hierarquia de valores. 

O desejo, a coragem e a razão têm por sede respectiva a parte inferior do corpo, o 

peito, a cabeça; segundo sua predominância em cada caso particular, determinam 

“o caráter fogoso dos povos do sul, aquele mais temerário dos homens habitantes 

dos países nórdicos e aquele mais refletido dos gregos”. A reflexão aplicada aos 

desejos é a obediência; a reflexão aplicada à coragem é a bravura; a da razão 

é a sabedoria. Consequentemente: a virtude da obediência forma a classe dos 

produtores; a virtude da coragem, a dos guerreiros; a virtude da sabedoria, a dos 

filósofos legisladores. Dessa maneira, nascerá um Estado “segundo a natureza” em 

que a classe plebeia seria excluída do comunismo da aristocracia, e onde a classe 

superior cuidaria de que riqueza e pobreza não se misturem.

Segundo Bloch, é um mal-entendido confundir os conteúdos da utopia platônica 

198  Refere-se aqui ao mesmo tempo à escola ética grega sob influência de Epicuro e à orientação mais 
permanente e atual, pelo que mantemos o uso da expressão hedonistas e hedonismo, palavras 
mais modernas.
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com uma obra socialista ou comunista; mas tal mal-entendido tem sido produtivo 

através da história: “como se Platão, que via na comuna o que havia de melhor 

para as classes nobres, fosse também o guia conduzindo os homens para o mundo 

melhor”, fazendo ressurgir a ideia da utopia social.

Epicuristas e estoicos 

No período helenístico, o alargamento dos horizontes levou muitas vezes a 

imaginação dos homens a conceber a idade de ouro no espaço contemporâneo, 

como um país das maravilhas.

Ao lado da utopia de Platão, os trechos conservados da Ilha do sol de Iamboulos 

manteve seu interesse até a Renascença, por ser um fragmento “poderoso, solene 

e alegre” onde se descreve uma grande festa coletiva nitidamente popular, nova por 

seu aspecto de festa política.

Na Ilha do sol a escravidão é abolida, bem como toda espécie de casta. A 

mesma obrigação de trabalhar vale para todos, e não subsiste nela nenhuma forma 

de economia isolada, ao nível da casa e da família, o que faz essa utopia uma das 

mais radicais, ou a mais radical que produziu a Antiguidade.

Como a nação grega tinha sido assimilada pelo império de Alexandre, também 

para Roma a nação latina desaparecia na monarquia mediterrânea de César. Assim, 

para a escola estoica, a utopia da aliança fraternal pôde ajustar -se ao tempo e 

transformar-se em panegírico do império romano.

À utopia cosmopolita da Politéia de Zenão repugna a mudança; como a própria 

doença é um modo de purgar a raiz do mal e deve processar-se sem interferência, os 

males sociais são compreendidos no contexto de um acordo com a natureza, o que 

acaba fazendo do estoicismo um conformismo.

A Bíblia e o reino do amor ao próximo

Na Bíblia e na vida do povo de Israel, durante muito tempo passou por vontade 

de Deus que a comunidade fosse sem divisão do trabalho e sem propriedade privada.

Após a instalação na terra prometida, quando se acomodam e desenvolvem a 

propriedade dos campos e o comércio e se constituem a riqueza e a pobreza, sendo 

mesmo vendidos os credores como escravos no estrangeiro, tal como é narrado 

nos Livro dos reis; em meio a essa exploração, surgem os profetas que reagem com 
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“diatribes fulgurantes”, esboçando os mais antigos ligamentos da utopia social.

Para Bloch, uma linha única liga as utopias sociais: “talvez sinuosa mas claramente 

homogênea, que vai do semicomunismo primitivo conservado na recordação dos 

nazarenos às diatribes dos profetas contra a riqueza e a tirania, e ao comunismo de 

amor no cristianismo primitivo”.

Nosso autor acredita ver nessa linha uma coerência profunda quase sem falha: 

“as célebres pinturas proféticas do reino da paz social no futuro vão dar a sua cor 

a uma Idade de Ouro que não é simplesmente lendária”. Pois Isaías clama contra a 

apropriação das riquezas:

“Esperei que fizesse juízo, e eis que só há iniquidade; e que se praticasse justiça, 

e eis que só há clamor. Ai de vós os que ajuntais casa a casa e ides acrescentando 

campo a campo até chegar ao fim de todo o terreno! Acaso habitareis vós sozinhos 

no meio da terra?”199

Javé é invocado como inimigo da apropriação dos domínios rurais e da 

acumulação dos capitais, como vingador e tribuno do povo:

“Vou punir o mundo por seus crimes, e os pecadores por sua iniquidade. 

Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei as pretensões dos tiranos. Tornarei 

os homens mais raros que ouro fino, e, os mortais, mais raros que o metal de Ophir”.

“É um povo roubado e despojado; foram todos acorrentados nas masmorras; 

fizeram-nos desaparecer nas prisões”. A esse mundo assim reprovável, Isaías antepõe 

a utopia de uma época de felicidade e opulência para todos, um tempo de riqueza 

socialista: “Vós todos que tendes sede, vinde para a água; e vós, que não tendes 

dinheiro, vinde comer! Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar”.

Essa passagem de Isaías, segundo Bloch, foi a base de todas as utopias cristãs. 

É essa mesma “aura de luz na noite” que envolverá toda utopia social da época cristã.

Quando os romanos chegam à terra prometida, o nazareno João Batista pregava 

aos pobres prometendo-lhes o fim de sua miséria:

“Toda árvore que não der bons frutos será cortada fora e jogada ao fogo”, pois 

“aquele que vem depois de mim traz a peneira na mão; limpará bem a sua área e 

recolherá o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que não se extingue”.

Lembrando esse tom incisivo e nada doce de João Batista, Bloch argumenta 

que o reino de Deus pregado por Jesus não era um além para o outro lado da vida 

ou um outro mundo invisível, como muitas vezes se acreditou dentro do cristianismo 

apoiado na palavra de João, “o meu reino não é deste mundo”, preparada para 

199 Bíblia, Barsa, Rio, 1974; Isaías, citações de; adaptação livre da tradução.
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consolo dos cristãos ante os tribunais romanos. O além, que se opõe ao “este mundo” 

aqui e agora, é um além no tempo e não no lugar. Um além no futuro, mundo pregado 

para existir concretamente amanhã, com a colaboração dos cristãos. Não é uma 

separação geográfica do “alto” e “aqui embaixo” que separa este mundo do outro 

anunciado pela Boa Nova, mas uma separação temporal que anuncia um período 

que se seguirá no tempo ao “teatro do presente”.200

“Eu não vim trazer a paz mas a espada”.201 Essa frase esclareceria o “mensageiro 

de si mesmo”. Só se compreende o Sermão da Montanha, segundo Bloch, porque 

atrás de cada uma das beatitudes “a chegada do reino dos céus está iminente”. 

Antevisões do futuro, como o Apocalipse, dizem da mensagem de Jesus, que muitos 

transformam em sermão moral. Cristo expulsa os vendilhões do templo a golpes de 

chicote, mas na verdade é todo o Estado que deve ser desmantelado, “o templo e a 

elite burocrática que serão destruídos, como obra de um cataclisma”. Babel cairá. “Os 

negociantes da terra chorarão e se lamentarão sobre ela: porque ninguém comprará 

mais as suas mercadorias”.202

Da cidade de Deus ao reino do espírito

Em torno da pessoa e da mensagem de Jesus muitas correntes de águas 

diversas se distribuem na história do rio do cristianismo. Ao além da vida e  “outro 

mundo” fora do tempo, de Paulo, sucede-se a esperança na Cidade de Deus de 

Agostinho, que apesar do seu pessimismo sobre os poderes humanos tem um 

caráter utópico, enquanto é uma cidade a ser construída neste mundo, como oposta 

mas da mesma substância da cidade terrestre pagã, não cristianizada,que é o reino 

a ser transformado. A Cidade de Deus de Agostinho retoma de Jesus a ideia de um 

mundo a ser inteira mente transfigurado: uma terra nova, espécie de além desta terra 

mas na terra, embora além dela.

A utopia de Agostinho é responsável pela formação da Igreja. Estado profano 

e estado divino passam a opor-se como à cidade terrena diabólica deve opor-se à 

cidade de Deus. Mas a Igreja, tal qual existe, não se confunde com a Cidade de Deus. 

Essa ainda deve ser fundada, como a polis ideal de Platão. A Cidade de Deus se dará 

quando a cidade terrestre desaparecer, portanto, a Cidade de Deus só virá no fim dos 

tempos: no futuro.

200 PH, p. 580.
201 Mateus, 10, 34.
202 Apocalipse, 18, 2-11; citado por Bloch, em PH, p. 582.
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Segundo Bloch, a utopia dos homens que se tornaram irmãos se manteve 

mesmo lá onde não se acreditou mais no Pai, e a Cidade de Deus permanece sendo 

a imagem de desejo político mesmo quando foi privada de Deus.203

É em Joaquim de Fiori que Bloch vê a elaboração de utopia social mais 

importante da Idade Média.

Joaquim pregava não a purificação da Igreja e do Estado, mas a sua abolição. 

Para Joaquim de Fiori, a história se desenvolve em três fases,  e cada uma aproxima 

o homem da chegada do Reino: a primeira é a fase do Pai, do Antigo Testamento, e 

do conhecimento da lei; é a idade da autoridade e do temor; a segunda, a idade da 

graça, é a fase do Filho ou do Novo Testamento, do amor da Igreja que está dividida 

entre eclesiásticos e leigos; a terceira fase, ainda por vir, é a idade do espírito e do 

amor, é aquela fase do Santo Espírito ou da iluminação de todos em uma democracia 

mística, sem príncipes nem Igreja.

Os sermões de Joaquim de Fiori podem ser tomados como expressivos do 

fanatismo da burguesia nascente, enquanto maldizem o reino corrompido do 

feudalismo; Joaquim prega e espera a vinda do Espírito Santo, espécie de Pentecostes 

absoluto, e isso em nível da história humana. Sua esperança está enraizada nessa 

história que vivemos. Para outros grandes sonhadores, a utopia está situada em algum 

lugar longínquo; e, tanto para Iamboulos como depois para More e Campanella, trata-

se de uma ilha. A ilha não está nos sonhos de Joaquim de Fiori. O sonho de uma 

terra nova inaugurada pelo Cristo dos tempos do cristianismo primitivo é o sonho de 

uma nova terra nesta terra, na realidade dos homens. A “liberdade dos amigos” é que 

funda o terceiro evangelho e seu reino. A crítica de Marx aos princípios sociais do 

cristianismo, porque esse prega o desprezo de si mesmo, a humildade, a submissão, 

princípios timoratos, quando o proletariado se afirma com sua coragem, amor-

próprio, orgulho, senso de independência, e por isso é revolucionário; essa crítica, 

segundo Bloch, visa à Igreja, ou o que nestes anos é chamado de cristianismo, mas 

não atinge testemunhos como o de Joaquim de Fiori e outros, que não reconhecem 

o caráter sagrado da propriedade e não pregam a resignação ao temor, à servidão, à 

vaga promessa do além, e sim a vinda do espírito da verdade e a sociedade fraternal.

Utopia e Cidade do Sol: dialética da ordem e da liberdade

Assim como os indígenas insulares podem ter sido inspiradores indiretos da 

Utopia de More, Campanella está mais próximo da República de Platão e do império 

203 PH, p. 590 et seq.
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rigoroso dos incas, pois enquanto para o primeiro o fim e o meio da organização 

será a liberdade, para o segundo, o plano detalhado da lei da convivência é que 

possibilitará a Cidade do Sol, onde os homens serão felizes por obedecerem à ordem 

racional.

Em More, apresentam-se tendências liberais da burguesia que se afirma, embora 

haja quem veja nos traços mais liberais da Utopia a influência, ou talvez a pena direta 

de Erasmo. Em Campanella, expressam-se tendências autoritárias ao mesmo tempo 

que socializantes. A Cidade do Sol seria uma espécie de projeto de um socialismo 

de Estado; na Utopia de More as palavras de ordem da burguesia da época, como 

trabalho, mérito, abolição das distinções de classe, se realizam no esboço de uma 

ilha onde os homens vivem “segundo a natureza”. Embora de forma contraditória, 

pois as duas partes do livro Utopia são muito diferentes e apresentam contradições, 

Thomas More propõe uma forma de convívio em que há abolição da propriedade 

privada; o que talvez seja a sua maior contradição, pois vai contra os sonhos da 

burguesia nascente da época.204

Na ilha Utopia os habitantes escapam à dura jornada de trabalho: seis horas de 

labor moderado de todos são suficientes para satisfazer as carências necessárias e 

reunir uma reserva própria para seu conforto. A vida além do trabalho se amplia na 

unidade da família, em moradias comunitárias num regime de rodízio. A economia 

serve preocupações espirituais que incluem a arte de comer e beber e o culto da 

beleza física e da força, predominando a crítica da ascese sobre as passagens de 

conteúdo mais ascético ou monástico.

Por sua vez, a Cidade do Sol de Campanella é uma utopia baseada na ordem 

e na burocracia; enquanto More acentuava mais a liberdade, a obra de Camparella 

é um canto à ordem, que implica domínio e vigilância. A Cidade do Sol é uma utopia 

autoritária, como a República: um edifício racional, imaginado como uma monarquia 

papista, mas onde também a questão da propriedade se resolve por sua abolição. A 

paixão do momento exato, da situação exata, da ordem exata de todo homem e toda 

coisa; um mundo altamente controlado, centralizado, hierarquizado. Tem em comum 

com a Utopia de More que são abolidos os privilégios de trabalho e de propriedade e 

uma jornada de trabalho reduzida de todos os habitantes é suficiente para satisfação 

de suas carências.

Na verdade, para Bloch a questão não é tão simples que revele uma oposição 

de tendências: de um lado, utopistas da liberdade; de outro, utopistas da ordem, 

sucedendo-se na história das utopias. Até é possível que assim pareça ser, já que 

204 Ver meu artigo “O trabalho na Utopia de Thomas More”. Cadernos de Psicologia Social do 
Trabalho, USP, São Paulo, n. 6, 2004.
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alguns utopistas acentuam mais os aspectos de libertação, enquanto outros, os de 

ordenação das relações sociais. Mas para ser mais preciso, deve-se perceber que 

liberdade e ordem se opõem só enquanto conceitos abstratos; no plano concreto, a 

ordem é condição da liberdade, co mo a liberdade é o conteúdo da ordem justa, onde 

o poder se distribua tão bem quanto a propriedade.

Os conceitos de liberdade e de ordem são interpretados de muitas maneiras 

diferentes. Somos desafiados a interrogar-nos sobre as noções de liberdade, depois 

sobre a de coerção e de ordem, à maneira socrática. Se conseguíssemos escavar 

por detrás das opiniões superficiais frequentemente errôneas, talvez acabássemos 

por confundir mesmo aqueles que se tomam por entendidos.205

Se para Thomas More a felicidade social parece ser próxima da liberdade 

democrática, e para Campanella a boa ordem é a ordem autoritária, talvez não 

se tenha aí apenas a indicação da multiplicidade de sentidos que se dá à palavra 

liberdade, mas também uma antecipação da visão dialética da liberdade. É um 

problema que se use a palavra liberdade em tão diversos sentidos ou para indicar 

coisas diferentes; mas não resolveremos o problema distinguindo entre liberdade 

psicológica, liberdade de escolha, liberdade política ou autodeterminação; pois a 

própria noção de livre disposição de si mesmo varia de acordo com o grupo que a 

reivindica e as condições históricas concretas de sua reivindicação.

A liberdade é portanto uma noção relativa, de conteúdos muito variáveis. Um 

apelo à liberdade expresso no interior de uma sociedade baseada na propriedade, 

segundo Bloch, não atinge a essência da questão. Por isso é que, apesar de tudo, a 

obra de Thomas More permanece sendo o mo delo das utopias da liberdade, pois se 

enfrenta concretamente com a relação senhor-escravo quando prega a abolição da 

propriedade.

A alma da liberdade é a oposição a toda regra imposta sem ter sido aprovada, 

a todo destino que se abate sobre os seres dependentes, a todo destino social que 

deles se utiliza. A liberdade é a resposta do fator subjetivo, não necessariamente 

individual, mais exatamente comunitário, a essa necessidade à qual estão presos os 

homens, contra o seu desejo, contra sua possibilidade de decisão. E se a essência 

da liberdade é o fator subjetivo, enquanto resposta à determinação exterior, contra 

o destino social, pode-se inferir que é da mesma substância da ordem racional, que 

também cuida de opor-se contra a destinação histórica recebida. A mediação com 

as forças da necessidade se dá em nível material, como acordo com a natureza, 

enquanto mundo material à disposição, ou em intercâmbio com os homens e com a 

própria natureza social dos homens. A liberdade político-social se realiza mediante 

205 PH, p. 614 et seq.
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esse acordo duplo. Este é o “salto que efetua a humanidade que passa do reino da 

necessidade ao da liberdade”.206

Mesmo no seu sentido mais geral, formal, liberdade não é o oposto de ordem, 

mas o oposto de necessidade.

Nessa liberdade ainda se podem encontrar muitos problemas, mas não há 

mais a ambiguidade de significado: liberdade se toma em seu sentido próprio de 

ausência ou libertação da dominação senhor-escravo, portanto, como ausência de 

propriedade.

Segundo Bloch, o termo coerção é menos ambíguo, mas ainda assim há que 

pensá-lo melhor, pois importa saber quem exerce a coerção e mantém a ordem, e 

com qual finalidade.

Há uma ordem baseada na coerção pura, quando em uma comunidade um grupo 

se impõe opondo-se a suas vítimas, o que vem a ser uma desordem regulamentada e 

mantida pela violência. Nesse sentido, a ordem capitalista não é uma ordem; nela se 

dá coerção pura.

Mas há uma outra espécie de ordem que emana da própria comunidade, de 

sua estrutura e de suas bases. Seria o caso da economia e da sociedade socialista 

que não se devem efetivar sob a forma de pura coerção, onde a comunidade passa 

a primeiro plano: é quando “o homem considera suas próprias forças como as forças 

sociais e as organiza nesse sentido”.207

Assim, a ordem social perde seu caráter coercitivo e sua política de ide ais 

abstratos, apresentando-se sob a forma de organização aprovada e includente, ou 

seja, uma sociedade sem classes.

Tal como na utopia da ordem de Campanella, o motivo mais importante é a 

abolição do acaso não dominado, do caso isolado, do imponderável (contingentia, 

casus, fortuna), também no marxismo Bloch reconhece esse elemento que ele chama 

de “catedrálico”, que se exprime no reino da liberdade, mas não se dá por vias 

liberais.208

Assim como a liberdade, também a ordem é um conceito complexo.

Se a essência da liberdade se apoia na vontade, na tensão emocional que 

deseja realizar-se sem encontrar barreiras, a essência da ordem se apoia naquilo que 

foi bem sucedido.

206 ENGELS, Anti-Dühring, citado por BLOCH, PH, p. 616.
 207 MARX, A questão judaica, citado por  BLOCH.
208 BLOCH, PH, Suhrkamp, p. 618 et seq.
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Quando a essência da ordem é a utopia da ausência de acaso, a ordem está 

em oposição à liberdade no seu sentido burguês. Na própria ordem burguesa, pois, 

a “ordem” está parcialmente em conflito com a “liberdade”: esse tipo de liberdade da 

livre iniciativa individualista com fins de lucro, baseada na opressão de classe.

Mas a ordem concreta não deve estar e pode não estar em conflito com a liberdade 

concreta. A liberdade concreta como a ordem concreta se unem no postulado da 

independência, da oposição ao acaso, à necessidade, ao destino. Tanto a ordem 

como a liberdade postulam essa utopia de uma existência sem acaso, sem destino, 

sem determinação rígida.

Tal união de ordem e liberdade é uma união dialética; liberdade e ordem 

constantemente se batem, na sua busca comum.

Sendo a busca comum de ordem e liberdade a ausência de destino, de 

contingência, de acaso, a liberdade se torna finalidade da ordem e esta é a condição 

daquela. Se, nas utopias abstratas, liberdade se contrapõe à ordem, para Bloch, tanto 

a liberdade concreta é igual à ordem, quanto a ordem concreta é igual à liberdade. 

Liberdade concreta é ordem, domínio próprio dessa liberdade; ordem concreta é 

liberdade, conteúdo dessa ordem.

O direito natural: a grande utopia racional do Iluminismo

Desde o século XVII, correntes variadas contribuem para dar forma à teoria da 

revolução burguesa, também como afirmação do direito natural.

Grotius209 afasta-se da lei positiva apresentando o direito natural como um sistema. 

O impulso e sua intenção são vistos como a intenção da natureza; desse impulso 

procede o contrato comunitário; esse é o princípio que orienta as proposições do 

direito natural. O apetite social está na origem da organização societária e do Estado 

e é impulso para a vida comunitária pacífica. O que perturba ou torna impossível essa 

convivência, tal como a quebra de uma promessa ou a apropriação de bem alheio, 

é injusto, não se justifica juridicamente, está fora do direito. É direito e está certo só o 

que se adapta àquele princípio perene.

Assim se resume a concepção de direito burguesa: de um lado, proteção 

da propriedade privada; de outro, exigência de validez geral da lei igual para to-

dos. Típico desse direito na ótica burguesa é a pretensão a ter uma validade geral, 

universal, independente de circunstâncias históricas de tempo e lugar, como se fosse 

209 BLOCH cita De Jure Belli et Pacis, 1625.



121
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

um direito de origem divina, embora sem dizê-lo. Um direito que tem essa dimensão 

de universalidade, e que só é perturbado e impedido pela ação individual ou por 

interesses particulares.

Em outra obra específica, Bloch torna a lembrar210 que a pretensão à universalida de 

do direito natural burguês às vezes não foi mais do que autoidealização da burguesia 

ascendente, pois, quando se tornou a classe estabelecida, renegaria aquele direito, 

em proveito do lucro.

Uma diferença apontada por Bloch entre o direito burguês e as utopias sociais 

é que estas buscam a felicidade, enquanto aquele visaria à dignidade humana. 

Hobbes, Locke, Rousseau, de maneiras diversas, expressam a mesma crença de 

que na natureza humana está impressa a fonte do direito, a regra para a dignidade 

humana. Seja porque essa natureza é igual à do lobo e necessita de uma ordenação 

rigorosa por meio de um senhor e um Estado forte; seja porque essa natureza é 

ordenada para a paz e o convívio amigável e o contrato social precisa respeitá-la e 

favorecê-la.

A utopia do direito natural se assenta sobre a ideia de que existe uma vontade 

geral do povo, essa vontade geral da nação que ainda hoje às vezes é invocada para 

encobrir os interesses da classe média, quando não da elite no poder. A vontade ge-

ral seria a crença burguesa, base também da concepção de democracia do tempo 

burguês. A vontade geral que não se engana será o fundamento do direito verdadei-

ro, expressão da vontade democrática, por onde aparece ou transparece, luminoso, 

o direito natural que está inscrito na natureza dos homens, o que quer dizer: na verda-

de, mais na natureza de uns do que na dos outros, talvez porque estes não cheguem 

a ser totalmente humanos, porque estejam reduzidos a escravos, lacaios, máquinas 

produtoras de mais-valia.

Bloch refere que no parágrafo 6 da Declaração dos direitos do homem aparece 

textualmente a afirmação de Rousseau: a lei é a expressão da vontade geral. Da 

afirmação de uma lei natural, ou de um direito inscrito na natureza dos homens sob 

forma de impulsos, que configuram os direitos particulares, à vida, ao alimento, à 

proteção, à propriedade, o século das luzes burguesas inventaria uma espécie de 

ficção racional, a de que o seu mundo institucional, o do Estado reestabelecido, 

segundo a classe pensante do Iluminismo, seria capaz de encontrar a expressão 

universal na lei positiva, ou fazer da nova lei positiva uma expressão vitoriosa da 

vontade universal — romance que exerceu seu poder mistificador ou mitificador por 

dois séculos.

210 Em Naturrecht und menschliche würde, p. 215 et seq.



122
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

Mas o sonho de uma dignidade humana mais protegida não substitui o sonho 

mais premente da felicidade humana. É esse sonho que acorda com toda a sua 

pujança nas utopias do século XIX.

As utopias do século XIX: Owen, Fourier, Cabet, Saint-Simon, Stirner, Proudhon e 

Bakunin

Como a doutrina ou ideologia do direito natural burguês não serviu à dignidade 

humana no concreto, uma vez que a miséria dos pobres continuou a crescer e a 

sua situação se tornou cada vez pior quanto mais houvesse progresso industrial, 

o século XIX voltou a sonhar com a felicidade humana, e o suor e o sangue dos 

operários têxteis de Lyon inspiraram Fourier para a sua grande construção utópica, 

assim como também a Owen, essa anima candidissima, na expressão de Bloch. Tanto 

a de Owen como a de Fourier são classificadas pelo filósofo como utopias federativas. 

Os objetivos socialistas federativos de Owen são expressos em The social system e 

The book of new moral world. A candidez apontada no utopista não se prende à 

simplicidade apenas de suas propostas, pois essa simplicidade é suficientemente 

radical, como também à ingenuidade da esperança de Owen em chegar lá pela 

persuasão de seus colegas industriais e capitalistas. Owen acreditava poder chegar 

ao comunismo com a conversão ao altruísmo de seus companheiros de classe e 

por meio de reformas.  Segundo a visão marxista de Bloch, nesse engano residiu 

a abstração da utopia oweniana, na ordem de conceitos da utopia concreta. Seria 

preciso uma nova humanidade, remodelada por um grande esforço de educação, 

o sonho pedagógico de Owen. A raiz do problema não é vista onde está, mas 

onde se imagina que esteja ou se gostaria que estivesse. Como se a educação e a 

economia não fossem duas realidades sociais interrelacionadas e interdependentes, 

subjacentes à vida política. Segundo Bloch, Owen não se preocupava com a história, 

e é isso que o distingue do outro grande utopista partidário da federação: Charles 

Fourier. Este foi, sem dúvida, o mais importante pensador utópico no século XIX, que 

antecedeu imediatamente Karl Marx e sobre ele exerceu influência. Seu pensamento 

da atração passional universal buscou um fundamento científico para sua proposta 

de reforma social radical.211

211  Deixamos de repetir aqui a apresentação de Fourier, que esperamos abordar com mais vagar em 
outro trabalho, em elaboração.
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A utopia no século XX: o movimento de mulheres

O século XX se mantém fiel à corrente da utopia não mais pelas utopias 

particulares de pensadores utópicos, como no século anterior, mas pela prática de 

movimentos sociais novos ou com nova feição, que Bloch exemplifica com o sionismo, 

o movimento de juventude e o movimento de mulheres ou movimento feminista.

Para Bloch, não se trata aí de utopias abstratas nem de cunho individua-

lista, sonhos de um grande sonhador, mas são utopias de grupo burguesas. Tais 

movimentos têm em comum, poderíamos acrescentar, também com o movimento 

dos negros neste século, ao qual é bem mais difícil aplicar o adjetivo “burguês”, o 

sentimento de uma repressão de caráter particular, específica, dentro da sociedade, 

e a vontade de emancipação dessa opressão específica.

Segundo Bloch, o que falta a esses movimentos é a vontade de subverter a 

sociedade em seu conjunto. “Não é a revolução, mas a secessão, fuga longe de um 

gueto múltiplo”.212 Apesar disso, os programas limitados desses grupos lhe parecem 

de valor, em sua especialização: nos limites do grupo, eles sabem do que falam. Os 

projetos de emancipação têm um campo visual reduzido, o que caracteriza todo 

movimento de reforma, mas são desprovidos de toda impostura.

Antes de deter-se na análise e interpretação do sionismo, Bloch pensa os 

movimentos de juventude e feminista.

A rebelião dos jovens do século XX, e Bloch se refere aos movimentos da 

primeira parte do século, uma vez que O princípio esperança é publicado antes dos 

movimentos de juventude dos anos sessenta, parte de um impulso autêntico contra 

o estado de coisas que faz do menor um escravo.

Por outro lado, as mulheres ainda são dominadas e educadas para a submissão. 

“Na vida de uma mulher, a servidão e a obrigação de agradar caminham juntas, 

pois agradar a alguém é a maneira de colocar-se a seu serviço. […] No entanto, as 

mulheres e jovens mais ousa das tiraram outras conclusões e puseram-se a sonhar 

com a nova mulher. Ao redor de 1900, pouco antes ou pouco depois, brilha uma 

luz que ainda conserva a sua atração. […] A queda da casa burguesa que se inicia 

e a carência crescente de empregados abrem ou facilitam esse caminho para a 

liberdade. Reivindicava-se um amor novo, uma vida nova; era preciso que o amor 

pudesse ser livremente escolhido […]. Mas o acesso à vida pública e à profissão 

212  Das Prinzip Hoffnung, p. 681. Bloch escreve antes de 1958. Falta-lhe a observação do movimento 
de mulheres que ressurge nos anos sessenta e setenta do século XX, onde apare cem tentativas 
de junção da luta geral pela transformação radical da sociedade burguesa e capitalista, com a luta 
específica da superação da discriminação de sexo.



124
Suzana Guerra Albornoz

Ética e utopia: ensaio sobre Ernst Bloch

parecia mais importante ainda e se anunciava como uma garantia maior. Aspirava-se 

a viver sua vida; a felicidade do ninho não era mais o objetivo”.213 A realização pessoal 

era buscada fora do círculo familiar, fora do espaço que até então havia determinado 

a mulher, no qual ela se havia sentido estreita, diminuída.

Essas eram inquietudes das moças burguesas do início do século XX. As 

trabalhadoras operárias já haviam sido forçadas a deixar a família, assumindo uma 

linha profissional segundo as regras da sociedade masculina. Para contestatárias 

serviam (ou servem) as que não estavam obrigadas a se sustentar, mas não querem 

mais ser sustentadas, para ganhar a rua, a liberdade, o direito de maior espaço de 

movimento e decisão.

Segundo Bloch, essa aspiração se frustra nas sociedades burguesas do século 

XX. Não deveríamos dizer também nas sociedades burocráticas? A nova vida não 

permanece por muito tempo verde. A existência rebelde não se mantém. A moça 

burguesa que vai trabalhar no escritório só aparentemente se torna mais livre ou ganha 

maior espaço de movimento e decisão. No mercado de trabalho, a moça contestadora, 

em lugar de amor livremente escolhido, encontra a monotonia da vida de escritório 

onde, além do mais, é comumente uma subalterna.

Quando foi alcançado pelas mulheres o direito ao voto, o parlamento burguês 

não tinha mais o que dizer. Quando os anfiteatros universitários abriram suas portas 

para as mulheres, aparecia a crise da ciência burguesa. O capital afastava as líderes 

radicais do movimento, as “loucas de liberdade”. Aos poucos, vencem as lideranças 

acomodadas, sem excesso, equilibradas. A tela do futuro sonhado pela mulher 

estava cheia de visões revolucionárias e cenas dionisíacas das quais não restaria, 

uma geração mais tarde, senão a liberação do espartilho, o direito de fumar, de votar 

e de estudar”.

O movimento de mulheres, que certamente não se limita à época do Art Nouveau e 

já aparece na Assembleia de mulheres de Aristófanes, encontra na fase da passagem 

do século XIX ao XX um momento limite: o movimento das moças burguesas pela 

nova mulher, pela existência rebelde, contra as limitações de direito burguesas e o 

confinamento familiar, é confrontado com o movimento de operárias. Barreiras de 

classes interferem na comunidade da opressão específica de mulheres na velha 

sociedade patriarcal modernamente burguesa. Essas considerações de Bloch sobre 

a interferência das barreiras de classe sobre o movimento de mulheres parecem 

ainda hoje válidas, pelo menos polêmicas e dignas de atenção, para a compreensão 

da evolução do movimento de mulheres no Brasil nas últimas décadas do século XX.

Resta saber o que anima a eclosão das mulheres em seu plano mais profundo. 

213 PH, p. 688 et seq.
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“O que a anima é precisamente o sexo, mas entendido em sua manifestação social e 

sua vontade de ser socialmente definido”.

A revolta feminista, segundo Bloch, embora tenha se acendido aqui e ali ao longo 

dos séculos, nunca teve amplitude como na passagem do século XIX ao XX. “Ela só 

teve adeptos e aumentou sua utopia social justamente quando a de manda capitalista 

de forças de produção deu-lhe luz verde, quando o interesse que os capitalistas tinham 

na circulação livre pôs fim igualmente a essa espécie de servidão”. Mas o que no fundo 

anima o movimento de mulheres não despertou nenhum interesse do capitalismo 

em geral, como aliás nunca lhe interessaram as qualidades inexploráveis de seus 

empregados. O sistema queria empregar a mulher nas situações malpagas, para ser 

subalterna; sua docilidade era valorizada, qualidade já presente e apreciada bem 

antes do movimento de emancipação. O curso da resposta capitalista ao movimento 

de mulheres do início do século XX promoveu a anulação dos seus verdadeiros 

anseios. “Um certo senso de realidade inegável na mulher, aquilo que o culto a Maria 

recusava tão violentamente admitir, esse elemento que não predestinava nada para a 

utopia, foi premiado pela objetivação capitalista”.

E assim, com o voto feminino nada teria mudado substancialmente na vi da 

política das democracias burguesas, a não ser que o número de votantes duplicou. 

Poderíamos acrescentar que, desde então, certa mente todos os candidatos à eleição 

e demagogos procuraram convencer ou iludir ou manipular esse voto maciço muitas 

vezes insuficientemente politizado e esclarecido porque muitas vezes ainda vindo da 

vida confinada às paredes domésticas.

Ao final, segundo Bloch, pelo movimento burguês de emancipação da mulher 

não se tornaram manifestos os conteúdos fundamentais do sexo: “e, no entanto, a 

princípio, eles eram buscados como nunca antes, e por isso foram negados pelos 

opositores da emancipação, como se o movimento não se dirigisse para pequenas 

horas de trabalho no escritório, onde foi acabar; como se, ao contrário, fosse uma 

reminiscência, aqui, de Carmem, ali, de Antígona; espécie de afirmação combinada 

do desejo utópico do tempo das hetairas de um lado e, de outro, do matriarcado; 

e acima de tudo como se o movimento de mulheres reivindicasse uma específica 

totalidade e plenitude a qual, por isso mesmo, e em seus conteúdos possíveis a longo 

prazo, são inconciliáveis com a empresa capitalista desprovida de alma e inimiga 

mortal da arte como da mulher”.

É por isso que o ódio burguês e masculino contra o movimento feminis ta não 

cessa de combater e lançar descrédito sobre os motivos subjacentes ao movimento.

Carmem e Antígona, lembranças do hetairado e do matriarcado, formas de vida 

que teriam precedido as patriarcais, ressuscitaram no movimento de mulheres de 
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modo explícito e implícito, e invadiram o vazio de imaginação de sua utopia arcaica.

Os mitos da amante e da mãe, cuja realização está impedida no capitalismo, 

estão na origem profunda do movimento de mulheres. Para Bloch, que escreve sem 

conhecer a ressurreição do movimento nos anos 60 nos EEUU e nos anos 70 e 80 na 

Europa e na América Latina, e suas consequências mais duráveis, o movimento de 

mulheres estaria ao mesmo tempo “envelhecido, superado e atualizado”.

Utopias técnicas, arquitetônicas, geográficas

Não só a medicina aponta para a utopia e é movida pelo estofo de sonho da 

perfeição, a eternidade e a ausência de dor, do mesmo modo que as imaginações 

da ordem social ideal (econômica, social, política) buscam aquela ordem compatível 

com a liberdade e a felicidade de todos. Também a técnica está intimamente ligada e 

deu conteúdo aos sonhos humanos de uma vida melhor ainda não realizada, portanto 

utópica, ainda que possível, de acordo com o conceito de utopia concreta.

Além das utopias técnicas ou científicas em geral, que foram alimenta das pelo 

labor experimental dos alquimistas até os automatizados centros de tecnologia do 

último quadrante do século XX, uns e outros do mesmo modo cheios de fumaça e de 

mistério; além das utopias técnicas que hoje estariam perdendo seu vigor utópico, uma 

vez que já levaram a um inigualável avanço de poder técnico dos homens sem dar 

efetivamente a todos uma vida mais feliz, menos faminta, menos violenta, mais segura; 

Bloch reconhece na história universal o que ele chama de utopias arquitetônicas e 

utopias geográficas, e que ambas essas espécies utópicas têm em comum a procura 

da realização do bonum no espaço ideal, ou num espaço longínquo, inacessível, 

antes que no tempo, num outro tempo futuro.

Os maçons da Europa que construíram catedrais góticas em busca da forma 

ideal da árvore da vida, ou os egípcios construindo gigantescas pirâmides em 

busca da forma ideal do cristal, uns e outros realizam a mesma utopia arquitetônica: 

testemunham o desejo dos homens dessa forma superior de ser que em suas obras 

de arte, especialmente na construção das casas, templos e monumentos, indicam e 

perseguem.

A ilha de São Brandão e o Oriente de Padre João que nem Colombo nem 

Marco Polo jamais encontraram, são firmes sinais do poder da imaginação humana, 

miragens produzidas pelo deslocamento do possível do tempo para o espaço. A 

terra dos bem-aventurados é cercada de perigos como o mar coagulado das lendas 

mediterrâneas. Enquanto a impossível terra prometida não é encontrada, transfere-se 
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no mapa-múndi o lugar da ilha de São Brandão cada vez mais para o sul. Sonha-se 

com o sul porque ali o corpo se expande no calor e no sol, (isto) abstraindo-se as 

condições do nosso hemisfério sul, onde o norte é sinônimo de calor e trópico e o sul 

é a região de mais frio. Sonha-se também com o norte (ou, às avessas, com o sul) 

dos picos nevados, nuvens pesa das cortando a visão da lua, vento frio nas janelas 

fechadas. O sonho do amor se dá bem com as praias quentes dos trópicos como 

também à beira do fogo nas lareiras das casas nórdicas.
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CONCLUSÃO

O fim é apenas outro começo: sonhando a afirmação da ética blochiana

O passo se ritma pelo desejo

O desejo é a carne do sonho. A imaginação sintetiza razão e desejo. O desejo 

faltava nas obras racionais dos filósofos que só interpretaram o mundo ou dos que se 

negam a interpretar por não haver certezas. A razão faltava aos desejantes que não 

passam pela elaboração do sonho racional.

A síntese da fome e do cálculo se concretizou no manifesto comunista. Desejo e 

saber se uniram no momento único do sonho de uma sociedade mais feliz: onde os 

menores não sejam abandonados, onde os negros não sejam perseguidos, onde as 

mulheres não sejam humilhadas, os trabalhadores não sejam roubados.

A síntese do bom e do mau se faz no momento presente. Bloch não crê como 

os cristãos que somos pecadores e, portanto, sempre voltaremos a praticar o mal. 

Também não acompanha os céticos relativistas a quem parece não haver bem nem 

mal. O bem está como possibilidade dentro da realidade encoberta pelo mal da 

miséria, da violência, da guerra, da poluição. O bem é indicado por esses algos que 

os homens percebem ainda como faltas de algo que desejam. Desde os bens mais 

evidentemente materiais, dos quais são os primeiros exemplos as comidas abundantes 

que aparecem no sonho do país das maravilhas, até aqueles mais sofisticados como 

os que satisfazem as carências materiais do ouvido, no Fidelius, de Beethoven. O mal 

é a falta desses bens que nos faltam. O mal é a negação da possibilidade de possuir 

plenamente esses bens desejados; o mal está na incompletude, na insatisfação da 

carência por abuso de outrem; a mais profunda miséria contém esse mal de que 

os homens sabem, intuem, pressentem, antecipam, esperam que serão capazes de 

libertar-se.

Sabemos o que nos falta porque o desejamos. Desejamos nosso bem, a satisfação 

de nossas carências, de nossos sentidos, e a realização das potencialidades de 

nossos corpos até em seus aspectos mais finos, espirituais. Como alguns obstruem o 

acesso de outros aos bens que lhes faltam, a ética blochiana exige a remoção desse 

obstáculo, o corte da obstrução, a subversão desse estado de coisas. A exigência 
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da subversão é a decorrência prática dessa concepção de bem e mal que se regula 

pelo impulso mais enraizado no ser material: a fome. A fome de pão e de leite e mel; 

a fome de cores, de sons, de versos; a fome de encontro, argumentos, leis justas e 

participação. Nenhuma dessas fomes é menos material do que as outras. Todas as 

fomes dos homens têm raiz no seu corpo. É para estar materialmente melhor, mais à 

vontade e com mais prazer, desenvolvendo em dimensões mais amplas o prazer do 

olho, do ouvido, do cérebro, que os homens têm fomes estéticas e intelectuais, que 

a nossa cultura convencionou chamar de espírito. A fome de amor é tão enraizada 

no corpo quanto a fome de sons harmônicos e a de leite e pão. Não só porque é 

a matéria enquanto espécie que se manifesta no corpo individual que clama por 

união; não só é a matéria desse corpo individual que pe de para reproduzir-se e assim 

transcender-se enquanto indivíduo, reencontrando-se multiplicado na descendência; 

não é só à reprodução que impele a matéria no corpo dos homens, mas ao prazer. O 

amor como relação que favorece o prazer tem sua base material indisfarçável.

Antes de Bloch não se havia pedido à utopia que preenchesse determinados 

requisitos, por exemplo, que fosse concreta. Ao contrário, a utopia era aquele outro 

lado da realidade onde nossa imaginação é inteiramente livre pa ra produzir seja 

qual for a imagem de uma outra vida, sociedade perfeita, um mundo ordenado, a 

humanidade feliz.

Bloch empreendeu essa reconceituação da utopia, inserindo-a no mundo da 

realidade, porque nela está manifesta a possibilidade dos homens; e quando a utopia 

expressa a possibilidade objetivo-real, por que parte da análise das circunstâncias 

presentes de tal modo aguda e perspicaz que a lente do detetive, do analista descubra 

no real de hoje também a possibilidade para o amanhã, então é concreta. Ou seja, não 

é mais uma utopia como a conceituávamos antes de Bloch, um mundo de quimeras, 

sem lugar, irrealizável, mas tende a realizar-se, é para onde as condições atuais 

subjetivo-objetivas tendem a encaminhar-se concretamente. No meio do século XX, 

esse para Bloch parecia ser o caso concreto da sociedade socialista. Na análise do 

capitalismo se descobre a possibilidade objetivo-real do socialismo; não só porque 

este é pensável nem só porque é provável, nem só porque há condições objetivas para 

efetivá-lo, mas porque as condições subjetivo-objetivas estavam dadas de tal modo 

que parecia haver já uma determinação para que se efetivasse o futuro socialista; 

ou seja, haveria uma determinidade para o futuro dessa possível sociedade, ela já 

parecia ser um possível-real, não poderia deixar de realizar-se, portanto, era uma 

utopia concreta, na linguagem de Bloch. Se quisermos dizê-lo de outra maneira: a 

sociedade socialista deixou de ser uma utopia para apontar concretamente como 

futuro do capitalismo, em seu horizonte, que a imaginação antecipadora dos homens 

tem a capacidade de prever, ao mesmo tempo atuando para que essa previsão se 
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verifique efetivamente.

Ernst Bloch tirou a utopia do plano das quimeras inócuas e irrealizáveis e 

instituiu o seu papel histórico, a percepção de seu papel na história. Insistiu em sua 

relação íntima com a realidade, e do seu significado importante co mo front, lugar na 

fronteira entre o agora real e o possível. Mas ao mesmo tempo colocou limites para 

a utopia: deixou claro que, para que esta não permaneça mera quimera e fantasia e 

tenha força de mover a ação dos homens, é preciso que coincida com o movimento 

concreto real, com o movimento tendencial da própria matéria na natureza e nos 

homens, dentro das concretas circunstâncias presentes na história.

Para que não se deixe ao azar, ao acaso, ao destino, essa coincidência entre 

sonho e realidade potencial, recomenda-se ao sonhador que se faça cientista: o 

olho de detetive que perscruta na realidade as possibilidades para amanhã garante 

a migração da utopia, do mundo dos impossíveis, dos jamais e nunca mais, para 

o mundo rosado dos possíveis concretos para amanhã de manhã, ou depois de 

amanhã.

Uma genial reconceituação da utopia emerge com uma ética contra a degradação 

do homem, do meio de uma construção ontológica, cosmológica, antropológica; 

mas a tarefa do cientista não foi realizada. Isso quer dizer que o lado utópico desse 

pensamento não é propriamente concreto. Bloch diria de si mesmo que, além do 

que possa ter fracassado como lógico ou meta físico, não foi um utopista com todo 

senso de realidade. Sua utopia da técnica da aliança, por exemplo, permanece 

como um desejo muito belo mas sem garantia de concretização porque não brota da 

análise paciente das circunstâncias de agora, indícios, traços, germes, que ponham 

essa nova técnica amiga da natureza como um futurível concreto, embora indícios 

e germes existam nos movimentos ecológicos e pacifistas, nas regulamentações 

contra o armamento, desmatamento, contra a poluição, etc.

Uma matéria em contínuo movimento de determinação e indeterminação requer 

dos homens uma atuação nesse movimento de determinação, por suas escolhas e 

ação, para logo após se haver de novo com nova indeterminação ou liberdade.

É portanto possível atuar para a transformação, uma vez que tudo tem por 

base esse movimento de determinação e indeterminação. E não só é possível como 

será necessário, do ponto de vista dessa ética, que nos submeta mos a um novo 

imperativo categórico, de transformar, subverter, sempre que os homens estiverem 

constrangidos a uma situação aquém de suas possibilidades, o que se dá quando 

estiverem escravizados, abandonados, diminuídos, desprezíveis. É claro que esses 

quatro particípios carecem de redefinição cuidadosa diante da concepção de homem 

contida no edifício blochiano, e de um modo finalmente concreto, ou seja, descobrindo 
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ali no chão de nossa história presente o que é estar diminuídos, abandonados, 

escravizados, desprezíveis para seres humanos concretos.

Efetivar a ética blochiana será denunciar e combater tais situações concretas e 

remover obstáculos, superar, subverter e apoiar a sublevação dos grupos sociais que 

se encontrem frustrados em suas possibilidades de realização.

Essa revolução permanente será a concretização da ética de Ernst Bloch: pela 

descoberta, pelo homem, dos ritmos de sua mãe natura naturans; pela reunião de 

Apolo e Dionisos na nova forma de vida solidária.

A união de Apolo e Dionisos: uma utopia ética/estética214

Apolo ou a lei, a luz, a ordem, a inspiração da arte da proporção e da harmonia, 

o deus da beleza clara. Dionisos ou a pulsão, o obscuro, o ritmo, a inspiração das 

artes do prazer e da folia, o deus esquartejado e renascido da magia orgiástica. 

Ambos para Bloch apontam para possibilidades da racionalidade e da sensibilidade 

do homem: a liberação do impulso e do prazer, Dionisos, e a expansão da ordem e 

da harmonia, Apolo.

Uma ética que associe a ambos parece o ideal. A moralidade corre o risco 

de confundir-se com costumes mais ou menos em uso; mas só aparentemente há 

oposição entre moralidade e sensualidade, entre pulsão e moral, pois a realização 

do impulso é racional e moral; e a destruição e a frustração ou repressão do impulso é 

irracional e imoral.

“Quando visto convenientemente, Dionisos não está condenado a se levantar 

contra Apolo: ele poderia na verdade ser seu irmão, opondo-se com ele contra Zeus, 

contra a opressão, o poder soberano e sua jurisdição, contra o estatismo e não contra 

a luz”. O homem não é um anjo cavalgando uma besta domesticada. Nem é seguro 

que o X humano que falta dominar seja a besta, nem que seja a de um anjo a imagem 

normativa adequada do cavaleiro.

O dionisíaco penetrado da luz apolínea implica a desaparição de senhor e 

escravo e uma ética sem propriedade.

A solidariedade é o tertium, o elemento dialético superador entre indivíduo e 

sociedade, egoísmo e altruísmo.

Mas o que nos sugere a indicação de uma ética feita da união de Apolo e 

Dionisos contra Júpiter, da libe ração do domínio por meio da razão e da pulsão?

214 PH, Experimentum mundi, p. 188 et seq.
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Como associarem-se numa única figura esses dois “ideais” dados para o homem 

como espelhos de si e de seus possíveis, “deuses” parciais que constituem utopias 

para o homem do futuro? Como o pulsional nos homens pode ser jogado à realização 

sem inibições, sem repressão, se o racional estiver de todo alerta e vigilante?

Como desenvolver ao máximo a utopia apolínea da razão, da harmonia e da 

ordem, se as pulsões no homem não estiverem domadas? Que seria o homem no qual 

paixões e a luz da razão se associassem plenamente? É esse um mito, correspondente 

ao do andrógino, inexistente ou invisível? Ou descobri mos que é justamente o mais 

racional e ordenado que as pulsões sejam levadas adiante e realizadas?

É bem possível que sobre esse ponto a utopia de Bloch se encontre com a de 

Fourier: uma nova ética surgirá do próprio dinamismo das paixões humanas.

Uma ordem justa só se erguerá com o impulso da fome de todos e o desejo 

de todos os prazeres, como um novo mundo amoroso onde a arte tome o lugar 

da guerra e a natureza, também no homem, supere a lógica morta das coisas e do 

capital.
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POSFÁCIO

Para formar sua teia onde possa prender uma ou outra mosca viva para seu 

alimento, a aranha enreda alguns fios num sentido e no outro, mas a ordem pela qual 

vai cruzando esses fios não é muito evidente, pois o que impor ta é a coesão, embora 

frágil, da teia.

Nestas páginas que registram uma espécie de perseguição intermitente e 

caprichosa do cerne do pensamento de Ernst Bloch, perseguido que é também 

perseguidor caprichoso de algumas ideias que constituem o coração de sua obra, 

tenho a consciência de trabalhar como a aranha, em sua compulsão quase cega de 

vida.

Ernst Bloch trabalhava como aranha. E contra a luz, em seu texto se desenha 

uma teia sutil cheia de voltas e elos e arabescos como os da filigrana de prata 

portuguesa, mas essa é uma teia e não uma jóia petrificada. Teia tecida com sangue 

no rio que ele chama “a corrente quente do marxismo”, feita de humores e pulsões 

tanto quanto de exercício cerebral.

Talvez se possa afirmar que Bloch, apesar da admirável e imensa cultura 

enciclopédica; da grandiosidade do seu estilo, do seu gênio de escritor inspirado 

e excepcionalmente talentoso para a linguagem, ensaísta especialíssimo; não 

foi um lógico muito bem sucedido, quem sabe sequer um bom filósofo, se por tal 

entendermos aquele personagem que critica, duvida, destrói certezas, põe em 

discussão, desencadeando um processo interminável de indagação. Se tivermos 

como modelo do filósofo a figura do cético que nunca encontra a verdade e está 

sempre a perguntar, Bloch não foi um bom filósofo. Bloch não indaga: ele afirma 

que somos em estado de indagação e latência. Ele não duvida: ele sabe que somos 

seres em dúvida e tenta compreender essa dúvida em sua base ontológica. Bloch 

não critica: dá por certo que a crítica está feita. Não destrói certezas: busca novas 

certezas das cinzas daquelas que destruímos através de vários séculos de dúvida 

metódica.

Bloch é um construtor de catedrais que pode pertencer melhor à maçonaria dos 

utopistas do que ao concílio dos pontífices das igrejas filosóficas da modernidade, 

cuja fé é o relativismo, cujo deus é o nada, cuja moral é a crítica do conhecimento, 

cuja práxis é a análise da linguagem.
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A teia que esse pedreiro medieval constrói podemos vê-la ao amanhecer como 

os meandros de luz e de ferro de um vitral. Ferro escuro e vidro iluminado; opacidade 

e transparência; cor e ausência de cor.

Sobre esse pensador ímpar não se pode fazer um discurso linear, didático, 

de tradutor. O mais didático que me ocorre é fugir à linearidade e pedir que me 

acompanhem na dança das palavras, das páginas enigmáticas, difíceis, musicais, 

poéticas, metafísicas, do último dos profetas da grande Philosophia. Mas se a metafísica 

ainda é compreensível para os novos filósofos de hoje, como seu antepassado ainda 

próximo, a dança das palavras não está proscrita em filosofia? Deixemos, pois, o 

desenho da teia do texto blochiano em sua sombra: con tra a luz, frente à luz. A 

poesia não invalida mas torna a filosofia diferente dos discursos controlados pela 

matemática.

Bloch é um pensador de estirpe diversa à dos calculistas de ofício que não 

oferecem respostas. A filosofia dialética em Bloch se apresenta como resposta; 

nesse sentido, é um amigo da sabedoria; daqueles poucos que ainda têm o vigor de 

procurar sophia, embora com isso corra o risco de enganar-se algumas vezes e de 

encontrar muitos adversários.

Ante Bloch não se pode manter a recomendação de Wittgenstein: o que não se 

pode dizer, deve-se calar. Bloch procura dizer o indizível. O que ainda não é dizível 

hoje, mas talvez o seja amanhã, pelo esforço e o trabalho dos que têm a coragem de 

falar o que pensam, ou o que sonham, mesmo tramando como teia de aranha que só 

uma luz muito forte projeta na claridade.
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4 — OBSERVAÇÃO

Nessa bibliografia, deixam de ser nomeadas as obras completas de Bloch, 
inclusive livros, artigos e entrevistas; também não é apresentada a relação completa 
da literatura secundária. Para uma orientação nesse sentido, podem ser vistas as 
bibliografias que acompanham os trabalhos citados.

Apresentei uma bibliografia bem mais completa dos trabalhos de Ernst Bloch 
e sobre ele em meu livro Violência ou não violência, Edunisc, Santa Cruz do Sul, 
2000/2002, com base na pesquisa de doutorado Ética, utopia e violência — elementos 
para revisão da ideia de violência pelo Bem, através de um estudo de Ernst Bloch, 
defendida na UFMG, Belo Horizonte, 1997.
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