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Apresentação 
 

Ubiratane de Morais Rodrigues 
 
 

Os onze escritos que compõem esta coletânea são uma 
homenagem aos cem anos da primeira publicação da obra Espírito 
da Utopia, de 1918 (Geist der Utopie, 1918). Não se objetiva esgotar 
esta em comentários, mas apresentar ao público alguns temas e 
rastros dessa obra fundamental do século 20. Nas páginas 
seguintes o leitor dialogará com pesquisadores e pesquisadoras 
especializados sobre o pensamento de Ernst Bloch que indicarão 
algumas aproximações ao interior de seu pensamento. 

Espírito da Utopia provocou polêmicas, como toda grande 
obra em seu nascimento, entre seus críticos e interlocutores estão 
Max Weber, Max Scheller, Leo Löwenthal, Th. W. Adorno, Walter 
Benjamin, Georg Simmel entre outros. Por sua heterogeneidade 
conceitual – embaralhamento de filosofia e música, estética e 
política, filosofia e poesia, mística e marxismo etc. – repercutiu de 
divergentes formas em sua época, apresentando ao mesmo tempo 
ao público uma nova maneira de filosofar e o filósofo da utopia 
concreta, seu autor. Todas as recepções desta obra em seu tempo 
foram importantes para algumas modificações que Bloch fez em 
sua segunda edição (1923). Estas são descritas em detalhes por 
Ivan Boldyrev nesta coletânea.  

Nas obras completas de Ernst Bloch editadas pela Suhrkamp 
Verlag, no volume 16, encontramos a primeira edição de Espírito 
da Utopia, quase como testemunho da profecia blochiana de que o 
começo está no fim. Portanto, que a primeira edição desta obra 
permanece igualmente importante em sua filosofia, apontando que 
ela não foi apenas um projeto ou um pensamento temporário e 
mal sistematizado, mas sim, um Pensamento. Acrescenta-se ainda, 
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que o trabalho de Bloch nas edições, revisões, correções, 
acréscimos e supressões dos textos de Espírito da Utopia, nas três 
edições, demonstram a inquietação filosófica e política de seu 
autor.  

Mística ou metafísica? Marx ou Hegel? Cristianismo ou 
judaísmo? Ornamento ou música? Esperança ou pessimismo? Não 
cabe em Espírito da Utopia, nem no pensamento de Bloch como 
um todo, esse jogo de ou/ou, mas uma hermenêutica antropológica 
na busca do encontrar-se consigo mesmo numa existência que 
cansou do vazio de sua época. Uma hermenêutica capaz de fugir 
dos modelos de pesquisas, investidas intelectuais e acadêmicas 
baseadas na reprodução fria da técnica que reifica e aliena 
escritores, a escrita e os leitores. 

Espírito da Utopia nos desafia a pensar para além do texto, 
sem perguntas e respostas prontas, mas como humanos dispostos 
a desvelar as possibilidades em devir. Nesse sentido, a publicação 
desta coletânea alimenta o pensamento que fervilha nas páginas de 
Espírito da Utopia, não como interpretações fechadas ou 
substituição da entrada direta no pensamento de Bloch, mas como 
convite ao encontro da obra escrita em 1918 que não está liquidada, 
mas que, cem anos depois, continua nos convocando à sua leitura e 
ao confronto crítico com o pensamento utópico de Ernst Bloch, que 
passou sua vida aprofundando e arredondando seus conceitos sem 
nunca os fechar, buscando sempre um futuro autêntico e pleno de 
realizações dos melhores sonhos acordados em vista da dignidade 
humana. Façamos o mesmo... Incipit vita nova. 

Este livro é também uma singela homenagem ao professor e 
filósofo brasileiro Carlos Eduardo Jordão Machado que nos deixou 
antes de ver este trabalho finalizado, mas nos presenteou com seu 
escrito que abre esta coletânea de escritos, além de contribuições à 
filosofia entre livros, organizações de livros, traduções do alemão, 
artigos, capítulos de livros, e, principalmente, com sua atuação 
docente. Dedicamos esta coletânea a este ser humano-amigo que 
nos incentivou sempre a seguirmos com coragem rumo ao ainda-
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não-existente, ao ainda-não-acontecido, possível e necessário de 
ser alcançado. 

Por fim, há o agradecimento àqueles que tornaram possível 
esta organização. Em primeiro lugar aos autores e as autoras que 
gentilmente contribuíram com seus escritos, e, em seguida, com 
igual importância, faz-se um agradecimento especial aos 
tradutores Márcio Egidio Schäfer, Reginaldo Rodrigues Raposo, 
Vinícius Matteucci de Andrade Lopes e Marta Maria Aragão Maciel 
pela disponibilidade, trabalho e dedicação nas traduções, tornando 
a presente coletânea possível, rica e plural de vozes sobre o 
pensamento de Ernst Bloch. 

 
20 de maio de 2019 
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O parque nacional protegido das diferenças de opinião: 
sobre as obras de juventude de 

Ernst Bloch e Georg Lukács 1 
 

Carlos Eduardo Jordão Machado 2 
 
 
Lukács e Bloch se conheceram pessoalmente através de 

Georg Simmel, este tinha um Schiur, um seminário privado, em 
que às vezes contava com a participação de Bloch, com quem tinha 
boas relações de amizade3. O primeiro contato foi um pouco 
conflituoso. Simmel havia solicitado a opinião de Bloch sobre um 
jovem que lhe enviara um livro sobre a sociologia do drama inglês. 
Após a rápida primeira conversa entre ambos, Bloch, abordado por 
Simmel sobre qual era a impressão que lhe havia deixado Lukács, 
diz simplesmente que não lhe havia deixado impressão alguma. 
Pouco tempo depois, através de uma amiga comum, Emma Ritook 
comunica a Lukács a (falta de) impressão de Bloch sobre ele; Bloch 
também fica sabendo através dela dos comentários de Lukács, que 
lhe deixaram desta vez profundamente impressionado, que “nunca 

                                                            
1 O capítulo faz parte da minha Dissertação de Mestrado, Um capítulo da história da modernidade 
estética. O debate sobre o expressionismo, defendida em junho de 1991, Filosofia USP, sob orientação 
do Prof. Paulo Eduardo Arantes (FAPESP). A 1ª parte sobre Bloch foi publicada in: LOUREIRO, I; 
MUSSE, R. Capítulos do marxismo ocidental. (Ed. UNESP, 1998), e a parte sobre a Estética de 
juventude de Lukács foi publicada in: VAISMAN, E. e VEDDA, M. Estética e ontologia (Alameda 
Editorial, 2014). 
2 Professor de História da Filosofia e Artes, FCL UNESP – Campus Assis. Autor de Um capítulo da 
história da modernidade estética. O debate sobre o expressionismo. São Paulo: Ed. UNESP, 2016, 2. 
ed. Ampliada e As formas e a vida. São Paulo: Ed. UNESP, 2003. 
3 Sobre a relação de Lukács com Simmel ver SIMONE, A. de. Lukács e Simmel. II disincanto della 
modernitá e le antinomie della regionne dialettica. Lecce, 1985. 
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pensou que um notável filósofo tivesse que ser também um bom 
conhecedor de homens”4. Depois deste choque inicial, perceberam 
que tinham a mesma opinião acerca de tudo, uma profunda 
identidade de opiniões; para que não afirmassem sempre as 
mesmas coisas, resolveram fundar um “parque nacional protegido” 
das suas diferenças5. É deste período, de abril de 1910 a junho de 
1917, uma intensa correspondência, recentemente publicada6. 
Bloch comenta também que a primeira divergência nasceu do 
problema de como entender a relação arte e mito. Para Lukács, a 
arte está em oposição ao mito – décadas depois, afirma, em sua 
Estética 1, que na história da arte há “uma guerra de guerrilhas da 
arte contra a religião” – enquanto, para Bloch, a arte seria mito 
secularizado. Esta diferença de opinião, aparentemente artificiosa 
no início, se torna excludente com a reação totalmente negativa de 
Lukács diante dos escritos e das telas expressionistas do grupo Der 
Blaue Reiter. Isto aconteceu em Munique em 1916. Estas obras 
despertaram em Bloch o maior entusiasmo, entusiasmo que nunca 
perdeu; é sob este impacto que escreve em seguida “A produção do 
ornamento”, capítulo inicial de Espírito da Utopia7. Lukács, ao 

                                                            
4 “Entrevista com Ernst Bloch” in: LOWY, M. Para una sociologia de los intelectuales revolucionarios. 
ed. cit., p. 257-8. 
5 Ibid., p. 257-8.  
6 Esta correspondência foi publicada pelo Lukács-Archívum de Budapest (Ernst Bloch und Georg 
Lukács. Dokumente zum 100. Geburtstag. Budapest, Lukács Archívum, 1984, p. 3-153). Um total de 
133 cartas na sua maioria de Bloch a Lukács, esta edição inclui também cartas de Karola Bloch a 
Lukács a propósito do comitê pela libertação de Angela Davis (Angela Davis Defense Office), do qual 
Lukács estava à frente como presidente de honra. Em abril de 1971, o jornal Frankfurter Allgemeinen 
condenou o prêmio Goethe recebido por Lukács devido ao seu envolvimento com este comitê. A 
edição alemã, não inclui estas cartas trocadas entre Karola Bloch e Lukács. BLOCH, E. Briefe. Ed. cit., 
vol. 1, p. 28-208 (um total de 117 cartas). 
7 Sobre a elaboração deste capítulo e a discussão que a ele se sucedeu, ver a carta de março de 1915, 
de Bloch a Lukács, Ibid., p. 145-147 O plano do livro Espírito da Utopia aparece formulado pela 
primeira vez em maio de 1915. Ibid., p. 150-53. Algumas partes foram excluídas da edição de 1918 
(por exemplo, o capítulo sobre o ornamento era precedido de um sobre a plástica negra) e 
publicadas em separado, ver. “Uber ein Sammelwerk: Nergerplastik (Versuch, 1914)” In: BLOCH, E. 
Literarische Aufsatze. ed. cit., p.190-196. Novamente sobre a plástica negra e a produção do 
ornamento, BLOCH, E. Briefe, ed. cit., p. 157 e 159. Sobre as modificações no plano do livro Espírito 
da Utopia, Ibid., p. 166-171. 
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contrário, reagiu com desprezo, qualificando-as, conforme Bloch 
gostava de repetir em seus depoimentos, de “produtos de ‘nervos 
estropiados de um cigano’”8. Lukács constrói sua complexa defesa 
da autonomia da obra de arte justamente no momento em que as 
vanguardas históricas decretam historicamente o seu fim, pois a 
conexão entre a experiência “explosiva” das vanguardas históricas 
e do expressionismo em particular, anos dez, determina a hora 
histórica precisa destas ideias. Bloch afirma que até então 
acreditava em tudo que Lukács lhe dizia sobre artes plásticas e 
literatura, seguia a sua grande admiração por Cézanne e pelo 
segundo Van Gogh. Pensavam até em escrever uma estética 
comum – Lukács se ocuparia de artes plásticas e literatura, Bloch 
de música –, plano alimentado por Lukács até 1918. Estas 
diferenças de opinião estética, no entanto, inviabilizam totalmente 
este plano, mas serão também essenciais para a crítica da 
modernidade estética que ambos começavam a elaborar.  

 
A teoria do ornamento em Espírito da Utopia 

 
Espírito da Utopia é um livro incomum na história das ideias 

deste século, sem construir um sistema filosófico tradicional, reúne 
em uma mesma obra estética, ética e filosofia da história, ou uma 
estética expressionista, uma ética da esperança e uma filosofia 
materialista da história. A parte estética compreende uma teoria do 
ornamento, uma teoria do drama (posteriormente eliminada na 
edição de 1923) e uma filosofia da música. É a esfera estética que 
introduz a reflexão filosófica do livro – o que pode ser visto 
certamente como uma “guinada estética” (e política) da filosofia. É 
nela que chegamos ao “encontro conosco mesmos” – conforme a 
ordenação esquemática dos capítulos; é a partir dela que se chega 
ao “mistério”, á “forma da questão inconstruível”, que inclui uma 
digressão sobre a história da filosofia e um importante capítulo 

                                                            
8   LOWY, M. op. cit., p. 261. 
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sobre Kant e Hegel, “a interioridade supera a enciclopédia do 
mundo”; elabora a seguir a teoria do “não-consciente” e do “ainda-
não-consciente” e o famoso capítulo conclusivo sobre Marx. A obra 
preâmbulo de toda produção posterior do filósofo, do monumental 
Princípio esperança ao livro sobre a história da matéria (Das 
Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz), do livro 
sobre Hegel ao Experimentum mundi. No âmbito da teoria estética 
não é só a atualidade da nova arte que é tomada como objeto de 
reflexão, mas certamente o seu elemento sui generis diz respeito 
também ao papel estratégico desempenhado pela arquitetura e 
pela pintura. A arquitetura e as artes plásticas constituem o 
primeiro nível de uma construção estético-utópica que culmina na 
música; tanto a espacialidade como a temporalidade estão 
submetidas à reificação-racionalização. Certamente, não se pode 
subestimar a forte influência e a importância da arquitetura e da 
pintura na Viena da passagem do século, da irrupção do 
expressionismo na Alemanha ou do cubismo francês, do futurismo 
etc., sobre o livro como um todo. Bloch toma em consideração a 
questão central da arte depois do fim do séc. XIX, isto é, a obsessão 
estilístico-decorativa e a introdução da máquina na arte. Pode-se 
dizer de antemão que o seu pensamento esta em polêmica aberta 
tanto contra os excessos de estilo e dos estilos do passado como 
contra a ilusão de conciliar arte com indústria. Mas este livro não é 
apenas reflexo do impacto deixado pela experiência 
contemporânea do expressionismo e das vanguardas históricas ou 
uma reflexão a posteriori desta, mas uma “filosofia do 
expressionismo” e que – segundo Adorno – “aceitando o primado 
da expressão sobre o significado, não está preocupada em que as 
palavras esclareçam os conceitos nem que os conceitos encontrem 
uma morada para as palavras...”9. Uma filosofia da expressão, 
capaz de retornar aos objetos concretos e que “comunica, de 

                                                            
9   ADORNO, Th. W. “Le Tracce di Bloch”. In: Note per la letteratura I. Torino, 1979, p. 231. 
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maneira não ambígua, aquilo que de maneira unívoca recusa 
comunicar”10. 

Bloch faz uma utilização do conceito de ornamento 
inteiramente diversa da usual, de sentido meramente decorativo, 
ou como a de Adolf Loos no seu ensaio de 1908, “Ornamento e 
delito”. Se para Loos “o caminho da civilização conduz à ausência 
de ornamento”11, para Bloch, ao contrário, longe da estilização, do 
luxo e da lavabilidade das modernas construções de vidro e aço, 
trata-se do minimum de estilo que abandona todos os estilos12.  
Bloch para determinar o sentido e a significação do conceito, utiliza 
com frequência um termo (tapete) extraído da Filosofia da arte de 
Lukács, o ornamento entendido como um “tapete autêntico da 
pura forma abstrata”. Mas, seu objetivo não consiste em 
determinar a autonomia da “esfera” estética, como em Lukács, ao 
contrário, sua intenção é demarcar a problemática mais atual da 
história da arte, inaugurada por Riegl e Worringer sobre a 
ornamentação. Bloch tinha que se situar em uma história da arte, 
que, depois de Riegl, parece dar mais importância à ornamentação 
dos objetos de uso do que à grande arte. Não por acaso, a 
exposição começa com uma consideração sobre um vaso velho 
(“Ein alter Krug”) – Adorno no seu ensaio sobre o livro de Bloch, se 
concentra justamente sobre esta peculiaridade da sua sensibilidade 
estética. Ele utiliza o quadro conceitual de Worringer, sobre a arte 
gótica, para fazer aparecer a arte expressionista como a 
concretização mais perfeita da tendência á expressão que perpassa 
toda história da arte ocidental, a “expressão” do selvagem ao 
expressionismo. Mas esta proximidade com Worringer deve ser 

                                                            
10 ADORNO, Th. W. “Manico, brocca e prima esperienza”. In: Note per la letteratura II. Torino, 1979, 
p. 242. 
11  “Ornamento e delitto”. In: LOSS, A. Parole nel vuoto. Milano, 1984, p. 217-228. 
12   Cf. RAULET, G. “Les Ornament de la liberation”. In: RAULET, G. FÜRKÄS, J. Weimar. Le tournant 
esthétique, ed. cit., p. 211-244. 
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criticada13. Pois, a teoria do ornamento de Bloch é diversa e até 
mesmo contraposta á de Worringer, sobretudo do ponto de vista 
estético – Bloch valoriza o orgânico, Worringer o inorgânico –, 
como também, mas em menor intensidade, do ponto de vista da 
história das artes14. Para ilustrar essa contraposição, basta tomar 
como exemplo as suas reflexões sobre o ornamento gótico, 
apoiadas em Worringer, que, segundo ele, encontra sua expressão 
máxima no gótico setentrional-oriental e não é derivado da 
vivificação do inorgânico, como na análise de Worringer, a quem 
ele se refere diretamente aqui: “foi nas produções artísticas do 
período das invasões bárbaras e, sobretudo, no gótico, que se 
verificou a simbiose entre norte e oriente e o afã orgânico-psíquico 
encontrou a sua verdadeira realização no ornamento. No 
entrelaçar-se das linhas nórdicas se reconhecem corpos de 
serpentes, cavalos marinhos e cabeças de dragões entrecruzadas; 
não há nada de comparável a este pathos inquietante que alguns 
fazem derivar erroneamente da vivificação do inorgânico”. Em 
seguida, referindo-se novamente a Worringer, agora de forma 
positiva, reconhece sua eficácia em demonstrar que neste 
entrecruzar de linhas do ornamento gótico está presente “em 
segredo” o barroco do período posterior15. A proximidade maior se 
refere à concepção da história da arte de Riegl, na qual se apoia 
também Worringer, que permite valorizar períodos históricos 
desprezados pela historiografia tradicional como a arte primitiva, o 

                                                            
13   COLLOMBE, M. “Technique, ornament et expression: a propos de L’Esprit de l’utopie d’Ernst 
Bloch”. In: RAULET, G. et FÜRKÄS, J. Weimar. Le tournant esthétique. ed. cit., p. 206. Este ensaio 
explora corretamente os vínculos históricos entre a discussão sobre o ornamento e o pensamento de 
Bloch, mas deixa de mostrar a diferença significativa entre Bloch e Worringer. 
14   Não se trata de menosprezar Worringer, mas de chamar atenção sobre a significação maior de 
Riegl sobre a concepção de historia da arte de Bloch. Worringer é assunto desde as primeiras cartas 
trocadas entre Bloch e Lukács, ver BLOCH, E. Briefe, ed. cit., vol.1, p. 73-75.   
15 BLOCH, E. Geist der Utopie (1923). Frankfurt, 1973, p. 36; ed. italiana, Firenze, 1980, p. 31. A 
referência a Worringer aqui, certamente não é acidental, pois está inserida em meio às 
“características fundamentais da vontade artística” e ao “tornar-se gótico como resurgir”, em 
particular, já discutido por nós ao tratarmos da influência de Riegl na concepção da história da arte 
em Bloch. 
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gótico e o barroco. Mas Bloch tenta ir além destas conquistas, ao 
incorporar no seu conceito de ornamento a experiência da nova 
arte.  

“A produção do ornamento” começa com uma reflexão sobre 
a simultaneidade entre o atual e o primitivo: a quase 
impossibilidade de se fazer algo artesanal na atualidade, apesar de 
se poder pintar como os selvagens, os primitivos. A 
impossibilidade de algo artesanal é simultânea ao “selvagem”, que 
significa aqui o inquieto, o desocupado, o melhor sentido do início. 
As máscaras rituais eram talhadas apenas como necessidade de 
expressão. Esta necessidade de exprimir-se é também comum à 
atualidade, caracterizada por uma fisionomia cindida: “Simultânea 
e clara é a separação entre os dois momentos, e que nos ajuda e 
nos constringe a tornar realmente frio a frio objeto de uso 
funcional para nos mostrar o que resta ainda para aquecer bem”16. 

Ao evocar o primitivo, Bloch sabe muito bem que o artesão 
não retorna. A radical confrontação crítica com a máquina não 
significa de modo algum, para um bom leitor de Marx, destruí-la 
sem função. Estamos constrangidos a pensar friamente o frio 
objeto funcional: “a frieza técnica”. A recusa da técnica não é 
abstrata, é dada pela sua utilização e simplesmente não aceita uma 
reconciliação entre arte e máquina. A máquina utilizada pelo 
produtor tem sido responsável pelo crime generalizado contra a 
sua própria fantasia, ela afeta tanto o produtor como o 
consumidor. O exemplo é tirado da arquitetura:  

 
A subumana no particular, como são em seu conjunto os nossos 
novos quarteirões. [...] Mas hoje reina soberana a lavabilidade. É 
como se escorresse água das paredes ou de qualquer modo, e o 
encanto das modernas instalações sanitárias penetra 
imperceptivelmente, como a priori da mercadoria mecânica 
finita, mesmo nos modernos produtos industriais mais caros e 
apurados17.  

                                                            
16 Ibid., p. 15; ed. italiana, p. 20. 
17  Ibid., p. 16; ed. italiana, p. 21. 
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Qualquer ilusão na possibilidade de suprimir nossa 

necessidade de expressão na frieza técnica é uma batalha perdida: 
“não serão certamente as máquinas que engendrarão uma 
produção de mercadorias plena de calor humano”18. É necessário 
uma inversão no modo de utilização da técnica: 

 
Produzir-se-ia uma técnica inteiramente diversa, não ligada ao 
ganho, uma técnica humanista inventada para fins inteiramente 
diversos e exclusivamente funcionais [...] Apenas este alívio da 
fadiga e que ao mesmo tempo permitiria limitar e revolucionar a 
forma funcional do espírito mecânico, dando vida a uma 
policromia e plenitude somente de expressão e livres da 
decoração e do velho luxo19. 
 

Alívio funcional do trabalho e não mero automatismo, 
plenitude da expressão e não o decorativismo. Bloch restringe o 
campo técnico unicamente à “máquina enquanto alívio funcional 
do trabalho e não à vil produção industrial em série ou a desolação 
de um total automatismo do mundo”20. A crítica radical à 
utilização da técnica à mera maximização da produção que não 
facilita o trabalho humano, que não alivia a fadiga, se apoia na 
possibilidade inversa, isto é, da técnica liberar a expressão do 
esforço e até mesmo do esforço da estilização artística. A crítica 
radical à técnica industrial que suprime a fantasia do produtor e do 
consumidor e sobretudo sua posição de não decretar guerra ao 
ornamento e transformá-lo numa “úlcera” – de acordo com uma 
expressão de Bloch ao se referir a Loos na década de 6021 –, não 
                                                            
18  Ibid., p. 16; ed. italiana, p. 22. 
19  Ibid., p. 17; ed. italiana, p. 22.  
20  Ibid., p. 17; ed. italiana, p. 22. 
21  BLOCH, E. “Über bildende Kunst im Maschinenzeitalter” (Vortrag auf der Documenta III, 1964, 
Kassel). In: Ästhetik dês Vor-Scheins 2. Org. Gert Uerding. Frankfurt, 1974, p. 160-66. O texto é de 
importância crucial para compreender a concepção estética de Bloch sobre arquitetura e pintura. Ele 
faz uma retrospectiva do movimento moderno na arquitetura e da arte figurativa na época da 
máquina. Loos, Frank Lloyd Wright, Van de Velde, Le Courbusier são criticados a partir do seu 
conceito de Sachlichkeit, desenvolvido nos anos trinta. O ornamento, que foi nervosamente 
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significa um elogio da ornamentação decorativa, do excesso 
estilístico ou de um retorno a um historicismo de museu, a “um 
grande depósito de mercadorias culturais”: “Já que a perda do 
gosto e o projetado início de uma função puramente objetiva (rein 
sachlich) não conduz mais à nossa terra antiga e bem conhecida, a 
técnica conscientemente funcional leva todavia, em determinadas 
condições, à significativa liberação da arte seja dos excessos de 
estilo e da estilística do passado, seja da nua forma funcional”22. As 
condições de possibilidade de utilização autêntica da máquina “são 
estritamente ligadas às condições de um expressionismo como 
antíteses do luxo”23. 

Bloch não utiliza, todavia, o conceito de Sachlichkeit, que 
significa uma “racionalização sem ratio”, uma reprodução do 
mundo das coisas transformadas em mercadorias, do espaço vazio, 
etc., é através deste conceito que, distinguindo a sua forma 
“imediata” da “mediata”, critica a experiência do movimento 
moderno na arquitetura, particularmente nas suas tentativas de 
reconciliar arte e indústria. Na verdade a crítica da frieza técnica é 
uma antecipação do conceito de Sachlichkeit de Erbschaft dieser 
Zeit. A frieza técnica na produção dos objetos de uso, como 
manifestação da racionalização-reificação, é como tal inevitável. 
Bloch apresenta aqui pela primeira vez sua própria elaboração do 
conceito de racionalização-reificação (Sachlichkeit). Não se pode 
esquecer aqui que Weber chegou a ler o esboço dos capítulos sobre 
uma filosofia da música, como veremos posteriormente, e fora a 
relação mutuamente estridente entre autor e leitor, o livro como 

                                                                                                                              
combatido pela nova arquitetura, tornou-se com o excesso de vidro e aço e a ampliação do espaço 
vazio, com as lavabilidades das formas e com excesso de construções na forma de caixotes 
(Eierkiste), uma úlcera. Bloch sempre se mostrou crítico em relação às “ilusões”, que alimentaram as 
tendências da arquitetura moderna de Ruskin, Loos, Bauhaus ao funcionalismo, de reconciliação 
entre arte e indústria. Ainda sobre a questão da relação arte e indústria ver: BLOCH, E. “Die Angst 
des Ingenieurs” e também “Technik und Geistererscheinungen”. In: Literarische Aufsätze, ed. cit., p. 
347-364. 
22 BLOCH, E. Geist..., ed. cit., p. 23; ed. italiana, p. 17. 
23 Ibid., p. 18; ed. italiana, p. 23. 
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um todo, principalmente na edição de 1923, é uma crítica à tese 
weberiana da racionalização dos âmbitos da vida e, no caso da arte, 
isto significa uma racionalização-reificação tanto da espacialidade a 
como da temporalidade, em sentido bem próximo daquela crítica 
da reificação elaborada por Lukács em História e consciência de 
classe.  

No plano anterior à primeira edição do livro, havia uma 
consideração sobre a plástica negra, que ampliava e enfatizava a 
confrontação entre o início selvagem, primitivo da expressão e o 
mundo da frieza técnica, Bloch quer pensar a unidade destes 
momentos, trata-se de uma forma funcional e de uma exuberância 
expressiva, e não de uma excludente contraposição entre função e 
expressão em que a função emudeça a expressão.  

Na atualidade permanece o problema da possibilidade de 
como fabricar novos objetos de uso à maneira da arte. Sob a 
hegemonia da indústria, a beleza dos estáticos objetos de uso e das 
construções funcionais não vai além, “do concreto pintado em 
várias cores”. Bloch não é indiferente à possibilidade de adequação 
da forma a um fim funcional ou a de livrar os objetos de uso e as 
construções funcionais do peso da decoração, ao contrário, sua 
atenção está justamente voltada para estes objetos e não para a 
grande arte autônoma, sem contudo excluí-la da reflexão. A sua 
análise é dotada de uma sensibilidade micrológica, pois é 
justamente em dimensões mínimas que o ornamento (o tapete 
autêntico) encontra a sua realização adequada:  

 
parece que no caso teórico mais favorável, usando materiais 
naturais e construindo claras formas funcionais, se possa atingir 
apenas a saltos aquele minimum estilístico que aparecia na 
cornija dos primeiros móveis, mesmo antes de qualquer beleza 
estilística, e que encontrou sua última manifestação no século 
passado no Biedermeier, depois do refluxo dos grandes estilos24. 
 

                                                            
24 Ibid., p. 18; ed. Italiana, p. 23-24. 
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Este elogio do Biedermeier, como manifestação do minimum 
estilístico nos objetos de uso e ao mesmo tempo, como abandono 
de todos os estilos, torna claro a sua inequívoca e incomum posição 
diante do ornamento, isto é, contra a falsidade do excesso. Bloch 
problematiza e em boa medida antecipa, neste seu ensaio, as 
grandes questões do movimento moderno. Não se trata de cobrir 
os objetos de uso e as construções funcionais com decorações; 
deve-se evitar analogias construtivas entre um aranha céu e um 
zigurate: “Entra em contradição consigo mesma se dá um 
significado diverso, patético, instalações que encontram o seu 
próprio valor e a sua própria essência na inaparição, na práxis 
privada de pathos, na finalidade rigorosamente utilitarista, na 
sobriedade felizmente clara do inessencial”25.  

Bloch tem como referência atual da arquitetura moderna os 
cine-teatros projetados por Pölzig, exemplo de uma realização bem 
sucedida entre forma funcional e exuberância expressiva:  

 
Não poderão jamais surgir casas expressionistas, se se dá valor a 
um desenvolvimento perfeito e unitário; é impossível dar forma 
superabundante e ornamental e interromper ou revestir com as 
curvas de Lehmbruck ou de Archipenko janelas bem fechadas, 
elevadores, escrivaninha, telefones e todo o mundo retangular e 
brilhante das formas funcionais. O único momento de contato, 
contudo apenas aparente, e nos salões de cerimônia e das 
exposições, nas salas dos teatros, especialmente quando estas 
mandam os seus raios de luz sobre o palco, na isolada magia do 
seu esplendor, como acontece em Pölzig...26. 
 

 A proposta de Bloch é clara: é necessário livrar os objetos de 
uso e as construções funcionais de qualquer peso decorativo para 
dar lugar à exuberância expressiva e, portanto, desde este ponto de 
vista, não deve haver também nenhuma muralha da China entre a 
grande obra de arte e um simples objeto de uso bem feito. Ao fazer 

                                                            
25 Ibid., p. 18-19; ed. italiana, p. 24. 
26 Ibid., p. 18-19; ed. italiana, p. 24. 
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este paralelo, Bloch menciona Lukács, é o que sempre acontece ao 
longo do livro, principalmente na edição de 1918, quando se trata 
de buscar exemplos ou definições da grande obra de arte, da arte 
grega, do renascimento etc., o seguinte trecho é ilustrativo:  

 
Apenas quando a forma funcional permanece nos seus limites de 
ação, se revela esta diversa dimensão, livre das preocupações e do 
estilo [...]. O nascimento da técnica integral e o nascimento da 
expressão integral, por mais que sejam rigorosamente distintas, 
emergem da mesma magia: em um como a mais radical falta de 
decorações, em outra como a mais profunda exuberância, a arte 
do ornamento, mais ambas variáveis do mesmo êxodo. Ou, como 
diz Lukács, um arquiteto moderno pode alcançar todo talento de 
Michelangelo no desenho mesmo que apenas em uma mesa bem 
feita27.  
 

Bloch não está interessado em refundar as categorias da 
estética tradicional, não tenta articular uma redefinição da 
autonomia da arte, a sua própria concepção da arte está toda ela 
voltada para a expressão. A expressão está presente nas formas 
mais variadas e múltiplas, da asa de vaso a uma pintura de 
Michelangelo; esta multiplicidade e variedade da expressão vale 
também tanto para o produtor como para o consumidor. É a 
expressão que estabelece um contato entre o longínquo e o mais 
próximo, aproxima a máscara primitiva da pintura do Blauer 
Reiter, ou o primitivo do atual e reintroduz a arte no cotidiano e o 
cotidiano na arte. É a “expressão exuberante” que rompe com a 
separação entre a arte avançada, podemos assim dizer, e as 
manifestações espontâneas autênticas do cotidiano, da pintura das 
crianças, dos camponeses etc. Em suma, a expressão rompe com a 
racionalização-reificação da cultura do especialista. Deste ponto de 
vista, podemos dizer que Bloch antecipa as tentativas de vanguarda 
do século voltadas para uma redefinição das relações entre arte e 
público, na qual a arte avançada se reintegra às expressões do 

                                                            
27 Ibid., p. 21; ed. italiana, p. 25-26. 
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cotidiano, sem, ao mesmo tempo, se dissolver e sem confundir o 
estético com o funcional ou vice-versa, seu fascínio duradouro 
pelas pinturas do Blauer Reiter consiste justamente nisto.  

 
Hoje é possível a um povo, como sempre fizeram as crianças e os 
camponeses, criar obras expressivas e emblemáticas, mesmo que 
sejam privadas de maestria e estilo, sem nada em comum com 
objets d’art. Esta é a estrada que Klee e Marc queriam indicar; e é 
a mesmíssima ideia que concebe a necessidade da arte aplicada, a 
extraordinária conquista da facilitação técnica e a abundância 
expressionista: um relâmpago de signos nítidos e misteriosos, um 
improviso de todas as vias... que levam à via principal do 
desenvolvimento humano28.  
 

Bloch é anti-ornamento no sentido do excesso decorativo, do 
velho luxo, da reutilização dos estilos do passado; sua aproximação 
da arte com a espontaneidade autêntica, com a expressão, é o 
contrário de qualquer dissolução da arte no cotidiano, ou melhor, é 
contra a estetização do cotidiano (“estilização hedonista da vida 
inferior”) ou a contra trivialização Kitsch das formas da arte. Bloch 
insiste em diferenciar precisamente objetos de uso e obras de arte, 
mas propõe uma democratização do luxo, para que domine a 
“grande expressão”:  

 
É preciso que de agora em diante a arte seja mantida à distancia 
do uso e não ceda ao baixo apelo do gosto, da estilização 
hedonista da vida inferior: deve dominar a grande técnica, o 
‘luxo’ para todos, o luxo democrático e engenhoso que alivia o 
cansaço... uma reconstrução da estrela terra que tenha em mira a 
eliminação da pobreza, ao transferir o cansaço para as máquinas, 
ao tornar automático e centralizado o inessencial e por isso 
tornar possível o ócio; e deve dominar a grande expressão que de 
novo oriente o ornamento em profundidade e conceda à pena 
interior, que ressoa no silêncio da preocupação externa, os claros 
signos da compreensão, os puros ornamentos da solução29. 

                                                            
28 Ibid., p. 20; ed. italiana, p. 26. 
29 Ibid., p. 20-21; ed. italiana, p. 26. 
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Bloch tenta estabelecer uma comunicação entre universos 

separados sem trivializá-los, sem confundir esfera prática com a 
esfera estética, sem criar falsas antinomias entre função e 
expressão, sua oposição à não reconciliação entre máquina e arte 
corresponde a sua atitude radical contra a estetização do cotidiano. 
Formula uma nova concepção de ornamento capaz de dar conta 
das mudanças históricas que transformam os objetos de uso 
tradicionais em objetos reproduzidos pela grande indústria, 
alterando a própria relação entre estes objetos e as obras de arte, e 
sensível às tarefas da nova arte. Propõe uma arte aplicada em 
sentido diverso daquele resultante de uma falsa síntese. “Entre a 
cadeira e a estátua se insere assim um terceiro elemento que vai 
muito além da estátua: uma ‘arte aplicada’ de ordem superior na 
qual, no lugar do tapete de uso um pouco gasto e de muito sossego, 
cômodo e luxuoso, se estende um tapete autêntico da pura forma 
abstrata que olha além”. 

Uma arte aplicada diversa, não voltada à mera decoração dos 
objetos de uso, mas capaz de produzir o minimum estilístico, o 
tapete autêntico; e nas construções funcionais a magia do espaço 
de Pölzig. Uma arte aplicada que se apropria do  

 
preciso caráter expressionista, do ornamento linear e arabescado 
que se apresenta como um prelúdio; antes é: enquanto tapete 
autêntico e forma pura, enquanto corretivo mais fácil de 
conseguir e por isso exemplar, que conduz à forma que 
transcende, ao sigilo, ao ornamento explosivo, pluridimensional, 
que transcende, ao ornamento da nova pintura, da nova escultura 
e da nova arquitetura30.  
 

Ao analisar a pintura, centra sua atenção na experiência da 
arte pós-impressionista, sobretudo Van Gogh e Cézanne, para 
poder apreender a experiência da arte novíssima, isto é, do 
cubismo de Picasso, Braque e Derain, do futurismo de Boccioni, 
                                                            
30 Ibid., p. 29; ed. italiana, p. 23. 
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das esculturas de Archipenko, de Rousseau, das improvisações de 
Kandisnky, Franz Marc, Klee. Se levarmos em consideração que o 
texto foi escrito em 1915-16, todas estas experiências estavam ainda 
em plena ebulição. Picasso e Braque continuavam ainda a pintar de 
modo semelhante, Boccioni e Marc ainda estavam vivos etc. Não 
são apenas as telas do expressionismo que são comentadas, mas 
toda a arte avançada da década. Bloch rompe definitivamente com 
a estética tradicional, ao colocar no centro da sua análise da 
pintura aquela experiência “explosiva” das vanguardas, da virada 
do século aos anos dez. Em vez de qualquer vestígio de declínio na 
interpretação do desenvolvimento da arte pós-impressionista, ao 
contrário, temos uma análise que tenta agarrar os elementos de 
ruptura e de transformação da nova arte. Deste ponto de vista, 
podemos dizer que o livro não é apenas uma “filosofia do 
expressionismo”, mas uma “filosofia das vanguardas históricas”31. 
Isto é correto se levarmos em consideração seus comentários sobre 
o cubismo, o futurismo e o expressionismo. É uma reflexão sobre 
uma experiência artística antes dela ter se esgotado estética e 
historicamente.  

Bloch enfoca duas questões-chave da pintura moderna, as 
múltiplas transformações produzidas na cor e no desenho depois 
do impressionismo. A cor pode ainda ser utilizada de acordo com o 
matizado atmosférico, com o predomínio dos tons terra, cinza, 
violeta, ou até mesmo eliminada ou, ao contrário, pode ganhar 
plena autonomia e se tornar pura:  

 
Kokoschka usa tons de cinza, do marrom, do violeta escuro e 
todos as terras. E se Marc e Kandinsky preferem tintas mais 
puras (o segundo chega por isso próximo de uma ‘teoria da 
harmonia’ da pintura) e no conjunto se impõe a moda de 
abandonar o matizado atmosférico, para deliciar-se com o 
esplendor e com a transparência das cores puras, todavia não se 

                                                            
31 Oskar Negt chega a se referir ao autor de Espírito da Utopia, como “o filósofo alemão da revolução 
de outubro”. In: NEGT, O. Nachwort zu Ernst Bloch, Vom Hasard zur Katastrophe, Frankfurt, 1972 
(Apud. SCHMIDT, B. Ernst Bloch. Stuttgart, 1985, p. 61). 
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goza da cor em si, mas se escolhe e se compõe a mais pura e 
intensa luminosidade para alcançar o conteúdo emotivo32.  
 

Bloch sempre manifestou uma profunda admiração pelo 
tratamento autônomo da cor, pela cor pura, e sobretudo pelo 
significado paralelo existente entre a experiência de kandinsky, 
como também de Klee em relação á cor e a experiência da nova 
música em relação á harmonia, constituindo ambas o que de mais 
significativo o expressionismo produziu. Ele destaca a conexão 
existente entre a música de Schönberg e a pintura de Kandisnky, 
mas também a afinidade intelectual entre escritos de Schönberg 
sobre harmonia e os de Kandinsky sobre a cor. Mas isto não o 
impede de admitir e valorizar outras alternativas de utilização da 
cor, como em Kokoschka e Picasso. O que é possível, na medida em 
que a sua análise abre mão de estabelecer um padrão mais 
avançado do material artístico, de consequências determinantes e 
estratégicas não só para a sua teoria do ornamento como da 
música. A cor pura e as possibilidades de radicalização das suas 
características não proíbe, “não se trata da cor em si”, a sua 
utilização de modo tradicional ou mesmo que seja eliminada. A cor 
desde sua expressão pura à sua supressão: Bloch manifesta uma 
sensibilidade capaz de dar conta da variedade e pluralidade de 
procedimentos da cor sem o perigo seja do ecletismo que dissolve 
as contradições seja do normativismo que elimina o pluralismo 
estético e enrijeci as contradições. Sua avaliação das possibilidades 
expressivas de utilização da cor é aberta e radicalmente critica 
aqueles apreciadores da “boa pintura” impressionista. 

 
Esta é a força da cor e limite de sua escolha, já que esta deve 
servir como até agora nunca fez. Se se quiser pode-se até trocar a 
sua alegria, a sua vida formal e, diante de tão incoercível 
necessidade de anunciar a mensagem, o puro pictórico, cuja 

                                                            
32 BLOCH, E. op. cit., p. 35-36; ed. italiana, p. 41.   
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descoberta era o obscuro alarde de muitos impressionistas, é 
obrigado a retroceder33.  
 

Com isto, Bloch não pretende eclipsar da sua análise a 
importância estética dos impressionistas na utilização da cor. A 
questão é de outra ordem, é dada pela atualidade, trata-se de abrir 
os olhos para perceber, além das conquistas dos impressionistas, 
as transformações revolucionárias que estavam eclodindo na 
pintura das vanguardas. Sua análise do cubismo é crítica, como 
veremos, mas não é insensível, muito pelo contrário, ao 
procedimento cubista de suprimir a cor.  

Ele localiza já em Marées modificações significativas na 
tensão da linha do desenho, não é apenas a cor que se modifica 
mas é também o desenho que dá um vigoroso passo adiante: um 
novo modo de entender os objetos nas suas superfícies que dá ao 
desenho uma tensão mais profunda.  

 
E como não se mira a cor em si, assim se refuta a linha em si, a 
menos que essa não se componha em um conjunto denso e 
expressivo e não em contornos pálidos. Assim, por exemplo, 
Rousseau e Kandinsky exprimem o tremor ou a cavalgada em 
uma curva breve e impressionante, a seta da vingança de uma 
enérgica estrutura de flecha34. 
 

Sua análise se estende também ao tratamento da linha 
dotada de violência plástica das esculturas de Archipenko e da 
movimentação pictórica do tríptico de Boccioni: “Boccioni pinta 
‘aqueles que vão’, não mais homens tranquilos que caminham ao 
acaso, mas o caminhar enquanto tal que domina o corpo 
transformando-se em corporeidade”35. 

Bloch articula uma análise surpreendente do cubismo, da 
pintura de Picasso, Braque e Derain, é sensível à tentativa de 

                                                            
33 Ibid., p. 35-36; ed. italiana, p. 41.    
34 Ibid., p. 36-37; ed. italiana, p. 42. 
35 Ibid., p. 36-37; ed. italiana, p. 42. 
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decompor o espaço que rompe com a unidade naturalista da 
composição, um procedimento que não é compreendido apenas 
como um mero mecanismo de construção. Deste ponto de vista o 
principio de composição das pinturas cubistas corresponde a sua 
posterior teoria da montagem, que elabora juntamente com a 
experiência do surrealismo, do teatro de Brecht e da produção 
filosófica de Benjamin, mas, por outro lado, já se mostra também 
alerta às possibilidades de restauração do equilíbrio e da medida na 
“hipertrofia geométrica”, ao que, posteriormente, denomina de 
“reificações pintadas”, ao comentar a pintura da Neue Sachlichkeit. 
Mas a significação do cubismo como o seu novo modo de pensar as 
coisas segundo cubos e curvas, é diversa:  

 
o cubismo é expressão consequente da magia espacial nova e ao 
mesmo tempo antiga. Se começou com a simples decomposição 
dos objetos, trazendo para a superfície da tela os seus planos 
escondidos. Uma das primeiras pinturas de Picasso traz o título 
revelador de Violino decomposto; mas o que era jogo e tentativa 
se transformou em experiência real, com todo o raro fascínio de 
que é revestida a superfície subdividida já perceptível na 
planimetria e nos planos regulares. É o fascínio pela 
decomposição ativa do objeto no fundo, das relações de equilíbrio 
entre as massas, pela criação linear em si nua e ativa; a 
consciente vontade de opor-se à superfície arabescada facilmente 
suprimível para restabelecer as noções de medida, volume e 
massa e reencontrar aquela misteriosa atração, ordem e estática 
que regula o espaço tornado-o a resultante de equilíbrio entre 
quadrados e cubos36.  
 

Nas telas cubistas há, poderíamos dizer, utilizando um 
conceito dos anos trinta, um princípio de “montagem mediata”, 
pela quebra da unidade do espaço da composição, pela maneira 
como os elementos disparatados são apresentados um ao lado do 
outro, pela fragmentação dos planos, ou também pelo modo de se 
tentar reencontrar as referencias do objeto. Mas, por outro lado, a 
                                                            
36 Ibid., p. 38; ed. italiana, p. 42-43. 



Carlos Eduardo Jordão Machado | 33 
 
crítica de Bloch á concepção de espaço dos cubistas, o que 
denomina de “quieto espaço interior” e de “hipertrofia 
geométrica”, poderia também ser entendida como um preâmbulo 
da sua posterior crítica da Sachlichkeit. Há uma ambivalência nos 
seus argumentos e pode-se até mesmo perguntar se a sua recepção 
do cubismo não estava sob a forte influência do Der Blaue Reiter, 
um dos primeiros a divulgar as imagens e os escritos do cubismo 
francês na Alemanha.  

 
Tem-se a impressão também que certos restos conhecidos, um 
olho, uma chave de violino ou mesmo apenas um número, 
permanecem quase involuntariamente nas telas cubistas, 
propriamente em Braque, Derain e em outros jovens pintores do 
grupo de Picasso pode demonstrar até que, ao contrário, a 
propósito de toda subtração do cubismo, se deseja ainda 
reencontrar estas referências aos objetos, e não apenas no início, 
como testemunhas últimas de um comovido adeus ao mundo, e 
não só no sujeito, mas no mais abstrato predicado da obra de 
arte37. 
 

Bloch traça um paralelo crítico entre cubismo e futurismo e 
entre cubismo e expressionismo. Se Kokoschka e Picasso, artistas 
tão diferentes entre si, destruíram a anterior fé na cor pura, por 
outro lado, o futurismo Poe à prova a tendência estabilizadora do 
cubismo e na movimentação faz brotar o sentido de fábula:  

 
o movimento futurista com sua vontade de embriaguez, 
dinamismo e temporalidade que escorre em mil correntes turva 
os círculos de ordem vazia e extinta das obras cubistas. 
Movimento, mais ainda: jorra o mais inesperado sentido de 
fábula do desenho e da linha, violentíssima reação contra toda 
pintura ‘absoluta’ aparentemente paga pela sua própria imagem, 
reduzindo a estatuária cubista e funcional e uma fórmula 
estabilizadora de medição ou ao máximo à forma da inferior 

                                                            
37 Ibid., p. 39; ed. italiana, p. 44. 
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determinação do objeto no mundo expressionista em que o Eu se 
constrói e se projeta38. 
 

Não se mostra indiferente às conquistas construtivas do 
cubismo ou da movimentação violenta das pinturas do futurismo. 
A superioridade do expressionismo se refere não a uma suposta 
síntese de momentos construtivos e expressivos próximos à 
estabilização e ao equilíbrio, mas sobretudo à sua sensibilidade 
mais elevada, sua natureza emotiva que se opõe a uma pintura 
fechada de “quieto espaço interior”, como acontece com a pintura 
cubista, como também às tormentosas construções auxiliares da 
pintura futurista. Na pintura expressionista se atinge a “figura 
mais significativa” e não uma mera construção pictórica de planos:  

 
Isto é possível em virtude de uma transparência plasmada que 
encontra o seu ponto de partida na realização da forma sem por 
outro lado coincidir com ela e sem ser continuamente 
acompanhada de preocupações estilísticas, da alegria da 
construção que era ainda presente no impressionismo e 
reencontra no cubismo uma total hipertrofia geométrica39.  
 

Na parte final, “O nosso secreto monograma pictórico”, 
Bloch caracteriza de que modo se apresenta o novo olhar na 
pintura desde Van Gogh e Cézanne. Com Van Gogh começa a 
mudança significativa da pintura; nas suas telas se reúnem o 
longínquo e o mais próximo, tudo se entrelaça improvisadamente 
de modo estranho; mas as coisas são ainda reconhecíveis. Nelas a 
expressão do longínquo, do que se tornou perdido para nós, vem à 
luz como em seguida aparece também no drama expressionista de 
Strindberg. Bloch não pretende contrapor a “expressão” na pintura 
de Van Gogh com a “construção” na de Cézanne, ambos são 
compreendidos em conexão direta com o expressionismo. Ele colhe 
nos monogramas pictóricos de Van Gogh e Cézanne os elementos 
                                                            
38 Ibid., p. 38-39; ed. italiana, p. 43-44. 
39 Ibid., p. 39; ed. italiana, p. 44. 
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de antecipação estética da pintura expressionista ou da “inversão 
expressionista”. Suas reflexões constituem um bom exemplo de 
todo um processo de reavaliação radical da nova pintura que 
estava em plena atividade, cuja contribuição decisiva das 
retrospectivas (a partir de 1906) das obras de Cézanne, Van Gogh e 
Gauguin não se pode subestimar. 

 
Mas talvez ainda mais profundamente que em Van Gogh a 
inversão em sentido expressionista é claro em Cézanne, por mais 
escondida e em parte recoberto pela rigorosa fachada pictórica 
que faz dele o último grande estilista moderno: já que estes não 
são mais frutos, nem tão pouco frutos modelados com a cor, mas 
tudo reúne uma vida apenas imaginável; e tal modo estas 
naturezas mortas são paisagens heroicas, a tal ponto que estas 
imagens são ricas de um peso místico e de uma mitologia ainda 
desconhecida e inominada, que a sua queda incendeia o mundo40. 
 

Os comentários sobre a “natureza morta” na obra de 
Cézanne destacam justamente como o novo processo de 
caracterização pictórica do objeto, pela sua intensificação do 
pequeno, possibilita uma aproximação do interior e do exterior. Há 
uma conquista estética e um enriquecimento interior. Se por um 
lado, Bloch se refere explicitamente a uma unidade entre exterior e 
interior, ao analisar a arte de Cézanne, não recorre, por outro lado, 
à formula da arte autônoma ou da grande pintura do passado. 
Bloch afirma que nas telas de Cézanne até a “coisa em si” kantiana 
recebe simultaneamente uma “máscara” e um “conceito”: 

 
A ‘natureza morta’ não só permaneceu praticamente o único 
objeto, mas pelo seu ser brotado, pela sua intensidade do 
pequeno é também, ou pode ser, superior a cada cultura. No 
melhor dos casos ele é um sigilo, não um ideograma que coincide 
perfeitamente com o nosso intensivo mais íntimo, com o mistério 
de nós e do fundamento, como no caso da última música 
pensável e a última metafísica pensável; na nova tela portanto a 

                                                            
40 Ibid., p. 39; ed. italiana, p. 44. 
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coisa em si se transforma em máscara e em ‘conceito’, na 
maneira disforme e desnaturada das arcanas emoções da meta: o 
íntimo humano e o íntimo do mundo se avizinham41.  
 

Bloch tem uma compreensão peculiar da arte, o caráter 
utópico da arte é colocado ao lado do mito: fetiche, a máscara etc. 
Não está pretendendo com isto propor uma nova “mitologia da 
modernidade”, como fará o surrealismo de Aragon alguns anos 
depois e que será alvo das críticas de Benjamin, mas, como afirma 
o próprio Bloch em um ensaio escrito décadas depois, quer uma 
“salvação do mito através da luz”; no calor do debate sobre o 
expressionismo, Bloch propõe uma “racionalização do irracional”. 
Bloch não pretende com isto subordinar a arte ao mito, ao 
contrário, a arte é entendida como recordação, como aproximação 
entre o atual e o primitivo, selvagem, em suma como expressão e 
utopia concreta. Ele também demonstra uma insuspeita 
capacidade de pensar os problemas da nova arte e de incorporar na 
sua reflexão uma tal elasticidade de referências históricas e 
culturais, como aquelas dos chamados períodos de decadência 
artística ou da arte primitiva. Na arte e sobretudo na nova arte de 
Cézanne e Van Gogh o interior do mundo e o interior do eu se 
avizinham e o inatual, a recordação, e o vivo se tocam:  

 
Superfícies evanescentes, crescendo de plenitude, tornar-se selva, 
fluxo e refluxo das coisas na selva de cristal do eu 
(Ichkristallwald), profundíssima explosão criativa, 
pansubjetivismo na coisa, dentro da coisa, como coisa mesma, 
onde o objeto externo desaparece para retornar como uma das 
quinhentas divindades de Cantão no templo da oculta Cantão 
interior. Aqui as obras de arte conhecidas na sua heterogeneidade 
podem aparecer como espelho da terra em que descobrimos o 
nosso futuro como dissimulado ornamento da nossa figura mais 
íntima, como realização finalmente percebida e adequada, como 
presença do si do eternamente pensado, do eu, do nós, do tat 

                                                            
41 Ibid., p. 41; ed. italiana, p. 46-47. 
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twam asi, da nossa glória que vibra no mistério, da nossa oculta 
existência divina42. 
 

Notas sobre uma filosofia “expressionista” da música  
 
A filosofia da música de Bloch possui a mesma originalidade 

de construção da sua teoria do ornamento. Esta ordenada em três 
partes: uma consideração sobre a história da música; uma filosofia 
da história da música e uma teoria da música. Como no capítulo 
sobre o ornamento, toda a reflexão sobre teoria e história da 
música está voltada para a atualidade, isto é, para a música 
expressionista. Toda a sua ampla consideração sobre a história da 
música está livre da concepção da historiografia tradicional que 
opõe épocas de progresso e épocas de decadência. Mais do que isto, 
sua filosofia da música é uma crítica à racionalização do material 
musical, ou da teoria do progresso aplicada à música. Para isto, 
Bloch constrói uma “egologia místico-musical”, que é muito 
semelhante às “características fundamentais do Kunstwollen” em 
que o grego antecipa o egípcio. A história é um mero receptáculo 
em que tem lugar a metamorfose desse ego, a perspectiva é não 
linear, pois pode facilmente ocorrer que a figura exemplar de um 
nível anterior dessa egologia apareça em uma etapa historicamente 
posterior. Afirma que subjetividade, o Ego e suas metamorfoses 
históricas, constituem o coração e o centro da música, e não certo 
tipo de racionalidade do material musical, caso contrário, é o que 
denomina de “domínio do inessencial” e a música realiza 
justamente um processo inverso, que consiste no “debilitamento 
do inessencial”:  

 
O debilitamento do inessencial para a história da música, e a 
crescente subjetivação, a adequação da procura e da aventura, do 
espírito imprévu, e próprio no elemento impressivo que este 
possui obedece a um pensamento expressionista voltado ao 

                                                            
42 Ibid., p. 43-44; ed. italiana, p. 47-48. 
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essencial, um pensamento que encontra sempre o trouver sobre o 
construer43. 
 

A música possibilita a construção de “uma casa semelhante 
ao eu”, cuja dimensão depende do ego tanto do produtor como do 
ouvinte. O importante é colher os diferentes estados geniais do eu, 
que se tornam exemplares para cada um no sentido de Mozart, 
Bach e Beethoven.  

 
Mas o elemento ainda mais central que faz explodir o simples 
jogo formal do ordenamento dialético é a relação que se limita a 
acenar entre o grego Mozart, o gótico Bach, o barroco Beethoven, 
Wagner, e o seráfico músico desconhecido, e os correspondentes 
indícios posicionais de uma filosofia da história da interioridade 
edificada no mundo44.  
 

É necessário construir para cada mestre verdadeiramente 
importante uma casa do eu. A tipologia egológica tem quatro 
etapas. A primeira é a etapa do “pequeno ego mundano”, o 
harmônico, os gregos, o ego que vive em perfeita harmonia mas 
sem tensões. Mozart é representativo desta etapa com a música 
que compôs aos quinze anos. Na segunda etapa se expressa “o ego 
espiritual pequeno” e está exemplificado por Bach. A casa dele Ego 
é pequena, e a atmosfera que reina principalmente nela é a 
devoção, a piedade e a tácita exaltação. É difícil dizer se o herói da 
terceira etapa, a do ‘grande ego mundano’ representado por 
Beethoven, Wagner e Bruckner, vive em alguma casa. 

Ao discutir o contexto sociológico da música enfatiza, se 
apoiando nas observações de Nietzsche, em Nascimento da 
tragédia, sobre a juventude da música. Para Bloch Nietzsche 
apreende a corretamente a “não-contemporaneidade” da música, 
ao destacar que Bach aparece somente quando na história da 
pintura moderna já havia chegado a época de Watteau e de 
                                                            
43 Ibid., p. 62; ed. italiana, p. 57. 
44 Ibid, p. 66; ed. italiana, p. 60.  
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Tiepolo. A “explosiva juventude” da música, é uma perpétua 
síncope da história moderna. A interpretação de Nietzsche, 
acrescenta Bloch, se mostra no entanto incapaz de perceber a não-
contemporaneidade da música a partir do futuro: “Além disso o 
próprio Nietzsche quando colhe a não-contemporaneidade 
histórica da música, a transforma muito violentamente em um 
simples revenant e a liga muito ao passado em vez de iluminá-la a 
partir do futuro: como espírito do grau utópico...”45. Ao insistir na 
“explosiva juventude da música”. Bloch e a desigualdade de 
desenvolvimento das artes, e que a música, principalmente no séc. 
XIX, realiza um processo sem paralelo: 

 
A técnica compositiva andou adiante, algumas formas pouco 
importantes se interromperam, se desenvolveu uma forma das 
bases expressivas ainda mais profundas e a expressão se elevou 
de tal maneira que, no séc. XIX, na música não há em geral 
nenhuma correspondência com o declínio e o sucessivo forte 
desenvolvimento que interveio na pintura46. 
 

 Esta juventude inesgotável culmina na música 
expressionista: 

 
Aqui só o jovem que não morre, que não renuncia, o jovem que 
incessantemente se renova no gênio, traz consigo a maturidade, 
aquela maturidade que enquanto tal dá antes de tudo substância 
à ‘juventude’; as dissonâncias soltas, o intensificar-se do 
crescendo e até a música atonal aparentemente um tanto 
anárquica, constituem na realidade apenas o ‘contra-movimento’ 
inferior de um mais alto expressionismo que está se impondo e 
da visão da essência que não atinge nunca os inícios, em que se 
esgota a gótica exuberância47. 
 

                                                            
45 Ibid., p. 57-58; ed. italiana, p. 53. 
46 Ibid., p. 60; ed. italiana, p. 55. 
47 Ibid.; p. 62-63; ed. italiana, p. 57. 
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Ao analisar a questão da teoria da harmonia se detém na 
obra de Schönberg. O uso da dissonância é sobretudo um modo, 
um novo som que quer exprimir algo de novo. Schönberg coloca o 
insólito em destaque, pois diz com palavras novas o que é novo, 
sua nova associação sonora exprime simbolicamente o mundo 
afetivo do novo homem.  

 
Possuímos um grande número de excelentes tratados de teoria e 
em particular referimo-nos ao manual de Schönberg (Manual de 
harmonia) para dar solução prática ao problema; isto não porque 
o autor seja um músico criativo que perseguiu só um sistema de 
exposição (porquanto estamos de acordo com ele) e não um 
sistema da natureza, quanto mais pelo motivo mais profundo, 
porque neste livro mesmo O metododólogo mais sucedido se 
preocupa significativamente que a forma não supere o seu objeto 
nem em sentido finalístico48. 
 

Sem podermos aprofundar aqui a análise de Bloch sobre a 
teoria da música, não podemos deixar de mencionar, de passagem, 
a sua valorização da música de Wagner e os vários capítulos 
dedicados a sua obra. Este juízo de Bloch permanece inalterável, 
sobretudo quando nos anos trinta á música de Wagner passa a ser 
objeto de manipulação dos nazis. Para Bloch o “nazi coze em caldo 
próprio”. Após a II Guerra mundial, ainda morando na antiga 
República Democrática Alemã, não deixava de assistir 
assiduamente o festival em Bayreuth. Poderíamos confrontar a sua 
análise com a de Adorno, o que seria profundamente relevante 
para se compreender como se colocava também de modo 
polarizado a questão da música no “debate sobre o 
expressionismo”, mas o paralelo precário que vamos fazer aqui diz 
respeito apenas à crítica da racionalização do material musical. 
Ambos, mesmo sem fazer referência direta, elaboram uma filosofia 
da música em polêmica com Weber. O processo de racionalização-
desencantamento das anteriores relações tradicionais, de acordo 
                                                            
48 Ibid., p. 156-157; ed. italiana, p. 140. 
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com o conceito de modernidade de Weber, significou na música 
um progressivo domínio das “ações musicais deliberadamente 
racionais” sobre as ações musicais que apenas possuem 
legitimação tradicional e que gradualmente são derrotadas no 
conflito. As ações musicais deliberadamente racionais são fruto da 
“razão matemática”. F. Fehér analisa o ensaio de Weber “As bases 
racionais e sociais da música” de 1911. Para ele a filosofia da música 
de Adorno e Bloch estão em polêmica direta com Weber: “um 
poderoso estímulo negativo”49. 

Os capítulos dedicados à filosofia da música de Bloch foram 
escritos durante o verão de 1915. Bloch que nunca pertenceu ao 
círculo de Weber e que, segundo Febér, experimentava um certo 
ressentimento por sua exclusão desse “paraíso espiritual”, 
possivelmente não pode conhecer o ensaio de Weber em forma de 
manuscrito. No entanto, sabemos pela correspondência de Bloch, 
que discutiu o plano da “Filosofia da música” com Weber, do qual 
resultou uma entrevista singularmente insensível. Não pode ser 
uma casualidade que o único motivo polêmico em que Bloch 
captou a mensagem de sua filosofia da música, em uma carta a 
Lukács, tenha sido uma invectiva contra a ideia de “progresso” 
musical que era, certamente, o ponto central da tese da 
racionalização weberiana50. A crítica de Bloch á teoria da 
racionalização de Weber é, no entanto, assistemática. No lugar de 
uma teoria da racionalização do material, ele constrói uma 
“egologia místico-musical”, como vimos. Para Bloch a ideia de 
racionalizar a música é outra versão dessas inumeráveis tentativas 
de reformular a existência humana mediante o domínio do 
inessencial (die Verwaltung des Unwesentlichen).   

 

                                                            
49 “Música e racionalidade”. In: HELLER, A. et FEHÉR, F. Políticas de la postmodernidad. Barcelona, 
1989, p. 126-127. 
50 BLOCH, E. Briefe 1903-1975, ed. cit., vol. 1, p. 157 e 160. Bloch comenta com Lukács, as impressões 
(mutuamente conflituosas) de Weber sobre o seu projeto de uma filosofia da música, carta de agosto 
de 1916. p. 171-172. 
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O herói cômico X o herói trágico e o drama não-trágico 

 
Na primeira edição do livro, 1918, o capítulo sobre “O herói 

cômico” sucedia o capítulo sobre a “Produção do ornamento” e 
antecedia a parte sobre a “Filosofia da música”, posteriormente foi 
excluído da edição de 192351. Pode-se perceber a construção de 
uma estética muito peculiar, isto é, não-sistemática e voltada para 
as múltiplas manifestações da nova arte: parte das formas 
cotidianas, uma asa de vaso, salta para o ornamento, a arquitetura 
e a pintura, faz o elogio do herói cômico na literatura e no drama e 
elabora ao final uma filosofia da música. Todas estas formas são 
pensadas em conexão com a experiência do expressionismo: 
Pölzig, Kandinsky, Strindberg e Schönberg. A importância deste 
capítulo diz respeito ao seu elogio do herói cômico e, não por 
acaso, trava também uma polêmica direta com o “neo-classicismo” 
de Lukács, antecedendo a querela dos anos trinta.  

A primeira parte do ensaio é dedicada ao herói “cômico-
melancólico” Dom Quixote e a segunda a uma “Teoria do drama” – 
defende a superioridade do herói cômico frente ao herói trágico. 
Interessam aqui os seus comentários diretos sobre a “Metafísica da 
tragédia” de Lukács. Bloch questiona se o herói “sério” deve 
tornar-se desunido (zerrissen) ou se é essencial para tornar-se 
sério que ele se torne desunido. O que lhe parece certo, não é 
todavia para Lukács, que é citado. Este nega os impulsos 
(Blutenmüssen); quer um herói perfeito e não uma perfeição 
condicionada. “É um jogo amargo o trágico. Já foi dito, é verdade, 
que os homens trágicos estão já há muito tempo mortos antes de 
falecerem”52. A consciência do destino de um herói trágico é 
representada por meio de um instante dado fora da temporalidade 
dos acontecimentos. A morte trágica é um privilégio dos grandes 

                                                            
51 Bloch já dá noticias sobre o “Herói cômico” em uma carta a Lukács de maio de 1913, Ibid., p. 112-
116. 
52 BLOCH, E. “Der komische Held”. In: Geist der Utopie (1918). Frankfurt, 1985, p. 67. 
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personagens que vivem suas ações como algo que lhe deveria 
necessariamente acontecer. O herói deve alcançar o seu destino. 
Retoma a questão do ensaio de Lukács,  

 
apenas quando nós estivermos inteiramente sem deus, teremos 
novamente uma tragédia [...] nunca as almas humanas trilharam 
tão solitárias os seus caminhos, porque a natureza e o destino 
nunca foram tão terrivelmente sem alma como hoje, por isso é de 
se esperar para nós novamente o nascimento de uma tragédia53. 
 

Bloch polemiza com a preocupação de Lukács sobre a 
atualidade da tragédia. Questiona o seu elogio da tragédia clássica 
de Paul Ernst a Hebbel, a Alfieri, Corneille e Racine até Sófocles. 
Mostra como o instante trágico em sua imanência perfeita de 
sentido, como quer Lukács, se coloca fora do cotidiano, sem atingir 
o mundo que o circunda, ao contrário do cômico, que configura 
homens “reais” em uma anarquia de claro e escuro sem fim. O 
cômico representa uma condição e não um mero instante. O 
cômico é reflexivo e trágico constitutivo. No cômico tudo torna-se 
sem perigo, acidental e episódico. As inúmeras risadas constituem 
uma nova comoção. A comédia autêntica possibilita não apenas um 
eu para o mundo mas um mundo para o eu. Esta forma, conclui 
Bloch, não se move em meio a conceitos ou à fantasmagoria 
artística de uma perfeição imanente da forma54.  

                                                            
53 Ibid., p. 69.   
54 Cf. Ibid., p. 77. Nicolas Tertulian percebe corretamente as diferenças de opinião entre Lukács e 
Bloch: “Em uma carta de novembro de 1916 declarou abertamente a sua impressão que o 
pensamento estético de Lukács gravitasse em torno de uma ‘metafísica da forma’ que o avizinhava 
de modo surpreendente ao ‘realismo’ no sentido medieval do termo, como se os elementos e as 
estruturas da obra de arte refletissem essências atemporais: ‘...e não uma contradição necessária da 
mais precisa motivação que o mais puro nominalista em relação à forma do estado e realista em 
relação à arte? Comparável de qualquer modo a Pietro Ramo que definia o número das sílabas e 
naturalmente a posição da palavra na frase, como reflexo, cifra, das reais relações lógicas?’” BLOCH, 
E. Briefe, ed. cit., p. 183. Acrescenta Tertulian: “A carta de Bloch contém in nuce, a crítica que 
desenvolverá anos depois contra as posições estéticas de Lukács: acusa-o de neo-classicismo. 
TERTULIAN, N. “L’Estetica di Lukács, i suoi critici, i suoi avversari”. In: op. cit., p. 260. 
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O elogio do “herói cômico” é essencial para a compreensão 
do posicionamento de Bloch diante da literatura moderna, desde o 
Espírito da Utopia aos seus comentários sobre o “romance da 
bizarrice” de Joyce ou sobre o teatro épico de Brecht, à sua 
interpretação do “humor objetivo” na Estética de Hegel, como 
também á sua leitura do Kolportage, dos romances de detetive etc. 
Mas por outro lado, a literatura ocupa um lugar secundário à 
pintura e sobretudo à música na composição do livro como um 
todo, a sua interpretação da literatura está muito  unilateralmente 
centrada no ensaio de Lukács sobre a tragédia. Bloch deixa de lado 
uma ambivalência essencial na concepção lukacsiana sobre a 
atualidade da tragédia, isto é, não amplia a discussão sobre a 
alternativa do drama não-trágico.  

No ensaio “Metafísica da tragédia”55, Lukács problematiza as 
possibilidades da tragédia na produção dramatúrgica atual, após 
uma consideração inicial sobre esta forma, diferenciando-a do 
drama e do romance, centra sua atenção na obra de Paul Ernst, a 
quem é dedicado o ensaio. Esboça, na sua conclusão, um novo 
horizonte da forma dramática na trajetória de Paul Ernst, o da 
representação do drama não-trágico, que deixa em aberto. Sem 
querer refazer aqui, nem mesmo brevemente, a complexa 
argumentação deste ensaio famoso, o que deve ser enfatizado é a 
sua forma aberta e o seu caráter de transição. Lukács já havia 
escrito um longo estudo sobre a história do drama moderno e um 
livro de ensaios, mas não dispunha ainda de um instrumental 
sistemático, o que passa logo em seguida a desenvolver. A 
superioridade de imanência de sentido do trágico, sua perfeição 
formal e sua radical contraposição à experiência vivida constituem 
os elementos fundantes de sua concepção estética elaborada na 
primeira tentativa de construir uma estética sistemática (1912-14). 
A alternativa esboçada no ensaio sobre a tragédia deixa também 
                                                            
55 LUKÁCS, G. “Metafísica de la tragedia”. In: El alma e las formas.  Barcelona, 1975, p. 243-274. 
Publicado originalmente em húngaro “A tragédie metafizikája”. In: Szellem, 1911, e em alemão na 
revista Logos, vol. 2, 1911. 
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em aberto uma outra questão decisiva e que estabelece uma 
ruptura significativa com a concepção estética desta primeira 
sistematização e decisiva para sua teoria da literatura: a alternativa 
do drama não-trágico, o romance, ou seja, a possibilidade de uma 
forma artística democrática, mais próxima do homem inteiro da 
experiência vivida.  

Neste mesmo ano, publica na mesma revista Szellem, um 
pequeno artigo extremamente instigante: “O problema do drama 
não trágico”56. Começa lançando a questão se o homem trágico e o 
destino trágico são verdadeiramente os pontos culminantes da 
existência humana; retoma Platão ao reconhecer a não-
dramaticidade do homem sublime, do sábio. Lukács aborda a 
questão do trágico de modo diverso, isto é, contrapõe a tragédia ao 
drama não-trágico, o que não acontece de modo tão claro no 
ensaio sobre Ernst. Encontra nas tentativas de Maeterlinck e Shaw, 
possibilidades para configuração do “homem novo, não-trágico”, 
mas que não foram inteiramente desenvolvidas.  

 
Existe uma poesia dramática não-trágica; esta no entanto não 
constitui uma superação do trágico no interior da sua esfera mas 
antes a sua completude. O inteiro drama indiano pertence a este 
gênero, o êxito último do drama grego está energicamente 
próximo deste, a época de ouro dos espanhóis raramente lhe 
ultrapassa os limites; e as suas formas mais interessantes se 
encontram no entanto no final da evolução de Shakespeare e da 
sua época57. 
  

A formulação sobre esta nova forma do drama, sua 
aproximação ao drama barroco espanhol, à forma alegórica do 
Mysterienspiel e ao último Shakespeare e sobretudo a valorização 
do sábio platônico é explicitamente semelhante àquela de 
Benjamim ao analisar o teatro épico de Brecht, o juízo de Bloch é 
também não divergente. Esta nova forma decorre de uma 
                                                            
56 LUKÁCS, G. Seritti sul romance. Bologna, 1982, p. 61-67. 
57 Ibid., p. 63. 
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exigência vital: “os homens perderam inteiramente a firmeza 
marmórea e a coerência do homem trágico (Insichgeschlossene) e 
que canais visíveis e invisíveis deixam correr seus conteúdos um 
contra o outro e no mundo que lhe circunda”58. O sábio foi o tipo 
de herói que possibilitava a configuração deste novo tipo de 
homem, mas esta solução não é a única e a melhor: “o drama não-
trágico é uma forma democrática; ele não cria castas entre os 
homens como a tragédia; a sua forma mais pura deveria reunir 
toda a essência do homem, sem heróis nem sábios, par encontrar  
assim uma completude da vida e uma forma acabada”59. O drama 
não-trágico para Lukács está próximo da fábula: “Na fábula tudo 
acaba bem – provisoriamente desta maneira tomamos em 
consideração apenas o necessário êxito não-trágico – no romance 
(com este termo quero indicar aqui o drama não-trágico) o destino 
é superado”60. Lukács já antecipa sua elaboração da estética do 
romance61 e do livro sobre Dostoievski62, pois a questão de 
encontrar esta nova forma passa a ser, para o crítico, uma tarefa e 
uma missão, “um mistério sem teologia”63 . Ele dá mostras 
também de uma significativa mudança de valores na sua 
concepção estética, não apenas ao dar início á sua primeira 
sistematização, mas ao escolher o romance como uma alternativa 
democrática em relação á tragédia.  
                                                            
58 Ibid., p. 64. 
59 Ibid., p. 65. 
60 Ibid., p. 64. 
61 “L’estetica del romance. Tentativo di fondazione metafisica della forma del drama non-tragico”. In: 
LUKÁCS, G. Scritti sul romance. ed. cit. p. 89-116. Lukács se ocupa desta forma do drama não trágico 
de setembro de 1911 a julho de 1915. As últimas referências a esta forma constam do manuscrito 
sobre Dostoievski, ver FEHÉR, F. “Filosofia della storia Del Dramma, metafísica della tragedia e 
utopia Del dramma non tragico”. In: VV.AA. la scuola di Budapest: sul Giovane Lukács, ed. cit., p. 
247-294.   
62   Este material permanece ainda inédito, F. Féher é responsável pela recuperação do manuscrito 
encontrado na famosa valise depositada em um banco de Heidelberg por Lukács em 1917, 
encontrada depois da morte do autor, nela havia também alguns capítulos da sua estética e inúmeras 
correspondências, por exemplo, as cartas de Bloch a Lukács. Como se sabe, a Teoria do romance 
constitui uma parte deste estudo sobre Dostoievski.  
63 Ibid., p. 65. 
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Mais uma vez sobre o cômico  

 
Neste momento seria o caso de determinar melhor o que 

estamos chamando de “antivanguardismo” no jovem Lukács 
mostrou-se já refratário ao expressionismo, nos anos dez ou 
mesmo um pouco antes. No entanto, e isto é de fácil constatação, 
ainda não generaliza esta sua restrição para todas as vanguardas 
como a partir dos anos trinta; há, em todo caso, como já 
afirmamos anteriormente, uma ambivalência; o jovem Lukács é 
ainda apenas tendencialmente um “anti-vanguardista”, pois 
mostra-se bem atento à nova arte. Participa da transformação da 
sensibilidade visual, assimilando e sabendo valorizar a nova 
pintura de Gauguin, Van Gogh e Cézanne; é grande admirador de 
Strindberg, Ibsen e sobretudo, de Dostoievski; da música de Bela 
Bartók e da ironia em Thomas Mann64. Mesmo nos anos vinte, esta 
ambivalência ainda persiste o que lhe acolher com simpatia a obra 
de Karl Kraus65, por exemplo. Mas certamente seria equivocado 
restringir este “antivanguardismo” tendencial apenas às tendências 
expressionistas, supondo haver uma preferência “construtiva” em 
relação à nova arte, como faz F. Fehér66. A não ser que se 
identifique neo-classicismo com construtivismo, o que não seria o 
caso. Bloch tem razão ao enfatizar com veemência o neoclassicismo 
do jovem Lukács. O “antivanguardismo” tendencial do jovem 
Lukács está justamente nesta sua preferência pelo clássico, pela 
imanência de sentido da forma harmônica, acabada e radicalmente 
distanciada da experiência vivida. Vimos que Lukács está 

                                                            
64 Refiro-me ao pequeno ensaio de 1909 sobre Sua alteza real. In: MANN, Th. Sua alteza real. Rio de 
Janeiro, s.d., p. 5-14. 
65 Ver o artigo, sobre Os últimos dias da humanidade de Kraus, publicado em março de 1923 no 
jornal berlinense Die Rote Fahne: “Um pamphlet contre la guerre de la bourgeoisie”. In: LUKÁCS, G. 
littérature. Philosophie. Marxisme. LÖWY, M. (Org). Paris, 1978, p. 90-95. 
66 FEHÉR, F. “Al bivio dell’anticapitalismo romântico”. In: VV.AA. La scuola di Budapest: Sul giovane 
Lukács. ed. cit. p. 178. 
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interessado em um primeiro momento na renovação da tragédia 
clássica, daí seu entusiasmo pelo teatro de Paul Ernst, criticado por 
Bloch, em seguida sua reflexão se orienta para o drama não-
trágico, para o romance. Sem dúvida, sua intenção está voltada 
para a nova arte, mas com uma visão inadequada, “neo-clássica”. A 
sua posição em relação ao romance, que não vamos discutir aqui, é 
diversa. Basta lembrar a sua preferência por Dostoievski, um autor 
nada tradicional; sabemos também que sua atitude diante do 
escritor russo muda diametralmente na década de trinta67. A sua 
restrição ao expressionismo já está presente no livro sobre o 
drama moderno, principalmente nas suas observações críticas a 
um dos precursores do teatro expressionista (e sobretudo do teatro 
épico de Brecht) Frans Wedekind.  

Lukács na sua análise do drama moderno evidencia um dos 
aspectos que estamos chamando atenção: sua preferência pela 
tragédia em relação à comédia, pelo clássico, ou melhor, seu 
ceticismo em relação ás possibilidades da comédia no drama 
moderno, pois sua visão do cômico nas artes figurativas é diversa. 
Para ele o drama moderno tem se mostrado incapaz de produzir 
uma grande comédia. Esta limitação está na visão que está na base 
mesma do processo de criação, que é investigado no particular. 
Evidentemente, a sua atitude diante do cômico não é unívoca:  

 
É imaginável que através do máximo ‘aprofundamento’ do 
aspecto cômico grotesco a comédia possa alcançar uma forma 
plenamente artística, é em suma imaginável um estilo cômico 

                                                            
67 Na Teoria do romance, Dostoievski ocupa um lugar mais importante do que Tolstoi, na década de 
trinta, é Tolstoi e escritor russo modelar, enquanto Dostoievski passa ser visto com desconfiança, 
“subjetivismo”, etc. O leitor está até hoje a espera dos inéditos do famoso livro sobre Dostoievski. No 
final do segundo ensaio “Ensaio de tipologia da forma romanesca”, Dostoievski é visto como 
antecipador de uma nova forma de narrativa: “Dostoievski não escreveu romances, e o ânimo 
configurador visível em suas obras não tem nada a ver, nem afirmativamente nem negativamente, 
com o romantismo europeu do século XIX nem com as múltiplas reações, não menos românticas, 
contra ele. Pertence já ao novo mundo”. In: LUKÁCS, G. El alma y las formas / La teoria de la novela. 
ed. cit., p. 419-20. Segundo Fehér. “Com o livro sobre Dostoievski Lukács teria se tornado um 
(‘secreto’) personagem alemão, enquanto Dostoievski mesmo tornava-se um personagem alemão, 
sobretudo nos círculos de anticapitalismo romântico”. In: FEHÉR, F. “Al bivio...”. In: op. cit., p. 167. 
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moderno que saiba pôr a comédia no mesmo plano das artes 
figurativas, que hoje se movem na mesma direção (Toulouse-
Lautrec, Beardsley, alguns membros do grupo “Simplicissimus”, 
para não falar dos antigos como Degas ou, melhor, Daumier e 
Guys)68.  
 

O comentário de Lukács vem a propósito da variação de um 
tema cômico caro à literatura moderna: o tema da fraqueza 
masculina diante da mulher. Ibsen, Wedekind e Shaw são os 
exemplos. Wedekind aparece como um representante 
extraordinário da tragicomédia-grotesca.  

 
No como wedekindiano o cômico e o trágico fundem-se segundo 
as regras do grotesco, vale dizer da luz emanada de um humour 
conseqüente que amálgama e absorve em si também os efeitos 
inequivocamente trágicos. Wedekind é sem duvida o mais 
coerente entre os artistas do grotesco moderno69. 
 

 Wedekind é colocado ao lado dos naturalistas: “como os 
naturalistas, Wedekind é conduzido a ver os homens apenas no 
interior de um milieu e de uma atmosfera claramente 
individuados; também ele não concebe nunca o destino 
isoladamente e individualmente, os seus personagens sofrem de 
necessidades psicológicas ou sociais irrevogáveis”70. Wedekind 
sabe colher das pequenas coisas e da irracionalidade imprevisível 
de que está impregnado cada evento o próprio motivo de suas 
obras. Wedekind utiliza do naturalismo a técnica de 
aproveitamento dos trações e dos aspectos secundários que 
acompanham os eventos, sem nunca ter sido propriamente um 
naturalista. “Se poderia dizer: diante do seu empirismo e ao seu 
procedimento sempre a posteriori Wedekind é um dedutivo e um 
racionalista”71. Este procedimento lhe permite um distanciamento 
                                                            
68 LUKÁCS, G. Il dramma moderno dal naturalismo a Hofmannsthal. Milano, 1980, p. 211. 
69 Ibid., p. 214. 
70 Ibid., p. 213. 
71 Ibid., p. 214. 
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do espectador diante do evento, distanciamento que é intensificado 
pela passagem brusca de uma cena á outra:  

 
A técnica do cômico em Wedekind consiste na rápida e 
improvisada, nunca através de mediações, passagem de uma a 
outra perspectiva: é como se observássemos os homens e os seus 
destinos primeiramente á pequena distancia e depois, 
novamente, de muito mais longe. Continuamente mudam e se 
entrelaçam, neste mundo, o vizinho e o longínquo, o tipo e o 
indivíduo, a imediatez e a retórica, a fria constatação e o lamento 
lírico, a tragédia e a farsa72. 
 

Mas este distanciamento e a observação fria que o 
acompanha, é compreendido por Lukács como um procedimento 
problemático: “Muito dos seus personagens falam como se quem 
exprimisse o seu pensamento não fosse o poeta mas o observador 
frio e esperto. Também aqui, como sempre acontece com 
Wedekind, é bastante difícil distinguir entre estilização consciente e 
efetiva impotência diante da coisa que reproduz”73. O caráter 
problemático do teatro de Wedekind reside no seu método de 
configuração, que é aproximado ao “diletantismo”. Aqui, nos 
deparamos, novamente, com uma profunda diferença entre Lukács 
e Bloch. Basta lembrar as críticas à concepção restritiva de Lukács 
ao diletantismo em Espírito da Utopia74. É o diletantismo o aspecto 
negativo da obra de Wedekind:  

 
Certamente Wedekind tem sido um diletante, como é certo que 
tem havido sempre um complexo de circunstâncias particulares a 

                                                            
72 Ibid., p. 215. Um distanciamento, incapaz de despertar simpatias do jovem crítico, o seguinte trecho 
também é bem ilustrativo: “Wedekind observa o fim doloroso destas numerosas vidas de uma grande 
distância... sem participação, como um menino que depois de ter destruído um formigueiro se 
contentasse a contemplar a desesperada e desorientada aflição dos pequenos insetos”.  Ibid., p. 221. 
73 Ibid., p. 216. 
74 A crítica de Bloch é diretamente conta a “clássica idolatria da forma” (autônoma) da concepção 
lukacsiana: “É novamente possível ao novo artista fazer-se dono da obra de arte sem uma forma 
conceitual inibidora... Emerge, em outras palavras, um novo acento, menos consciente... um acento 
arquétipo (urbildiche), que não teme acusação de diletantismo”. In: BLOCH, E. Geist de Utopie 
(1918). Ed. cit., p. 182. 
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favorecer ou impedir de atingir o êxito de toda a sua iniciativa 
poética. Portanto em muitos de seus dramas, que globalmente 
podemos considerar bem sucedidos, há momentos estupendos 
que se alternam com elementos completamente desacertados (ou 
vice versa)75.  
 

Wedekind, portanto, se mostra incapaz de estabelecer 
mediações entre as situações que configura, a sua tentativa de 
reproduzir o “caos do mundo” manifesta uma visão “pessimista” 
(“ironia niilista”), intercala abruptamente cenas bem sucedidas 
com elementos desacertados, força o espectador a um 
distanciamento longínquo, poderíamos dizer, “seco”, da cena e 
partilha de uma visão diletante. Aqui temos em boa medida a 
forma embrionária dos argumentos posteriores de Lukács ao 
criticar a ausência de mediações no método criativo do 
expressionismo, na montagem, da Weltanschauung das 
vanguardas, sobretudo da “bohéme” dos intelectuais etc.76. Seria 
um equívoco, na aproximação destes argumentos, deixar de lado, o 
fato de que o jovem Lukács realiza uma audaciosa e instigante 
análise (imanente) da evolução do drama burguês e que não vamos 
aprofundar aqui. Nosso objetivo é mostrar a sua crítica negativa à 
obra de Wedekind. Nela está presente tendencialmente o 
“antivanguardismo” posterior. Ao se referir á trajetória do 
dramaturgo austríaco, Lukács deixa claro sua avaliação crítica:  

 
Wedekind se distancia da estrada que havia tomado no início. Ele 
começou escrevendo tragicomédia da vida moderna e termina 
escrevendo Tendenzdramen que iluminam algumas questões de 
detalhe. Nestes trabalhos permanecem todas as deficiências 
estilísticas passadas... o diletantismo wedekindiano, portanto, é 

                                                            
75 LUKÁCS, G. Il dramma..., ed. cit., p. 216. 
76 Certamente os argumentos da década de trinta possuem um outro tom, basta retomar o seguinte 
trecho, em que Lukács critica o autor de Lulu: “Wedekind separa do contexto global os fatores 
elementares – sobretudo o sexual, mas também a esfera instintiva do homem – e os opõe 
abstratamente, como potência autônoma, ao mundo, á sociedade, que se expressa em um sistema 
rígido de convenções mortas e decrépitas”. LUKÁCS, G. Nueva historia de la literatura alemana. Ed. 
cit., p. 154. 
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incrivelmente visível mesmo onde o dramaturgo não busca 
efeitos trágicos ou tragicômicos, mas quer se aproximar da 
farsa77.  
 

O “desvio” sistemático ou a Estética de Heidelberg de Lukács  
 
Ao concluir o seu livro de ensaios, A alma e as formas, e 

deixar em aberto a questão do “drama-não-trágico”, do romance, 
que só retomará depois de 1914, Lukács se depara com a 
necessidade de aprofundar seus conhecimentos filosóficos e decide 
elaborar uma estética sistemática. O plano inicial data de 1911, 
quando ainda de sua estadia em Florença e o início da redação em 
1912, já residindo em Heidelberg. O material elaborado entre 1912 e 
1914, foi postumamente publicado com o título de Filosofia da arte. 
Luckács interrompe esta sua elaboração inicial por vários motivos, 
entre eles para se dedicar ao livro sobre o Dostoievski, e ao 
retomar logo em seguida seus trabalhos de estética, elabora um 
outro plano, em boa medida divergente em relação ao primeiro. Os 
primeiros capítulos da Estética de Heidelberg foram escritos 
provavelmente entre o final de 1916 e início de 1918. Georg Markus 
observa que Lukács havia também pensado em elaborar uma 
análise crítica da história da estética antes de começar a Filosofia 
da arte78. Décadas depois, Lukács, no Prefácio de 1962 à Estética 1, 
agradece o interesse crítico que Ernst Bloch79, Emil Lask e 
                                                            
77 LUKÁCS, G. Il dramma... ed. cit., p. 222-223. 
78 “Nota di György Márkus”. In: LUKÁCS, G. Estetica di Heidelberg, ed. cit., p. 337.  Entre os diferentes 
planos de obras nem sempre terminados, Lukács planejava em 1909 um livro sobre Schlegel ou também 
chamado de livro sobre o romantismo que não foi realizado. Ver carta a Leo Popper de outubro de 1909. 
In: LUKÁCS, G. Briefwechsel. 1902-1917. KARÁDI, E. et FEKETE, E. (Org). Stuttgart, 1982, p. 89; trad, 
francesa: Georg Lukács. Correspondence de jeunesse. Paris, 1981, p. 69. 
79 Na carta de março de 1913, Bloch solicita um pouco de tempo para poder ler com calma as 300 pgs 
manuscritas que Lukács lhe enviara, ver BLOCH, E. Briefe, vol. 1, ed. cit. p. 108. Bloch comenta, em 
abril de 1915, as suas primeiras impressões como leitor dos capítulos sobre o paradiso terrestre (não 
é encontrável tal referência em nenhum dos capítulos da F. da A, diferentemente da relativa à 
questão do gênio, provavelmente este material tenha se perdido) e gênio (Filosofia da arte), que 
imediatamente lhe pareceram claros, mas que se sentia um leitor de um processo de produção já 
com mais de dois anos. Ibid., p. 148-50. Mais comentários de Bloch sobre a Filosofia da Arte de 
Lukács, cartas 37 e carta 63.       
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sobretudo Max Weber demonstraram em relação a sua tentativa 
(segundo o próprio autor, “falida”) de construir uma estética 
sistemática80. 

Lukács pretendia utilizar o material da segunda versão para 
conseguir sua livre docência junto á Universidade de Heidelberg. 
Apresentou em março de 1918 o manuscrito incompleto. 
Posteriormente, os manuscritos apresentados não foram 
encontrados nos arquivos da universidade. Há o seguinte 
comentário de Rickert:  

 
Nos primeiros capítulos ocupam um amplo espaço as distinções 
metodológicas. Têm como finalidade explicar a necessidade de 
uma “fenomenologia” estética a qual deve proceder a doutrina do 
valor estético. Um amplo ‘esboço’ da fenomenologia dos 
comportamentos criador e receptivo se encontra no segundo 
capítulo. No terceiro começa a exposição dos conceitos estéticos 
centrais, que inicia com a discussão da relação sujeito objeto. Em 
seguida todavia a análise não prossegue de modo sistemático 
como até este ponto, mas se interrompe com a problemática da 
metafísica do belo. Não se compreende de que modo se 
construiria o sistema como um todo81. 
 

Não pretendemos reconstruir aqui este plano original que, 
pelo visto, nunca chegou a ser claramente definido. Antes de tudo, 
é importante ressaltar, de um lado, a unidade dos manuscritos 
como um todo e de outro, determinar suas divergências internas. 
Lukács no contexto passava por um intenso processo de maturação 
teórico-filosófica. Esquematicamente, podemos dizer que Lukács 
inicialmente busca se apoiar na estética de Kant e em seguida na de 
Hegel. Dificilmente se encontra nos capítulos da Filosofia da arte a 

                                                            
80 LUKÁCS, G. Estética 1., vol. 1, ed. cit., p. 30. Os manuscritos de Heidelberg, as duas partes, só 
foram descobertos no início dos anos setenta. Lukács apesar da surpresa inicial ao ver recuperada 
uma parte destes materiais, desistiu, logo em seguida, de organizá-los, dizendo simplesmente, que a 
sua primeira tentativa de construir uma estética sistemática se lhe assemelhava a “um monstro de 
sete patas”, daí o sentido de “tentativa falida”, que já se refere no prefácio. 
81 Apud. MARKUS, G. op. cit., p. 331.       
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presença tão marcante da fenomenologia hegeliana como a 
Estética de Heidelberg, como veremos. Nos manuscritos de 1912-
14, Hegel aparece substancialmente junto de Schopenhauer e 
Schelling, como um representante da moderna estética 
platonizante, e não há dúvidas que neste período a tradição 
schellinguiana tinha para Lukács um papel bem mais importante. 
Na Estética de Heidelberg, esta concepção muda radicalmente. Ora 
Hegel aparece – em relação tanto ao sistema conjunto como a sua 
estética – como o maior representante moderno daquele idealismo 
“concreto” que visa à superação das “transcendências abstratas” do 
platonismo. Mas, ainda mais importante é o fato de que o inteiro 
manuscrito, inclusive os capítulos teóricos, representa também 
uma única batalha crítica contra o espírito da filosofia hegeliana. 
Como observa, corretamente, G. Markus: 

 
O jovem Lukács nunca foi um hegeliano no sentido rigoroso da 
palavra. Mas a intensa luta para assimilação e superação da 
filosofia hegeliana que se reflete na Teoria do romance e na 
Estética de Heidelberg deve ter indubitavelmente contribuído em 
medida considerável para a preparação teórica da guinada 
marxista82.  
 

Neste processo não se pode subestimar a influência de Bloch 
sobre o desenvolvimento filosófico do jovem Lukács, 
particularmente, em relação ao entusiasmo blochiano com a 
possibilidade e necessidade de renovar a “grande filosofia”. O 
crescente interesse pela filosofia hegeliana pode ser hoje 
reconstruído através da correspondência83. 
                                                            
82 MARKUS, G. “La ‘prima’ estética di Lukács: lo sviluppo filosófico del giovane Lukács”. In: VV.AA. 
La scuola di Budapest: sul Giovane Lukács, Firenze, 1978, p. 151-152. 
83 A primeira referência de Bloch sobre Hegel a Lukács aparece em uma carta de julho de 1911, Bloch 
comenta  não sem reparos a sua recente leitura do ensaio “Metafísica da tragédia”. BLOCH, E. Briefe, 
vol. 1, ed. cit., p. 39-45. A discussão é retomada com a mesma ênfase na carta seguinte: Ibid., p. 45-
52; Em dezembro do mesmo ano a discussão sobre Hegel é novamente retomada, agora abordando o 
sentido da filosofia da histórica existente na sua estética e sobre o mito na filosofia da arte de 
Schelling. Ibid., p. 70-73. Bloch enfatizava, não sem deixar explícito um certo tom provocativo, que 
Lukács havia aprendido a apreciar “mais profundamente” Hegel de através dele. 
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Quando Lukács, em meados de 1916, retoma os trabalhos 
sobre estética, escreve um primeiro capítulo inteiramente novo, 
intitulado “A essência da posição estética”, antecedendo um outro 
dedicado à obra de arte em si, que pretendemos discutir aqui. 
Lukács, em uma carta de dezembro de 1916 a Paul Ernst, ao 
terminar este capítulo, lamenta a “massa crescente de manuscritos 
e apontamentos”84. Uma parte desde capítulo, “A relação sujeito-
objeto na estética” foi publicada em forma relativamente diversa 
no primeiro número da revista Logos e tudo indica que foi 
terminado em 1917. Logo depois começa a elaborar a parte 
seguinte, da qual restaram 4 páginas manuscritas com o título. “A 
causalidade inteligível e o antropomorfismo da arte”. O texto se 
interrompe no meio de uma frase85.  

Ao discutir os capítulos “A essência da posição estética” e “A 
relação sujeito-objeto na estética” que fazem parte, juntamente 
com o trecho citado acima, de um capítulo maior sobre a “obra de 

                                                            
84 Apud. MARKUS, G. “La ‘prima’ estética...”. In: op. cit., p. 134. 
85 A relação de Lukács com a ideia de um sistema filosófico é contraditória: é afirmativa, isto é, 
reconhece simplesmente o princípio de sistema como necessário, e negativa, enfatiza a 
impossibilidade de um sistematização unitária: “O dado fundamental de que partimos é a 
impossibilidade de um sistematização que seja unitária, exaustiva e constitutiva ao mesmo tempo da 
totalidade do mundo, é, consequentemente, a impossibilidade de fixar uma atitude capaz de unificar 
em certo sentido em si todas as outras atitudes possíveis ou, ao menos, de fazê-las derivar de si de 
modo definitivo e harmonioso” (LUKÁCS, G. Estetica di Heidelberg. ed. cit., p. 279-281). No sistema 
não se pode chegar à determinação “da negação-revelação da causalidade inteligível”. Entre os 
sistemas históricos “o hegeliano é o único autorizado a rechaçar ad limine este problema” (Ibid.). A 
semelhança existente entre a refutação da ideia de um sistema filosófico fechado em si mesmo do 
jovem Lukács da Estética de Heidelberg e a de Walter Benjamin, contida no seu livro sobre o drama 
barroco alemão, é só aparente. Benjamin, que sempre se recusou à elaboração de qualquer sistema 
filosófico, encontrou no tratado, no ensaio esotérico – e posteriormente na “montagem literária” – , a 
forma adequada para valorizar fragmentos de pensamento sem ordená-los imediatamente através 
de uma concepção de fundo. Nele a relação com o sistema das categorias explicativas do objeto é 
indireta. No texto que introduz o seu livro sobre o drama barroco, Benjamin parte da premissa de 
que no fragmento o todo está representado no minúsculo, como no mosaico: “A relação entre o 
trabalho micrológico e a grandeza do todo plástico e intelectual demonstra que o conteúdo de 
verdade só pode ser captado pela mais exata das inserções nos pormenores do conteúdo material”. 
Ver. BENJAMIN, W. Origem do drama barroco alemão. São Paulo, 1984, p. 51. Perline vê o contrário, 
uma aproximação entre elaboração sistemática do jovem Lukács, o “desvio sistemático”, como 
estamos denominando, e o livro sobre o barroco de Benjamin (!?). Ver PERLINE, T. “Prefazione”. In: 
LUKÁCS, G. Filosofia..., ed. cit., p. XV.   



56 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 
arte em si”, nos interessa destacar sobretudo as contradições, ao 
nosso ver insolúveis, da sua concepção estética e em particular da 
sua defesa da autonomia da obra de arte. Estas contradições 
perpassam não só a sua primeira estética como também a Estética 
1. Veremos que Lukács quer determinar a peculiaridade da posição 
estética recorrendo ao conceito de obra de arte autônoma, tirando 
consequências últimas deste, nos termos da Estética de Heidelberg, 
propondo uma “fenomenologia do estético”, mas sem contudo 
elaborar uma “teoria da obra de arte”. Inexiste tanto nos 
manuscritos de Heidelberg, como na Peculiaridade do estético, um 
capítulo sobre a obra de arte enquanto tal. Certamente, Lukács 
sempre previu ou planejou “sistematicamente” um capítulo sobre a 
obra de arte. Nos manuscritos de Heidelberg, os capítulos que 
iremos discutir constituem parte de uma consideração sobre a 
“obra de arte em si” que não foi desenvolvida. Na Estética 1, a obra 
de arte  enquanto tal, só é analisada enquanto “questão limite” – 
basta lembrar o capítulo Alegoria e símbolo”. Como esta última foi 
planejada em três partes e Lukács pensava as duas últimas partes, 
nunca realizadas, centradas na obra de arte, seja como 
comportamento estético seja como fenômeno histórico-social. 
Pode-se afirmar, com certeza, que ambas as estéticas de Lukács 
possuem um princípio de construção muito semelhante, no qual 
predomina a exigência de elaboração de um sistema estético, 
diferenciação da esfera estética dos outros âmbitos como o 
cotidiano, o teórico e o ético etc., sobre a reflexão da obra de arte 
enquanto tal, isto é, seja enquanto comportamento estético seja 
enquanto fenômeno histórico-social. Os manuscritos de 
Heidelberg, principalmente, os da Filosofia da arte, contém um 
capítulo sobre o comportamento criativo e receptivo, o que não 
aparece na Estética 1. O curioso é que, tanto nos anos dez como no 
início dos anos sessenta, é a estética que introduz seus esforços 
sistemáticos, seja de elaboração de um Ética ou de uma Ontologia. 
O caráter sui generis, que provocou protestos de Bloch desde os 
anos dez, diz respeito ao caráter sistemático. Enquanto em Bloch a 
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relação entre “experiência vivida” e as obras de arte é pensada a 
partir do próprio objeto, basta lembrar o percurso dado pela 
atualidade (expressionismo): “um velho vaso”, uma teoria do 
ornamento e do drama e uma filosofia da música; em Lukács, ao 
contrário, a necessidade de encontrar um “fundamento” filosófico 
para a obra de arte ocupa toda a reflexão, nunca concluída, e que 
se sobrepõe à obra de arte. No caso da esfera estética, a 
inexistência de uma “teoria da obra de arte” mostra uma lacuna 
intransponível de seu pensamento: o caráter não problematizado, 
ou melhor, não historicizado do seu conceito de obra de arte. A 
autonomia da obra de arte é permanentemente afirmada e 
diferenciada seja da experiência vivida, ou da vida cotidiana, seja 
da teoria, ou das ciências “desantropomorfizadoras” etc., mas seu 
conceito de obra de arte permanece aquém da experiência histórica 
da própria arte e voltada para os modelos do passado, sobretudo à 
grande arte burguesa pré-1848, evidentemente que na Estética 1, 
isto é mais acentuado, mas o peso da grande arte autônoma do 
passado equivalente. Com isto pretendemos mostrar a 
consequência estética última, pois se refere ao próprio conceito de 
arte, de seu posicionamento diante da experiência das vanguardas 
históricas.  

Em “A essência da posição estética”, Lukács inicia o seu texto 
com uma célebre questão anteriormente já formulada por Kant, se 
as obras de arte existem, como são possíveis? Lukács pretende 
elaborar uma “teoria valorativa pura do estético”, se distanciando, 
nos seus termos, seja da “psicologia” como da “metafísica”. O mero 
reconhecimento das obras de arte como um “dado de fato” não 
compreende ainda ou não define as suas dimensões e a riqueza do 
seu produzir-se objetivo, historicamente, assim como a sua 
estrutura específica. Mas a mera experiência das obras de arte 
atesta claramente o seu caráter de pura aceitabilidade, de não-
derivável e de ausência de premissas da posição estética na 
valorização da obra de arte. Qualquer consideração sobre a obra de 
arte deve levar em consideração esta sua origem. A obra de arte 
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pode ser definida como “um complexo formal com uma estrutura 
totalmente acabada em si, com uma imanência, apreensível na 
Erleben imediata...”86. Mas a obra de arte se contrapõe a 
“realidade”, a realidade de cada obra singular se contrapõe à 
“realidade” da experiência vivida como um “não-ser”. Como se a 
valorização da posição estética excluísse outros tipos de 
posicionamento diante da realidade, como na teoria ou na ética e 
vice-versa. É esta estrutura da posição estética que determina o 
comportamento subjetivo normativo; a forma do “dever” assumida 
pelo valor estético pelos sujeitos subordinados é a “pura 
experiência vivida”. A obra de arte se diferencia da esfera teórica: 
“a microscómica totalidade da obra de arte não pode permitir 
outra relação normativa se não a da imediatez da pura experiência 
vivida”87. 

Lukács, a partir de premissas kantianas sobre a 
especificidade do estético diante das outras esferas de valor, como 
a teórica e a ética, pretende estender uma abrangente consideração 
sobre a autonomia da posição estética para, deste modo, radicalizar 
a posição kantiana sobre a autonomia da esfera estética, seu 
caráter não derivável, e como tal normativo. Desde o início 
aparecem também os conceitos extraídos da “filosofia da vida” 
como “vivência”, de “experiência vivida” e “significado imanente da 
experiência vivida”88. Lukács tente extrair todas as consequências 
sistemáticas destes conceitos. 

A terminologia empregada por Lukács na Estética de 
Heidelberg diverge da sua primeira elaboração. Por exemplo, na 
Estética: a “experiência vivida” (Erleniswirklichkeit) é o contrário 
da “verdadeira imediação”, é concebida como uma estrutura 
objetual “objetivamente secundária” e “artificiosa”, um caótico 
conglomerado de objetivações “pré-fabricadas” rebaixadas ao nível 

                                                            
86 LUKÁCS, G. Estetica di Heidelberg (1916-18). Milano, 1971, p. 7.  
87 Ibid., p. 8. 
88 Ibid., p. 9-10. 
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de ‘simples ser’, de factum brutum”. O mundo da obra de arte está 
mais distanciado da “realidade empírica” com maior radicalidade. 
A radical separação entre a obra de arte e a experiência vivida, 
pode ser compreendida em chave com o conceito de reificação, que 
desenvolve posteriormente. A obra de arte como uma realidade 
adequada ao sujeito ou a experiência estética como sendo capaz de 
transformar o sujeito, o “homem inteiro”, da experiência vivida em 
sujeito estilizado, em “homem inteiramente”. Na Estética 1, a arte é 
refletida de modo semelhante. É diferenciada e contraposta à “vida 
cotidiana”, entendida como uma esfera heterogênea. É na vida 
cotidiana que se encontra também o “homem inteiro”. Na Estética 
de Heidelberg, a essência da estrutura da experiência vivida 
“significa o mundo da objetividade dada, já confeccionada cujos 
princípios são todavia heterogêneos e determinam uma 
objetividade que é, por princípio mista”89. O seu sujeito, 
diferentemente daquele das esferas valorativas, é o “homem 
inteiro”. A “vida” e a valorização se excluem. Esta não pode, 
enquanto objetividade autônoma, homogênea, ser apreendida pelo 
“homem inteiro da realidade da experiência vivida”. “Vida” aqui 
significa uma “objetualidade não homogênea, mista90. 

A experiência estética poderia ser definida do seguinte 
modo: o “homem inteiro” abandona a realidade da experiência 
vivida e penetra no interior de uma esfera valorativa por meio de 
um “salto”. Ao se decidir submeter aos princípios de uma esfera 
valorativa “cessa uno actu de ser ‘homem inteiro’ e se transforma 
em sujeito normativo da esfera relativa...”91. O salto é definido com 
uma expressão de Husserl: “colocar entre parentes”92. O problema 
fundamental da estética: “na posição estética se busca o significado 
da experiência enquanto tal, ou se coloca uma esfera, na qual a 

                                                            
89 Ibid., p. 24. 
90 Ibid., p. 25. 
91 Ibid., p. 25. 
92 Ibid., p. 7. 
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forma da posição... é a experiência autônoma e tornada pura e 
homogênea na autonomia”93. 

Lukács parte de Kant para definir a autonomia da posição 
estética, recorre à fenomenologia hegeliana para reconstruir a sua 
estrutura valorativa e também ao Schelling do Sistema do 
idealismo transcendental, particularmente, aos termos “homem 
inteiro” e “homem inteiramente”, para recolocar a questão da 
identidade sujeito-objeto na estética. Em relação à fenomenologia, 
é enfático, em uma nota ao texto: “fenomenologia” é entendida 
aqui no sentido hegeliano e não husserliano94. A problemática da 
fenomenologia de Hegel evidencia a necessidade para a filosofia de 
partir do factum para alcançar a correlação normativa entre sujeito 
filosófico e o seu objeto, isto é sua identidade, que corresponde às 
“condições irrenunciáveis para um sistema filosófico 
rigorosamente fundado”95.  Lukács quer elaborar “uma nova 
metafísica ainda não fundada”96. Pretende mostrar a possibilidade 
e a necessidade de utilização do método fenomenológico na 
estética.  

 
Um “reino” da metafísica que possa ser conquistado com a 
fenomenologia e representar o método único da metafísica, 
necessariamente deve limitar-se a ser “relativamente metafísico”: 
para poder ser aceito pela fenomenologia deve conter um “ainda-
não”, uma distancia que separe sujeito de objeto, porque para 
esta a verdadeira identidade de sujeito e objeto permanece uma 
ideia97.  
 

Na esfera estética não tem em vista um ser que transcenda a 
experiência, como na metafísica, mas busca o significado da 
experiência enquanto tal; não pretende um retorno à identidade 
                                                            
93 Ibid., p. 37. 
94 Ibid., p. 39. 
95 Ibid., p. 40. 
96 Ibid., p. 41. 
97 Ibid., p. 56. 
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sujeito-objeto como na metafísica, que segundo Lukács, permanece 
uma “ideia”, mas sim construir um objeto adequado ao sujeito: 
“produzir um objeto adequado às exigências da experiência”. A 
esfera estética realiza o que no programa da “metafísica” se 
mostrou irrealizável:  

 
Esta surpreendente possibilidade de ver realizado na estética o 
programa metódico irrealizável na metafísica encontra a sua 
justificação na via que desemboca na transformação 
fenomenológica da subjetividade para satisfazer o telos da 
estética [...] do ‘homem inteiro’ da realidade da experiência não 
brota uma ‘alma’, um ‘espírito’, mas o sujeito normativo da 
estética: o homem ‘inteiramente empenhado’ sub specie de uma 
determinada forma da plena realização da Erleben98.  
 

Com o salto, o sujeito é estilizado: o “homem inteiramente 
empenhado” é o “sujeito estilizado da estética”. Em suma, Lukács 
quer construir uma “fenomenologia estética” como “liberação da 
subjetividade dos seus vínculos com o eu”. O programa de uma 
“fenomenologia estética”:  

 
Enquanto a fenomenologia metafísica de Hegel abarcava a 
totalidade do revivenciável e reconhecível e organiza uma 
hierarquia unitária-homogênea em direção ao espírito absoluto 
que tudo compreende e leva a consciência, a nossa fenomenologia 
estética, ao contrário, não leva minimamente em conta nenhuma 
tendência a não ser a estética, como se não existissem outras e, 
seguindo em linha reta, parte do “homem inteiro” da realidade 
revivenciável para alcançar o sujeito estilizado da estética; deste 
modo a sua unitariedade e homogeneidade não são universais-
sistemáticas, mas estéticas, imanentes à esfera99.  
 

Só na esfera estética se realiza uma autêntica relação sujeito-
objeto idêntico. Segundo Lukács,  

 

                                                            
98 Ibid., p. 59. 
99 Ibid., p. 85. 
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exclusivamente na esfera estética se dá não só um 
comportamento do sujeito que corresponde à norma da esfera e 
que a efetiva, um comportamento que equivale verdadeiramente 
ao ser-sujeito e não apenas a uma tendência em relação a 
subjetividade, mas também um objeto correspondente a ele, o 
qual, sendo objeto dado o contraposto ao sujeito, possui um ser-
objetivo próprio derivado da sua própria estrutura autônoma e, 
para fundar-se e constituir-se no seu interior, não necessita 
inserir-se no cosmo, a ele transcendente, de outros objetos...100. 
 

 No estético, na experiência vivida, o que na terminologia do 
Lukács maduro é denominado de “vida cotidiana”, “o sujeito está 
apenas diante de um objeto, a obra de arte [...], é um sujeito 
puramente experiente a nível imediato”101. Diferentemente do 
sujeito da lógica e da ética, o sujeito ética, o sujeito estético deve ser 
pensado como sujeito real. Lukács, para descrever a passagem do 
sujeito da experiência vivida ao sujeito da experiência estética, 
recorre ao Schelling do System des transzendentalen Idealismus. 
“A arte chega até o homem inteiro como ele é [...] e nisto consiste a 
eterna diferença e o milagre da arte”102. A concepção 
schellinguiana da fantasia como órgão da arte é refutada, no 
entanto, na medida em que ela é apenas um fragmento do 
“homem inteiro”. “O importante aqui é ter em conta que o sujeito 
estético... é uma totalidade real e viva e não um fragmento e que 
seu comportamento, e, consequentemente, o seu caráter interior 
não coincidem com o ‘homem inteiro’103. A transformação do 
sujeito “natural” em sujeito estético é, do ponto de vista do próprio 
sujeito, puramente material:  

 
Neste processo o sujeito natural torna-se sujeito estilizado 
contrapondo-se portanto ao – construído – da lógica e ao – 

                                                            
100 Ibid., p. 113. 
101 Ibid., p. 113. 
102 Ibid., p. 114. 
103 Ibid., p. 114. 
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postulado – da ética... O homem que ao final deste processo se 
identifica no sujeito normativo da estética, no gênio, ou no 
fruidor puro, pode ser definido, em contraposição ao ‘homem 
inteiro’ (ganze Mensch) da realidade da experiência vivida, o 
‘homem inteiramente’ (Mensch ganz) [...]104. 
 

Um movimento unilateral que se transforma graças ao seu 
isolamento em um microcosmo que compreende tudo até tornar-
se realidade e por isso as categorias “‘possibilidade’, ‘realidade’ e 
‘necessidade’ perdem o significado ligado à sua própria 
diferencialidade tornando-se uma identidade”105. 

Trata-se, em certo sentido, da retomada do problema central 
da filosofia idealista clássica, de Kant, Schelling e Hegel, que apreende 
a sociedade burguesa enquanto uma contraditoriedade de singular e 
geral, indivíduo e gênero, liberdade e necessidade, sujeito e objeto etc. 
Mas só que para Lukács trata-se de construir aquela esfera na qual o 
sujeito encontra uma realidade a ele apropriada, isto é, não alienada. 
Uma tal possibilidade se encontra na esfera estética. Nela o objeto é 
experimentado como adequado ao sujeito e este deve ser conformar a 
ele. Esta exigência se efetua recorrendo à ideia de gênio, que ele 
define como harmonia preestabecida de forma técnica e forma da 
vivência, que é permanentemente afirmada como unidade de interior 
e exterior, mas não demonstrada.  

Lukács, neste período, certamente não leva em consideração a 
categoria do trabalho, diferentemente de seu pensamento posterior, 
que parte de uma consideração de que sujeito e objeto no processo de 
trabalho são sempre mediatizados e não-idênticos, estabelecendo 
uma diferenciação entre trabalho e produção artística (mimese)106. O 
produto do trabalho não é concebido como um sujeito-objeto idêntico 
– o que significaria, nos seus termos, uma recaída na “mística 

                                                            
104 Ibid., p. 117. 
105 Ibid., p. 117. 
106 LUKÁCS, G. Ästhetik. (ed. Fehér). Neuwied, 1972, p. 95.; ed. italiana, vol. 1, p. 329. 
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hegeliana”, criticada pelo jovem Marx107. Essa identidade só é 
possível na obra de arte. Ideia esta não destituída de sentido e só 
compreensível em conexão com a moderna experiência da alienação 
e do fetichismo. A crescente divisão de trabalho tornando impossível 
a realização do homem no próprio trabalho produz 
consequentemente a necessidade da experimentação da existência 
como uma existência dotada de sentido. Lukács, na sua Estética 
tardia, define este fenômeno como “religiöses Bedürfnis”108. Levar 
até o fim a ideia da reconciliação do sujeito-objeto no estético e 
assegurar a identidade de eu e mundo é dotar a esfera estética de 
uma dimensão utópica, nos termos de Bloch, do “ainda-não-ser”109.  

No ensaio sobra a “Produção do ornamento” Bloch esboça o 
fim do “parque nacional protegido das diferenças”, na medida em 
que nele o conceito tradicional de autonomia da obra de arte é 
historicizado a partir da consideração das experiências das 
vanguardas. Em seus comentários a História e consciência de classe, 
poucos anos depois, Bloch enfatiza com mais profundidade a ruptura 
na continuidade da cultura burguesa. O referencial aí tomado é 
sobretudo o da experiência de modernidade estética centro-europeia.  

 
A fratura que divide Leibl e Chagall, Wagner e Schönberg, Keller 
e Döblin é tão profunda como talvez nunca tenha sido no interior 
da cultura moderna e exatamente no interior daquele conjunto 
cultural que compreende Atenas até o classicismo, [...] Chagall, 
Shönberg, Döblin e outros não podem ser sentidos à velha 
maneira, não representam a ruína, o declínio, a dissolução de 
algo já formado, ao contrário, as suas obras contêm elementos 
até então nunca existentes110.  
 

                                                            
107 MARX, K. Manuscritos de Paris. Barcelona, p. 433. 
108 LUKÁCS, G. Ästhetik., vol. 4, ed. cit., p. 117; ed. italiana, vol. 2, p. 835. 
109 BLOCH, E. Ästhetik des Vor-Sheins. Frankfurt, 1974, 2v. Sobre a estética de Bloch ver: UEDING, G. 
“l’art comme utopie”. In: RAULET, G. (Org.) Utopie – Marmisme selon Ernst Bloch. Paris, 1976, p. 68-80. 
110 BOELLA, L. (Org.) Intelettuali e coscienza do classe. Milano, 1977, p. 149.    
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Ao resgatar o “problema fundamental da filosofia clássica 
alemã, o problema sujeito-objeto”, para Bloch, “Lukács foi o 
primeiro a ampliá-lo”. Mas discute a questão não no âmbito da 
estética, mas na análise do fenômeno da reificação:  

 
a produção e o tráfego das mercadorias não apenas estão 
completamente destacados dos homens, são também ulteriormente 
parcelados e artificialmente racionalizados através do 
fracionamento em operações parciais. Esta separação dos meios de 
produção, esta dissolução e laceração de todas as unidades 
produtivas orgânicas comportou, é verdade, um recuo dos limites 
naturais, mas instaurou também a legalidade artificial de uma 
‘segunda natureza’ [...] Esta legalidade é artificial; já as crises 
demonstram o caráter definitivamente anárquico do sistema 
capitalista de produção e de troca, em correspondência com a 
unidade lacerada do processo orgânico de vida e de trabalho111. 
  

Bloch ressalta que o tema “metafísico” do conjunto da história, 
tratado no livro de Lukács por outras vias, “no que diz respeito ao 
conteúdo está totalmente de acordo com Geist der Utopie”112. Na 
estética tardia de Lukács, o caráter utópico da esfera estética 
corresponde à “missão desfetichizadora da arte”113. A dimensão 
utópica da obra de arte efetiva uma “reconciliação” de individuo 
singular e gênero humano. Para Peter Bürger, esta reconciliação nada 
mais é do que uma “equivalência funcional entre arte autônoma a 
religião”. Isto pode ocorrer no momento em que as religiões perdem a 
sua validade. No pensamento posterior de Lukács, entretanto, a arte 
não é apreendida em sua função efetiva na sociedade burguesa, 
novamente o “desvio” sistemático se repete, pois Bürger se refere ao 
retorno à “metafísica” do estético. A fragmentação e a dilaceração do 
homem moderno não é retomada a partir da experiência histórica da 
arte, que é relegada a segundo plano. Como vimos anteriormente, 

                                                            
111 Ibid., p. 151. 
112 Ibid., p. 151. 
113 LUKÁC, G. op. cit., vol. 2, p. 234; ed. italiana, vol. 1, p. 467. 
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inexiste uma teoria da obra de arte seja na estética da juventude como 
na tardia, o que faz com que seu conceito de obra se coloque 
aproblematicamente e aquém da atualidade da arte. A relação é 
invertida e o esquema da reconciliação encontra solução “sistemática” 
na determinação da “peculiaridade do estético”, bloqueando a reflexão 
da “obra de arte em si”. A questão da unidade da vivência humana, a 
partir da experiência histórica da transição da sociedade feudal para a 
burguesa, é transformada em uma atemporal “necessidade do 
estético”. Daí resulta uma “ampliação” supra-histórica da validade do 
conceito de fetichismo, conceito este elaborado por Marx tendo como 
objeto uma formação social determinada, a capitalista. As categorias 
da filosofia idealista alemã, ativas na crítica de Marx, encontram seu 
valor não a realidade, mas na arte, o que não permite sair daquele 
âmbito que a estética idealista delimitou como sendo sua esfera 
original. Aquilo que Lukács critica em Hegel como “ficção”, “mística 
do sistema”, etc. – ou na sua formulação mais geral a identidade 
sujeito-objeto – vale para a esfera estética114. Por mais que determine 
com maior precisão algumas categorias estéticas, como, por exemplo, 
o conceito de obra de arte enquanto um “ser-para-si”, não ultrapassa, 
em momento algum, o quadro institucional da arte, assim como 
jamais admite a ruptura no conceito de obra de arte realizado pelas 
vanguardas. Bürger observa: “Lukács, com quem uma inteira geração 
de hegeliano-marxistas aprendeu os princípios da crítica dialética, não 
aplicou ele mesmo este procedimento às categorias da estética 
idealista”115.  

A refutação circunstancial da ideia de um sistema filosófico pelo 
jovem Lukács (na primeira tentativa, 1912-14, foi interrompida pela I 
Guerra Mundial, a segunda 1916-18, foi interrompida pela revolução) 
não o impediu de reintroduzir nos referenciais da estética deste século 
a problemática da autonomia da arte. Lukács empreendeu em 
Heidelberg a tentativa de consolidar teoricamente a autonomia do 

                                                            
114 Ibid. p. 467. 
115 BÜRGER, P. Zur Kritik der idealistischen Ästhetik. Frankfurt, 1983, p. 52. 
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estético. Não só a arte mas também as ideias a seu respeito possuem 
sua hora histórica. Assim é que, neste mesmo período, em Zurique, os 
dadaístas promoviam suas ofensivas iniciais contra a arte enquanto 
instituição, como chama atenção Peter Bürger. De modo indireto e sui 
generis, Lukács, nos manuscritos de Heidelberg, ao defender a 
autonomia da arte, confirma a necessidade histórica do protesto das 
vanguardas. A rejeição de Lukács da pintura do Der Blaue Reiter 
(“expressão de nervos estropiados de cigano”, conforme lembra 
Bloch) e das experiências das vanguardas artísticas se mostrou 
posteriormente, na década de trinta, no debate sobre o 
expressionismo, pouco fundada na experiência destes movimentos, ao 
contrário de Bloch, Benjamin e Adorno – este último, elabora 
posteriormente uma Teoria estética não-sistemática, que contém um  
capítulo-chave sobre a “teoria da obra de arte”, legitima a experiência 
da vanguardas históricas e defende radicalmente também, mas de 
modo qualitativamente diverso, a autonomia da obra de arte, como 
veremos. A ruptura empreendida pelas vanguardas em relação à 
instituição da arte, e sobretudo no que se refere à ruptura com o 
próprio conceito de obra, é o ponto de partida das reflexões não só de 
Bloch, na sua compreensão e uso da montagem “mediata”, mas 
principalmente de Walter Benjamin. Benjamin chegará a elaborar, 
tendo como referência esta ruptura, uma teoria da alegoria em 
contraposição ao conceito tradicional da obra simbólica, orgânica. 
Nesta elaboração ele rejeita aquele tipo de obra que em seu 
isolamento representa uma harmoniosa unidade de forma e conteúdo 
e que encontrou na arte clássica grega seu incomparável paradigma.  

 





 
 
 

2 
 

O espírito da utopia vive 
 

Suzana Albornoz 
 
 

Em minha aproximação do pensamento de Ernst Bloch, anos 
80 e 90 do século XX, embora haja recorrido muitos de seus textos, 
divulguei o filósofo para o público leigo e, em livros e artigos de 
revistas ou jornais, como em verbetes de dicionários, aulas e 
conferências, a mais das vezes só resumi a apresentação do essencial 
contido em O princípio esperança, sobretudo no Capítulo 18, onde se 
encontra a análise da categoria da possibilidade na qual o professor 
de Tübingen apoiava o seu sistema aberto. Foi, portanto, naquela 
obra prima terminada nos anos 50 que consultei o inventário das 
utopias e descobri a filosofia da utopia, desenvolvida ali de forma tão 
inspirada e erudita1, e não realizei um trabalho mais específico sobre 
o livro que ora completa cem anos e é tema desta coletânea.  

Por outro lado, embora sem dispor de informação 
atualizada, suponho que Espírito da Utopia, o livro de 1918 que 
ganhou versão definitiva em 1923, tenha sido já muitíssimas vezes 
analisado pelos estudiosos, seja por seu conteúdo requintado, na 
medida em que relaciona a filosofia geral e a utopia com a filosofia 
da música, seja por seu caráter inaugural e sua relevância no 
conjunto da obra blochiana, dada a permanência dos seus traços 
que constituíram quase um paradigma e se fizeram presentes nos 
escritos de maturidade do filósofo, tanto no trabalho do conceito da 

                                                            
1 Refiro-me a meus livros que resultaram do mestrado na UFRGS, em 1984, do DEA na EHESS, em 
1987, e do doutorado na UFMG, em 1997, ou seja, Ética e utopia (1985-2006), O enigma da esperança 
(1998-1999) e Violência ou não violência (2000-2002). 
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utopia concreta como na afirmação do princípio esperança 
orientador da ação.  

Portanto, mesmo se algumas vezes, de passagem, abordei a 
concepção da arte (e em particular, da música2) naquele 
pensamento, onde é definida como a realização fragmentária da 
utopia, parece-me preferível deixar sua análise sob a 
responsabilidade dos pesquisadores especializados, e vou adiante, 
em busca do espírito da utopia que permanece vivo do lado de fora 
das bibliotecas e academias, mesmo entre as ruínas, para além das 
muitas guerras e das mortes ideológicas. Minha intenção é apenas 
chamar o olhar do leitor para aquele espírito da esperança que 
sobrevive às destruições dos muros e das torres emblemáticas e, 
portanto, sopra também no momento sombrio do ano de 2018, no 
Brasil e no mundo.  

 
Do livro Espírito da Utopia (1918) 

 
Muito embora não pretenda apresentar no detalhe nem fazer 

uma interpretação filosófica do livro de 1918, antes de evocar o 
espírito da utopia no presente concreto, recordarei algo do 
conteúdo da obra inaugural do jovem Bloch, contemporânea do 
espiritual e do mesmo modo misterioso Thomas Münzer, teólogo 
da revolução (1921)3.  

No capítulo introdutório, intitulado Produção do 
ornamento4, por meio da linguagem cifrada e poética tão peculiar, 
o filósofo da utopia começa por nos brindar, justamente, uma 
reflexão sobre a arte. O elo entre a forma artística e o sonho 
utópico afirma-se sutilmente em páginas onde se descobrem os 

                                                            
2 Como em “Ernst Bloch e a felicidade prometida”, capítulo de A filosofia e a felicidade, publicado em 
2004 (re. 2009).  
3 Sobre o livro Thomas Münzer, teólogo da revolução já tive ocasião de tratar em escritos do curso na 
EHESS em Paris, de 1987 a 1990, que resultaram em parte da tese de doutorado defendida na UFMG 
em 1997. 
4 Gallimard, p. 21-47. 
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planos de fundo da vontade da arte, considerados como “o sonho 
de sedução da Grécia”, o “sonho de petrificação do Egito” e o 
“sonho de ressurreição do gótico”. Naquelas páginas iniciais do 
livro da juventude já se insinuava a ideia da existência de uma 
alternativa, de uma tensão entre dois grandes modelos 
inspiradores da arte, especialmente evidentes na arquitetura, a 
saber: o arquétipo do cristal, que deu nascimento à maravilha das 
pirâmides egípcias, e o da árvore da vida, inspirador do milagre 
das catedrais góticas. Tais foram os modelos que se tornaram 
objeto de reflexão quando Bloch abordou as utopias arquitetônicas 
em páginas memoráveis de O princípio esperança, escrito quatro 
décadas após Espírito da Utopia. 

A parte central do livro de 1918, pelo menos seu ensaio mais 
amplo, trata da Filosofia da música5. Como o autor explica, naquele 
estudo se busca dar uma contribuição à história da música e uma 
contribuição à teoria da música. Longe de minha intenção reduzir 
o valor dos fragmentos preciosos que ali se encontram, de 
dimensão histórica e estética. Respeito-os não somente pelo amor 
do tema, pela admiração pela história da música, mas também pela 
consciência de sua novidade histórica, do afirmado estado de 
juventude da música na história da humanidade, e da sua evolução 
realizada na Modernidade. Espero que tais ensaios do jovem 
filósofo da utopia tenham encontrado e continuem a encontrar os 
intérpretes que merecem, tanto entre os músicos abertos para a 
filosofia como entre os pensadores que cultivam a música.  

Ao estudo sobre filosofia da música segue-se o ensaio 
intitulado A forma da questão inconstrutível6, um dos textos mais 
enigmáticos com que se pode deparar o leitor de Ernst Bloch, que 
não economizava propostas de enigmas, ante os quais a 
inteligência, a intuição e o esforço de decifração precisam 
concorrer para atravessar as formulações barrocas, naquele 

                                                            
5 Gallimard, p. 49-199. Suhrkamp, edição de bolso, p. 49-208. 
6 Gallimard, p. 201-275. 
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movimento cifrado de filosofar. O domínio em que se está é antes 
de mais o da antropologia filosófica, mas o texto se abre também 
para a dimensão da teologia. A questão é o homem: Nós mesmos. 
O que é válido em nós. Procura-se dar uma contribuição à 
metafísica do que em nós é obscuro, ou seja, do que não é mais 
consciente e do que ainda não é consciente, dito como o problema 
inconstrutível do nós. Nessas páginas se expressa uma 
fenomenologia do ser humano onde se acham antecipadas as 
grandes definições da obra mais tardia, como o ser como ainda não 
ser, e o homem como ser em possibilidade. O filósofo persegue o 
saber ainda não consciente pela busca do espanto mais profundo. 

Finalmente, na terceira grande parte do livro Espírito da 
Utopia, aquela que se tornará a sua conclusão, apresenta-se um 
tema recorrente na obra de Bloch, que se encontra também em 
outros escritos e sob outras denominações, e que por mais de uma 
vez desempenhou o papel de conclusão: Karl Marx, a morte e o 
apocalipse7. É onde o jovem filósofo se propõe a explorar os 
caminhos do mundo capazes de tornar exterior o interior, ou 
melhor, de tornar o exterior semelhante ao interior. É quando 
disserta sobre aquilo que denomina pensamento socialista e por 
esse meio, num texto que constitui a chave do livro, ensaia atingir 
a verdadeira ideologia do Reino. 

 
Da história do conceito de utopia 

 
Para os leitores acostumados à questão seria desnecessário 

lembrar que a palavra utopia é moderna e pode ser entendida de 
mais de uma maneira, ou seja, possui mais de um significado. Mas 
se o leitor vem de outra área ou, mesmo sendo estudante de 
filosofia, é inexperiente no domínio específico, convém oferecer um 
pouco de história. Portanto, permitam-me uma breve incursão na 

                                                            
7 Gallimard, p. 277-330.  Suhrkamp, p. 289-342. 
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história do termo utopia, relacionado com o seu conceito e com o 
seu acontecer8. 

Ao que parece, o primeiro a usar o termo utopia, por assim 
dizer o seu inventor, consta ter sido sir Thomas More – que, 
enquanto autor, assinou também como Thomas Morus – em seu 
famoso romance utópico, justamente, intitulado Utopia (1516). De 
u+topus, quer dizer, sem lugar. Na intenção do escritor inglês, esse 
título criativo deveria indicar o caráter ficcional, de sonho, da ilha 
descrita no romance; um caráter de sonho impossível de ser 
transposto para a realidade; pelo menos, um sonho distante da 
realidade de sua ilha natal em seu tempo.  

A Utopia de Morus é o primeiro romance utópico a ser 
chamado assim, mas não é senão um dos casos num gênero que se 
tornou fértil na Renascença, no início da Modernidade, estimulado 
pelas grandes navegações, pelas descobertas de novos continentes 
e pelas notícias de lugares nunca vistos, pelos relatos dos viajantes 
que faziam sonhar os espíritos dos que não zarparam. A cidade do 
sol (1602) de Tommaso Campanella, na Itália, e a Nova Atlântida 
(1627) de Francis Bacon, na Inglaterra, são dois dos mais 
expressivos exemplos, mas não são os únicos, a ponto de poder-se 
afirmar uma relação entre a época moderna e o gênero literário do 
romance político de idealização. Isso não significa que não se 
houvessem alimentado anteriormente especulações e fantasias em 
torno de pátrias ideais e imaginárias, que depois passaram a 
corresponder também ao termo criado por Morus, e que talvez 
tenham inspirado organizações concretas ou adquirido relevância 
cultural, como é o caso do livro A República, de Platão. 

Uma longa e dinâmica evolução ocorreu nos séculos que nos 
separam da obra romanesca de Thomas More. De lá para cá, pelos 
usos diversos dados ao termo durante o meio milênio transcorrido, 
o nome próprio que denominava a pátria sonhada pelo nobre 
                                                            
8 Para maior esclarecimento sobre o termo e sua história, reenvio ao verbete “Utopia” no Dicionário 
de Filosofia Política organizado por Vicente Barreto e Alfredo Culleton, publicado pela Editora da 
Unisinos em 2010.  
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pensador político inglês, ou seja, o título do seu romance político – 
em que na palavra u-topia, que indica o sem lugar ou país 
inexistente, permanecia um eco, uma significação colateral ou 
paralela, de eu-topia, o bom lugar ou país perfeito –, adquiriu aos 
poucos a familiaridade de um substantivo comum, melhor dito, 
uma significação vulgar mais experimentada como adjetivo, no 
sentido de algo impossível de acontecer.  

Sobretudo na primeira parte do século XIX, com o 
florescimento das propostas imaginativas dos chamados socialistas 
utópicos, concomitante ao desenvolvimento das ciências humanas 
e históricas, e de lá para cá, a denominação de utopia acabou sendo 
atribuída amplamente a obras de pensamento criativo no plano do 
imaginário social, tais como a idealização, cheia de regras, do 
mundo da harmonia e do falanstério, de Charles Fourier na França, 
assim como as experiências inovadoras de Robert Owen junto aos 
trabalhadores industriais na Escócia, que se acham na origem do 
cooperativismo contemporâneo e inspiraram generosas 
experiências reais, embora circunscritas, como a comunidade de 
Nova Harmonia em Indiana, nos Estados Unidos.  

Além dessas, muitas outras projeções imaginárias e ideias 
para reorganizar o convívio social e político provocaram tentativas 
de realização através do que se chamou de utopias tópicas, como a 
da Colônia Cecília no Paraná, Sul do Brasil, de inspiração 
anarquista, e talvez ainda se possam considerar utopias tópicas as 
comunidades de vida alternativa que ocorreram no meio dos 
jovens contestadores hippies dos anos 60 e 70 do século XX, um 
pouco por toda parte nos mais distantes pontos do planeta.  

Todavia, no último século, tendo ocorrido uma associação da 
palavra utopia com o movimento socialista de cunho marxista – e isso 
apesar da distinção insistente entre socialismo utópico e socialismo 
científico9 expressa pelos pensadores fundadores do marxismo –, 
                                                            
9 Para entender a complexidade da relação entre socialismo científico e socialismo utópico, nos textos 
de Marx e Engels e no marxismo em geral, recomendo a leitura de O novo espírito utópico, de Miguel 
Abensour, sobretudo o capítulo “A história da utopia e o destino de sua crítica”, p. 9-74. 
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portanto, de modo bastante paradoxal, surgiu a tendência de associar 
a utopia com as experiências do socialismo realmente existente, e se 
chegou, a meu ver por um desvio abusivo, a julgar responsável a 
utopia pelos excessos cometidos pelos totalitarismos.  

Ao mesmo tempo, no século da técnica se produzem ficções 
científicas de cunho apocalíptico ou catastrófico, romances políticos 
que não apresentam a imaginação de um mundo melhor e sim, de 
modo negativo, expõem o pesadelo de um mundo ameaçador, 
portanto, expressam distopias, tais como O admirável mundo novo 
de Aldous Huxley, publicado em 1932, e 1984 de George Orwell, 
publicado em 1949, que talvez se confundam com utopias, mas nos 
quais está ausente o essencial do espírito da utopia que é a 
esperança e a vontade de melhorar o mundo.  

Na corrente da evolução pouco tranquila do último século, a 
reflexão filosófica procurou definir a substância construtiva do 
sonho do mundo melhor, com o fim de não deixar perder-se o 
indispensável ao ser humano que há no sonho da vida mais justa e 
mais feliz. Desde o livro de Karl Mannheim em 1929 até o de Paul 
Ricoeur em 1987, a utopia foi pensada e avaliada por filósofos e 
cientistas sociais, como um quebra-cabeça quase infinito, e todos 
os que buscaram esclarecer o assunto deram combate à confusão 
do seu conceito com o de ideologia.  

Ernst Bloch trouxe peculiar contribuição a esse debate, ao 
compreender como um dado antropológico o aspecto da 
experiência humana que se convencionou chamar de utopia – o 
das criações imaginárias, dos sonhos acordados, das esperanças de 
grupo, dos sonhos coletivos de futuro. Em todo o seu sistema 
aberto, o filósofo afirmou a utopia – quer dizer, a produção de 
sonhos, o trabalho construtivo da imaginação antecipadora, como 
um dado relevante para a compreensão e a realização do humano, 
considerando-a como parte constitutiva do ser humano real, este 
que está em permanente vir a ser.  

Sendo os homens seres biológicos que fazem parte do mundo 
vivo animal e, antes de tudo, são seres de pulsão e desejo que aspiram 
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ver suas necessidades atendidas; sendo seres que pensam, raciocinam, 
buscam dar sentido à sua existência, e nisso pretendem enraizar sua 
especificidade; sendo os homens, portanto, seres morais, éticos, 
econômicos, sociais, políticos, religiosos, que criam cultura e normas, 
logo, modos de organização da convivência coletiva; sendo aqueles (e 
aquelas) que desenvolvem formas de expressão e assim marcam a sua 
presença no universo; sendo tudo isso, são também os humanos seres 
que imaginam, antecipam, sonham o futuro, jogam com o desejo e o 
leque das possibilidades dadas, o que transparece na franja do real 
ainda não bem realizado, onde pulsão e desejo se desdobram em 
possíveis e se manifestam especialmente nas artes, nas técnicas e nas 
ciências, finalmente, no âmbito da religião, onde sonham o visível e o 
invisível, o dizível e o indizível, o possível e o impossível.  

Com consciência dessa franja do real que se abre para o 
novo e o indizível, o filósofo do princípio esperança construiu, ao 
longo de sua imensa obra literária e metafísica, uma rica 
fenomenologia da possibilidade e das utopias, entre as quais 
distinguia as abstratas e as concretas, e o seu conceito de utopia 
concreta, filosoficamente fundamentado na categoria da 
possibilidade dissecada em muitos níveis, quebrou o limite do 
conceito de utopia como algo impossível, muito embora junto ao 
utópico se mantenha o apelo para ser mais e para ser melhor, logo, 
também para o que ainda não é, e para o que ainda não tem lugar.   

 
O espírito da utopia é como um vento que vem do paraíso 

 
É possível que algum dos outros autores em colaboração nessa 

coletânea já tenha lembrado a Tese 9 de Sobre o conceito de história 
(1940), de Walter Benjamin10, quando este aludia ao quadro de Paul 

                                                            
10 Aqui me refiro, de modo livre e alusivo, a um texto que, de tão conhecido, parece-me poder ser 
considerado como de uso público. No Brasil, tivemos as primeiras traduções desse texto de Walter 
Benjamin por Sergio Paulo Rouanet e por Flavio René Kothe. A tradução de Rouanet, publicada em 1985, 
da referida Tese 9 de Sobre o Conceito de História, diz assim: “Há um quadro de Klee que se chama 
Angelus Novus. Nele está desenhado um anjo que parece estar na iminência de se afastar de algo que ele 
encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu queixo caído e suas asas abertas. O anjo da história 
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Klee, Angelus Novus, onde um Anjo se põe ante o observador com os 
olhos escancarados e as asas abertas, como se estivesse sendo 
empurrado para trás. Aquele anjo imaginado e pintado por Klee 
arregala os olhos, na suposição de Benjamin, porque se assusta com o 
que vê. O anjo da história se assusta porque só vê destruição e 
ruínas11. Gostaria de salvar os feridos e de honrar os mortos, mas não 
consegue parar para desempenhar a sua obra humanitária, por causa 
do vento forte que sopra, pela força da tempestade que o impele de 
costas em direção do futuro, ele que olha para o passado. Trata-se de 
um vento irresistível que o empurra e assusta. Esse é o vento do 
progresso, diz Benjamin. É o vento da utopia. E é um vento que vem 
do passado, da origem mais remota, do paraíso.  

Tal alegoria é muito expressiva e me parece bom refazer 
sempre de novo a sua lembrança, sobretudo quando se busca refletir 
sobre o lugar da utopia. Como se pode perceber ao comparar as 
traduções existentes, embora se façam escolhas diferentes nas 
expressões, o conteúdo principal é claro. Refletir sobre o lugar da 
esperança e da utopia, nos diversos momentos da história humana, 
não é uma história cor de rosa para contar em jardim de infância. Não 
existe facilidade para o reconhecimento equânime à dignidade da 
vida. Não é fácil esse reconhecimento tampouco em nosso tempo de 
tantas possibilidades técnicas de informação e comunicação. Pois este 
                                                                                                                              
deve ter esse aspecto. Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de 
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 
arremessa a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma 
tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-
las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto o 
amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É a essa tempestade que chamamos progresso.”  
11 A tradução de Flavio Kothe, publicada no mesmo ano de 1985, encontra a seguinte forma: “Há um 
quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Nele está representado um anjo, que parece querer 
afastar-se de algo a que ele contempla. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas 
estão prontas para voar. O Anjo da História deve parecer assim. Ele tem o rosto voltado para o 
passado. Onde diante de nós aparece uma série de eventos, ele vê uma catástrofe única, que sem 
cessar acumula escombros sobre escombros, arremessando-os diante dos seus pés. Ele bem que 
gostaria de poder parar, de acordar os mortos e de reconstruir o destruído. Mas uma tempestade 
sopra do Paraíso, aninhando-se em suas asas, e ela é tão forte que ele não consegue mais cerrá-las. 
Essa tempestade impele-o incessantemente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o monte 
de escombros cresce ante ele até o céu. Aquilo que chamamos de Progresso é essa tempestade”. 
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é um tempo de intensa mudança e decepções, de muitas lutas e 
migrações, de tantos conflitos mais ou menos expostos, mais ou 
menos disfarçados, de classe e de civilização, assim como tampouco 
era fácil naquele momento, logo após a guerra trágica de 1914-1918, 
quando o autor de Espírito da Utopia publicava o seu livro 
expressionista, quase como um poema filosófico12.   

Com todas as suas diferenças no modo de reagir às 
adversidades da vida, aos embates da história como na forma de 
sua obra, parece-me que o autor mais próximo do Espírito da 
Utopia de Ernst Bloch deva ser considerado Walter Benjamin. 
Posso imaginar suas conversas de jovens a respeito da busca do 
mundo sonhado. Posso imaginar as dúvidas sobre em qual dos dois 
uma ideia teria surgido primeiro. As afinidades surpreendem 
mesmo entre as fortes diferenças. Os olhos muito abertos do anjo 
da história não são ingênuos e percebem as tragédias no mundo 
humano que, hoje como então, somam a desgraça, o absurdo, a 
destruição, a culpa e o fechamento dos caminhos, mas deixam 
brechas para a solidariedade, portanto, para a esperança13. 

 
No tempo sombrio brilha o espírito da utopia  

 
O espírito da utopia transcende a pessoa e a obra do filósofo da 

esperança. Contudo, em seu pensamento se encontram pistas 
                                                            
12 Ainda outra tradução em português da tese 9 de Benjamin nos chega em 2012, de João Barrento: 
“Há um quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo que parece preparar-se para 
se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as 
asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de 
fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente 
acumula ruínas sobre ruínas e lhas lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e 
reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um 
vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse 
vendaval arrasta-o inseparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas, enquanto o monte de 
ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval.” 
13 Para não deixar desamparada minha alusão à famosa tese sobre a história, recomendo a leitura do 
belo livro de Jeanne Marie Gagnebin, História e narração em W. Benjamin (1999), onde se podem 
intuir as infinitas dobras e camadas de interpretação abertas pela alegoria de Benjamin, projetadas 
sobre o fundo da cultura literária e filosófica europeia, assim como da tradição mais antiga, clássica e 
religiosa, grega ou judaica. 
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expressivas para reconhecer onde aquele se encontra. Uma expressão 
que os leitores lerão mais de uma vez nos escritos de Ernst Bloch, 
não só no primeiro livro mas em muitos pontos do imenso oceano 
literário de sua obra, é a referência ao momento obscuro do presente. 
Momento obscuro do presente ante o qual se descortina o 
amanhecer. A obscuridade do tempo presente não é a de um túnel 
sombrio do qual não vemos a abertura à frente, mas a do lusco-fusco 
que se abre para o horizonte da aurora. O filósofo participa da 
esperança do seu tempo de que, com o domínio científico adquirido 
pela Modernidade, e com a consciência solidária das novas massas 
trabalhadoras no mundo da indústria e da técnica, a humanidade 
será capaz de equacionar melhor o seu convívio pacífico e de 
promover um mundo mais justo, menos desigual, mais feliz.  

Como lembramos, o autor do Espírito da Utopia, (1918; 
1923) publicava no momento do fim da noite trágica da primeira 
grande guerra mundial de 1914 a 1918, um ano após a instauração 
da revolução bolchevique na Rússia; enquanto nós, que nos 
situamos um século após e olhamos a estrada, desde este lugar ao 
longe, na América Latina, vemos do alto de uma montanha de lixo 
atômico e de escombros de guerras e genocídios e destruição 
ambiental, que não parecem suscetíveis de terminar facilmente 
num mundo submisso à fúria do poder e à gula do capital.  

Vemos as sombras do século por entre as ruínas, inclusive das 
ilusões com as promessas da ciência e da técnica, e desilusões as há 
também quanto às experiências políticas, tanto da democracia 
ocidental capitalista como das experiências de socialismo 
experimentadas durante parte do século que passou. Pois justamente 
no tempo sombrio como o nosso que, em meio às novidades 
tecnológicas, carrega tanta experiência negativa, é quando reluz mais 
forte o espírito da utopia, pois o seu cerne é a falta.  

É no obscuro presente da opressão quando sobressai a luz da 
esperança dos oprimidos. Ante a injustiça do desperdício se 
evidencia a carência, o impulso e o direito dos despossuídos. No 
momento mais adverso se destaca o desejo dos injuriados e 
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excluídos, pois então o espírito da utopia reclama a mudança, exige 
novo caminho, cobra a superação.  

O que carrega o vento da utopia são as esperanças dos povos 
colonizados, dos negros e dos indígenas, dos muitos aprisionados. 
São as cobranças das mulheres, dos homossexuais, dos diferentes. 
São os justos protestos dos operários explorados, dos 
trabalhadores e desempregados sem teto, sem terra, às vezes sem 
identidade, sem pátria formal. 

Anima o espírito da utopia a coragem e o ímpeto de se lançar 
ao mar e ao deserto, dos estrangeiros, dos refugiados, dos fugitivos 
de seus países em crise, em guerra, mesmo sem documentos. O 
espírito da utopia lança ao mar os que portam consigo apenas a 
vida e a esperança.  

No espírito da utopia clamam as queixas de todos os 
humilhados, dos que postulam ver contemplados o seu direito à 
vida digna, à autodeterminação, à escolha livre. Dos esquecidos que 
buscam proteção contra a escravidão, contra a discriminação, 
contra o preconceito. Dos mais fracos e expostos contra os maus 
tratos, contra o poder arbitrário, contra a violência policial; contra 
os abusos domésticos, escondidos; contra as restrições econômicas; 
contra a condenação injusta. Dos que lutam pela participação no 
trabalho humanizado, pelo acesso à saúde e à educação, pela 
chance de aprender por toda a vida, pelo direito ao conhecimento 
renovado, ao descanso e ao lazer.  

O espírito da utopia luta por leis igualitárias, pela liberdade 
de associação, por voz e voto na vida comunitária. Pela democracia 
formal, e a econômica e social. Por um sistema de justiça que 
respeite os mais frágeis e não se deixe corromper ou amedrontar 
pelos poderosos. Portadores do espírito da utopia são os muito 
reais perseguidos por suas fraquezas ou por suas diferenças, assim 
como por suas ideias e posições políticas que contrariam os 
interesses dominantes.  

O espírito da utopia vive, perpassa a atmosfera que respiram 
os grupos em angústia, em luta por afirmação e reconhecimento, e 
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anima a ação dos que se sensibilizam e se deixam envolver pelas 
carências da humanidade, pela falta de humanidade.  

 
O enigma e o mistério da esperança 

 
No universo das ideias e na linguagem do autor de Espírito 

da Utopia, a esperança é considerada como um enigma, não como 
disposição afetiva, nem propriamente como virtude moral, mas 
como um estado ou fato do plano cognitivo, isto é, um fenômeno 
da alma humana compartilhada, que se enraíza no mais concreto e 
material da natureza e da sociedade, da cultura, da história, de 
modo que há de ser compreendida como uma indicação de futuro, 
a ser levada em conta como uma antecipação, quase previsão.   

Todavia, a conceituação operada pelo filósofo Ernst Bloch, na 
herança do humanismo moderno materialista em que se insere, 
assim como na tradição própria ao messianismo que o transcende, 
não fornece a única moldura disponível de concepção da 
esperança. Essa não é a única conceituação existente nem a única 
maneira possível de viver a esperança. No mesmo espaço da fé 
religiosa, no mundo que se reconhece a si mesmo como cristão, a 
esperança se afirma e reluz como um valor e como uma virtude, 
cercada de mistério. Ante o enigma da esperança a animar o 
movimento da história e ante o mistério da esperança a animar o 
espírito dos homens nela envolvidos, encontra-se inspiração para 
afirmar que o espírito da utopia vive e, a um só tempo, permanece 
e dá impulso para a mudança. 
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Sobre a primeira versão de Espírito da Utopia (1918) 1 
 

Francesca Vidal 
 
 
Espírito da Utopia [Geist der Utopie] de Ernst Bloch desloca 

[verrückt] um pouco as coisas e abre assim um olhar novo e 
utópico sobre o mundo. A filosofia opera de maneira nova, uma 
vez que o momento utópico é nela inserido. Bloch vê o mundo 
como algo que se encontra no tornar-se [Werden] e, portanto, 
como algo que ainda não chegou a si mesmo, assim como o sujeito 
necessita do auto-encontro [Selbstbegegnung]. O fundamento do 
movimento reside na ‘obscuridade do instante vivido’ [Dunkel des 
gelebten Augenblicks], na imediaticidade da vida, que exige demais 
de nós, pois em sua totalidade nós somente pressentimos 
[erahnen], mas não podemos ter. No entanto, trata-se de um ponto 
de partida para imagens do ainda-não possível, que impele o ser 
humano para a mudança, para o anseio do novo, que sempre deve 
ser também algo melhor. Um espírito da utopia deve então 
consequentemente ser aberto, já que ele possui um saber 
[Gewissen] utópico, isto é, ele possui a tarefa de desenvolver o 
ímpeto e a responsabilidade pelo futuro, e integrar ao pensamento 
filosófico. Trata-se, portanto, de um olhar meio deslocado [etwas 
verrückter] sobre o passado, que busca os vestígios do futuro no 
passado. Ainda que se tenha enfatizado que se trata de um ainda-
                                                            
1 Traduzido do Alemão por Reginaldo Rodrigues Raposo: Mestrando na área de estética na FFLCH-
USP Possui bacharelado em música (composição) pela FAAM (2008-2011) e pós-graduação 
(especialização em canção) pela FASM (2014-2015). Atua como professor dando cursos de estética, 
música brasileira, história da música, harmonia e contraponto, e como tradutor (alemão, francês e 
inglês).  



84 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 
não (que, no entanto, como veremos, permanece indeterminado), 
não há nenhuma certeza de realização, mas sim, sempre o estado 
de vagueza. 

Contudo, qual é então o maior êxito possível, o que significa 
o Summum bonum ou o bem mais elevado? A meta é 
consequentemente coincidir o que é concebível como o mais 
elevado possível com aquele que o pensa, e coincidir esse 
pensamento com o mundo, no qual ele acontece. 

 
I. Sobre o romantismo revolucionário do expressionismo  

 
I. I. Contra a guerra no ductus expressionista 

 
Entre os depoimentos decisivos da observação escrita por 

Bloch em 1963 consta que o texto de 1918 ‘Contra guerra [contra 
Krieg]’2 fora escrito, pois Bloch era contrário à 1ª Guerra Mundial 
desde o início, e não completou o texto em vão em seu primeiro 
local de exílio na Suíça, onde ele viveu com sua mulher Else Bloch 
von Stritzky, prematuramente falecida, em condições precárias. 
Sua análise da culpa da guerra e da causa da guerra é, entretanto, 
difícil de entender; ainda que inequivocamente ele mencione a 
culpa particular da Alemanha, fale de militarismo e capitalismo, 
não obstante, ele, ao mesmo tempo, enfatiza: “por essa razão não 
se pode também perguntar pelos autores da guerra: ninguém a 
queria, mas todo o povo estava involuntariamente ligado aos 
movimentos do capital e, depois, o que é mais importante, à 
máquina tornada inevitável do militarismo permanente”3. Assim 
como em seus artigos de jornal4 escritos nessa época, ele aborda 
                                                            
2 BLOCH, Ernst. Nachbemerkung (1963) In.: Ders.: Geist der Utopie. Reimpressão não modificada da 
nova edição da segunda versão de 1923. Frankfurt am Main. 1964, vol. 3 da Gesamtausgabe, p. 347.  
3 Ibid., p. 359. 
4 Cf., por exemplo: Ernst Bloch: A guerra indiscutível [Der undiskutierbare Krieg] (1914 /15), A falsa 
ascensão de Zimmerwald [Das falsche Geleise Zimmerwalds] (1917), Questão da culpa e regeneração 
possível [Schuldfrage und mögliche Regenaration] (1917), todos presentes em: Politische, Messungen, 
Pestzeit, Vormärz. volume 11, Gesamtausgabe. Frankfurt am Main, 1985. 
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aqui as relações capitalistas de economia, como também o 
militarismo europeu, sem de fato poder fornecer uma análise 
precisa das causas da guerra. Assim, sua exposição esclarece-se 
antes como um protesto moral e filosófico contra a guerra do que 
como uma análise precisa e fundada na ciência política, o que 
certamente só mais tarde foi possível5. 

No entanto, Bloch já deixa claro no preâmbulo, que teria 
chegado a hora do novo (precisamente por causa da catástrofe 
vivenciada da guerra), de um “espírito da utopia” revivificado, que 
é reconhecível na arte, principalmente na música, mas também na 
mística, e rastreável [spürbar] para o sujeito, que estaria 
preparado para um encontro consigo mesmo. 

Lê-se nas primeiras palavras desse preâmbulo: 
 
E agora? 
Isto é suficiente. Agora nós temos de começar. Em nossas mãos 
está dada a vida. Por si mesma há muito que ela foi tornada vazia. 
Ela vacila sem sentido para lá e para cá, mas nós nos mantemos 
firmes, e assim nós queremos nos tornar seu punho e suas metas. 
O que foi agora, provavelmente será esquecido em breve. 
Somente uma memória vazia e horrenda permanece suspensa no 
ar. Quem foi defendido? Os preguiçosos, os mesquinhos, os 
gananciosos foram defendidos. O que era jovem teve de cair, mas 
os miseráveis estão a salvo e sentam-se no quarto aquecido. 
 

E o prefácio termina: 
 
Encontrá-lo [o conceito utopicamente principial], encontrar o 
correto para viver adequadamente, para ser organizado, ter 
tempo, para isso avançamos, nós esculpimos os caminhos 
fantasticamente constitutivos, clamamos pelo que não é, 
construímos no azul, construímo-nos no azul e buscamos ali a 

                                                            
5 Cf.: ZIMMERMANN, Rainer E. Nur sanft sein, heißt noch nicht gut sein. Bemerkungen zur 
Schwerkraft der Verhältnisse. In.: VIDAL, Francesca; WILD, Werner (Org.). Die Utopie des Friedens. 
Bloch-Jahrbuch 2016/17. Würzburg, 2017, p. 81 – 105. 
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verdade, o efetivo, onde o meramente real desaparece – incipit 
vita nova6. 
 

Ao final de uma guerra, que fora conduzida com meios 
técnico-científicos, parece no mínimo consequente, que se perceba 
o que antes era visto como racional e sensato [vernünftig] como 
destrutivo, e que se exija, em oposição, algo ‘novo’. Tudo deve ser 
novo após a primeira guerra mundial: um novo começo, um novo 
advento, novo edifício, novo pensar, nova objetividade [neue 
Sachlichkeit]. Muitos artistas e intelectuais consideram o texto 
‘Espírito da utopia’ de Ernst Bloch como o fundamento filosófico, 
obra que entre pesquisadores muito frequentemente é apontada 
como a obra filosófica do expressionismo em geral. Diante disso, 
deve-se considerar que o autor escreveu seu texto durante os anos 
de guerra, e que ele estava entre os poucos que cedo se voltaram 
contra a empolgação da guerra e o desprezo da humanidade, e não 
esperaram pela constatação através da experiência das 
consequências da guerra. Ademais, Bloch não busca o novo no 
presente, mas sim nos conteúdos [Inhalten] subversivos do 
passado, voltando até a mística cristã e judaica. 

O fato de o escrito constar como fundamento filosófico do 
expressionismo explica-se em particular através da linguagem de 
Bloch e, pouco a pouco, através de ‘seu esculpir de caminhos 
fantasticamente constitutivos e seu construir no azul’. Essa é uma 
linguagem que rapidamente foi declarada como expressionista, 
apesar de Bloch sempre ter repetidamente advertido que a origem 
de seu estilo seria de todo mais antiga do que o movimento 
expressionista. Trata-se de um estilo que corresponde ao 
pensamento do novo, o que não é algo completamente novo e 
diferente. O livro não deve ter sido percebido sistematicamente e 
cientificamente, mas sim como um tecido fragmentário, que 
contém buracos em toda parte e, por essa razão, pode para muitos 

                                                            
6 Ibid., p. 9. 
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aparecer como não coerente. Ivan Boldyrev apontou que isso já é 
buscado através da configuração exterior do escrito. Não há uma 
simetria na divisão dos capítulos – muitas vezes há subdivisões no 
interior dos capítulos, outras vezes, não. Há títulos e títulos 
marginais, recuos, asterismos e asteriscos, a fim de num dado 
momento enfatizar algo ou sublinhar a distinção7. A configuração 
já remete, portanto, à importância do orgânico, como é peculiar à 
arte do expressionismo. De acordo com o estilo utópico, o autor 
trabalha com meios estéticos, com expressões pictóricas, às vezes 
com neologismos, utiliza-se de ditos e provérbios (frequentemente 
os inverte), assim como de sentenças e citações da literatura, tanto 
da assim chamada alta [literatura] como também da colportagem. 
Suas sentenças colocadas teticamente ou o seu pathos são típicos. 
Enquanto as referências ao expressionismo só se mostram através 
do meio linguístico empregado, as diferenças são, entretanto, no 
mais das vezes decisivas. Assim, a proximidade com artistas como 
um Wassily Kandinsky facilmente leva à suposição de que suas 
representações ‘Sobre o espiritual na arte’, obra que deve ter sido o 
panorama para a “Nova construção do novo reino espiritual”8, na 
verdade seriam compatíveis com as representações de Bloch de 
uma filosofia utópica, que sempre lembra aquilo que é indicado no 
futuro possível como algo que ainda não foi tornado efetivo. 
Justamente o que foi [das Gewesene], enquanto algo que ainda não 
encontrou sua realização, requer uma filosofia, que no auto-
encontro acha seu início, a fim de alcançar um nós comum. A 
relação com o movimento expressionista é com efeito patente e a 
intenção fica clara já nas primeiras palavras: a partir do horror da 
1ª Guerra Mundial, o opositor desde a primeira hora da guerra 
escreve durante os anos da guerra um texto, que clama por um 
novo pensar e agir. Trata-se de um texto político, motivado pelas 
experiências de guerra e pelas revoluções russas, onde não fica 

                                                            
7 Cf. BOLDYREV, 2012, p. 34. 
8 Cf. KANDINSKY, 1912. 
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claro se o autor se refere à revolução burguesa ou a de outubro9. À 
primeira vista, o texto não funciona em absoluto como um [texto] 
político, uma vez que ele trata antes principalmente de temas 
estéticos e religioso-filosóficos, e isso inteiramente em uma 
tradição idealista. 

 
I. II. Exigência de um novo espírito 

 
Isso já é indicado somente pelo uso do conceito de espírito 

no sentido das estruturas supraindividuais, tal como ele é 
encontrado em obras de Herder, Hegel, Husserl ou Weber. Ao 
mesmo tempo, a linguagem da mística também sempre é 
lembrada, no sentido de uma esperança para fora de um presente 
conturbado. Bloch mesmo esclareceria em 1974 na entrevista com 
Arno Münster, que ele teria escolhido o título “Espírito da Utopia” 
segundo o modelo de Montesquieu de ‘O espírito das leis’, mesmo 
que para ele a questão fosse utopia e não leis. Espírito [Geist] seria 
a tradução mais adequada possível de “esprit”10. Essa comparação 
pode ter sido motivada pelo fato de o escrito de Montesquieu ter 
figurado como obra chave do iluminismo, e o uso de Bloch do 
conceito de espírito ter fornecido o fundamento filosófico para o 
movimento expressionista. 

Michael Stark descreveu quatro correntes principais dessa 
época, que se utilizam do conceito, e todas elas podem ser 
reencontradas em Espírito da Utopia11. 

1. É notável que o escrito é dirigido contra o ‘não-espírito’, 
no qual “os miseráveis são salvos e sentam-se no quarto aquecido 
[...] Uma compulsão sufocante, imposta pelos medíocres, 
suportada pelos medíocres; o triunfo da estupidez, protegida pelo 
gendarme, aclamada pelos intelectuais que não conseguiam reunir 

                                                            
9 BLOCH, 1964, p. 197 et seq. 
10 Cf. MÜNSTER, 1877, p. 37. 
11 Cf. STARK, 1983. 
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cérebro suficiente para fornecer frases”12. O espírito da utopia é, 
portanto, dirigido contra a mediocridade, a estupidez e as frases. 

2. No entanto, ele reage também à segunda corrente 
diagnosticada por Stark, que “dá primazia ao espírito enquanto 
legitimação da nova concepção artística, que, sem levar em conta a 
fidelidade à efetividade, dá primazia à própria compulsão à 
abstração”13. Isso pode ser designado nos primeiros quatro 
capítulos da primeira grande seção, intitulada ‘Auto-encontro’. É 
consequente que o início se dê com o auto-encontro, com o 
discurso radical do ser humano, como ele quer ver a si mesmo, seu 
operar e, portanto, seu futuro. Já nessas exposições de questões 
estéticas há uma metafísica da interioridade, que é elucidada 
através da exposição da compreensão de arte. O caminho sempre 
vai do interior para o exterior – isso é mostrado já na primeira 
seção com o título ‘Um jarro antigo’. Trata-se com efeito de um 
antigo jarro Bartmann encontrado no mobiliário de Bloch, que ele 
deve ter levado a todos os seus locais de exílio, pois ele preferiu “o 
item marrom e grosseiro, quase sem pescoço, com o rosto de 
homens selvagens e uma marca significante, em forma de caracol e 
de sol, na concavidade, a esses irmãos [ele se refere a jarros 
melhores e reproduzidos, FV]”14. Chama a atenção no jarro o 
selvagem Bartmann – a ele estão ligadas as lendas nórdicas sobre 
homens selvagens, os jarros mágicos conservando a água da vida. 
O jarro representa alegoricamente este mistério diante da morte, 
pois a pergunta curiosa, de como seria a aparência do interior do 
jarro, remonta à pergunta por nós mesmos, justamente pelo 
sentido da vida. Logo no início de “Espírito da Utopia”, o filósofo 
coloca a questão do interior das coisas. Essa questão indica o desejo 
de apreender o que é próprio em sua significância, e ela ao mesmo 
tempo procede conjuntamente com a pergunta pelo sentido do 

                                                            
12 BLOCH, 1964, p. 9. 
13 STARK, op. cit., p. 29. 
14 BLOCH, op. cit., p. 13. 
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mundo. Este jarro não possui, segundo Bloch, “nada de artístico 
em si, mas ao menos é assim que deve aparentar uma obra de arte, 
para que seja uma [obra de arte], e isso já seria muito”15. Na 
experiência estética torna-se clara para os seres humanos a 
problemática da “Obscuridade do instante vivido”, o que significa 
que o ser humano só pode sentir a imediaticidade da vida humana 
no momento do agora, mas não pode apreendê-la conceitualmente. 
O auto-encontro procede conjuntamente com a problemática da 
obscuridade: no jarro já é rastreável a metafísica da interioridade, 
de maneira que Bloch escreve em seu comentário, que o obscuro 
“já é a nossa própria obscuridade, nosso não reconhecimento, estar 
encoberto ou perdido, assim como tudo que é corredio origina-se 
do estado atual do sujeito enquanto função ainda dispersa, não 
reunida e descentralizadora (ainda que nunca demolidora) da 
consciência em geral”16. Essa experiência fundamenta, entretanto, 
o impulso para moldar o ser para o futuro, o que, segundo Bloch, é 
possível, já que o mundo visaria ao ser humano. Lê-se isso em 
“Espírito da utopia” como o programa: “tudo quer ser diferente a 
nossa volta. [...] Nós com efeito não nascemos somente para 
suportar ou escrever o que foi ou como foi, enquanto ainda não 
fomos, mas sim tudo espera por nós, as coisas buscam seus poetas 
e querem pertencer a nós”17. 

Também as próximas seções tratam em primeiro plano de 
questões estéticas, como, por exemplo, a da produção do 
ornamento, a defesa do “anseio pela substância”, que ele resume 
em suas versões mais recentes com a sentença da “vontade do 
gótico de tornar-se como a ressurreição [Gotisch Werden Wollens 
wie Auferstehen]”, pois no ornamento reflete-se, para Bloch, o 
potencial humano orgânico-físico do anseio. A inquietude dos 
modos orgânicos de conformação corresponderia à essência 

                                                            
15 Ibid., p. 15. 
16 Ibid., p. 327. 
17 Ibid., p. 295; 334 et seq. 
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interior do ser humano. Tais formas do criar artístico figuram 
como abertura geral, e querem ligar-se ao que é futuro no passado. 
Justamente por isso, Bloch interpreta a arte expressionista como a 
continuação da linha formal [Gestaltungslinie] gótica. Nisso 
destaca-se que ele tinha em vista desde cedo a dialética da 
impressão (interna) e expressão (externa), e, com o tempo, sua 
implementação das vivências da luz e cor, e seu empenho em 
articular o mundo sentimental interior do ser humano. 

A seção sobre o herói cômico trata, na primeira parte, 
exclusivamente da forma de Dom Quixote de Cervantes, sem 
entrar mais detalhadamente nas questões estéticas do romance. 
Dom Quixote é aqui como que um protótipo da consciência 
utópica, e, portanto, o herói cômico, que luta contra moinhos de 
vento e se torna consciente de sua transitoriedade 
[Vergänglichkeit], pois ele “é insano em comparação a seu tempo, 
tornado insano no vazio divino [Gottleere] de seu tempo”18. Essa 
parte incide em uma teoria do drama e, portanto, na análise da 
teoria do drama do amigo de juventude de Bloch, Georg Lukács. O 
autor dedica a parte mais longa de ‘Espírito da utopia’ à teoria 
musical. Isso levou a uma recomendação do regente Otto 
Klemperer à editora para imprimir o livro sem falta. Klemperer 
havia recebido o manuscrito de Georg Simmel, e foram essas 
exposições que deslumbraram Klemperer. A música ocupa deste 
modo um lugar central no escrito, já que Bloch a via como a arte 
utópica em geral. A música é elevada a instrumentarium do 
espírito utópico. Seu emprego é carregado de discussões 
contemporâneas e volta-se criticamente contra o formalismo 
dominante. Também aqui se trata da metafísica da interioridade, 
que vem claramente à tona na estética, pois a música é, para Bloch, 
governadora [Statthalter] dos seres humanos, ela é sua expressão 
imediata, pois é sem objeto. Assim como ele interpreta a história 
em geral a partir do futuro, ele procede também da mesma 

                                                            
18 Ibid., p. 61 et seq. 
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maneira em sua teoria musical, na qual ele sempre parte do sujeito 
musical. Na obra individual ele explica suas qualidades utópicas e 
delas deriva suas afirmações principais19. No centro de sua teoria 
está o som como meio e como fenomênico, de modo a designar 
expressamente a possibilidade da autodescoberta [Selbstfindung] 
humana. A música é explicada de maneira exposta, já que ela é o 
medium do auto-encontro do ser humano, pois ela torna seu 
conteúdo [Gehalt] apreensível através de sons de maneira não 
conceitual e possibilita tornar cognoscível a necessidade de um 
conjugar [Zusammengehen] de sujeito e objeto, enquanto o mais 
elevado conteúdo do desejo [Wunschinhalt]. 

3. Além disso, Bloch utiliza o conceito de “espírito” para um 
intelectualismo vivenciado positivamente, que fornece o 
fundamento para a possibilidade do diagnóstico de tempo. 

Isso se atesta especialmente no capítulo ‘Sobre a atmosfera 
do pensamento deste tempo’20, no qual ele se ocupa criticamente 
com as correntes teosóficas então atuais, entre as quais também 
consta a obra de Rudolf Steiner. Embora aceite suas questões como 
legítimas, ele enfatiza, entretanto, sua diferença em relação aos 
místicos cristãos como seu déficit, já que essa teoria “deve 
permanecer cega, na medida em que ela nunca fora pretendida 
adequadamente, e, portanto, jamais entrou no foco de algo 
precedente, de sua digna teoria do conhecimento”21. A ele interessa 
uma libertação do espírito da submissão a promessas de salvação 
ulterior, e por isso ele admite a legitimidade das questões, mas 
sempre busca sua conjugação com os princípios presentes no 
objeto. Ele mesmo assume o pensamento do auto-encontro dos 
místicos, em cujo fim se mantém a identidade bem-sucedida 
[erlangene]. Neste sentido ele toma de empréstimo também o 
                                                            
19 Para uma explicação detalhada da teoria musical cf.: HENKE, Matthias; VIDAL, Francesca (Org.). 
[Ton] Spurensuche. Ernst Bloch und die Musik. Siegen, 2016. 
20 Falta este capítulo na segunda edição. No entanto, ele se encontra em partes essenciais do volume 
‘Através do deserto’. In.: Frühe kritische Aufsätze. Frankfurt am Main, 1964. 
21 BLOCH, op. cit., p. 242. 
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conceito do retorno à pátria [Heimkehr] enquanto consecução 
[Erlangung] de um estado quase divino, de uma vida sem 
sofrimento. A isso se segue em segundo lugar uma análise de 
filósofos modernos, que precede um acerto de contas com as 
faculdades filosóficas dessa época. Bergson, Husserl, Hartmann, 
assim como Kant e Hegel, servem ao desenvolvimento do próprio 
ponto de vista filosófico, no qual o aspirar pelo conhecimento 
aponta para algo que ainda não é. O passado não é aqui visto como 
estaticamente concluído, mas sim tal como cada nova geração olha 
para o passado de maneira diferente, e também o produz 
[hervorbringt] de maneira quase que nova. Com o conceito de 
rememorar [Eingedenkens] ele antecipa aqui o que mais tarde ele 
vai expor com suas explicações sobre o significado de herança. O 
que se quer dizer é sempre o enriquecimento possível do presente 
e do futuro no que se refere a conteúdos ainda virulentamente 
subversivos do passado, e a reivindicação de reconhecer esses 
conteúdos como insatisfeitos. 

4. Em quarto, o conceito de espírito sinaliza por isso a 
profissão de uma responsabilidade pelo decurso do futuro, ao qual 
se sentem compelidos os representantes do expressionismo. A 
explicação de Stark acerca da utilização do conceito como princípio 
regulativo para muitos expressionistas indica também o tom da 
obra de juventude de Bloch: “muitos ativistas utilizam ‘espírito 
[Geist]’ no sentido espiritual [spirituellen] de um pneuma que 
compreende o ser humano inteiro (religiosamente), e no sentido 
de uma energia de todo subversiva (politicamente), e ambas 
refletem essencialmente de modo negativo o dado, desde que 
incongruências e estruturas sociais insatisfatórias causem o 
sofrimento humano. Deve-se ocupar acima de tudo com essa 
síntese peculiar da responsabilidade sócio-ética, da afirmação de si 
egoístico-vital, da reivindicação artística da condução e da 
consciência de atribuição cripto-religiosa, se se quer julgar e 
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entender historicamente a própria vontade de poder político do 
movimento expressionista”22. 

 
II. Leis não, mas sim utopia 

 
Um atributo particular do conceito de espírito de Bloch é a 

abertura [Offenheit], e, portanto, seu caráter processual, pois trata-
se sempre de um “espírito, que a si primeiro se forma”23. Um tal 
espírito é, portanto, o espírito da utopia, que faz do ser humano 
um agente, alguém que intervém no acontecer do mundo. Até 
mesmo o “incipit vita nova”, com o qual o proêmio termina, 
designa a referência ao significado das viradas de épocas enquanto 
possibilidade do novo. Aquilo que se coloca em questões no auto-
encontro pode então transformar-se em questões de propósito 
social e, assim, em ação social. Para Bloch há, ao lado das 
províncias do inconsciente (que são caracterizadas como o 
reprimido e como o não-mais-consciente), uma terceira, que ele 
designa como o ainda-não-consciente. Isto que emerge no sujeito 
remete ao futuro, e nele abre o olhar para o que no passado já 
amanheceu, mas ainda não se tornou. Por isso há também as 
exposições acerca do herói cômico, pois a exigência de se 
reconhecer a relação entre sujeito e objeto requer investigar o 
essencial do fenômeno, averiguar e acelerar o ainda-não, mesmo 
diante da possibilidade de tornar-se por isso demente como Dom 
Quixote. A um espírito, que a si primeiro se forma, isso se torna 
possível somente se ele for capaz de se separar da representação de 
que a existência [Dasein] empírica é dada, e se ele se ocupar com 
“o que seriam na verdade as coisas, seres humanos e obras, 
segundo o que Stern viu o destino utópico e sua efetividade 
utópica”24. Este pensamento está contido na obra completa; ele é, 
                                                            
22 Cf. STARK, 1982, p. 30. 
23 Este é o título de uma seção autobiográfica em: BLOCH, Ernst. Spuren. In.: Gesamtausgabe. 
Frankfurt am Main, 1985, p. 61. 
24 BLOCH, op. cit,. p. 339. 
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como diz Bloch, ampliado [ausgebaut], mas já se encontra no 
cerne da primeira tentativa de obra principal (entre outras) como 
um apelo: “lá se vai, aconselhando, ordenando, adivinhando o que 
deve vir, para o querer-pensar, para o querer-repensar do mundo 
inteiro. Quando nós em seguida nos tornarmos conhecidos, então 
somos todos instruídos e conhecidos de todos. Não há nada mais a 
ser decifrado e não resta nada que esteja livre de nossos olhos 
velados. Antes, nós mesmos tomaremos parte no caminho do 
mundo, que não possui cerne (pois em geral ele não é verdadeiro), 
atuando, decidindo e nomeando conjuntamente”25. Pois mesmo 
que não se possa mais mudar o passado, ele está longe de se 
concluir. Inerente a ele permanece algo que reivindica, algo que 
desafia o ser humano a lembrar-se refletidamente, e, do mesmo 
modo, a antecipar refletidamente. O não-mais e o ainda-não estão, 
portanto, sempre em uma conexão, que primeiro abre um acesso 
ao processo do mundo. Isso, no entanto, é sempre ao mesmo 
tempo uma obrigação, quase uma admoestação à responsabilidade 
do ser humano. Isso se dirige ao sujeito do presente, e, 
consequentemente, à sua postura para com o futuro. Como então o 
passado se torna uma lembrança cultural, que está tão 
intimamente ligada à experiência individual de vida, que o sujeito 
também reconhece o que está insatisfeito e o conteúdo ainda 
virulento e subversivo do passado? 

O espírito, portanto, não se limita somente ao sujeito, mas, 
para Bloch, há também o inteiramente hegeliano espírito objetivo. 
A pergunta pela perfeição atua tanto no ser humano quanto nas 
coisas. Ser humano e mundo são fragmento e aspiram a uma nova 
totalidade, onde a qualidade do sujeito e objeto está em conexão 
com seu conteúdo utópico. Isso não quer dizer em absoluto, que ele 
é feito para encontrar o melhor ao final do caminho; postula-se 
aqui o voltar-se para a possibilidade: isso não descarta um 
fracasso. A partir de um tal messianismo, criado a partir dos 

                                                            
25 Ibid., p. 340. 
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desejos do paraíso na terra, a utopia recebe sua dinâmica, razão 
pela qual, para Bloch, o “apocalipse enquanto a figura de uma crise 
catastrófico-cômica, ao mesmo tempo catástrofe e ponto de 
inflexão, [...] [serve] de maneira excelente para a determinação da 
meta enquanto uma transitória relação de suspensão 
[Schwebeverhältnisses] orientada para o futuro”26. 

Bloch é ateísta convicto, mas fala do desejo “pela redenção 
da maldade, vacuidade, morte e enigma, pela comunidade dos 
santos, pelo rumo de todas as coisas em direção ao paraíso; sempre 
e em toda parte – o apocalipse é o a priori de toda política e 
cultura, que assim merece ser nomeada”27. Pois ele é um tal 
ateísta, que mesmo assim se opõe veementemente a um falso 
desencantamento do mundo. Quando ele fala de religiosidade, não 
é para desmascará-la, mas sim para herdar seu potencial 
emancipatório, para revelar seu estofo utópico, para torná-la 
gradualmente frutífera para o futuro humano. Contudo, em 
“Espírito da utopia”, ele escreve isso em um ductus, que facilmente 
dá a impressão de se estar lendo um escrito místico, o que 
efetivamente não o torna fácil para os (as) leitores (as) de hoje. Sua 
reivindicação messiânica através de sua interpretação da história 
de Jó em “Ateísmo no cristianismo”28 torna-se mais compreensível 
do que em “Espírito da utopia”, já que Jó representa 
exemplarmente o duvidar de Deus, uma dúvida que, em face da 
Guerra, era extremamente atual. Bloch diz que a exposição da 
história na Bíblia foi aclarada, pois “Jó teve de trazer de volta os 
que duvidam para o estábulo”29. No entanto, ele mesmo se refere à 
rebelião de Jó contra um Deus injusto, e de modo algum, para esse 
efeito, ele a interpreta como se o injusto no mundo fosse agora por 

                                                            
26 Cf. UEDING, 2009, p. 57. 
27 BLOCH, op. cit,. p. 341. 
28 BLOCH, Ernst. Atheismus im Christentum. Volume 14 da Gesamtausgabe. Frankfurt am Main, 
1985, p. 148-166. 
29 Ibid,. p. 160. 
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isso uma prova de que não haveria um Deus, mas antes, “que há 
no mundo sempre novamente uma saída, que conduz para fora do 
status respectivo, e uma esperança, que se liga a uma indignação, 
que com efeito está fundada nas possibilidades concretamente 
dadas de um novo ser”30. Aquilo acerca do qual não se duvida é o 
sentido do êxodo sempre repetidamente necessário, e, portanto, é 
gradualmente uma interpretação do processo histórico, assim 
como do ser humano mesmo, enquanto um acontecer messiânico. 
E também o ser do Deus é visto então como processo, e não como 
algo que havia desde o princípio. Justamente isso justifica a história 
no Êxodo, em que Deus mesmo diz, “Eu serei o que serei”31. 

Nessa altura não se pode, todavia, negar que o entendimento 
de Bloch da religião não vê como necessário um Senhor do mundo. 
No entanto, ele busca o espírito da utopia no recurso à figura da 
escatologia, e se utiliza assim da figura da própria redenção da 
humanidade no final dos tempos, razão pela qual seu voltar-se 
para o exterior ocupa-se não somente com o pensamento 
socialista, mas também com a morte e o apocalipse. Fé e 
racionalidade não são para ele uma oposição, com o que ele passa a 
pertencer ao rol de filósofos (as), que reconhecem a experiência 
religiosa como algo que não pode ser simplesmente ignorado. Pois 
de outra forma denegar-se-ia o olhar para as figuras de esperança 
da humanidade, tal como elas se tornam claras no apocalipsismo 
judaico, na tradição da esquerda aristotélica, no chiliasmo 
joaquimita e nas ideias social-revolucionárias de Thomas Münzer e 
outros tantos. Contudo, esse horizonte é necessário, pois ele abre o 
olhar para o que ainda não é consciente e por isso também ainda 
não pode ter sido. Assim, o ímpeto pelo utópico reside com efeito 
no sujeito, mas a ressonância desse ímpeto encontra-se no objeto, 
e é por isso que ser humano e mundo encontram-se em um 

                                                            
30 Ibid., p. 165. 
31 Êxodo 3, 14 [2. Mose 3, 14) Ich werde sein, der ich sein werde – tradução de ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה , 
presente também na Bíblia de Lutero. Nota da tradução. 
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processo dinâmico. Algo que precisa ser lembrado é, portanto, o 
futuro no passado – uma sentença, que ele tomou de empréstimo 
do romântico Novalis. A diferença em relação à tradição 
apocalíptica é que em Bloch não se trata de uma recuperação de 
um começo perdido, mas sempre de um novo efetivo e verdadeiro, 
daquilo que somente pode aparecer no escuro do instante vivo, 
portanto, o ultimum. 

Essa linha de pensamento torna-se clara já no último 
capítulo da seção sobre o auto-encontro sob o título ‘A forma da 
questão inconstrutível’, que é ao mesmo tempo a questão original e 
o espanto original, ou, como Bloch mesmo em retrospecto 
expressa: 

 
a forma da questão inconstrutível, que não é superada por uma 
resposta pronta [paratliegende Antwort], mas sim que não possui 
ainda resposta alguma, onde, no entanto, tudo depende de que a 
questão mesma seja formulada irretocavelmente e com uma 
resposta excepcional, de maneira que nós, portanto, não teríamos 
somente uma lógica, mas uma problemática, uma ciência da 
questão mesma, a partir da qual outros problemas do real se 
revelam32. 
 

Expressado de outra maneira: de que modo o sujeito 
reconhece como e o que ele é, e como ele consegue que o excedente 
contido no objeto não permaneça exterior a ele? É inteiramente 
auto-evidente que Bloch conecta as categorias de tempo e espaço, 
de maneira que o futuro seja retratado por um avançar adiante, 
onde aquele que progride deve saber o que ele tem de levar do 
passado. Contudo, a isso adere algo que se relaciona com ele e 
assim requer uma relação ativa, e finalmente conduz do auto-
encontro aos caminhos do mundo, ao exterior. Bloch aborda isso 
no último capítulo, no qual ele coaduna Karl Marx, a morte e o 
apocalipse. 

                                                            
32 Cf. MÜNSTER, 1977, p. 40. 
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A conexão entre eu e mundo é o resultado de um ímpeto 
pela realização de memória [auswendiger]. O pensamento 
socialista é o de uma sociedade, na qual a transformação de si e do 
mundo chegaram ao seu final feliz, no qual o Estado foi dissolvido. 
A utopia social e o pensamento da redenção têm efeito um no 
outro. Ele retira suas figuras da Revelação de João do Novo 
Testamento, de onde vem seu discurso acerca do bem, que há de se 
impor contra o mal. Chama a atenção também o fato de que ele na 
tematização da contra-utopia mais forte, a morte, parece presumir 
que uma alma permanece viva, e ele recorre aqui à teoria da 
transmigração da alma. Em suma, isso pode ser entendido como a 
explicação de que o único retorno à pátria possível no futuro do ser 
humano, para Bloch, é aquele no qual o sujeito e o objeto estão 
conjugados, no qual o eu terá sido o caminho para o nós [in der 
das Ich den Weg zum Wir gegangen sein wird], pois as coisas 
também impelem-se para o sujeito. Ele sempre se agarrará ao 
substrato utópico da mística, ainda que suas explicações nas 
versões revisadas se desenvolvam sempre cada vez mais em 
direção ao pensamento marxista. 

 
III. Atualidade 

 
Este escrito apareceu 100 anos antes em Duncker e Humblot 

como a primeira edição da “primeira obra principal buscada” de 
Ernst Bloch, seu ‘Espírito da utopia’, que ele mesmo em 1963 
designou em um posfácio à segunda edição modificada de 1923 
como “obra de juventude [...] expressiva, barroca, pia e com objeto 
central”. Suas explicações dos fundamentos, que conduziram à 
revisão da primeira das três edições, já deixam claro que se trata 
de uma obra utópica que hoje já não se compreende mais tão 
facilmente, já que Bloch com efeito fala de um “livro do Sturm und 
Drang, vasculhado e alcançado durante noites contra a Guerra, 
construído também para ser uma primeira obra erigida em torno 
do nos ipse do filosofar inicial utópico”, marcado pelo “romantismo 
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revolucionário”33. Contudo, mesmo que suas afirmações, como o 
autor sublinha, sejam encontradas na obra posterior “Medida e 
determinação”, ela permanece atual não somente porque se 
introduz no pensamento central, mas acima de tudo, como fica 
claro no escrito, porque se trata do ‘Espírito da utopia’, que porta a 
filosofia da esperança. 

Permanece também atual nessa obra inicial – hoje tão difícil 
de se entender que pode ser lida como uma obra literária no 
ductus da época – o desafio de aferrar-se aos sonhos de futuro, de 
concebê-los quase como uma obrigação para nossa ação. Em 
minha opinião, esse apelo é adequado a nosso presente, que parece 
estar marcado muito mais pelo desapontamento do que pelo 
vislumbre utópico, pois justamente nas brechas da história mostra-
se que o que há de insatisfeito nos sonhos indeterminados requer 
um dever de lealdade [Treuepflicht]. Para cuidar dessa 
responsabilidade, Bloch claramente utiliza-se do marxismo e 
coloca-se assim em oposição a qualquer pensar dogmático e 
doutrinário. Expressando de maneira bastante simples, isso 
consistiria em permanecer consciente de que o espírito da utopia 
deve sempre ser um espírito a se constituir [sich bildender Geist], 
para reconhecer o novo no que é frágil. 
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O que é o espírito da utopia? 1 
 

Lucien Pelletier 
 
 

O leitor ocupado em entender o título do primeiro livro de 
Ernst Bloch permanece curioso por muito tempo. A revolta 
expressa pela vertiginosa obra de 1918 se manifesta, entre outras 
coisas, pela rejeição de toda escrita convencional. Em vez de 
oferecer definições, o autor exige que prestemos atenção para a 
composição sutil por meio da qual estrategicamente e 
gradualmente ele explicita seus conceitos. As páginas seguintes 
apresentam os resultados de tal leitura, voltada especialmente em 
direção à noção de utopia. Esta leitura se beneficia, também, da 
iluminação proporcionada por alguns escritos anteriores do autor 
aqui em questão. 

A propósito do título do livro – Geist der Utopie (Espírito da 
utopia) –, em sua velhice o próprio autor expressou-se nesses 
termos: “Eu formulei o título me inspirando em um modelo 
francês, a saber, Espírito das Leis de Montesquieu”2. Bloch designa 
simplesmente por “espírito” a ideia central, reflexivamente clara, 
de uma realidade com complexas ramificações. É na realidade 
designada aqui pela palavra “utopia” que o título coloca ênfase. 

                                                            
1 Traduzido do francês por Marta Maria Aragão Maciel, graduada em Filosofia pela Universidade 
Estadual do Ceará, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, e doutora em Filosofia 
pelo Programa Integrado de Pós-graduação em Filosofia UFPB/UFPE/UFRN. 
2 Tagträume vom aufrechten Gang. Sechs Interviews mit Ernst Bloch, éd. por Arno Münster, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1977, p. 37. 



104 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 

Sobre as fontes da temática da utopia, é importante corrigir 
imediatamente um erro generalizado segundo o qual Bloch devia 
sua inspiração a Gustav Landauer3. Em seu livro A revolução 
(1907), este autor apresenta, com efeito, uma teoria segundo a qual 
o curso da história consistiria em uma alternância de “topias” e 
“utopias”: as primeiras realizariam uma ordem social estável, às 
quais reagiriam as segundas pela revolução para, em seguida, 
construir novas “topias”. O trabalho de Landauer frequentemente 
recorre a uma fraseologia mística amplamente inspirada em 
Mestre Eckhart, o que, em alguns aspectos, também é o caso de 
Espírito da utopia. Desejando entender o propósito deste último 
livro, de uma originalidade absolutamente inédita, vários 
estudiosos concluíram que Landauer seria a influência direta de 
Espírito da Utopia, sem se perguntar se a semelhança não se 
explicaria sobretudo pelo contexto comum a ambos os autores. Nós 
mostramos, em um estudo anterior4, que esse é o caso, e que, além 
disso, o uso que Landauer faz das noções de topia e utopia é apenas 
paródico. Landauer caricatura, por esse meio, uma abordagem 
“científica” para o que, na sua opinião, não se deixa apreender 
nesses termos: a história. Ernst Bloch, sem dúvida desde muito 
tempo leitor de Landauer, certamente tinha consciência dessa 
intenção paródica. Aliás, as perspectivas de Bloch sobre a noção de 
utopia diferem profundamente daquela de Landauer. Portanto, é 
necessário concentrar nossa atenção na própria obra na qual Bloch 
escolheu usar essa noção. 

Pouco antes de sua morte, a propósito da origem do tema da 
utopia em sua obra, o filósofo declarou: “A teoria da utopia já se 
encontra em Marx. Certamente não em um marxismo dogmático, 
mas sim em Marx. O utópico diz respeito ao vindouro, à visão 
política do futuro. Eu simplesmente desenvolvi mais ainda este 

                                                            
3 Esse erro remonta a Karl Mannheim, em Ideologie und Utopie (1929). 
4 PELLETIER, Lucien. Bloch plagiou Landauer? In: Bloch-Almanach, 27 (2008), p. 73-120. 
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conceito de utopia de um ponto de vista marxista”5. Os textos do 
jovem Bloch que chegaram até nós não permitem questionar essa 
afirmação, mas deve-se notar que o autor, em um primeiro 
momento, buscou seu caminho mais do lado da esquerda 
revolucionária do que do marxismo em sentido restrito. Não foi 
mais do que à sua própria reformulação do marxismo que Bloch 
finalmente aderiu, depois de explicar nessa obra o tema da utopia, 
que era então apenas latente. O próprio Marx recorre ao termo 
“utopia” de maneira negativa, para caracterizar certos pensadores, 
dos quais ele não quer nenhum vínculo. Aliás, diferentemente de 
Bloch, Marx não utiliza o termo para pensar a história. Dessa 
forma, é necessário procurar em outra fonte que não em Marx o 
elemento que incitou o jovem Bloch mais diretamente a adotar 
esse termo. 

A primeira ocorrência do tema da utopia em Bloch é 
encontrada em sua tese de doutorado, escrita em 1908 e publicada 
no ano seguinte. Esta tese lida amplamente com a epistemologia da 
história do neokantiano Heinrich Rickert; enquanto a critica, Bloch 
esboça em contrapartida suas próprias opiniões, que são da ordem 
de uma ontologia histórica6. Segundo Rickert, a ciência histórica 
pretende captar não as leis, mas antes de tudo o significado do 
evento singular, relacionando-o com valores cuja legitimidade 
deriva de sua conformidade com normas a priori, isto é, 
necessárias e universais, da consciência em geral. Bloch, que nessa 
época era a favor de uma história psico-sociológica, opõe a isso a 
ideia segundo a qual é possível ao historiador identificar não leis, 

                                                            
5 Tagträume vom aufrechten Gang, p. 111. 
6 BLOCH, Ernst. Kritische Erörterungen über Rickert und das Problem der modernen Erkenntnistheorie, 
Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Baur, 1909.  Esse texto foi parcialmente reeditado em BLOCH, Ernst. Tendenz 
– Latenz – Utopie. Frankfurt, Suhrkamp, 1978, p. 55-107. Nós traduzimos para o francês, e longamente 
comentamos, o texto integral dessa tese. Cf. BLOCH, Ernst. Études critiques sur Rickert et le problème de 
la théorie moderne de la connaissance. Paris/Éditions de la Maison des sciences de l’homme; Québec/ 
Presses de l’Université Laval, 2010.  Ver também nosso artigo intitulado Pourquoi Bloch a-t-il fait sa thèse 
sur Rickert? In: Utopien von Zivilgesellschaft (Bloch-Jahrbuch 2011), éd. por Francesca Vidal, Mössingen-
Talheim, Talheimer Verlag, 2011, p. 142-170. 
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mas regras históricas que toleram exceções. O sentido de eventos 
singulares, isto é, sua relação com um conceito universal, pode 
então ser determinado de duas maneiras: por um lado, o evento 
singular pode ser considerado em conformidade com a regra, com 
a média social, com um universal empiricamente estabelecido; mas 
também acontece que o singular se apresenta por sua novidade 
radical em relação à média, referindo-se a um a priori inédito – um 
conceito ou um valor cuja universalidade e necessidade são a 
expressão não de uma consciência em geral, mas de uma 
individualidade de exceção, de um gênio artístico, religioso ou 
político capaz de conseguir compartilhar sua lei, individual mas 
rigorosamente racional, a uma totalidade social7. 

Essa visão sobre a criação de novos valores comanda uma 
certa concepção de progresso. Sobre esse ponto, e no mesmo 
contexto, Bloch introduz uma consideração surpreendente, 
fortemente marcada pelo pessimismo metafísico de Schopenhauer 
e seu discípulo Eduard von Hartmann. Schopenhauer era da 
opinião de que a história não progride, que ela regressa sempre à 
mesma coisa, “eadem sed aliter”, pois mesmo quando acreditamos 
que satisfizemos nossa vontade e alcançamos uma condição mais 
feliz, depois de um curto período de tempo esta condição provoca o 
tédio, de modo que a dor novamente prevalece sobre o prazer8. 
Adaptando essa visão e transpondo-a para o plano político, Eduard 
von Hartmann defendia tanto um “otimismo evolucionário” 
quanto um “pessimismo eudemonológico”: é certamente 
necessário, segundo ele, promover instituições políticas que 
permitam maior felicidade, mas uma vez realizadas, estas têm o 
efeito de levar a humanidade à lucidez acerca do tédio e ao 

                                                            
7 Bloch recebe essa concepção da origem nietzschiana através da leitura de Simmel, assim como por 
meio de Emil Lask. Sobre isso, ver nossos seguintes artigos: L’influence d’Emil Lask sur le jeune 
Ernst Bloch. IN: Revue philosophique de Louvain, t. 110, no 1 (2012), p. 23-49. Ver também : Les 
sources de la philosophie de l’histoire d’Ernst Bloch. IN: Revue internationale de philosophie. 
8 Cf. SCHOPENHAUER, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung (suplementos ao livro terceiro, 
capítulo 38). 
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desprazer que constitue seu horizonte inevitável: “o mais alto 
progresso possível no mundo é o que dá à humanidade a força de 
uma consciência pessimista. E, por esta única razão, o maior 
progresso possível no mundo é um postulado prático”9. Em sua 
tese, Bloch retoma essa crítica da ideia de progresso político, 
aplicando-a ao liberalismo político e à sua teoria do contrato social: 
“Os tempos racionalistas”, escreve ele,  

 
constantemente supunham que o passado iria desaparecer e ser 
dissolvido em seus contratos mas, entretanto, uma vez realizado 
o novo sonho estatal, isto só deu origem à infeliz certeza de que a 
nova condição não trazia plena satisfação. Ao contrário, esta 
apenas tornaria clara a diferença entre a felicidade presente e a 
situação anterior, até que aquela desaparece, depois de pouco 
tempo, do hábito e do cotidiano10. 
 

Deste ponto de vista, a reflexão sobre a universalidade 
normativa, isto é, sobre o bem a priori, indica constantemente 
“uma inversão da história real”11: longe de coincidir com a  busca 
da felicidade na história, o verdadeiro progresso no nível 
metafísico permite que a humanidade se torne lúcida sobre sua 
condição real. 

Mas tendo chegado a esse ponto, em lugar de se dobrar ao 
pessimismo metafísico, Bloch abre uma nova perspectiva: é 
necessário, escreve ele, “que acima da retidão histórica, uma 
exigência utópica dominante seja mantida”. Existem, segundo ele, 
“objetos utópicos” que não coincidem com os “objetos históricos” e 
que lhe são, até mesmo, opostos, porque estão situados num plano 
diferente daquele possível de alcançar socialmente. Ainda assim, 
embora diferentes uns dos outros, os objetos históricos e os objetos 
                                                            
9 HARTMANN, Eduard von. Philosophie des Unbewussten, vol. 2: Metaphysik des Unbewussten, 
Leipzig, Haacke, s.d. (10e édition), p. 387. 
10 BLOCH, Ernst. Kritische Erörterungen über Rickert, p. 47-48 (= Tendenz – Latenz – Utopie, p. 74-
75).  Ver a tradução francesa e as notas do tradutor: Études critiques sur Rickert…, p. 120-121. 
11 BLOCH, Ernst. Kritische Erörterungen über Rickert, p. 47-48 (= Tendenz – Latenz – Utopie, p. 74-
75).  Ver a tradução francesa e as notas do tradutor: Études critiques sur Rickert…, p. 120-121. 
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utópicos mantêm uma relação cuja identificação é importante, pois 
“todas as esperanças no futuro alcançam nesse encontro seu 
sentido metódico”. No mesmo sentido, o autor ainda fala de uma 
dupla orientação, política e religiosa, em direção ao “reino 
utópico”12, aquele que eleva o problema da ação: como, no seio da 
história, os objetos utópicos podem ser conhecidos e alcançados? 

Para entender essas estranhas ideias, podemos nos valer de 
passagens relacionadas que encontramos, dez anos depois, em 
Espírito da Utopia. Nesse livro, Bloch reitera a oposição entre a 
busca histórica e política da felicidade e a visão acerca dos objetos 
utópicos, assim como sua articulação, nos seguintes termos: 

  
O objetivo, o objetivo eminentemente prático, o motivo 
fundamental da ideologia socialista, é este: para além do tempo 
de trabalho, para além de sua miséria, de seu tédio, de sua 
indigência e trevas, dar aos homens sua luz enterrada, mas 
recorrente: dá-lhes uma vida à Dostoiévski13. 
 

Suprimindo a propriedade privada, pensa o autor, o 
socialismo realiza a justiça e a felicidade, mas isso é uma simples 
“organização do não essencial”14, do consumo. Não obstante, por 
essa via, “todos os homens finalmente se tornam livres para se 
voltarem para essas únicas preocupações e questões práticas que, 
de outra forma, os aguardariam no momento da morte, onde o 
mistério da alma humana seria revelado”15. Tal é a visão utópica, o 
horizonte de sentido, que Bloch coloca no lugar do pessimismo de 
Schopenhauer e Hartmann. Este objetivo é possibilitado pelo 
progresso histórico, mas se desenrola em outro plano, qual seja, o 

                                                            
12 Ibid. 
13 BLOCH, Ernst. Geist der Utopie. Faksimile der Ausgabe von 1918, Frankfurt, Suhrkamp, 1971, p. 
432.  Para evitar complicações indevidas à análise, nesse texto consideramos apenas a primeira 
edição de Geist der Utopie. Esse livro conheceu, com efeito, duas outras edições: uma de 1923, e 
outra de 1964. 
14 Ibid., p. 402. 
15 Ibid., p. 411. 
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da interioridade e dos problemas metafísico-religiosos do destino. 
O trabalho de 1918 vincula claramente a ação histórica e este plano 
da interioridade:  

 
é somente através das energias desejantes de um saber melhor, 
das energias revolucionárias, utopicamente organizadoras, que a 
ligação [com o transcendente] pode ser restabelecida. [...] É 
somente através da ação e de seus tumultos que se abre o 
caminho em direção a uma nova interioridade, a uma 
interioridade autêntica, e somente por meio da propensão utópica 
desta interioridade16. 
 

O capítulo da mesma obra dedicado a Marx recomenda, 
nesse sentido, “uma união da ordem mais mundana, ou seja, a de 
uma estrita teoria econômica, e o de uma mística política”. É por 
isso, continua o autor, que logo que o socialismo for instaurado, ele 
tornará possível e necessário estabelecer uma Igreja “portadora de 
metas distantes”17. 

O parágrafo da tese de 1908 que introduz o tema da utopia 
especifica ainda que a síntese buscada entre a experiência histórica 
e os a priori da genialidade deve ser esclarecida “no plano da teoria 
do conhecimento”18. O problema se coloca no que concerne à 
antecipação de valores a priori em sua relação com o ser histórico. 

Dois filósofos foram, sem dúvida, a ocasião imediata do 
recurso de Bloch ao tema da antecipação utópica: Ernst Mach e, 
especialmente, Alexius Meinong. Na adolescência, Bloch teve uma 
troca epistolar com Mach e aderiu algum tempo ao seu 
fenomenalismo, antes de adotar definitivamente, principalmente 
sob a influência de seu orientador de tese Oswald Külpe, uma 
atitude de realismo epistemológico19. O seminário de Kulpe, do 

                                                            
16 Ibid., p. 251-252. 
17 Ibid., p. 410-411. 
18 BLOCH, Ernst. Kritische Erörterungen über Rickert…, p. 48 (= Tendenz – Latenz – Utopie, p. 74). 
19 Para o que segue, conferir nossos artigos: “Zwei Notizen Oswald Külpes über Ernst Bloch”. In: 
Bloch-Almanach, 33 (2015), p. 181-199, e também “Ernst Bloch’s Ontological Realism, Considered 
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qual Bloch participou no verão de 1907, tratou de recente livro de 
Mach, qual seja, O conhecimento e o erro. No capítulo desse livro 
sobre “a experiência do pensamento”, Bloch pôde ler a seguinte 
passagem: 

 
Aqueles que fazem planos, aqueles que constroem castelos na 
Espanha, romancistas e poetas, que se entregam a utopias sociais 
ou técnicas, fazendo experimentos de pensamento. Mas o 
comerciante sério, o inventor pensativo e o cientista também o 
fazem. Todos representam circunstâncias diferentes para si, e 
associam a essas representações e expectativas a suposição de 
certas consequências; eles estão fazendo um experimento de 
pensamento. Mas, enquanto os primeiros combinam em sua 
imaginação circunstâncias que não se encontram na realidade ou 
representam essas circunstâncias, seguidas por consequências 
que não têm vínculo entre elas, o comerciante, o inventor e o 
cientista têm como representações boas imagens dos fatos, e 
permanecem em seus pensamentos muito próximos da realidade. 
É em qualquer imagem mais ou menos exata dos fatos em nossas 
representações que repousa a possibilidade de experimentos de 
pensamento20. 
 

Para Mach, a imaginação utópica se preocupa pouco com 
coerência e conformidade com os fatos. Esta perspectiva 
desfavorável é retomada por Meinong, que também tem 
preferência pela estrita razão científica e técnica. Mas ao comentar 
as linhas de Mach citadas, Meinong traz uma precisão interessante: 
o que faz a validade cognitiva do experimento de pensamento, ele 
diz, é precisamente o ato de pensamento, o qual deve ter por 
característica “ser uma suposição ou um julgamento”21. Essa 

                                                                                                                              
from its Sources”. In: Rainer E. Zimmermann (dir.), Ontologische Probleme der Grundlegung bei 
Schelling und Bloch, Hambourg, Dr. Kovač Verlag, 2018. 
20 MACH, Ernst. Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig, Barth, 
1905, p. 183-184. 
21 MEINONG, Alexius. Über die Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften 1907, 
p. 74, retomado em : MEINONG, Alexius. Gesamtausgabe, vol. 5, Graz, Akademische Druck- und 
Verlagsanstalt, 1975, p. 280.  Ver: BLOCH, Ernst. Kritische Erörterungen über Rickert…, p. 69 (= 
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distinção é crucial para Bloch. Além do kantismo, que se 
interessava apenas pelas representações de objetos (Objekt) e pelos 
julgamentos que lhes reconhecem ou não a existência, a “teoria do 
objeto” (Gegenstandstheorie) de Meinong se concentra na 
experiência lógica de todos os tipos de atos cognitivos com seus 
correlatos, que não são necessariamente postulados como 
existentes. Meinong considera esses correlatos em seu ser-assim 
(Sosein), independentemente do fato de sua existência (Dasein). 
Suposições, por exemplo, não são julgamentos sobre a 
objetividade, mas podem desempenhar um papel heurístico 
verdadeiro, independentemente de seus correlatos terem ou não 
sido demonstrados. Sua análise permite fazer observações sobre o 
aspecto modal dos correlatos objetais visados ou, em outras 
palavras, sobre seus vários graus de possibilidade, realidade ou 
necessidade enquanto experiência de pensamento. Ela também 
possibilita analisar, como ato cognitivo próprio a questão que está 
no ponto de partida de uma busca e que a dinamiza, e cuja forma 
já pode sugerir e antecipar uma resposta. 

Embora Meinong esteja interessado nesses vários atos sem 
considerar uma meta para a existência, Bloch adotou essa teoria 
em um quadro realista, tentando pensar os correlatos das questões 
e das suposições em uma relação constante com a existência 
possível ou ideal, cujo grau de realidade é outro que não o 
empírico. Esta abordagem exprime “toda a ousadia do pensamento 
revolucionário”22, afirma em sua tese, manifestando assim seu 
desejo de salvar a imaginação utópica, elevando-a ao plano do 
pensamento. Ao transmitir essa intenção, Espírito da Utopia exorta 
a se engajar “no estranho caminho do que a teoria do objeto chama 
o ser-assim, que percorre a história, a ultrapassa, e que se orienta 
para o plano realmente irreal (wirklich unwirklichen), o plano 
condensado, utopicamente real daquilo que percebemos como o 
                                                                                                                              
Tendenz – Latenz – Utopie, p. 93); ver também BLOCH, Ernst. Études critiques sur Rickert…, notas 
448-459. 
22 BLOCH, Ernst. Kritische Erörterungen über Rickert…, p. 68 (= Tendenz – Latenz – Utopie, p. 92). 
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essencial”23. O grau de utopia não é aquele de um puro dever-ser 
abstrato, de uma esfera pura de valores para sempre externa à 
existência: 

 
De um ponto de vista lógico, não há [...] uma esfera própria de 
validade, mas antes de tudo uma esfera supramundana que cabe 
a nós predicar, uma esfera que para nós tem validade, uma 
realidade (Wirklichkeit) utópica ou a existência (Realität) de uma 
ideia ainda não alcançada, mas válida por ser bela e boa24. 
  

O que confere consistência própria a esse plano da realidade 
utópica é que sua existência é necessária e postulada a priori. 
Assim como em Kant, os postulados da razão prática conferem um 
sentido a priori à liberdade do sujeito, assim como em Bloch um 
postulado é necessário a priori para fundamentar o fato de nossa 
própria existência e sua exigência primordial. Bloch expressa esse 
postulado nos seguintes termos: 

 
que nos tornemos felizes, que possa existir um Reino dos céus, 
que o conteúdo sonhado e percebido em sua evidência pela alma 
humana também se afirme, que de alguma forma uma esfera 
determinada de realidade (Realität) lhe corresponda: isto não é 
somente pensável, isto é, não é apenas formalmente possível ou 
realizável, mas objetivamente possível e absolutamente 
necessário, [...] postulado a priori pela natureza da coisa, e 
consequentemente também real (wirklich), pela inclinação 
utópica, intensiva, em direção a uma realidade (Realität) 
essencial dada25. 
 

A inclinação utópica aqui em questão encontra sua 
ancoragem no nível ontológico. A existência temporal, diz Bloch, é 
paradoxal: por um lado, há existência apenas no momento 

                                                            
23 Ibid., Geist der Utopie, p. 77. 
24 Ibid., p. 276. A distinção entre Wirklichkeit et Realität, retomado de Külpe, joga aqui e em toda a 
obra de Bloch um papel essencial. Wirklichkeit designa o real tal como aparece espontaneamente na 
representação, e Realität refere-se ao real tal como pensado e objetivado de maneira crítica. 
25 Ibid., p. 443-444. 
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presente mas, por outro lado, esse instante presente é 
absolutamente efêmero. Essa fugacidade do ser é observada na 
própria consciência: o momento em que se vive é obscuro, 
reflexivamente indescritível. Isso nos mostra o caráter negativo do 
fato de existir, enquanto problema e questão, como vontade de ser 
que não veio à existência e deve, portanto, ser constantemente 
afirmada. A carência que é constitutiva do fato de existir determina 
uma teleologia sem fim preestabelecida ou, em outras palavras, é 
aquela de um momento pleno, que se poderia pedir, como no 
exemplo de Fausto: “Pare, então, és tão lindo!”. É nesse sentido que 
Espírito da Utopia evoca o tema do apocalipse, para entender como 
fim da existência efêmera uma renovação radical do ser. 

Essa aspiração utópica se revela em toda a sua profundidade 
naquilo que o jovem Bloch chama de sujeito utópico26. Vivendo e 
projetando, o sujeito é movido por uma aspiração, e pressente a 
finalidade utópica, tendo um “conhecimento ainda não 
consciente”27, notadamente na arte e, especialmente, na música. 
Mas, como vimos, está antes de tudo no caminho da felicidade 
sócio-política, com a consequente desilusão em relação aos “objetos 
históricos”, de modo que “objetos utópicos” aparecem. Desligado 
de preocupações temporais, desiludido e simplificado, o sujeito 
finalmente toma consciência de sua insatisfação inicial, que é 
também a carência de todos os seres, e o destino verdadeiro da 
existência. Esse é o momento em que pode brilhar a “pequena 
fagulha” a partir da qual Mestre Eckhart evoca o nascimento de 
Deus no homem, o sujeito utópico. Ainda não totalmente manifesto 
e apenas pressentindo, o sujeito postula desde já, pelo pensamento 
conceitual, os “objetos utópicos”, em uma experiência de evidência 
que se aparenta a uma iluminação. Através dessa experiência, 
impomos a nós aquelas criações axiológicas geniais que são 

                                                            
26 Ibid., p. 276, 334, 339, 369. 
27 Ibid., p. 214-216, 269. 
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necessárias e suscetíveis de universalidade, verdadeiramente a 
priori.  

Tal é, então, o espírito que Bloch se esforçou para liberar do 
seio da utopia. O que está emergindo através e além das utopias 
sociais e suas conquistas históricas é o problema metafísico que as 
anima mais ou menos secretamente e é herdado das religiões 
salvacionistas. A utopia visa nada menos que esta salvação, mas ao 
mesmo tempo rejeita transcendências heterônomas. A utopia 
pretende ser um “transcendente sem transcendência”28. A utopia 
sente que sua meta está inscrita no ser histórico e reivindica do ser 
humano que, atento aos traços e aos pressentimentos do destino 
final que vêm à luz, os retome e os prolongue em uma experiência 
de pensamento e ação orientados por valores inéditos. É por ter 
introduzido tão intensamente esse espírito de utopia que a 
provocante obra de Bloch soube renovar nossa compreensão do 
fato religioso e das energias revolucionárias, e exercer uma forte 
atração em culturas ansiosas por repensar de modo novo as 
relações entre história e transcendência.  

 

                                                            
28 BLOCH, Ernst. Atheismus im Christentum, Frankfurt-am-Main, Suhrkamp, 1968, p. 15. 
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Incipit vita nova: 
o compromisso da utopia 1 

 
Javier Martínez Contreras 

 
 
Geist der Utopie (doravante GdU) é um livro difícil. A 

primeira página, na qual apresenta seu propósito de modo 
taciturno, seu estilo próximo de uma retórica em que ressoam ecos 
bíblicos, seus conteúdos, aparentemente desconexos, e algumas 
afirmações cujas referências desconhecemos porque aludem a uma 
Europa e a uma Alemanha que há muito tempo desapareceu, 
confundem e até desencorajam o leitor atual. GdU é uma 
composição inicial, uma primeira colagem onde questões e 
problemas são anunciados em torno de um conceito central – que 
o texto não desenvolve em profundidade, mas expõe – muito 
ligados ao momento de sua escrita. Por isso é também um texto 
programático, uma primeira abordagem das questões, problemas, 
conceitos embrionários e lugares que logo irão desvendando-se e 
desenvolvendo-se na extensão e na espessura de uma obra prolixa 
capaz de preencher uma vida longa e movimentada: a de seu autor. 
Ele também não ficou muito satisfeito com a primeira edição, a de 
1918, de modo que se dedicou a retocá-la e refazê-la para dar-lhe 
sua forma definitiva na edição de 1923. Esta incluía algumas 
mudanças importantes tanto nos conteúdos como no clareamento 
dos textos, sua maior definição e o sentido de algumas de suas 
teses. Dadas estas dificuldades e perplexidades, parece apropriado 

                                                            
1 Traduzido do espanhol por Ubiratane de Morais Rodrigues. 
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oferecer algumas pistas que ajudem com referências suficientes 
para entender esta primeira abordagem do autor com o tema da 
Utopia, com destaque para um dos extremos conceituais no qual se 
moveu todo seu pensamento: a questão e a obscuridade do 
instante vivido. 

Devemos a Enzo Traverso a expressão “Judaísmo pária”2. Ele 
a usa para se referir a uma geração de intelectuais alemães 
marcados pelo exílio, capazes de escapar das convenções impostas 
pelos discursos dominantes e visões tradicionais, e, 
consequentemente, marginais e críticos. Eles são heterodoxos, 
dissidentes. Enquanto se pensa no grupo de escritores exilados a 
partir de 1933 e, especialmente, a partir de 1940, não é insensato 
usá-la no contexto da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Por 
sua parte, Peter Gay3 menciona os “marginais do interior” em 
ambas as guerras mundiais: um grupo de dissidentes que se 
opõem aos discursos militaristas, inflamados e patrióticos que 
levam à catástrofe através de um rio de violência. Uma inteligência 
sem laços, sem servilismos e distante dos feitiços que se caem 
sobre a sociedade de massa, forçada ao exílio. Nesta categorização, 
caberia pensar em Ernst Bloch ao longo de toda a sua vida, mas de 
maneira muito especial nas primeiras décadas do século XX. 

Bloch tem trinta e dois anos quando Geist der Utopie foi 
publicado. É o seu primeiro livro. É incrível, porque ele estava a 
alguns anos trabalhando sobre um sistema desenvolvendo uma 
teoria da lógica, e nada disso está nesta obra. O texto foi composto 
entre 1915 e 1917 em Grünwald am Isartal, na Baviera, perto de 
Munique4. Onde ele viveu em um pequeno castelo com sua 
primeira esposa, Else von Stritzky, falecida prematuramente em 
1921. Na edição de 1923 – dedicada à memória de Else – que 
aparece como o terceiro volume de suas obras completas pela 

                                                            
2 Cf. TRAVERSO, 2001, p. 43. 
3 Cf. GAY, 2011. 
4 Cf. ZUDEICK, 1985, p. 52-53. 
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editora Suhrkamp Verlag, Bloch inclui uma “Observação 
posterior”5 onde ele explica que tentava realizar “uma primeira 
obra-prima expressiva, barroca, piedosa, com um objeto central. A 
música entrelaçada no poço da alma, como diz Hegel, carregada, 
uma poeira explosiva na relação sujeito-objeto”6. Trata-se de 
colocar no preto e branco a consciência (Geist) do fim de uma 
época, de um mundo que voou pelos ares com a Guerra, a forte 
convicção de que surge um novo mundo contra a guerra que aspira 
voltar a ser um lar através dos homens e da verdade. A plenitude 
desta primeira tentativa de abordagem da filosofia da Utopia se 
dará n’O princípio esperança. O específico, próprio deste texto, 
familiarizado com o mal e com o salvífico, é uma gnose 
revolucionária7. Em que sentido? O que é esse Geist do título? Por 
que uma gnose revolucionária? O que a inspira? 

Existem alguns fatos, acontecimentos, na vida de Bloch que 
revelam características de seu caráter que, por sua vez, lançam luz 
sobre sua visão filosófica do mundo. Se os menciono, é com a 
intenção de esclarecer o lugar de onde Bloch fala e apresenta sua 
peculiar proposta teórica e prática. A proposta de um pária, de 
uma inteligência nas margens, solta, livre, que precisamente por 
situar-se epistemologicamente nesse lugar é capaz de ver o que os 
outros não veem, com conotações cosmopolitas (e, nesse sentido, 
universais) e com pretensões de transformação no meio de uma 
sociedade golpeada e decadente. 

Se confiarmos no que contam seus biógrafos Zudeick e 
Münster8, os jovens doutorandos e logo doutores Bloch-Lukács 
ganharam fama de geniais e insuportáveis nos círculos de Weber 
em Heidelberg e Simmel em Berlim. Terminaram assim, não se 
enquadrando nos círculos acadêmicos alemães, e no momento em 

                                                            
5 BLOCH, 1964, p. 347. 
6 Ibid., p. 347. 
7 Ibid., p. 347. 
8 Cf. ZUDEICK, 1985 e MÜNSTER 2004. 
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que a Primeira Guerra Mundial foi declarada, suas distâncias 
foram marcadas com maior rotundidade, quanto possível. Tanto 
Max Weber como Georg Simmel não apenas saldaram com 
entusiasmo o belicismo do Kaiser, como encorajaram e incitaram a 
juventude alemã, incentivando a sua participação na disputa bélica. 
Bloch criticou publicamente essa atitude, a ponto de depois de 
entregar o manuscrito de Geist der Utopie se exilou 
voluntariamente na Suíça. Seus motivos não tinham a ver apenas 
com suas críticas, cada vez mais diretas e explícitas ao discurso 
dominante na Alemanha dos anos da Primeira Guerra Mundial, 
mas também com o receio de ser recrutado e convocado para 
fileiras apesar de ter sido descartado na época, devido à sua miopia 
acelerada. Na verdade, a referência feita no manuscrito à revolução 
russa de outubro 19179 sugere pensar que corrigiu as provas de 
impressão já no exílio suíço10. 

O pano de fundo dessa situação, captado como um eco no 
texto, é a guerra. GdU é um livro escrito contra a guerra, contra a 
Prússia, contra a Áustria, e claramente posicionado contra a sua 
ligação capitalista e imperialista11. A guerra e suas consequências 
terríveis são essa vida hesitante e sem sentido aludida nas 
primeiras linhas do livro: os medíocres, os miseráveis, os 
corruptos, os usurários, o triunfo da estupidez apoiado e 
sustentado pelo policiamento e por aqueles intelectuais fascinados 
pelo horror niilista da destruição e da morte. É assim que Bloch 
retrata a realidade em que ele vive e que ele parece detestar. Mas a 
guerra não é apenas um negócio – de altíssimos custos – 
sustentado por um aparelho ideológico falacioso. Trata-se também 
do surto de uma forma de vida ligada ao maquinismo e, na 
estranha expressão blochiana, “uma época de esvaziamento de 

                                                            
9 BLOCH, Geist der Utopie (1918), p. 297. 
10 ZUDEICK, op. cit., p. 56. 
11 BLOCH, 1985, p. 380-381. 
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Deus”12. Essa figura alude a uma época, a da industrialização, que 
transforma tudo em inanimado e desumano. Em uma observação 
não isenta de ironia, o autor assinala que a grande contribuição 
desta época é o banheiro da casa e o lavabo, lugares onde 
predominam a limpeza, a assepsia, o impessoal. Esse esvaziamento 
do divino é interpretado como um esvaziamento de si mesmo, e 
raiz da desumanização que o texto denuncia e pretende superar. 

É verdade, como o próprio Bloch reconhece, que a influência 
de sua esposa Else é percebida precisamente na presença da 
religião, do cristianismo, nesta sua primeira obra. Mas não se 
confunda. O gesto blochiano reside precisamente, em um olhar 
interessante e inteligente que descobre na tradição religiosa esse 
gnosticismo que fala da dialética entre a escuridão e a luz. Um 
conhecimento que, penetrando no presente e suas ruínas, seja 
capaz de resgatar o vislumbre de luz, de novidade, de salvação, não 
existe apenas em si mesmo, mas no passado, precisamente para 
poder pensar o futuro. E essa luz se encontra nos sujeitos e na sua 
relação com as ruínas do mundo. Há um clima de mudança, a 
sensação confirmada pelos acontecimentos de que a velha ordem 
mundial entrou em colapso, ligada ao desejo do novo, ao pathos de 
um tempo final que também é um tempo inicial, auroral, que deixa 
para trás uma sociedade burguesa que disfarçou seus 
inconfessáveis interesses por trás de uma ideologia que só resta ser 
desmascarada13. O desejo de salvação, de transformação, reforçada 
por sua amizade com Hugo Ball no exílio suíço, se nutrirá da 
mística alemã e daquilo que Bloch chamou de verdadeiro 
cristianismo que não é aquele das igrejas cristãs. Ele é encarnado 
no ser humano mesmo: o ornamento enfatiza que a vontade 
humana tem a capacidade de configurar-se a si mesma porque é 
capaz de configurar o espaço em que habita14. 

                                                            
12 BLOCH, Geist der Utopie (1918), p. 73. 
13 Cf. MÜNSTER 2004, p. 89-91. 
14 BLOCH, 1985, p. 382. 
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E na religião está o encontro com o Outro que salva, figura 
que Bloch traduzirá aqui como o encontro consigo mesmo. 

A guerra, processo desumanizador e destrutivo onde ela 
ocorre, não é a única característica epocal marcante em GdU. Os 
primórdios da República de Weimar com a expulsão do Kaiser, a 
supracitada Revolução Russa de Outubro ou o Expressionismo têm 
seu peso e correspondente reflexo, mais ou menos tangencial, mais 
ou menos direto, no texto. De todos eles, considero decisivos tanto 
os primórdios de Weimar como o Expressionismo, embora seja 
verdade que o próprio Bloch considerou habitual a referência de 
sua obra àquela corrente artística, também disse que ela não foi 
levada longe o suficiente15. 

O nascimento da República de Weimar, como se sabe, foi tão 
conturbado como se podia esperar em uma Alemanha não só 
derrotada, como também exaurida e, acima de tudo, humilhada 
pelos vencedores – especialmente pela França –16. A República foi 
proclamada pelo social-democrata Philipp Scheidemann em 09 de 
novembro de 1918, justamente no dia seguinte da abdicação e fuga 
de Kaiser Wilhelm II para a Holanda. Naquela época, a Alemanha 
estava esgotada: a guerra deixou 1,8 milhão de mortos e mais de 4 
milhões de feridos. Os distúrbios psicossociais, o talento 
desperdiçado e perdido e o desespero diante da devastação não 
havia como calcular17. A guerra terminou em 11 de novembro de 
1918, sem a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse Tratado, que 
marcou o fim oficial das hostilidades entre a Alemanha do segundo 
Reich e os Aliados, que seria assinado em 28 de junho de 1919, com 
a intervenção do governo social-democrata alemão, que entrou em 
vigor em 10 de Janeiro de 1920. É conhecido o efeito terrível que as 
capitulações de Versalhes tiveram sobre a divisão interna do país, 
já divididas politicamente durante a disputa. Mas a turbulência, a 

                                                            
15 Ibid., p. 380-381. 
16 Cf. KAES, JAY e DIMENDBERG, 1995. 
17 Cf. WEITZ, 2009, p. 11-55. 
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incerteza e a confusão que marcaram a vida cotidiana do país não 
foram, infelizmente, algo dos primeiros passos da República, mas 
seu caráter até seu desaparecimento. De fato, aparece uma figura 
política conhecida como os “republicanos por sensatez” 
(Vernunftrepublikaner) – entre eles, o Prêmio Nobel Thomas 
Mann, por exemplo – que não são republicanos por 
convencimento, mas porque percebem que ele é a melhor, ou 
talvez a única, saída para a Alemanha nesse momento de sua 
história e fornecem um inestimável apoio intelectual para a 
República. Não se deve esquecer que a Alemanha adormeceu 
imperial em 7 de novembro, e em 08 de novembro à noite seu 
Kaiser abdicou e fugiu e em 09 de novembro de 1918 se proclamou 
republicana, porém não se tornara democrata da noite para 
manhã, como os eventos históricos posteriores se encarregaram de 
demonstrar com total rotundidade. 

A esquerda alemã dos social-democratas no poder de 
Friedrich Ebert aos comunistas se movia entre a rejeição ou 
aceitação da revolução comunista russa, passando pelo assassinato 
de vários líderes socialistas e comunistas. Os mais famosos foram 
os assassinatos dos líderes espartaquistas Rosa Luxemburgo e Karl 
Liebknecht18, ocorrido em janeiro de 1919 nas mãos dos Freikorps 
e consentidos – quando não encorajados – pelo próprio governo. 
Essa agitação perturbadora continuou durante todo o período da 
República até que os nazistas ganharam as eleições em Julho de 
1932 e Adolf Hitler foi nomeado chanceler em janeiro de 1933. E 
apesar de tudo isso, a República foi “o grande instrumento capaz 
de combinar o pessoal e o coletivo, o singular e o universal, o 
alemão e o europeu, o Iluminismo e o Romantismo”19, e por isso 
mesmo, expressão autêntica da humanidade, aquela tão 
maltratada, tão deteriorada pela guerra. 

                                                            
18 Ibid., p. 118-121. 
19 Ibid., p. 298. 
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No entanto, ou talvez por causa disso, a vida cultural da 
República de Weimar foi uma explosão de criatividade sem 
paralelo no século XX. Provavelmente o período histórico mais 
criativo e talentoso da história do século passado. Não há dúvida de 
que Bloch foi um intelectual de Weimar. E dizer isso é dizer que as 
características gerais da filosofia que nascia em GdU estão 
intimamente relacionadas com a atual corente artística e 
intelectual estrela do momento: o expressionismo20. 

É complicado caracterizar o expressionismo. É um fenômeno 
artístico, sim, mas também um ambiente social, um imaginário 
coletivo que se entende “como revolução, como saída, ascensão, 
transformação, no qual se manifesta a vontade de transformação 
fundamental das atuais relações sociais”21. Suas sátiras e ataques 
dirigem-se à nobreza Guillermina, ao sistema capitalista 
autoritário proprietarista, sua deformação da natureza humana, 
seus mecanismos de repressão política internos e suas aspirações 
imperialistas de conquista22. O resultado de seu ativismo é um 
modo de pensar, um pathos, que se dirige imediatamente ao 
espaço público em cada expressão linguística ou artística. A arte 
convertida em instrumento de transformação social: “queremos 
reviver uma ‘cruzada do Espírito’ que não conhece nem limite nem 
medida atraente à humanidade”23. 

GdU foi bem recepcionada e de repente anunciou seu autor. 
Por uma dessas coincidências aleatórias, o editor da editora 
Duncker & Humblot enviou o manuscrito para Georg Simmel 
avaliar. Simmel e Bloch não terminaram muito bem após a 
passagem do segundo pelo Colóquio do primeiro, mas ele 
respondeu dizendo ao editor que, embora o texto fosse “muito 

                                                            
20 Cf. MÜNSTER, 2004, p. 87-105. 
21 Cf. HAMANN e HERMAND, 1976, p. 8. 
22 Ibid., p. 9. 
23 Ibid., p. 13. 
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incompreensível, muito subjetivo, fantástico, desorganizado”24, era 
tão interessante e original que deveria ser publicado. Em todo caso, 
os expressionistas reconheceram no texto seu pathos romântico e 
revolucionário. Assim, Friedrich Burschell em um artigo publicado 
no Die Neue Rundschau em 1918, destaca o fato de que se tinha 
esquecido o que era a filosofia e graças a Bloch sabemos 
novamente o que é um filósofo e qual a posição que ocupa na 
sociedade25. Também Margarete Susman, em seu artigo sobre GdU 
publicada em 12 de Janeiro de 1919 no diário Frankfurter Zeitung 
celebra o texto como uma luz estranhamente brilhante em meio à 
terrível escuridão da guerra. Uma luz que brilha como uma nova 
metafísica alemã26. Aconteceu, como parece, uma coincidência 
muito feliz: um sentimento vital expressionista cultivado a partir 
de diferentes ambientes e tribunas, e um autor capaz de fazê-lo 
soar plenamente combinando todas as suas intuições: crítica a 
sociedade burguesa, a mentira e hipocrisia que abrigavam – os 
romances de Thomas Mann Buddenbrooks (1901) e a Montanha 
mágica (1925) são testemunho suficiente desse mundo –, a 
mediocridade dos líderes e dos seus apoiadores, a rejeição da 
(dupla) moral burguesa, a reivindicação da Bildung e o cultivo do 
espírito contra a mecanização e comercialização da sociedade, a 
denúncia horrorizada do vazio das relações humanas e sua 
reificação. Mas também, e a partir de tal rejeição, o anseio por um 
ser humano renovado, de uma nova religiosidade, de uma 
sociedade fraterna, socialista, feita à medida do melhor do ser 
humano. Grosso modo, este é o núcleo central temático do 
expressionismo, e também os temas que aparecem em GdU. No 
entanto, deve-se notar, como faz Arno Münster27 que a tendência 
ao niilismo que se pode apreciar no apocalíptico religioso ou em 

                                                            
24 Cf. ZUDEICK, 1985, p. 69, 
25 Cf. BURSCHELL, 1965. 
26 Cf. SUSMAN, 1965. 
27 Cf. MÜNSTER, 2004, p. 94-95. 
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alguns poemas e dramas do expressionismo é completamente 
estranho à obra de Bloch. O conceito filosófico “nada” não é um 
conceito operativo na construção blochiana. De fato, uma de suas 
grandes descobertas, intuídas, mas não desenvolvidas até a 
segunda edição desta obra, é o “ainda-não” aprendido em contato 
com a escatologia cristã. O que não é, isso que poderia ser 
chamado de nada, é apenas dentro de um fluxo temporal que 
reúne passado, presente e futuro de tal maneira que o que define o 
ser ou o não-ser são as condições de possibilidade da realização de 
algo que ainda não veio a ser em certas circunstâncias, mas é 
chamado a ser, e portanto, já é pelo menos em possibilidade, em 
estado latente. Aí é precisamente onde se abre o espaço utópico. 
Bloch não compartilha com os expressionistas nem a necessidade 
de ir além do humano – algo assim como a proposta do super-
homem nietzscheano – nem tampouco o desespero sobre o mundo. 
Sua dialética entre interioridade e exterioridade, evidente desde o 
início de GdU ligada a ambos, ser humano e mundo, em um 
quadro metafísico sob o selo da esperança que serve de 
fundamento para o otimismo militante do autor. No entanto, 
temos de esperar a segunda edição de GdU para encontrar as 
primeiros críticas de Bloch à fase final do Expressionismo, que se 
tornará definitiva nos três textos sobre o Expressionismo 
publicados na terceira parte de Ebrschaft dieser Zeit (Herança 
desta época). 

A verdade é que o momento de publicação da primeira 
edição de GdU é um momento de ebulição, um momento de 
mudança e transformação do nosso mundo no que há de uma 
consciência de fechamento de época e da aparência ou pelo menos 
da necessidade da aparência de uma nova ordem mundial que se 
vislumbra em alguns acontecimentos apenas esboçados: o fim da 
guerra, a República de Weimar, a Revolução Russa. Não é menos 
verdade que poucos anos mais tarde já estava claro que nenhum 
desses acontecimentos correspondia ao sonhado, e sua colheita de 
fracassos era ouvida. No entanto, é muito notável a leitura 
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blochiana capaz de ver nessa realidade o que os outros não viram e 
que ele intuiu e logo trabalhou, modelando e remodelando 
duramente por toda a sua vida. Refiro-me aos dois conceitos chave 
de seu compromisso utópico que vem à luz em GdU: “a 
obscuridade do instante vivido”, a obscuridade do aqui e agora, e o 
“ainda não conscientemente conhecido” que corresponde ao que 
“ainda não chegou a ser”28. Se tivermos de confiar no próprio 
Bloch, a seção de GdU intitulada “A forma da questão 
inconstrutível” está no meio desses dois conceitos de alto 
significado utópico. Já dissemos algo sobre o conceito de “ainda 
não”, mas não dissemos nada sobre o conceito da obscuridade do 
instante vivido. Com esta nomenclatura, que muitos concordam e 
reconhecem como um dos conceitos recorrentes da obra blochiana 
desde GdU a Experimentum Mundi, Bloch se refere ao fato 
evidente de que não nos vemos no lugar onde nos encontramos em 
um determinado instante.  Temos uma ideia desse instante quando 
já passou bem antes de chegar, quando ainda o aguardamos. Mas 
não precisamente no momento em que o vivemos. A obscuridade 
do imediato é o que cerca o mundo, aparecendo sua forma 
temporal no instante e sua forma espacial no aqui. Em outras 
palavras, não menos enigmáticas, mas igualmente precisas, “o 
presente ainda não é uma presença”29. Trata-se do ponto cego da 
realidade, aquele lugar onde o nervo óptico é inserido no olho e é 
paradoxalmente cego. 

A questão é que para ver essa obscuridade falta a distância 
da mediação, porque no pé do farol não há luz30. O que nos 
permite descobrir essa luz? O que abre o espaço da mediação que 
proporciona a distância que possibilita iluminar essa obscuridade 
para que ela nos entregue o seu segredo? A resposta exigiria entrar 
no conjunto da obra blochiana e isso ultrapassa as pretensões 

                                                            
28 BLOCH, 1985, p. 386. 
29 Ibid., p. 386. 
30 Cf. JUNG, 2012. 
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dessa abordagem, mas cabe abordar a resposta que oferece GdU: a 
questão inconstrutível. 

O conceito de utopia se move entre a obscuridade do 
instante vivido e o ainda desconhecido. A investigação dessa 
obscuridade coloca um enigma, abre uma possibilidade de 
conhecimento que fixa sua primeira apreciação na mediação do 
tempo. Especialmente chama a atenção o futuro que aparece como 
o inexplorado, a terra incógnita da filosofia da qual só temos sinais, 
intuições, acima de tudo, desejos. 

Na primeira edição da obra Espírito da Utopia (1918), Bloch 
inclui um texto sobre Dom Quixote, que desaparece na segunda 
edição (1923), embora o tema seja posteriormente recuperado n’O 
princípio esperança. Nesse capítulo, Bloch se detém na ideia de que 
em Dom Quixote ilumina uma certeza religiosa: aquilo que nos é 
dado, o que chamamos realidade, não pode ser a verdade, e que 
além da presente lógica dos fatos deve haver uma lógica em algum 
lugar desconhecido há muito tempo e enterrada, na qual habita a 
verdade antes que em qualquer outro lugar31. Descobrir essa 
lógica, especialmente descobrir essa verdade, é o que Bloch 
pretende desvelar ou, pelo menos, neste momento, anunciar.  

O território que a filosofia negligenciou desde seu início é o 
território do desejo, dos devaneios e da fantasia. Esse território não 
teria nenhuma razão de ser se realmente o ser que é dado fosse 
idêntico a si mesmo, pleno e acabado, como nos acostumamos a 
considerá-lo a partir do pensamento da ilustração. Não há desejo 
possível pelo melhor quando o dado é o ótimo, quando o presente é 
uma presença. Mas acontece que o desejo, a fantasia e o devaneio 
são relutantes em nos deixar. Não há como se livrar deles. Eles 
precisam ser compreendidos e integrados, caso contrário, seriam 
supérfluos e necessitariam de razão suficiente. Aí aparece o convite 
a, inclusive a necessidade e a exigência de, esclarecer os meandros 
de uma interioridade somente considerada inconstante por causa 

                                                            
31 BLOCH, 1971, p. 64. 
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da obscuridade que imediatamente a rodeia, e que só conhece a si 
mesmo paradoxalmente e não definitiva, pois se vê forçada a sair 
de si e mediar-se na objetividade do mundo sem poder se libertar 
com ele de desejar algo: “é fácil dizer o que se quer agora ou mais 
tarde, mas ninguém pode especificar o que você quer nesta vida, 
tão racional”32. No fundo está a exploração daquelas esferas do 
mundo e do ser humano (sempre especulativamente 
correlacionadas em Bloch) que escapam à lógica da presença, à 
lógica do que é dado na realidade material objetiva. 

A tese é que isso que chamamos de “real” é o lugar no qual 
se citam e encontram o interior e o exterior, de modo que 
considerados separadamente são apenas aparência do ser33. Ao 
desenvolver este ponto, Bloch estabelece, muito hegelianamente, 
que estamos condenados ao exterior para saber de nós mesmos. 
Observa que não temos nenhum órgão que sirva para capturar o 
eu ou o nós, e, ao mesmo tempo, afirma que, se não encontramos 
nada em nossa interioridade, também não podemos encontrar 
nada na exterioridade. Não podemos saber como as coisas 
deveriam ser sem nos vermos a nós mesmos34. Há, portanto, uma 
relação inevitável entre o mundo interior e o mundo da natureza, 
sendo especularmente recíprocos entre si, uma vez que se 
constroem referindo-se constantemente um ao outro. Isso não 
significa, nesse contexto, uma subjetivação da realidade natural 
exterior que sua alteridade seja anulada. Tais leis da natureza e 
suas constantes relacionais nos são dadas, nós as encontramos, e 
só nos é dado pensar nas condições de possibilidade que nos 
permitem abordá-las. Com essa posição inescapável, preservamos 
a entidade do exterior sem reduzi-la à esfera do sujeito, subtraindo 
seu peso e realidade. Mas notamos que há duas considerações 
possíveis do mundo segundo as quais dois planos da realidade são 

                                                            
32 BLOCH, 1964, p. 343. 
33 BLOCH, 1985, p. 42. 
34 BLOCH, op. cit., p. 253. 
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distinguidos: o “labirinto do mundo” e o “paraíso do coração”. Mas 
conectados entre si: somos capazes de internalizar nosso “si 
mesmo” e nosso modo de representar as formas do existente à 
medida que construímos formas inteligíveis.  

Agora, o mundo pode tornar-se inteligível por meio de um 
conhecimento que considere exclusivamente as meras aparências 
fechadas sobre si mesmas, concluídas, ou então considerar o 
mundo no interior oculto do sujeito inteligível, no qual começa a 
caminhar na manifestação da esperança do futuro. 

Dado que o conhecimento teórico é limitado à aparência, é 
disponibilizado um conhecimento prático que libera ampliando a 
pura razão para torná-la prática, de modo que os postulados que 
teoricamente não são demonstráveis, no entanto, se mostrem na 
prática inelutavelmente válidos a priori. Mas essa validade não é 
garantida, pois não podemos atender a nada fora ou acima de nós 
e nem sequer podemos conhecer algo sobre a legitimação ideal dos 
valores em termos de conteúdo, e, dessa forma, estamos sozinhos, 
instalados em nossa obscuridade de uma infinita e assintótica 
aproximação da meta: o dever ser35.  

Consequentemente, o conceito não pode lidar com os 
avatares da existência do sujeito, se ele sofre ou é feliz, ou se sendo 
um humano existente individual pode ser imortal. O pensador 
entra em um caminho no qual já não contempla qualquer ser 
humano. Seu caminho abandona o pior e afasta-se de uma 
existência que apenas toca o interesse pela abstração, enquanto a 
necessidade de quem está existindo consiste precisamente em 
decifrar o que é essa existência que lhe interessa infinitamente. 
Esta é a tarefa da subjetividade: não pegar o mundo em suas 
essências como se estas estivessem plenamente realizadas, mas 
compreender-se a si mesma na existência e preservar-se a si 
mesma como existente36. 

                                                            
35 Ibid., p. 223. 
36 Ibid., p. 227. 
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Posso ver o que eu acabo de querer e viver uma vez que isso 
é transferido para algo imediatamente passado ou antecipado 
como algo futuro, mas também com ele se transforma 
constantemente em visão escrutinadora e volitiva nos conteúdos 
examinados. Então já não é possível fruir experiencialmente o que 
acaba de acontecer (só é possível lembrar porque não posso voltar 
atrás) e, no entanto, o que é desejado, o que é experimentado, não 
deixa de existir, de ser, nem tampouco produzir efeitos posteriores, 
embora já não estejam mais presentes conscientemente37. É então 
nos devaneios onde se verifica o retorno do desejado que foi 
esquecido. Esses conteúdos se movem e se fortalecem neles, 
embora já não possam nos mobilizar com a mesma força com a 
qual o fizeram enquanto os vivíamos, fornecendo conteúdos 
alucinatórios às nossas lembranças. 

Desta forma, que lembra muito as teorias de Freud, Bloch 
descreve a capacidade que tem o não-consciente para se tornar 
consciente e agir como um estímulo para nosso comportamento no 
mundo. Desta forma se recuperam e se preenchem de certa 
maneira os sonhos, as ilusões da infância. Mas também aparecem 
nesta modalidade de recordação as mais valiosas e profundas 
significações do que passou, e, desta maneira, eles são salvos, 
mostrando ao mesmo tempo um conteúdo utópico essencial 
armazenado no passado38.  

Parece então que, a partir desta tese, desenvolvida de acordo 
com a praticidade e a temporalidade da razão, é inapropriado 
considerar qualquer conteúdo cognitivo fora de sua dimensão 
temporal. Isto tem uma consequência direta nas ciências 
específicas, que, em sua pretensão de capturar o que é sem nós tal 
como era, e que se focam no material sem analisar sua procedência 
creatrual, se covertem em mecânica vazia que esquece o potencial 
utópico que subjaz à corrente da vida, de tal forma que são 
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38 Ibid., p. 238. 
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prisioneiras do que não é mais consciente, de um passado tão 
estabelecido que nelas, no final, “apenas rolam pedras”39. 

Com toda essa jornada foi demonstrado que a 
inapreensibilidade, que consiste em sujeitar-se ao domínio do 
tempo, invade os devaneios, porque estes nos devolvem o resgate 
dos nossos desejos em um presente em si mesmo aberto ao futuro. 
E isto, por sua vez, serviu para estabelecer o valor cognitivo que 
Bloch dá às ciências particulares e seu conhecimento, que pode ser 
descrito como museu, na medida em que se limitam a colecionar 
os restos fixados do passado, que separados da vontade desejante 
que os fez surgir, eles não têm significado permanecendo 
exclusivamente na esfera fechada sobre si mesmo do que é dado e 
considerando-o imutável. Em homenagem à realidade, no entanto, 
espera-se que realize não apenas aquilo que uma vez foi consciente 
e que aguarda sua realização e mobiliza de alguma forma nossa 
ação presente. 

Há ainda outra coisa que permanece escondida nas 
profundezas da vida e que a impulsiona para a frente sem poder se 
mostrar em nenhuma lembrança porque nunca fez parte da nossa 
consciência, e que vive em nós como um anseio profundo e que 
nos acompanha na forma de um desencantamento, de uma única 
plenitude adequada, sem nome, sem jamais se reduzir ao âmbito 
do que foi, porque sempre olha para além de onde está, projetando 
sentido para o futuro. Bloch ecoou essa experiência do anseio que 
nunca se cumpre, do espanto que marca o início da Filosofia, na 
história que traduzimos a seguir: 

 
Alguém se encontra naquela situação em que quer comprar algo, 
mas não sabe o quê. Nós ansiamos por algo, procuramos por 
algo, vamos em direção a algo. Entramos em um grande 
armazém (e isso corresponde com a história das ciências), e lá o 
vendedor nos oferece tudo o que é possível. Nós, no entanto, 
queremos algo, sem saber o que seja. É isso que Brecht, em 
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Mahagonny, expressou com a frase curta: algo está faltando. 
Jimmy não podia dizer o quê faltava, mas algo faltava e isso é o 
que ele procura, isso é aquilo a partir do qual ele é. Assim, se nos 
oferecem calças, sapatos, cachimbos, armários, tabaco, cigarros, 
casas e habitações próprias. Mas seus desejos não se dirigiram 
para nada disto. E ainda não sabe o quê é que quer, o quê quer 
comprar. Finalmente, algo que está à sua disposição lhe seduzira. 
E desde que assim se separa completamente de seu espanto, de 
sua excitação, de seu maravilhar-se, conforma-se e sai. A 
pergunta original que teve é esquecida40. 
 

Nesta esplêndida narrativa é dada conta completa dos 
elementos que foram se revelando no discurso. A vontade está 
presente em seu desejo de alcançar algo que não sabe o quê é. E aí 
está o conteúdo e o modo peculiar em que a esperança é 
inconsciente, obscura: se almeja algo que não se sabe o quê é 
porque nunca se experimentou, mas que não se pode parar de 
desejar e que corre o risco de se contentar por exaustão com 
alguma ninharia daquelas que estão disponíveis e que, certamente, 
podem carregar impressa o vestígio da coisa desejada porque 
alguma vez foi objeto de desejos conscientes nunca satisfeitos que 
foram esquecidos. 

Bloch até faz um sinal dedicado às ciências, as quais pode 
muito bem ser compreendidas como uma falsa satisfação do 
anseio, pois só são capazes de oferecer algo simplesmente 
preparado numa sistematização objetiva que continua estranha 
para um sujeito incapaz de se separar do assombro de seu próprio 
querer. Além disso, quando esquecemos os meandros conceituais 
verifica-se que somos tão inteligentes quanto antes, ou talvez pior, 
porque mediou uma satisfação falsa41. De modo que apenas uma 
estrutura interpretativa utópica e escatológica pode fornecer uma 
explicação completa da inquietação, do anseio que está impresso 
nas profundezas da existência humana. 
                                                            
40 BLOCH, 1985, p. 383-384. 
41 BLOCH, 1971, p. 366. 



132 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 

Mas, além disso, nessa narrativa aparece uma nova chave 
que nos abre ao sentido da “questão inconstrutível”, para a qual 
todas as respostas são pseudorrespostas e que é o caminho para 
iluminar a obscuridade do instante vivido. Essa chave é o espanto, 
o maravilhar-se. Esta condição, esta capacidade, pressupõe que 
permanecemos sempre fora ou além do que alcançamos, e com 
isso se abre a possibilidade de romper o cerco da obscuridade que 
nos redeia. Uma obscuridade que não se deixa iluminar pela luz do 
conceito, porque supõe a fixação do instante, seu isolamento do 
fluxo temporal em que se move a tendência do ser. 

A forma aproveitável do conhecimento, a mais genuína e 
adequada, resulta que é a questão; sempre podemos perguntar, 
mantendo na mera questão a preocupação em assegurar esse “si 
mesmo”, essa identidade que sempre foge quando fingimos tê-la 
fixada. No espanto apenas a questão é permitida, pois sempre somos 
atacados pela fome de algo que não existe e que é a única coisa que 
pode saciar essa sede42. O pensamento não começa com enunciados 
fechados e estáveis. O pensamento começa com o espanto e com a 
pergunta, isto é, com a busca. E, além disso, não só cabe perguntar 
por algo, mas podemos inclusive perguntar pela mesma pergunta, 
por sua relevância, sua adequação, sua precisão. Inclusive cabe 
pensar qual é a relação entre o questionador e a questão: pergunta o 
eu pelo quê de seu objeto, ou é o objeto quem pergunta por si mesmo 
em um eu, ou inclusive é o eu que pergunta por si mesmo no objeto? 
O mundo é resposta e o ser humano pergunta ou o mundo pergunta 
e o ser humano resposta?43. Assim, para Bloch, a chave do 
conhecimento e da filosofia não está na lógica, entendida como a arte 
da argumentação, mas na arte da pergunta, que ele chama 
problemática.  

Na medida em que não podemos parar de perguntar, a 
pergunta se torna interminável, ampliam o escopo de busca e, 
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assim, como tudo é questionável, relativiza sua relação com a 
resposta. A resposta nunca esgota a questão, pois é sempre 
ponderada na prática, e esta, por sua vez, suscita a renovação da 
questão porque ela sempre pode ser colocada em dúvida. Agora, a 
questão ambiciona uma resposta, por mais que relativize sua 
relação com ela ou até mesmo apenas a consiga como dúvida. E 
neste sentido, ao avaliar a solidez de que foi alcançado no processo 
de perguntar e responder, pode-se dizer que o mais seguro – a 
única coisa que não cabe dúvida – é a pergunta e o anseio por algo 
ainda não estabelecido. Além disso, pode-se afirmar que a questão 
é o que permanece, pois nunca o desejado se mostra por completo 
e preenchido em seu aparecer, uma vez que sempre é possível 
encontrar um outro significativo que pode ser opaco na aparência 
e que acabou por ser o mais importante e melhor no sonho que em 
sua realização. Neste sentido, Bloch esclarece que o conteúdo do 
sonho, o resíduo obcuro que permite manter a questão e não o 
espanto no arbitrário, mas com fundamento, não é em absoluto o 
“não-mais-consciente”, como em Freud, mas sim o que ainda-não-
ser. Sobre o “não-mais-consciente” não posso falar, e, no entanto, 
posso falar sobre o que ainda não é mas aparece, pelo menos, 
como tendência. 

O espanto profundo, o maravilhar-se pelo fato de que há 
algo e não o nada (e, se fosse o caso de que houvesse nada, 
perguntar-se-ia então por que não há algo a mais), é em si mesmo 
uma questão. Uma pergunta pura que não deve ser entendida 
como um indício de sua resposta. É a questão expressada, mas 
inconstrutível, porque só ela é a resposta existente em si mesmo, 
permanente, e sua expressão pura deve ser considerada como a 
primeira resposta digna de toda confiança porque só nela se fixa, 
sem poder ser desviada, o problema do nós. A questão é tão perto 
de nós que ela é nós mesmos. Ela pergunta sobre a essência do 
mundo expressando nosso desejo mais fundamental, que é 
esquecido, bem como a questão, quando se deixa envolver em 
qualquer uma das respostas disponíveis. Mas a proximidade da 
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questão pela essência à nossa subjetividade impede que qualquer 
resposta possível nos dê uma consciência clara dessa essência ou 
do conceito mais elevado dela. 

No pé do farol não há luz. É nessa proximidade onde se 
esconde o enigma, o mistério que supõe que algo seja, e isso é o 
que deve ser arrancado da proximidade, da imediatez, posto à 
distância de nós, mas também referido a nós. O que realmente 
desejamos e buscamos é precisamente ter em nós o Uno, 
apaixonado e portador da luz originária, a identidade que flui em 
nossa obscuridade. Obviamente, não é o mais apropriado para este 
desejo estar satisfeito com as possibilidades de soluções oferecidas 
nos problemas concretos e nas respostas determinadas44. O acesso 
que temos à nossa interioridade é o mesmo que devolve nossa 
imagem no espelho, e nessa irisação do existente que se sente e 
quer interiorizar-se é onde nos unimos com o verdadeiro infinito, 
com o imediato, desde o qual nos olha, somente para nós, a 
verdade45. 

Em suma, todo o processo que decorre da análise exposta 
detalhadamente por Bloch na segunda edição de GdU, mas já 
delineada na edição de 1918, é que o interior deve tornar-se 
exterior, isto é, tornar-se natureza, e no mesmo ato, deve o 
exterior se tornar interior. Esse é o dinamismo da existência. Esta 
posição nos preserva tanto do idealismo objetivo como do 
subjetivo, mantendo a paridade na relação dialética entre os dois 
polos inevitavelmente se estabelece, pois nunca o interior é fruto 
apenas do exterior e vice-versa, sendo simultaneamente 
incompreensível um sem o outro, adaptando-se mutuamente. 

Agora, desde que o ser humano é vir a ser, posto que esteja a 
caminho de si mesmo, podemos dizer que o mundo correto e sua 
correspondente verdade nunca apareceram de forma alguma. 
Além disso, esse mundo e sua verdade estão em perigo, já que ao 
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aparecer se perdem logo enquanto chegam a ser algo muito 
diferente do que seria o correto. Isso reflete a distância que media 
entre uma ideia e sua realização e a necessidade de buscar uma 
mediação capaz de salvar essa distância. Essa “mediação do 
imediato é agora o problema e a tarefa: o imediato, que não pode 
se ver nem se compreender a si mesmo, tem que sair de si mesmo 
na mediação do processo do mundo, de modo que aconteça um 
abrir de olhos, isto é, não apenas que tenha lugar um encontro 
consigo mesmo, mas também um encontro do mundo consigo 
mesmo”46. Este é o solo que nutre a raiz do conceito de Utopia e o 
afeto mais significativo de quantos seres humanos estão alojados: a 
esperança. 
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O Espírito da Utopia, que primeiro se forma: 
observações provisórias para a 

correção da obra juvenil de Bloch 1 
 

Ivan Boldyrev 2 
 
 

“Uma intentada primeira obra de Bloch” – Espírito da 
Utopia – pertence aos textos mais notáveis de sua época. Ela foi 
lida pelos mais diversos intelectuais, criticada, elogiada, rejeitada e 
novamente reconhecida. A história da recepção ainda está por ser 
escrita. Pode-se assegurar, contudo, que tanto filósofos (como 
Benjamin e Adorno) como também literatos (Margarete Susman, 
Hermann Bahr ou Ernst Blass) recepcionaram o livro. 

Esta obra é uma coletânea de ensaios, uma coleção de 
balizas, os quais ligam o trabalho ao “Sistema do messianismo 
teórico” e apresentam, assim, um notável produto lateral de um 
edifício ainda não surgido e não mais existente. Estes fragmentos 
da especulação Bloch produziu de abril de 1915 a maio de 1917, 
portanto um tempo extremamente ativo e nervoso. A primeira 
versão foi publicada em 1918 na renomada editora Duncker & 
Humblot. No início de 1921 faleceu a primeira esposa de Bloch, Else 
Bloch-von Stritzky, cuja piedade marcou claramente o livro. Bloch 
                                                            
1 Traduzido do alemão pelo Prof. Dr. Márcio Egídio Schäfer: Possui graduação em Filosofia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009), mestrado em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2012) e doutorado em Filosofia pela Humboldt-
Universität zu Berlin (2018), atua como professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). 
2 Pela ajuda generosa e pelo apoio no trabalho deste texto quero expressar minha gratidão a Ralf 
Becker, Elena Mordmillovich e Hans-Ernst Schiller. 
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sentiu tão fortemente essa morte, que ele não podia mais trabalhar 
em nada, em que Else não estava envolvida. Assim veio a segunda 
versão do texto, o resultado de um incansável trabalho de revisão. 
No ano de 1923 Bloch publicou, junto a Paulo Cassirer, a nova3 
versão de Espírito da Utopia, e paralelo a isso uma coletânea de 
ensaios Pelo Deserto, na qual ele acomodou alguns textos, que 
foram tirados da primeira versão. Em 1964 apareceu, na editora 
Suhrkamp4, no âmbito da edição definitiva das obras completas, a 
“Nova edição revisada da segunda versão de 1923”. Quando Bloch 
planejou a edição completa, ele inseriu como volume 16 a primeira 
versão do texto, de modo que o texto apareceu como fac-símile da 
primeira edição. Isso pode ser interpretado do seguinte modo, que 
Bloch tomou sua obra juvenil como importante, também na sua 
primeira e provisória forma. 

Na pesquisa sobre Bloch, as duas versões são citadas com 
igual direito. Embora seja conhecido que Bloch tenha revisado o 
texto de 1923, como quase todos os outros,5 toma-se por 
referência, geralmente, as duas edições mais disponíveis e não o 
texto que apareceu em Paul Cassirer6. 

O tema das variações entre as três versões encontrou, ainda, 
relativamente pouca atenção. Seria, portanto, desejável saber mais 
exatamente o que está contido nessas três versões. Os aspectos 
filológicos dos elementos do texto são imprescindíveis para 
qualquer investigação histórico-filosófica. Através da comparação 
das três versões não se pode apenas caracterizar com maior 

                                                            
3 A primeira versão ele denominou, em 1923, uma “Fixação provisória, um conceito impresso” e 
achou que, desta vez a obra aparece “na sua forma definitiva, sistemática”. 
4 No que segue, essas três edições serão citadas no texto sob a indicação do número da página. Para a 
“1. versão” aparece “1” e assim por diante. 
5 Para Bloch era completamente auto-evidente submeter os seus textos a uma correção infindável. 
Compare-se, quanto a isso UEDING, Gert: Utopie in dürftiger Zeit: Studien über Ernst Bloch. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2009, p. 189. 
6 Bloch mesmo diz isso na “Observação póstuma” ao volume 3 da Edição Completa. O novo texto 
“apresenta (em comparação com a edição de 1923 – I.B) algumas supressões, principalmente em 
virtude da linha mais clara que aparece através delas” (3, 347). 
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exatidão as estratégias de correção de Bloch nos anos 20, mas 
também caracterizar com mais exatidão seu desenvolvimento 
filosófico. 

Eu tento, aqui, apresentar um rascunho muito provisório de 
uma tal comparação de texto e descrever as correções mais 
importantes. Essa apresentação não reivindica nenhuma pretensão 
de completude. Mas eu espero, com isso, ter fornecido um material 
interessante para a discussão e para trabalho posterior, que é 
imprescindível para a desejada edição crítica da obra de Bloch. 

Recorde-se, primeiramente, a estrutura geral do livro. Pelo 
fato dos textos serem realmente ensaios, que foram redigidos em 
diversas ocasiões, não se pode reconstruir uma estrutura clara, 
muito menos uma [estrutura] sistemática. Os ensaios se 
distinguem uns dos outros segundo o escopo, temática e estilo, 
razão pela qual, numa primeira aproximação a esse tema, somente 
uma descrição superficial seria adequada. 

Na primeira versão, pode-se distinguir de quatro a cinco 
níveis da estruturação do texto. De modo geral, a divisão se 
constitui em “A intenção” e dois capítulos heterogêneos “o auto-
encontro” e “Karl Marx, a morte e o apocalipse”7. O “auto-
encontro” é novamente dividido e seis capítulos: um esboço sobre a 
metafísica da vida ordinária (“Um vaso velho”), um ensaio teórico 
de arte com consequências histórico-filosóficas. (“a geração do 
ornamento”, uma contribuição à teoria do drama (“o herói 
cômico”), uma dissertação estético-musical (“filosofia da música”), 
uma observação filosófico-temporal no contexto do Fin de siècle 
(“Sobre a atmosfera do pensamento de nosso tempo”), ensaios 
sobre a metafísica da subjetividade (“a estrutura da pergunta 
inconstrutível”). Em “Karl Marx, a morte e o apocalipse” não há, 
nesse nível, nenhuma estruturação semelhante, pois o escopo do 
texto não é comparável com o capítulo “O Auto-encontro”. No 
                                                            
7 O seu status ambivalente se origina também pelo fato de que, por um lado, elas estão impressas de 
modo diverso no sumário (“O Auto-encontro” é a única palavra que ali está impressa de forma 
espaçada), de outro, ambas aparecem como título no meio, e não na parte superior da página. 
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interior dos capítulos há outras divisões, marcadas principalmente 
pelo título no meio da página e – para as subpartes menores – 
como título marginal. Mas algumas vezes Bloch usa também 
recuos de linha, asterismos e asteriscos, para enfatizar a distância 
entre distintas partes do texto que não pode ser apresentada de 
outra forma. Eles podem – também teórico-mediaticamente – ser 
interpretados como traços da diversidade e espontaneidade do 
texto de Bloch, o qual não se deixa dividir conforme regras e 
uniformemente. 

Na terceira versão, a estrutura do texto foi harmonizada com 
o estilo geral da edição completa: os escritos impressos em 
tamanhos distintos, ocasionalmente com espaçamento (para 
enfatizar uma relativa autonomia dos respectivos capítulos). Falta 
um capítulo extenso (“Sobre a atmosfera do pensamento de nosso 
tempo”) e a estrutura precisa dos capítulos maiores não é indicada 
nas páginas precedentes (como na primeira), mas logo no sumário. 

A primeira seção intitulada “A Intenção” ficou, na segunda 
versão, aproximadamente três vezes maior. O texto principal da 
primeira versão ficou, mas foi ampliado por conta das reflexões 
sobre a situação espiritual do período do pós-guerra. Por isso, nos 
subtítulos ao texto da segunda versão, estão as datas: 1918, 1923. O 
que Bloch propriamente acha com isso, é que o texto é constituído 
de duas partes. O texto inteiro definitivo é, contudo, concebível 
como uma sobreposição de duas seções distintas. Em 1923 é dito: 
“A guerra acabou, a revolução começou e com ela as portas 
abertas. Mas correto, essas logo se fecharam”. (2,3) 

Se se pergunta pelas diferenças estilísticas entre a intenção 
da primeira e segunda versão, assim salta aos olhos que na 
primeira versão o texto começa com “como agora?” – um celebre 
começo, que soa tão utópico, preenchido com esperança e com 
muitas expectativas, enquanto na segunda versão o começo é antes 
estruturado no tom dos sobreviventes (“Eu sou, Nós somos. Isto 
basta.”). 
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Claramente, após a fracassada tentativa de se habilitar, Bloch 
critica, na segunda versão, as universidades – para ele, elas se 
tornaram as “verdadeiras covas do espírito, preenchidos com o 
odor do imóvel, podridão e do crepúsculo cego.” (2,3). 

Quais outras circunstâncias estão descritas nessa nova 
versão? Bloch se volta contra as ideologias de direita, entre as 
quais ele critica o pessimismo de Spengler; sob a influência de 
“História e consciência de classe”, de Lukács, ele invoca 
afirmativamente Marx, e reforça seu pathos marxista com o olhar 
sobre o subsistir do estado comunista na Rússia (embora, como é 
conhecido, a relação de Bloch com a república de Lenin durante a 
sua colaboração no jornal livre foi extremamente crítica8). 

A conclusão dessa breve abertura permaneceu a mesma na 
segunda versão: “Nós não temos pensamentos socialistas” (2,4). De 
resto, a segunda versão do texto se distingue da primeira através 
disso, que naquela Bloch apresenta um breve resumo do que se 
segue, no qual ele brevemente analisa o arsenal de seus temas e 
conceitos: Messias, vaso velho, música, escuridão do momento 
vivido, pergunta inconstrutível, auto-encontro, a palavra interior e 
a “função cômica da utopia” (2,5). 

Por fim, na análise do fragmento, resta-nos reter quais as 
mudanças Bloch empreendeu na terceira versão. A única das 
principais concerne à frase com a qual Bloch pateticamente conjura 
“o um, o sempre procurado, a uma noção, a uma consciência, a 
uma salvação” e, dentre outras, as compara com “as nuvens da 
visão, sobre as quais um dia somente o messias se entrona.” (2,5). 
Toda a série de metáforas e topois messiânico-proféticos é apagada 
em 1964. 

À “Intenção“ segue o conhecido ensaio, elogiado por Adorno, 
“Um vaso velho”. Na segunda versão, ele foi ampliado por quatro 
seções introdutórias: “Muito próximo”, “Onde estou”, “Um outro 
                                                            
8 Para isso mais detalhadamente: FRANZ, Trautje: Revolutionäre Philosophie in Aktion. Ernst Blochs 
politischer Weg genauer besehen (Filosofia revolucionária em ação. O caminho político de Ernst 
Bloch visto com mais exatidão). Hamburg: Junius, 1985. 
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diante”, “O sono e a partida para dentro”. Nesses textos, 
laconicamente escritos, Bloch trata das ideias diretrizes de seu livro 
– a opacidade da experiência imediata, a faticidade da vida interior 
que surge no cotidiano em múltiplas formas. “O sono” narra a 
história de um homem salvo da morte, o qual, no leito de morte, se 
volta contra a parede e descobre um novo reino – o reino da 
egoidade. Ademais, Bloch desenvolve aqui uma bela metáfora, que 
está muito próxima às figuras do pensamento de Walter Benjamin. 
A metáfora da viagem, através da qual as situações de partida e 
chegada são associadas com a conquista de um novo mundo e a 
ressurreição dos mortos. Estes textos estão, estilisticamente, muito 
próximos às “Pegadas”. “Um outro diante” e “Sono” foram, de fato, 
numa forma levemente modificada, incorporadas às “Pegadas”9. 

Na parte principal desta seção “Um vaso velho” poucas são as 
correções e [elas] concernem ao início e fim desse notável texto, o 
qual, na segunda e terceira [versão] é intitulado “O vidro e o vaso”. 
Na leitura da terceira versão, esse título pode parecer estranho, pois 
no texto se trata do vaso velho e não do vidro. Mas na segunda havia 
uma transição textual: Bloch nos recorda do vidro, o qual ele, a 
pouco, discutira como exemplo da plena transparência. “O que nós 
somos, a parte em nós, que é tão pequena, tão baixa, que ele 
corresponde ao oposto e nele se resolve é, primeiramente, 
encontrável de modo mais simples no vidro ou também num mero 
vaso velho, como ele não reflete menos” (2, 13). 

À diferença dos capítulos anteriores, orientados antes 
expressivista e literariamente, o [capítulo] sobre a “A formação de 
um ornamento” é fundamentado, mesmo que nem sempre de 
maneira totalmente clara, com uma linha de argumentação. Bloch 
advoga para a nova indústria artística e crítica a “construção” e a 
imobilidade “egípcia” como aspectos das distintas correntes 
estilísticas, na medida em que ele contrapõe a essas a expressão 
“gótica”. 

                                                            
9 Momento e imagem; pequena viagem (GA 1 p. 117s., 130 s.). 
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Na primeira versão, este capítulo está estruturado da 
seguinte forma. Depois da introdução vem um texto de 8 páginas, 
a esse segue um “excurso histórico-artístico”, que é formado por 
capítulos menores: “O dizer”, “O estilo grego”, “Os Egípcios e a 
imanência”, “A nostalgia como substância” e, então, 
respectivamente depois dos recuos das linhas, “Metódico” e 
“Sistema do querer-arte”. A esse excurso seguem, então, mais do 
que 9 páginas de reflexões teórico-artísticas, as quais estão sem 
título e são separadas das precedentes por uma linha. 

Na terceira versão, as duas seções introdutórias de 1 estão 
providas das títulos (“O início”, “A frieza da técnica”) e 
parcialmente reescritas. Depois deles vem a seção intitulada  
“Forma final e exuberância expressiva”, as quais se seguem, então, 
“os panos de fundo do querer-arte” em três partes (“O grego 
agrada”, querer tornar-se egípcio como pedra” e “Querer tornar-se 
gótico como ressuscitar”), “A imagem da estrutura mais interior” e 
“Nossa assinatura secreta imagética”. 

O que primeiramente chama atenção, é que na terceira 
versão o texto foi resumido. O sentido dessas observações restou o 
mesmo, somente os acentos retóricos foram deslocados. Na 
primeira versão Bloch polemiza com a eternização socialista do 
proletariado industrial: “Erra-se, quando do lado socialista se 
estabelece o povo industrial como o único essencial e quase que 
como o eterniza” (20). Na segunda versão Bloch já esboça, de 
modo mais desenvolvido, a ideia de uma técnica “humanista”, 
liberada da ganância de lucro capitalista. Pode-se ainda estabelecer 
que neste texto Bloch trata mais dos conceitos universais, portanto 
que procede de maneira antes programática, com o que ele se 
refere explicitamente ao expressionismo e repetidas vezes 
menciona o nome de artistas. Às alterações mais importantes 
pertence a seguinte: “As condições de possibilidade da máquina e 
sua pura aplicação são, em última instância, de tipo filosófico-
histórico, intimamente ligadas com as condições de possibilidade 
de um expressionismo antiluxuoso” (2, 18; 3, 23). 
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A seção “Forma final e exuberância expressiva” é uma versão 
fortemente revisada das reflexões na primeira versão (22-26). O 
sentido foi igualmente retido, Bloch quer ver a técnica integral e a 
expressão integral como companheiras na nova arte, para além da 
oposição entre arte “superior” e inferior, na figura do tapete, que 
na primeira versão é caracterizado como “O Alegórico” (24) e na 
segunda versão “Indicando para além” (2, 23; 3, 29). Mas a 
oposição entre a forma final e o enfeite expressionista foi destacado 
muito mais claramente. Mais uma supressão deve ser mencionada. 
Na primeira versão Bloch opõe “o tapete original que indica para 
além da alegoria hesitante” “ao fechamento formal, ao desabrigo 
transcendental e ao modelo de caráter ficando em si reflexivo da 
forma pura não original” (1, 25). Essa oposição é, então, 
fortemente modificada na segunda versão, na medida em que “ao 
invés do aconchegante, por assim dizer obsoleto, feito de tapete de 
uso puramente luxuoso abandonado” é sugerido “um tapete 
genuíno, indicando para além da forma abstrata pura” (2, 23; 3, 
29). Salta aos olhos que Bloch exclui uma clara indicação ao 
conceito lukácsiano do “desabrigo transcendental” da teoria do 
romance e, ao mesmo tempo, não quer uma rejeição restrita do 
formalismo e, contra isso, gostaria de inserir a “forma abstrata 
pura” como parte de um modelo estético próprio. 

As versões do texto ulterior estão estruturadas de maneira 
igual, os elementos do texto são, contudo, distintos. Enquanto o 
texto na primeira versão inicia com o “exprimir” (26), que, então, 
aparece parcialmente de forma revisada na terceira versão como 
“Querer tornar-se gótico como ressuscitar” (35), o texto, na 
terceira versão, inicia com o texto em grande parte escrito 
novamente, que, contudo, compõe algumas palavras e expressões 
de diversas partes do texto da primeira versão. 

Depois da introdução vem a seção sobre a arte grega, a qual, 
na segunda versão, é completada com alguns exemplos históricos, 
ilustrações (entre as quais a observação sobre a cultura chinesa) e 
com uma crítica a Dürer. Ainda, em relação à primeira versão, 
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adiciona-se uma reflexão, que discute os traços do estilo grego na 
arquitetura sulista. Em sua forma não desenvolvida, esta reflexão já 
pode ser encontrada na seção “O Egito e a imanência” da primeira 
versão, só que ali o “horizontal” da catedral francesa e italiana ainda é 
caracterizado como “altamente místico”, enquanto na segunda 
versão ele é chamado de “quase confortável” (2, 25; 3, 32). 

As seções sobre o Egito são em muito parecidas, apesar dos 
claros sinais de revisão. Se as passagens dedicadas ao Egito 
permanecem, na primeira seção, principalmente ocupadas com as 
tendências “egípcias” na arquitetura moderna, assim, na segunda 
seção, o texto é vinculado mais com o próprio Egito. Suprimido foi o 
fim da seção (1, 30 s), onde Bloch, não sem ambiguidades, descreve a 
arte de construção “horizontal” do gótico como repouso e imanência 
e, portanto, a subordina indiretamente ao formalismo egípcio. 

À seção da primeira versão intitulada “a nostalgia como 
substância” corresponde, na segunda e na terceira seção, 
amplamente o texto “Querer tornar-se gótico como ressuscitar”. 
Como antes, Bloch edita o seu texto, adiciona algumas frases e apaga 
outras. As reflexões sobre a escultura gótica são generalizadas, de 
modo que “no gótico [...] [ocorre] a simbiose nórdico-oriental”. (2, 
29; 3, 36). À diferença da primeira versão, encontram-se indicações à 
escultura negra (de fato elas se encontram na primeira versão, mas 
apenas adiante, perto do fim de todo o capítulo, 1, p. 48). A escultura 
africana é, portanto, explicitamente vinculada com a “linha nórdica”. 
Adicionados em posições distintas foram as oposições retóricas do 
estilo egípcio e gótico. O gótico é expressamente proclamado como a 
arte utópica, como “o troféu expressivo-descritivo incompleto para 
um Nós – e segredo fundamental, para uma ornamentação e 
simbolização efervescendo em si mesma, incompleta e funcional [...] 
(2, 30; 3, 38). 

A segunda parte do texto na segunda e na terceira versão 
precisa ser lida como uma versão muito abreviada e comprimida 
das passagens da seção “O sistema do querer arte” (1, 37-43). 
Bloch condensa o texto, na medida em que ele, de passagens 
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distintas da primeira versão, toma as formulações mais concisas, 
formulações10 que se aproximam do aforismo, e as junta. Essas 
passagens abordam o conceito do “orgânico abstrato” e são, como 
uma visão mística, apresentados numa linguagem elevada e muito 
afetivamente carregada, de modo que na última versão, já no 
capítulo sobre a arquitetura gótica, [fica evidente] a sua posição 
singular no “sistema do messianismo teórico” – assim essa decisão 
pode ser interpretada a partir do lado arquitetônico do texto de 
Bloch.  

Se até agora as duas versões correram quase que 
paralelamente, agora elas desviam uma da outra. A seção 
“Metódico” (1, 34-37) foi completamente apagada, e a que se segue, 
como foi dito, reduzida a duas páginas. 

As últimas nove páginas da primeira versão (sem título), que 
Bloch dedica à pintura contemporânea, correspondem grosso 
modo às duas últimas seções da segunda e terceira versão. O texto 
novamente está, em geral, revisado e abreviado. Assim, por 
exemplo, na crítica ao cubismo, o texto é, inclusive, revisado duas 
vezes. Claramente Bloch está em busca de formulações mais claras. 
Interessa-lhe libertar o cubismo de seu aspecto formalista, da 
“pintura para dentro de si” achar uma nova “transitória, cifrada” 
(1, 47), ou posteriormente reescrito “uma forma representacional 
mais profunda” (2, 38; 3, 44). Para isso é necessário, na primeira 
versão, que “a pacificação, a abstradidade, a mística do espaço do 
cubismo somente se estenda de modo lacunar e imitativo para 
aquele outro espaço, que se estende sobre todas as obras de arte 
como retorno para casa e ordenação, como sala da alma, como o 
lugar lógico e metafísico do espiritual como construção do mundo 
no escopo da subjetividade feita objetiva”. E, assim Bloch continua, 
“sobre toda a forma de vida meramente mediada, pedagógica e 
heurística está como que o ser-aí infrutífero de uma contemplação 

                                                            
10 Compare, por exemplo, “A lei ainda não formou um grande homem, mas a liberdade cria colossos 
e extremidades” (1, 40; 2, 33; 3, 39). 
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total em êxtase, que parte somente do desenvolvimento da forma, 
sem ser equivalente a ela (1, 47). Na segunda versão isso é expresso 
de outra forma. No lugar do “último espaço” chega o “ornamento 
[...] que se estende na interioridade despida, na última casa da 
alma, no ornamento da figura de vida, figura da humanidade” (2, 
38). Na terceira versão, essas formulações são supressas. Bloch 
afirma que a nova arte somente pode fazer alguma coisa produtiva 
do cubismo na medida em que “um cubo como ornamento de fato 
não é um, quer dizer como um não fissurado, mas ele é o mais útil 
que se estende à figura de significado” (3, 44).  

As passagens sobre a arquitetura como o movimento interno 
e o gesto negativo do homem, voltado contra o espaço sideral (1, 
48-50), são revisados na segunda versão, parcialmente abreviadas, 
mas também ampliadas com uma observação comparativa sobre a 
arquitetura em diversas culturas (2, 39-41). Na terceira versão, 
todas essas reflexões são reduzidas a uma característica da 
arquitetura como o “interior a ser encomendado e a ser 
aproximado representacionalmente do espaço pátrio” (3, 45, 
compare. 1, 48; 2, 39s.) e (retomando um tema romântico) a uma 
música não mais coagulada. 

As últimas páginas da “Formação do ornamento” 
correspondem, na primeira e na segunda versão, à seção “Nossa 
assinatura secreta representacional” da terceira versão. No início 
do texto Bloch já abandona, na segunda versão, a contraposição do 
ver e do ouvir (1, 50) (possivelmente ele parte com isso da posição 
mais importante da música na nova versão do livro). À diferença 
da primeira versão, ele enfatiza o significado do viver sossegado 
“não somente como um quase único objeto da pintura [...], mas 
também [como o] em sua [...] intensidade do menor mais elevado, 
como toda cultura”, quando “as ações dos chefes e estados deste ou 
daquele mundo, que apresentam culturas fechadas... [estão] no 
fim, não são novamente receptíveis genuinamente através de 
nenhuma referência romântica ou também zodíaco-teosófica” (2, 
42; 3, 46). As indicações ao mestre Eckhardt e Kant na descrição da 
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unificação do eu e do mundo já são abandonadas na segunda 
versão. De resto, outras diferenças importantes são imperceptíveis. 

 
*** 

 
Depois disso segue-se uma grande revisão do texto. Na 

primeira versão, à “Formação do ornamento” segue-se “O herói 
cômico”. Esse texto é constituído de duas partes: Um ensaio não 
denominado sobre Dom Quixote (55-65), provido com uma 
observação final (65-67) e uma reação à “Metafísica da tragédia” 
(“Para a tragédia do drama”, 67-77) de Lukács. Na segunda versão é 
mantido todo o texto, só que transferido e renomeado para a outra 
parte do texto (“A estrutura da pergunta inconstrutível”). A primeira 
parte chama-se, agora, “Excurso sobre Dom Quixote” (271-279) e a 
segunda – “Apêndice ao excurso: Inibição e tragédia a caminho da 
autoinvenção real” (279-287). Na terceira versão, a seção sobre Dom 
Quixote é eliminada completamente, o “Apêndice”, porém, tornou-se 
um excurso com o mesmo subtítulo (274-283). 

Se se compara as reflexões sobre Dom Quixote na primeira e 
na segunda versão, assim saltam aos olhos alguns desvios. As 
primeiras páginas, nas quais a história do cavaleiro da triste 
armação é esboçada, foram muito pouco revisadas por Bloch. 
Algumas características são adicionadas (2, 272) e algumas 
observações gerais são eliminadas11. 

Contudo, a partir da página 59 da primeira versão, o texto está 
completamente revisado e fortemente abreviado. De seis páginas da 
primeira edição (59-65) ficaram, na segunda versão, somente duas 
(275-277), as quais, ademais, textualmente são quase completamente 
novas (algumas expressões aforísticas como também a última 
sentença foram assumidas da primeira versão). Do ponto de vista do 
conteúdo, caberia notar uma mudança específica de Bloch. O texto 
                                                            
11 Assim, por exemplo: “Não há pessoa, que sem as consequências benevolentes dos sonhos, pudesse 
sequer caminhar um passo ou inclusive que estivesse em condições de se levantar para o seu 
trabalho diário”  (1, 55). 
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inteiro já foi, na primeira versão, claramente associado com a 
pergunta de Lukács na “Teoria do Romance”, à medida que Bloch 
acentua a inadequação histórico-filosófica de Dom Quixote, sem, com 
efeito, negar completamente seu papel importante como uma figura 
utópica e messiânica. De resto, na segunda versão, a indicação 
explícita a Lukács é supressa e, ao invés dela, abordada a opinião de 
Dostojewski, o qual, como sabido, concebeu o seu príncipe Myschkin 
como um Dom Quixote moderno. Na segunda versão Bloch enfatiza 
antes, de modo hegeliano-marxista (e também em linguagem 
hegeliana12), a não-mediabilidade do messianismo de Dom Quixote, 
aparece nele um Dom Quixote “mediado” (2, 276), o qual tem que 
agir política, e não abstrata e sonhadoramente no mundo moderno13. 
O resto do texto (1, 65-67) permaneceu, na maior parte, inalterado (2, 
277-279). 

A segunda parte do texto inicia de modo diferente nas três 
versões. Isso vale para todo o procedimento editorial de Bloch, o 
qual sempre de novo introduz novos e enfaticamente carregados 
inícios. Na segunda versão, o texto introdutório, onde a conexão 
com o texto precedente sobre o destino de Dom Quixote é 
estabelecida e a controvérsia mais importante com Lukács é 
claramente formulada, é suprimido. Algumas outras passagens são 
também abandonadas na segunda versão (e com isso na terceira 
versão): uma ulterior discussão do drama da morte de Strindberg, 
que poderiam “formar uma ponte para a outra série de objetos da 
filosofia e, talvez, inclusive da mística renascida” (1, 73); a 
indicação à lenda do “mestre da oração”14 (76); as breves 

                                                            
12 Compare-se: “Portanto, no sonho de Dom Quixote atua em toda a parte, tanto nos domínios do 
espírito subjetivo, objetivo e absoluto, a mesma parcialidade, reflexividade do olhar irreal, [...] 
manco” (2, 276). 
13Na terceira [versão] esse tema aparece novamente, agora já num tom completamente depreciativo, 
a saber, Bloch elogia Hegel pelo fato de que ele, “ao invés do sentimento desestruturado, imediato, 
conhece um pensamento mediado, seguro diante de modulações e Dom Quixote, diante do 
radicalismo irreal falso e desconexo” (3, 234). 
14 Essa lenda retorna a uma saga hassídica e foi novamente retomada em Pegadas (Triunfos do 
desprezo” Em: GA, p. 50s.) 
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características do novo drama em sua relação para a lenda da 
salvação e para a “dramática da salvação” paulina (77). De resto, o 
texto foi apenas levemente revisado linguisticamente. 

 
*** 

 
A próxima grande parte do texto abrange a filosofia da 

música. Estruturalmente esse texto não foi submetido a mudanças 
decisivas. Os primeiros capítulos (“Sonho”, “Inícios”) se 
distinguem um do outro somente em pequenas mudanças do 
texto, somente as frases iniciais para a “História da música” foram 
novamente reescritas para a segunda versão e textualmente 
selecionadas. Dado que a estrutura de toda a parte se manteve 
conservada, eu me limito somente às correções mais salientes e 
consideráveis. 

Se se tenta descrever as mudanças nesta parte do texto de 
maneira mais sistemática, assim se deixam separar algumas 
estratégias da correção textual. Bem óbvias são, primeiramente, as 
complementações que foram feitas por razões de clareza. Bloch 
acrescenta comentários e esclarece ou enriquece, com isso, os 
próprios contextos. Assim foram introduzidas as indicações sobre 
as datas exatas do início da escola de Mannheim (3, 164), sobre o 
musicólogo Paul Bekker (2,129, 3, 141) e Erich Kurth com seus 
Fundamentos do contraponto linear (2, 159; 3, 171), assim como 
sobre o compositor Johann Joseph Fux (2, 157, 3, 170). Igualmente 
são acrescentadas algumas citações para ampliar os contextos. 
Assim ainda são mencionados Shakespeare (2, 149, 171, 173; 3, 160, 
185, 187f), Carl Maria von Weber (2,126, 3, 138), E. Th. A. 
Hoffmann (2, 128, 145s; 3, 140, 156), as figuras de Elpore e 
Epimeteus da “Pandora” de Goethe (2, 135; 3, 148), assim como o 
título da obra, por exemplo, A alma e suas formas de Lukács15. O 

                                                            
15 Em 2, 133 esta referência, bem como a ênfase do formalismo e neoclassicismo em Lukács ainda 
não é dada. Compare-se 3, 146. 



Ivan Boldyrev | 151 
 
mesmo modelo segue uma inserção sobre os dervixes dançantes 
segundo Ibn Tofail (2, 93s., 3, 102). A isso pertencem também 
algumas supressões, por exemplo, o abandono da reflexão de Jean 
Paul sobre a tragédia como parte constituinte da epopeia na 
característica da ópera transcendente (1, 167) ou a paralelização da 
efemeridade de Beethoven com a de Dostojewski (1, 218). 

Em segundo lugar, Bloch reagiu a certos contextos de tempo, 
nos quais ele, por exemplo, com um olhar inequívoco a Spengler, 
fala de um sinótico morfológico (2, 56; 3, 60), na terceira versão 
omite a indicação a Chamberlain (compare 1, 164 e 2, 120 com 3, 
131) ou menciona a música atonal (3, 63)16. 

Em terceiro lugar, Bloch empreende mudanças 
terminológicas totalmente consequentes. No lugar da ocorrência 
frequente da palavra “transcendental”, a qual remete a Kant e 
Lukács, na primeira versão, são postos em quase toda a parte os 
equivalentes utópicos transcendental ou transcendente (a palavra 
pode também ser suprimida completamente, como a doutrina da 
harmonia transcendental em 1, 195). Na seção “a forma na música” 
(1, 184-187) todas as observações sobre o conceito de forma foram 
intencional e sistematicamente eliminadas. O texto mesmo agora 
se chama “Teoria filosófica da música” e a palavra “forma” aparece 
somente em aspas (2, 143; 3, 153)17. Uma outra inovação 
terminológica está vinculada ao conceito de idiograma, o qual, 
obviamente, foi introduzido apenas na terceira versão (3, 168, 179, 
186  entre outros). 

As supressões/complementações relativamente importantes 
restam ainda ser mencionadas. Assim, por exemplo, na seção “A 
conexão sociológica”, no lugar das reflexões históricas sobre os 

                                                            
16 Na segunda [versão] se trata, neste lugar, não da música atonal, mas de um “impressionismo 
musical” (2,59). 
17 Compare-se LEHMANN, Günther K. A tela e a forma total: o filósofo da arte Georg Lukács e sua 
relação com a estética da esperança de Bloch / Contribuições de Weimer. 1985. Bd. 31. S. 540s. 
Lehmann afirma que o Bloch tardio renunciou ao conceito de forma na estética e frente a ele 
privilegiou alegorias e comparações. 
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fundamentos sociais da música (1, 89s.)18, foi inserido uma extensa 
citação de Nietzsche sobre a Não-simultaneidade da música e uma 
breve crítica a Nietzsche (2, 54s.; 3, 57s.). Talvez Bloch tente, com 
isso, encontrar um substituto para a seção Nietzsche que foi 
suprimida. 

A estrutura budista dos “reinos superiores da alma” é 
deixada de fora da terceira versão (122, 181, compare 2, 112, 167). 
Toda uma série de abreviações ainda resta ser interpretada: 
algumas passagens sobre Fiedler (1,94), Mozart (1, 100), Verdi (1, 
109) e Schubert (1, 110 s.)19 também foram abandonadas como 
também duas seções relativamente grandes sobre o esquema da 
sinfonia de Beethoven e sua relação com Bach (1, 117 s.) e com uma 
citação gnóstica de August Alm e uma reflexão sobre a abstratidade 
e pré-mundanidade da música de Beethoven (1, 119s.). A valoração 
de Strauß foi suavizada (1, 123) e a crítica a Wagner foi reforçada 
através de mais uma seção (2, 110; 3, 120). 

Perto do fim de “Filosofia da Música” a correção é mais 
intensa, o capítulo sobre a “Coisa em si da música” foi 
acrescentado apenas na 2 versão, e o texto de “O Segredo”  tem, de 
fato, na primeira e na segunda versão, uma aparência 
completamente distinta, mas foi redigido através de 
reagrupamentos de partes do texto e alguma 
supressões/complementações relativamente insignificantes. 

 
*** 

 
A mudança mais importante em todo o livro concerne à 

omissão do grande capítulo “Sobre a atmosfera do pensamento de 
nosso tempo” (1, 235-242). Contudo, algumas de suas partes 
restaram: um capítulo muito considerado “Símbolo: os Judeus” (1, 
                                                            
18 Assim também 1, 92, onde reflexões semelhantes foram suprimidas (compare-se 2, 56; 3, 59). 
19 Os comentários sobre Verdi, nos quais Bloch conta a obra tardia deste às “óperas da ação”, e sobre 
a missa de Schubert em Mi Bemol Maior, que Bloch caracteriza como barroca, ainda restaram na 
segunda [versão] (72, 73) e foram suprimidas apenas na terceira (77. 79). 
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319-331) permaneceu ainda na segunda versão sob o título “A 
certeza do incondicionado e a consciência do invisível” (287-299) e 
foi, então, abandonado na terceira versão. “Interioridade e 
Sistema” (1, 271-294) e “Excurso: as guerras de Alexandre, o 
Grande” (1, 304-319) são parcialmente reencontráveis na segunda 
e na terceira versão, como partes do capítulo “A estrutura da 
pergunta inconstrutível”. Assim, o texto “Da neblina, as guerras de 
Alexandre, o Grande e a grandeza do sim” são compostos, na 
segunda e na terceira versão, a partir de diferentes partes de textos 
da primeira versão (1, 313-315). Bloch substituiu o começo e o fim 
do excurso (com especulações históricas e esperanças expressas 
acerca do leste e Rússia como fontes de renovação da Europa) por 
reflexões metafísicas gerais da “grandeza do sim”. 

 “Interioridade e sistema” também foi, sob o título “Kant e 
Hegel ou internalidade, superando a Enciclopédia do mundo”, 
incorporada à segunda e à terceira versão, mas igualmente não de 
maneira literal. As mudanças mais importantes podem ser 
divididas em autoexplicações e correções de conteúdo. Às 
primeiras pertencem, entre outras, a explicação da 
indeterminidade kantiana do postulado e a referência ao Mestre 
Eckhart (2, 216; 3, 224s.) bem como uma complementação 
importante para a crítica da aproximação kantiana infinita na 
doutrina dos postulados, a qual Bloch fortalece com uma citação 
extensa de Baader (2, 216s.; 3, 225s.). 

No que tange às correções de conteúdo, assim Bloch adiciona 
uma reflexão notável à seção sobre Kant, na qual ele recusa o 
status criativo e formador ao Eu teórico-cognoscente e enfatiza 
uma prioridade do Eu ético na estruturação criadora do mundo (2, 
213f.; 3, 221f.)20. Com isso ele afasta um comentário, que o 

                                                            
20 Na segunda [versão] há ainda uma sentença, que falta na terceira: “São outros ‘eus’, que 
constroem, aqui, sob “diferenciais da consciência”; o sujeito cognoscente da ciência particular foi 
acrescentado completamente aqui” (213s.). Com isso Bloch claramente alude ao conceito leibniziano 
de Maimon, o qual ainda pode ser encontrado no capítulo “Esperanças e Consequências” da primeira 
e segunda versão (1, 430; 2, 351).  
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conceito kantiano de formação tenha suprassumido a doutrina 
platônica da Anamnesis (1, 273). As sentenças conclusivas da seção 
sobre Kant foram, na terceira seção, submetidas a uma correção, 
segundo a qual nenhum conceito da “ideia” (1, 276; 2, 217) resta na 
característica da “realidade utópica” (3, 226) – provavelmente para 
evadir-se de uma confusão terminológica21. 

Também na seção sobre Hegel encontram-se muitas 
supressões. Assim, praticamente duas páginas com uma crítica ao 
esquematismo dialético e à irrupção da dialética bem como com 
uma reflexão sobre as vantagens heurísticas e metódicas (onde 
Bloch se apoia em Weber, Vaihinger e Meinong) são 
completamente omitidas. O mesmo vale para os pensamentos 
ulteriores de Bloch (1, 285s.) na passagem, na qual ele interpreta 
temas gnósticos dialeticamente e trata a dialética como método e 
não como ontologia. Uma breve crítica da presumível 
universalidade do método dialético (1, 287; 2, 224) foi igualmente 
suprimida na terceira versão. Ademais, Bloch abreviou 
brutalmente a parte conclusiva da seção sobre Hegel. (1, 288-294). 
Contudo, a argumentação principal foi mantida: na primeira 
versão, Bloch toma o esquematismo kantiano como mais 
inofensivo do que o de Hegel e enfatiza que para Hegel a intuição 
das essências de esferas concretas é extremamente decisivo, refere-
se com isso ao marxismo e a Lukács. Na terceira versão, esses 
mesmos pensamentos são reproduzidos de maneira muito breve e 
superficial e o pensamento de Kant é caracterizado como 
“metacategorial e metaesférico” e uma citação do Sonhos de um 
visionário é aduzida. Mais algumas passagens são suprimidas, por 
exemplo, uma consideração histórico-temporal (1, 278s.) no 
sentido das primeiras considerações introdutórias no capítulo “A 
Intenção” onde, entre outros, “o ateísmo profundo de Kierkegaard” 
é louvado, bem como uma passagem sobre a atualidade do 
                                                            
21 Num outro lugar Bloch substitui a consternação “da passagem do espírito divino” (1, 274; 2, 215) 
em Kant pela consternação “das ideias de um incondicionado” 3, 223. Da mesma forma, na terceira 
versão, ao invés de “Deus” foi posto “conquistado” (1, 429; 2, 351, compare-se 3, 331). 
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filosofar hegeliano, ao qual essencialmente faltaria a tensão 
temporal, seja do passado ou do futuro (1, 280).  

As seções introdutórias do próximo capítulo (“a estrutura da 
pergunta inconstrutível”) são mantidas somente de modo reduzido 
na terceira versão: a primeira página foi completamente 
suprimida, um texto volumoso e simultaneamente dócil com 
insinuações à “iluminadores” e “consoladores” (1, 345) bem como 
uma seção: “o discurso interior” (1, 347 ss), uma conversa se 
apoiando na “Da pobreza de espírito” de Lukács, na qual é 
proclamada uma nova “Ética da interioridade” (na segunda versão 
restam somente partes dela (229s)). Ali Bloch fala também dos 
“guardiões do cume”, os quais, em forma alterada, são abordadas 
no capítulo “A imagem a Sais” da segunda e terceira versão 

Um outro texto, “o fundamento no amor”, será parcialmente 
impresso, na segunda versão, com o mesmo título e, na terceira 
versão como “Assim a mulher e o fundamento no amor”. Na 
segunda versão, o texto foi ampliado com citações de Klopstock, 
Böhme e da Cabala (2, 265), as quais, na terceira versão, são 
novamente apagadas 22. Às supressões mais importantes pertence 
uma passagem sobre o amor inicial e do sentimento moral a ele 
correspondente (1, 350 s). Em grande parte, o texto foi redigido 
novamente, abreviado e condensado, com o que as reflexões 
científico-naturais em grande parte foram afastadas bem como 
uma digressão filosófico-moral (1, 357 ss).  

A seção ulterior “da substancialidade da coisa” também foi, 
em grande parte, redigida novamente com o mesmo pathos 
histórico-filosófico e com o aditamento de uma reflexão 
hierárquica quase gnóstica (2, 199; 3, 211).  

                                                            
22 Na segunda versão se segue, a esse texto, um Ensaio significativo: “Sobre o guia ético e espiritual 
ou o duplo modo da face humana” (2, 266-271), que foi, então, impresso na coletânea de ensaios 
“Pelo deserto” (mas não na edição de 1923, mas na de 1964. Assim: BLOCH, Ernst: Durch die Wüste 
(Pelo Deserto). Frühe kritische Aufsätze (Artigos críticos juvenis). F.a.M.: Suhrkamp, 1964. p. 95-104, 
no que segue, eu me refiro no texto a esse volume). Assim também GA [Obras Completas] 10. 
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O capítulo ulterior maior na primeira versão “Para a 
Metafísica da interioridade” é formado por três seções: “O Escuro”, 
“O Espanto”, “A Remissão do escuro ao admirar”. Na segunda 
versão, o texto se chama “Para a metafísica do problema-nós” e 
começa com um breve texto “Para a proximidade”, o qual, na 
terceira versão aparece bem no início do livro (3, 17). A esse texto 
segue, na segunda versão, a seção “Um outro antes” (2, 228), a 
qual pode ser entendida como composição a partir do início do 
livro e então a partir de 1 (345, 348, 370). Na terceira versão, todo 
o capítulo é novamente renomeado, chamando-se, agora, “Para o 
problema da nossa escuridão, Não-mais-consciente, Ainda-não-
consciente, inconstrutível problema-nós”. Mas já na segunda 
versão e então na terceira versão aparece uma complementação 
importante: uma seção sobre “O Não-mais-consciente” (2, 231-4; 
3, 237-241), na qual Bloch não trata somente de Freud, mas 
também exerce uma crítica ao conhecimento da ciência particular 
(presumivelmente novamente sob a influência de Lukács, desta 
vez, porém, da disposição marxista deste). Na seção ulterior, na 
segunda e na terceira versão, “O conhecer ainda não consciente e o 
admirar mais profundo” no início praticamente tudo é escrito de 
novo, somente algumas passagens compostas a partir de 1 (214 s). 
O texto, que na primeira versão se chama “Admirar” (364-369) 
igualmente apresenta uma variação, mas na segunda e na terceira 
versão as partes da primeira versão são incorporadas, exceto de 
alguma insinuações e indicações (a Böhme, Stahl, Tolstoi e a 
Hauptmann “Emanuel Quint, o louco em Cristo”) e provido com 
novas (por exemplo, as referências notáveis ao Mestre Eckhart e 
W. B. Yeats, 3, 245 ss). A última seção deste capítulo na primeira 
versão também foi dividida e reaparece na seção correspondente 
da segunda versão (243-248) e da terceira versão (251-256)23. A 
última página e meia foi, mesmo que no mesmo tom, redigida 
novamente. 
                                                            
23 Na terceira versão ele se chama “Mais uma vez o escuro (o momento vivido) e sua aplicação 
recíproca ao admirar”. 
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Uma outra seção importante foi acrescida na segunda versão 
sob o título “O possível lugar da palavra-resposta”. Ali Bloch tenta 
caracterizar a problemática de filosofia utópica de modo mais 
detalhado e conectá-la com o domínio das “intenções simbólicas 
mítico-morais em diferenciação com Bergson e Nietzsche24. 

Se nós seguimos mais ao texto da primeira versão, assim, à 
seção “Jesus” (1, 373-382) corresponde, na segunda e na terceira 
versão, [a seção] “Cristo ou o rosto desvelado”. Muita coisa foi 
suprimida na terceira versão, entre outras, uma crítica da 
“Esotérica comparativa” (1, 375) e reflexões sobre o 
desencantamento e a devastação da natureza (1, 377). Ao invés 
disso Bloch enfatiza, na terceira versão, o significado de Marcion e 
Joachim de Fiori (3, 272). 

Na primeira versão, as poucas partes da seção ulterior 
(“Categorias”, 382-389) foram incorporadas na seção “Estruturas 
do auto-encontro universal ou Escatologia” (2, 356; 3, 336) e mais 
proximamente na “Na imagem a Sais” (2, 310 s.; 3, 286 s.). A 
maior parte das referências gnósticas foi eliminada.   

O último grande capítulo em todas as três versões tem por 
título “Karl Marx, a morte e o apocalipse”. Na segunda versão 
Bloch ainda acrescentou um subtítulo (“Ou sobre os caminhos do 
mundo, por cuja mediação o interior pode se tornar exterior como 
o exterior pode se tornar o interior”). Na segunda versão (315 s.) e 
(com uma correção) na terceira versão, o texto inicia com a nova 
seção “A vida inferior”. Com isso Bloch inicia a narrativa 
messiânica e socialista com o mundo animal e vegetal, que 
recebem, do homem, a dádiva da luz utópica. 

 “O pensamento socialista” inicia com o texto da guerra (1, 
393-399), o qual, sob o título “A guerra indiscutível” (1914/15) e 
com o breve apêndice foi impresso na coleção de ensaios Pelo do 
Deserto, que veio a lume em 1923 (10-16). No lugar deste texto 

                                                            
24 Na segunda versão, esse texto é constituído de duas partes: a última página e meia tem por título: 
“Resolução: algumas intenções ético-míticas compreendidas concretamente” (252). 
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Bloch repete o início de seu livro (3, 293-295) e acrescenta as 
reflexões sobre a necessidade da ampliação revolucionária da força 
utópica do interior e a renovação prática do mundo (3, 295-297). A 
uma outra passagem (1, 403 s.) correspondem os 
desenvolvimentos em Pelo Deserto (17s.), que, na primeira versão, 
encerram com uma citação de Fichte e, na segunda versão (2, 321 
ss., 3, 298-301) foram substituídos por um outro texto sobre o 
anarquismo e o marxismo, o qual claramente também foi 
inspirado em Lukács. Às outras correções importantes pertencem 
as seções onde [Bloch] objeta a Marx um negligenciamento dos 
momentos religiosos e quiliásticos (2, 324, 327; 3, 301, 305) e uma 
omissão da crítica a Stahl (1, 408 s.)25. 

Na sequência, o texto é condensado e parcialmente reescrito, 
contudo sem correções essenciais. Na primeira versão, o texto é 
intitulado “Morte, transmigração das almas, apocalipse ou o 
problema da genuína ideologia cultural e social”. Na segunda 
versão surge um novo título: “A ideologia genuína do reino”. À 
diferença da primeira versão, Bloch retoma, em primeiro lugar, 
quase literalmente o início do livro (307-309). O texto não inicia 
existencial-filosoficamente, relaciona-se, contudo, à futura 
comunidade utópica (o “eu” é em toda parte substituído pelo 
“nós”). Na segunda versão, o texto é aumentado com as reflexões 
históricas e filosóficas sobre o problema da morte (2, 235s.), com 
as citações dos relatórios  de du Prels de experiência sonâmbula e 
de referências de Hölderlin e Novalis, que também foram mantidas 
na terceira versão, exceto das referências a Novalis (3, 313s.). Uma 
página no texto (1, 416) foi reescrita, mas o sentido, contudo, ficou 
conservado, Bloch somente adicionou uma referência a Bergson, 
bem como uma citação não verificável, que ele paraleliza com 

                                                            
25 As supressões deste capítulo frequentemente conduzem ao fato de que o leitor não consegue 
desvelar os contextos e as fontes das citações. Assim nós podemos assegurar, através de uma análise 
comparativa com 1 (408), que na primeira e na segunda [versão] se trata do “Visionário” de Schiller 
(2, 327; 3, 305), ou que os animais espertos, dos quais Bloch fala, remetem a Nietzsche (1, 420; 2, 
342, compare-se 3, 320). 



Ivan Boldyrev | 159 
 
Schelling e, na terceira versão, também com Hölderlin (2, 337; 3, 
315)26. 

Adiante ainda é acrescentada uma página (2, 338s.; 3, 317), 
na qual se trata do papel da morte na reunião e conservação de 
nossa interioridade. A única mudança na terceira versão (da 
segunda) concerne à omissão da referência a Hartmann e à 
Fenomenologia, onde a morte é comparada com a causalidade no 
primeiro e com os juízos reais na segunda (2, 339). Uma breve 
seção sobre o corpo é, então, ampliada um pouco e posta à parte 
(na segunda versão ela se chama “o corpo falso”, na terceira versão 
“o corpo vulnerável” (1, 417; 2, 339s.; 3, 318). 

Outro material da primeira versão Bloch revisa no âmbito do 
capítulo especial, que, na segunda versão, é intitulado “O destino 
injusto” e, na terceira versão, “Ser assim contraído, interrupção”. 
Na maior parte trata-se de abreviações do texto sobre a finitude e a 
inconsolabilidade da vida, que são empreendidas aqui. No lugar 
das descrições do destino individual aparecem as perguntas sobre a 
mortalidade de épocas culturais (2, 341; 3, 320). As referências ao 
escritor russo Arzibaschew e o ceticismo geral frente ao martírio a 
favor da humanidade futura (1, 420) expresso no seu romance 
“Sanin” foram igualmente suprimidas.  

Ao capítulo sobre a transmigração das almas Bloch acrescentou 
algumas contextualizações históricas e, com efeito, relativas às provas 
da doutrina da transmigração das almas no ensinamento judaico pós-
cristão e em Lessing. O capítulo ulterior, na primeira versão, em 
virtude de erros de tipografia, provido com um título marginal 
“nungen Kon- enzen” (possivelmente pode ser lido como “Esperanças 
e Consequências) Bloch denomina, na segunda versão, “Esperanças e 
Consequências” e, na terceira versão, “Esperanças e Consequências do 

                                                            
26 “Pois claramente as almas daqueles, que estão preenchidos completamente das coisas temporais, 
andam muito próximas e se aproximam do estado da destruição; aqueles, porém, que já nesta vida 
estavam preenchidos com o que permanece, o eterno e divino, serão eternos com a maior parte do 
seu ser”. O tradutor inglês conjetura uma insinuação a Jó. 12, 25. Eu assumo que Bloch cita, aqui, 
Molitor, contudo a fonte ainda se deixa precisar. 
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estar-junto”. Entre outras, ele suprime uma passagem sobre a 
“Consciência refletora” como “a última instância sobre a propriedade 
factual” com referências a Berkeley e Schopenhauer (1, 428) e, ao 
invés disso, ele acrescenta uma citação de Wieland sobre a 
sobrevivência do objetivo (2, 351; 3, 330). 

Ao título do penúltimo capítulo “Estruturas do autoencontro 
universal ou Escatologia” foi, na terceira versão, acrescentada uma 
referência ao ano de 1918, o que enseja confusão, pois o texto foi 
submetido a uma correção também depois de 1918. As passagens 
iniciais foram abreviadas, ao invés do “Cristo universal” (1, 432, 2, 
353) Bloch escreve de “Moral” (3, 333), o grego εὐκαίρως (em 1, 
432 escrito falsamente – “εἰκαιρως”) ele traduz como “tempo 
correto” (3, 333), na segunda e na terceira versão ele polemiza 
indiretamente com Ernst Haeckel, na medida em que ele rejeita o 
“jogo destituído de sentido com o “enigma do mundo” (2, 354, 3, 
333), no lugar do fundo “histórico-teleológico” move o “histórico-
teológico”. Uma parte do texto, na qual Bloch discorre sobre o 
exterior do fim e apresenta os conhecidos desenvolvimentos sobre 
o valor de ouro da ética e os meros “assignats” das objetivações 
culturais (1, 434), foi transferido para o último capítulo (2, 364; 3, 
345). Na segunda versão Bloch acrescenta uma passagem notável a 
esse texto (2, 356s.; 3, 336s.), da qual se segue que, para ele, em 
1923, o mundo exterior lhe aparece como “uma torre, na qual está 
sentado um cativo” e a “mera natureza física” lhe aparece como 
“um monte de entulho de vida enganada, morta, degradada, 
enlouquecida e destruída. Adiante, Bloch não teme nenhuma 
eloquência adicional para rebaixar a natureza (compare 3, 338). 
Ademais, ele se refere aqui expressamente à Cabala e, abaixo, ele a 
acrescenta como fonte de outras reflexões (3, 338). Bloch também 
abandonou a exaustiva fundamentação física e metafísica da tese 
da finitude de mundo e o texto foi radicalmente resumido. 

O capítulo final, que na primeira versão sequer está 
intitulado, Bloch denominou, na segunda versão, de “O Rosto da 
vontade”. Nesse texto Bloch monta as partes do texto 
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correspondente da primeira versão e adiciona algumas coisas, 
dentre as quais uma citação da revelação de João (2, 263; 3, 344) e 
uma ênfase do conceito de vontade: a já abordada coisa em si 
“define-se, agora, [...] como vontade para o nosso rosto e, por fim, 
como o rosto da nossa vontade” (2, 364; 3, 345). 

Ora, o que nos resta destas considerações? Primeiramente 
seria informativo descrever as estratégias de correção. Bem óbvio é 
que Bloch revisa linguisticamente todo o texto do livro, portanto 
procura por outras palavras, que se deixam inserir nas mesmas 
estruturas frasais. Eu não descrevi essas mudanças nos seus 
pormenores, mas preciso indicar para o fato de que elas são 
recorrentes em Bloch. Essa frequência, inclusive se poderia dizer: 
tal nervosismo de correção testemunha, em todo caso, que ele de 
fato revisou completamente os textos, e que se algo da primeira 
versão permaneceu na terceira, isso não deveria ser explicado 
como uma negligência, mas como uma decisão consciente. 

Mais uma característica importante da correção de Bloch são 
as variações nos inícios dos textos. Aqui somente um exemplo do 
ensaio do vaso: 
 
1, 13 2, 11 3, 17 

Ich sehe ihm gerne zu. 
Eu gosto de olhá-lo 
Fremd führt er hinein.  
Estranho ele apresenta 

Ich bin an ihm. 
Estou nele; 
Fremd führt er hinein. 
Estranho ele apresenta. 

Ich bin an ihm. 
Estou nele.  
So führt er hinein, steht vor der 
Wand im Zimmer. 
Assim ele apresenta, está diante 
da parede no quarto. 

 
Essa correção encontra-se em toda parte nas três versões. 

Tal consideração do primeiro passo, a insatisfação com isso, como 
o respectivo texto inicia, deve fundamentar uma notável estratégia 
estilística de Bloch: ele quer inebriar o leitor desde o início a 
aproveitar os efeitos de alienação e associações, para combater a 
relação estereotipa ou meramente contemplativa ao objeto do texto 
e conceder ao texto uma outra dinâmica. 
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Do lado conteudístico pode-se assegurar que a revisão do 
texto praticamente não teve consequências para a disposição 
“mística” juvenil do livro. Sequer pode-se afirmar, que Bloch 
queria se livrar de suas posições juvenis e revisar o seu texto do 
ponto de vista do marxismo. Religiosidade, referências à Cabala e a 
Alquimia tal como um tom místico-profético permaneceram 
intocados na segunda e terceira versão. Embora algumas correções 
deem testemunho de uma nova direção, hegeliana, Bloch, por 
exemplo, igualmente também não renunciou sua admiração 
kantiana da juventude. 

Bloch corrigiu Espírito da Utopia, na medida em que ele 
reelaborou estilisticamente os começos e montou as partes da 
primeira versão com as partes novas do texto. (Essa técnica da 
montagem, que mais tarde, nos trabalhos estéticos, não exerceu 
um papel menos importante, ela já havia dominado mais cedo na 
redação de seus próprios textos.) Não se pode, portanto, dizer em 
absoluto que as três versões desviam uma da outra de maneira 
decisiva. Bloch não intencionava escrever um novo texto, 
importava-lhe o impacto, razão pela qual a sua revisão constitui-se 
mais de correções estilísticas e complementos das referências ou 
contextos. Naturalmente, pode-se dizer que em alguns textos os 
acentos se deslocaram, contudo não ao ponto de afirmar, que de 
fato o texto teria se transformado num outro. Esse tom jovem, que 
fala a partir do espírito da mocidade que passou, Bloch quis reter 
na sua primeira obra principal. 
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A herança intacta: 
reflexões acerca do romantismo 
revolucionário de Ernst Bloch 

 
Marta Maria Aragão Maciel 1 

 
 
Em observação final de Espírito da Utopia, é crucial para a 

presente reflexão o que Ernst Bloch escreve, acerca de sua 
“empreitada de uma filosofia utópica”, ao dizer que “seu 
romantismo revolucionário encontra (como na monografia 
dedicada a Thomas Münzer) medida e determinação em O 
Princípio esperança e nos livros seguintes”2. A caracterização que o 
próprio filósofo dá à totalidade de sua produção como romântico-
revolucionária certamente se vincula ao conceito de utopia, 
categoria chave de sua larga obra.  

                                                            
1 Graduada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Mestre em Filosofia pela Universidade 
Federal da Paraíba. Doutorado em Filosofia pelo Programa Integrado de Pós-graduação em Filosofia 
UFPB/UFPE/UFRN. Todos os fragmentos traduzidos de línguas estrangeiras são de inteira 
responsabilidade da autora desse texto. 
2 BLOCH, Ernst. L’esprit de l’utopie [1918-1023]. Trad. Anne Marie Lang e Catherine Piron-Audard. 
Paris: Gallimard, 1977, p. 335. Quanto a esse comentário feito por Ernst Bloch em Espírito da Utopia, 
é digno de nota a observação que o autor realiza também no livro Thomas Münzer: teólogo da 
revolução, no qual podemos ler o seguinte fragmento (de observação tardia de nova edição do texto): 
“A presente obra foi publicada pela primeira vez em 1921. Foi a primeira monografia de monta sobre 
Münzer desde 1842. Essa nova edição contém algumas documentações puramente fáticas, de acordo 
com os estudos em curso sobre Münzer. Acrescem-se modificações, algumas supressões e novas 
concepções de texto (não de conteúdo) [...]. Não mais o livro vem a publicar-se inalterado, uma obra 
de juventude com conteúdo significativo. É um apêndice ao Geist der Utopie [...]. Seu romantismo 
revolucionário encontra medida e determinação no livro Das Prinzip Hoffnung”. Cf.: BLOCH, Ernst. 
Thomas Münzer: teólogo da revolução, p. 209. Tais observações são aqui de fundamental relevância, 
à medida que – na linha do que o próprio pensador insiste para a leitura de seus livros – se 
vislumbra uma não ruptura entre os textos do jovem Bloch dos textos de maturidade.   
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Em Espírito da Utopia, ao tematizar o conceito de utopia, as 
preocupações de Bloch se relacionam, com efeito, a uma filosofia 
política cuja reflexão mais evidente se vincula ao domínio da 
cultura. Assim, nesse primeiro trabalho o autor já coloca como 
fundamental a compreensão e atualização, para o contexto do 
tempo presente, daquelas produções “utópicas” do passado: a 
herança intacta, para usarmos uma expressão presente nessa obra 
de juventude. Essa perspectiva é tão ampliada em O Princípio 
esperança que Michael Löwy traduz esse livro como “uma imensa e 
fascinante viagem pelo passado, em busca das imagens do desejo e 
das paisagens da esperança”3. 

Do ponto de vista mais imediato, portanto, podemos supor 
que a apropriação do conceito de romantismo para referir-se à sua 
própria filosofia se vincula, no contexto do pensamento de Bloch, 
no imperativo de, desde o início de sua produção intelectual, 
insistir na urgência da compreensão do legado cultural e de sua 
apropriação crítica. Assim, tal é a linha interpretativa que tomamos 
aqui, de modo a entendermos que a marca desse romantismo é a 
preocupação central em interpretar e atualizar certos fenômenos 
no âmbito da cultura do passado, considerados utópicos, pois 
anunciadores de novos conteúdos ainda não realizados na história 
concreta dos homens.  

No primeiro importante livro do autor, Espírito da Utopia, 
os rastros de utopia são procurados no passado. O conceito de 
herança intacta, lançado nesse primeiro grande trabalho, se mostra 
fundamental à medida que pressupostos desenvolvidos e 
amadurecidos na produção teórica posterior já se encontram 
esboçados e possibilitam iluminar a compreensão da produção 
filosófica de Ernst Bloch em sua unidade. Essa herança intacta que 
o pensador busca resgatar está diretamente relacionada ao seu 
romantismo revolucionário, sendo conceito usado para referir-se a 

                                                            
3 LÖWY, Michael; Sayre, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contracorrente da 
modernidade. Trad. Nair Fonseca. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 16. 
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certas produções culturais do passado que apresentam conteúdos 
novos, indicadores do futuro possível. Para o autor, trata-se de 
uma herança intacta porque ainda viva e atuando mesmo após o 
término de sua origem social. Desse modo, caberia ao pensamento, 
mais que interpretar, atualizar essa herança. Essa busca de “salvar” 
a herança intacta presente nas obras da cultura pregressa ou, em 
outros termos, na produção cultural do passado, nos leva ao 
questionamento acerca da dimensão política desse projeto. A 
resposta a tal questão talvez nos leve diretamente à compreensão 
do intuito buscado pelo projeto filosófico de Ernst Bloch em toda a 
extensão de sua obra. Parece que nesse mesmo sentido reflete Jean 
Michel Palmier ao questionar o que “pode significar hoje uma 
releitura política de Espírito da Utopia”4.  

O romantismo revolucionário de Bloch está vinculado à 
“leitura” (interpretação) da produção cultural do passado, tentando 
compreender – inclusive imageticamente, como no caso das obras 
de arte – o conteúdo de tais fenômenos. Assim, a propósito das 
intenções teóricas desenvolvidas em O princípio esperança, Ernst 
Bloch esclarece que esse trabalho “foi iniciado na obra Geist der 
Utopie”5. Tal elemento indicado pelo autor nos dá um 
direcionamento de leitura. Todavia, partindo d’ O Princípio 
esperança para iluminar nossa reflexão, vemos insinuar-se a 
compreensão do romantismo como conceito e experiência 
ambígua. De fato, se Bloch caracteriza sua própria obra como 
romântica, o autor parece transpor esse conceito do domínio da 
literatura para uma reflexão acerca da ampla produção cultural do 
passado, e de sua apropriação possível: “O romantismo não 
entende a utopia, nem mesmo a sua própria, mas a utopia que se 
tornou concreta entende o Romantismo e se inclui nele, enquanto e 

                                                            
4 Palmier, Jean-Michel. En relisant “L’Esprit de l’utopie” ou prière pour um bon usage d’Ernst Bloch. 
In: Ernst Bloch et Georg Lukács: un siècle après. Paris: Actes du colloque Goethe Institut, 1985, p. 
257.  
5 BLOCH, Ernst. O Princípio esperança, vol. I, p. 156. 
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na medida em que o arcaico e o histórico contêm, nos seus 
arquétipos e obras, algo cuja voz ainda não se fez ouvir”6. 

O uso desse conceito por parte de Bloch diz respeito 
diretamente ao interesse do pensador em refletir a dimensão da 
temporalidade e o relacionamento existente entre as categorias do 
tempo presente, passado e futuro, relacionamento esse que, 
evidentemente, sempre variou ao longo da história. Assim, o 
romântico aqui refere-se imediatamente ao imperativo teórico de 
pensar a relação do presente com a herança do passado, com a 
herança intacta e, evidentemente, com a expectativa frente ao 
modo futuro do tempo. Assim, a transposição do conceito de 
romantismo da literatura para o domínio da filosofia política e da 
cultura dá-se em razão do “caráter expectante em que o 
Romantismo [...] é tão rico”7.  

Logo, o trabalho do pensador alemão se torna o trabalho de 
um tradutor, de um decodificador de imagens e símbolos. Nessa 
medida, para além de reduzir o problema ao vislumbrar nessas 
obras mera ideologia, trata-se de aprofundar dialeticamente seus 
conteúdos, seu sentido, sua representatividade. Assim, podemos 
pensar que, para além da teoria dos sonhos, talvez justamente esse 
elemento represente o elo de ligação mais forte vinculando Ernst 
Bloch a Sigmund Freud. Nessa direção, em O Princípio esperança, 
ao avaliar o movimento romântico – do qual se toma a expressão e 
certo direcionamento de sentido –, Bloch entende que 

 
Certamente a fonte ali jorrava com vivacidade, e coisas inauditas 
pareciam pôr-se em movimento, mas a sensação de um passado 
perdido abateu-se contra tudo isso com uma tal força que o Sturm 
und Drang não queria nem podia conhecer. Essa força provinha do 
movimento de reação à revolução burguesa, o qual passou a 
determinar cada vez mais o Romantismo alemão, obstruindo os 
traços inegavelmente progressistas ainda existentes8.  

                                                            
6 Ibid., p. 141. 
7 Ibid., p. 141. 
8 Ibid., p. 134. 
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Esse traço “progressista” vislumbrado pelo autor faz 

referência, antes de qualquer coisa, ao modo como o romantismo 
se relaciona com o passado. O elemento utópico presente nesse 
movimento literário faria referência, precisamente, ao seu olhar 
direcionado para o passado, de modo a encontrar nele rastros que 
recusam a miséria do tempo presente, residindo aí sua atualidade, 
seu “caráter expectante”. Ao fazer isso, o passado é resgatado para, 
por meio dele, fazer-se uma crítica ao presente histórico. É a partir 
do modo de apropriação do passado que, no trabalho de Bloch, 
encontramos a diferenciação entre o romantismo reacionário e o 
romantismo revolucionário, no qual o autor insere sua própria 
obra. Nessa perspectiva, acerca dos limites nos quais culminou o 
movimento romântico alemão, o autor escreve: 

 
A imaturidade da Alemanha para a revolução burguesa e as 
barreiras confusas que essa imaturidade criou com sua razão 
revolucionária progressista acabaram fazendo do gênio original 
um mensageiro dos tempos primitivos, mais do que do futuro. A 
complexidade singular do Romantismo só veio agravar esse 
estado de coisas. [...] De modo praticamente impossível de 
reconstituir, os românticos ficaram à mercê do passado9. 
 

Também aqui o modo como Bloch olha para o romantismo nos 
direciona ao próprio modo como, em sua visão, deve ser lida a ampla 
produção cultural do passado e, também, a hodierna. Ora, o pensador 
parece partir de certa ambiguidade que marca a história da produção 
cultural: tal é o que sua reflexão sobre a ideologia busca tematizar, de 
modo que a teoria do reflexo, dominante na tradição marxista, é tida 
como estreita. Dito de outro modo, as produções da superestrutura 
representam espaço ambíguo porque espaço de conflito, podendo ser 
apropriadas e, portanto, lidas, como representativas de perspectivas e 
conteúdos revolucionários, tanto quanto reacionários – tal como de 
fato se deu com o romantismo. Assim,  
                                                            
9 Ibid. 
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Sem dúvida o Romantismo alemão também tinha um caráter 
progressista – o que deve sempre enfatizar, para talvez fazer 
frente a uma depreciação ultrapassada e abstrata desse 
movimento. [...] Sem dúvida, há também o lado romântico-
revolucionário no Romantismo alemão, como demonstra o 
festival de Wartburg em 1817. Entretanto, é constante que mesmo 
a mais apaixonadamente utópica aurora venha impregnada com 
as ideias noturnas de um antiquário, projetando um passado 
incensado na própria novidade do futuro10. 
 

Esse espaço ambíguo como espaço de conflito marca o 
próprio romantismo, sendo em realidade uma de suas principais 
características. Logo, para Bloch se trata (em cuja direção ele 
próprio tenta contribuir no âmbito do marxismo) de fazer um “uso 
diabólico” – tal como o autor tematiza no livro Herança dessa 
época, de 1935 – da ampla produção cultural do passado na 
perspectiva de uma apropriação revolucionária. A defesa de uma 
apropriação revolucionária da herança cultural do passado vincula 
o projeto filosófico de Ernst Bloch ao tema da memória histórica, 
tema caro e diversamente trabalhado no século XX por filósofos 
como Walter Benjamin, Theodor Adorno e Paul Ricoeur. 

Ao refletir acerca da relação entre memória e história, o 
pensador entende que a herança do passado é, na sociedade de 
classes, também palco de conflitos e de disputa. Exemplar dessa 
reflexão do autor é a sua preocupação em refletir a atualidade 
necessária de um texto como Utopia, de Morus, numa oposição 
direta às filologias burguesas que intentaram “libertar Morus do 
gosto cadavérico do comunismo”11, legando-o à tradição apenas 
como mártir da Igreja. Assim, contra os que tentaram silenciar a 
voz do “mais nobre precursor do comunismo”, Ernst Bloch ensaia 
o resgate da herança intacta contida na Utopia, um texto que, com 
quinhentos anos de vida, teria ainda algo a dizer ao nosso tempo, 
                                                            
10 Ibid, pp. 135-136. 
11 BLOCH, Ernst. O princípio esperança, vol. II, p. 72. 
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tendo um classicismo autêntico, uma eterna juventude, não sendo 
de modo algum um passado morto: 

 
O elemento clássico de todo classicismo se depara com cada época 
igualmente como romantismo revolucionário, como tarefa que 
aponta para a frente e solução que vem do futuro, não do 
passado, e ela ainda fala, segue chamando, repleta de futuro. [...] 
[Assim] Também as ideologias de classe, em que as grandes 
obras do passado se inserem, levam precisamente para aquele 
excedente passando pela má consciência vinculada a um local 
específico, que se chama cultura de efeito continuado, sendo, 
portanto, substrato da herança cultural12. 
 

Em outros termos, não se trata de imediatamente associar o 
romantismo à reação em razão da primazia do passado por ele 
afirmada. Ao contrário, é em particular essa tematização do passado 
sua mais importante característica. A distinção dá-se à medida que, 
se o romantismo reacionário é marcado pela nostalgia e idealização 
do passado, querendo a ele voltar – dando-se aí seu afastamento do 
presente –, o romantismo revolucionário busca no passado (na 
realidade das superestruturas13, ou seja, na arte, na filosofia, na 

                                                            
12 Id. O princípio esperança, vol. I, p. 154. 
13 Em obras maduras como O Princípio esperança e Herança dessa época, Ernst Bloch reflete a 
relação entre herança cultural e utopia se defrontando com a questão fundamental para o marxismo 
em torno do problema da ideologia, no qual aparecem como centrais os conceitos de função utópica 
e excedente cultural. De todo modo, os pressupostos dessa reflexão podem ser percebidos já em 
Espírito da Utopia, ao tematizar acerca da herança intacta, reflexão essa que tem continuidade, e 
ganha amadurecimento, nas obras posteriores. Nessa medida, na opus magna do filósofo alemão, 
refletindo sobre a herança intacta, o autor questiona: “Sempre que a cultura é pensada, não surgiria 
também um outro lado da ideologia [...]. Trata-se justamente de um lado que não coincide em toda a 
sua dimensão com a mera má consciência e com a apologética de uma mera sociedade de classes 
descartada historicamente”. Para o autor, no interior das ideologias há um aspecto inacabado, de 
modo que nela atuariam conteúdos que não se esgotam na relação com o solo social no qual 
nasceram, nem tampouco coincidiriam com mera má consciência. Desta feita, a função utópica 
atuaria mesmo no interior das ideologias. Assim, no entender do autor, os ideais da revolução 
burguesa de 1789 e os direitos universais do homem estavam plenos da atuação da função utópica. 
Esse outro lado existente no interior das ideologias, que não coincide com má consciência, é 
denominado por Bloch como excedente cultural. A importância desse excedente, de sua apropriação 
crítica, seria da maior importância política. Daí a contribuição que Ernst Bloch tenta dar ao 
marxismo no âmbito da reflexão acerca da cultura e da herança cultural. Com efeito, enquanto 
“filosofia da revolução”, de modo algum o marxismo pode desconsiderar os conteúdos utópicos 
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religião etc.) índices prospectivos, rastros de utopia capazes de fazer 
a crítica do mundo existente e alimentar o ideário de um futuro a 
construir. Tal é a necessária distinção feita por Bloch entre o 
romantismo reacionário e o romantismo revolucionário. É tomando 
esse direcionamento que, falando do movimento romântico (na 
literatura), o filósofo de Ludwigshafen conclui: 

 
Quase que somente fora da Alemanha, no romantismo inglês e no 
russo – que não estavam sob o signo da reação e sim sob a 
recordação feroz da Revolução Francesa, em Byron, em Sheller, 
em Púschkin –, ao invés de mergulhar no passado, o homem 
busca sua verdadeira pátria ideal, em que o futuro transborda 
com energia explosiva14. 
 

Para Bloch, “salvar” a herança intacta – numa perspectiva 
romântico-revolucionária – se impõe como da maior importância 
política. Ao interpretar e atualizar a herança do passado, o 
pensador entrou em conflito com o marxismo vulgar, à medida 
que este, em geral, adotou uma estreita teoria do reflexo para 
pensar os fenômenos da cultura, de maneira a reduzi-las a meros 
reflexos imediatos da base econômico-material de determinadas 
sociedades. Na obra madura, na qual permanece ainda presente o 
tema da herança intacta, o filósofo esclarece que, ainda que as 
determinações de última instância sejam da ordem da economia, o 
problema em questão não deve ser tratado como uma rua de mão 
única, mas numa perspectiva dialética. Por isto, escreve que 
“devemos falar também da influência da superestrutura sobre a 
infraestrutura, e não somente da influência devastadora sobre a 
superestrutura (tal como o faz o marxismo vulgar)”15. Nessa 
perspectiva, é com base na concepção de que também a 

                                                                                                                              
presentes na herança cultural do passado. Pelo contrário, no entender do autor o marxismo é o 
pensamento que pode e deve fazer uma “apropriação crítica do legado cultural” (Cf. BLOCH, Ernst. 
O Princípio esperança, vol. I, p. 273). 
14 Ibid, p. 136. 
15 BLOCH, Ernst. Du rêve à l’utopie. Entretien avec Arno Münster, 1975, p. 202. 
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superestrutura intervêm nas relações econômico-materiais que, na 
direção de um marxismo crítico, Bloch considera fundamental a 
apropriação da herança cultural do passado (e do presente), tal 
como as experiências no âmbito das produções artísticas. 
Conforme escreve em ensaio produzido em colaboração com 
Hanns Eisler, “decisiva é, ainda e sempre, a relação recíproca entre 
a análise crítica do presente e, por meio dela, a possibilidade de 
uma apropriação produtiva da herança do passado”16.  

Herança dessa época (1935) é, também, representativa da 
preocupação blochiana com o problema da herança cultural. Nesse 
livro, escrito e publicado no período da ascensão nazista, o filósofo 
está a refletir acerca dos fatores que propiciaram o crescimento do 
fascismo amparado no apoio de amplas parcelas da população 
alemã. De fato, a explicação não é buscada apenas no âmbito da 
economia. Por isso, pensa Bloch que “aquilo que o partido fez antes 
da vitória de Hitler foi perfeitamente justo. É somente aquilo que 
ele não fez que constitui um erro”17. 

Não entrando na complexidade teórica que constitui o livro 
que Bloch escreveu na luta contra o nazismo, é fundamental para a 
presente reflexão o esclarecimento dado pelo autor acerca da 
apropriação reacionária do passado feita numa perspectiva 
romântico-reacionária. Com efeito, ao lado das contradições 
objetivas engendradas pelo desenvolvimento do capitalismo tardio, 
elementos subjetivos não-contemporâneos, ou seja, resíduos 
ideológicos do passado que se conservaram no presente (o 
capitalismo dos anos 1920/1930) foram apropriados pela reação. 
Conclui o autor: “Hoje, as contradições dessa não-
contemporaneidade são usadas exclusivamente pela reação, mas 
esse uso [...] coloca ao mesmo tempo um problema marxista”18.  
                                                            
16 BLOCH, Ernst; EISLER, Hanns. A arte e a sua herança, p. 238. Trad. Jordão Machado, Carlos 
Eduardo. In: Um capítulo da história da modernidade estética: debate sobre o expressionismo. São 
Paulo: UNESP, 1998. 
17 BLOCH, Ernst. Héritage de ce temps, p. 7. 
18 Ibid., p. 4. 
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Em outros termos, o pensador estava a esclarecer a 
existência e atuação de elementos da superestrutura (do passado) 
no âmbito do capitalismo contemporâneo. Tal como Bloch refletiu, 
tratava-se de compreender que obras da superestrutura se 
reproduzem “progressivamente na consciência cultural também 
após o descarte de seu fundamento social”19. Desse modo, ao 
compreender dialeticamente a herança cultural do passado, no 
âmbito da política os marxistas precisariam fazer um “uso 
diabólico” (conforme formulação de Herança dessa época) dos 
restolhos do tempo, na recusa à “velha oposição romântica ao 
capitalismo”20, ou seja, contra uma apropriação romântico-
reacionária do passado, tal qual a realizada pelos nazistas. Como 
esclarece o autor acerca do problema da herança cultural, a 
apropriação crítica do passado compõe parte das “armas” no 
combate ideológico, àquelas que de modo algum se deve deixar nas 
mãos da reação: “É hora de fazer saltar as armas das mãos da 
reação”21. Em suma, nos mais vastos fenômenos culturais do 
passado como na arte e nas utopias sociais, Bloch vislumbra a 
existência de uma herança dialeticamente utilizável na qual não se 
trata apenas de “arrancar a máscara ideológica, mas também de 
extrair a herança possível”22.    

É nessa perspectiva que, em vários de seus trabalhos, 
Michael Löwy considera como fundamental para uma teoria social 
crítica a leitura e atualização do romantismo revolucionário, no 
qual a crítica do presente dá-se também mediante a tematização do 
passado. Desta feita, em vários livros dedicados ao tema, Löwy 
insiste na necessidade da definição do fenômeno. Assim como 
Ernst Bloch, o estudioso franco-brasileiro ressalta seu caráter 
contraditório: 

                                                            
19 Id. O Princípio esperança, vol. I, p. 153. 
20 Id. Héritage de ce temps, p. 4. 
21 Ibid. 
22 Ibid., p. 6. 
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Ao mesmo tempo (ou alternadamente) revolucionário e 
contrarrevolucionário, individualista e comunitário, cosmopolita 
e nacionalista, realista e fantástico, retrógrado e utopista, 
revoltado e melancólico, democrático e aristocrático [...]. 
Contradições que transpassam não somente o fenômeno 
romântico em seu conjunto, mas a vida e a obra de um único e 
mesmo autor e, por vezes, um único e mesmo texto23.  
 

Löwy recusa, todavia, a tentativa de ver nessa contradição a 
unidade do movimento, sua definição possível, bem como o 
rechaço à afirmação da impossibilidade de sua compreensão à 
medida da aparência indecifrável. Do mesmo modo, compreende 
como estreita a redução do romantismo a mera escola literária. Em 
sua contribuição para o colóquio Ernst Bloch et György Lukács: un 
siècle après, realizado pelo Goethe Institut em Paris no ano de 
1985, em artigo intitulado O romantismo revolucionário de Bloch e 
Lukács, o estudioso faz o seguinte apontamento: 

 
O romantismo não é, como frequentemente é entendido – a 
partir de apresentações superficiais presentes nos manuais de 
história literária –, uma corrente estética do século XIX ou uma 
escola da literatura alemã. Se trata de uma verdadeira 
Weltanschauung, que se manifesta não somente na arte e na 
poesia, mas em todos os domínios da vida cultural – na política, 
na filosofia, na religião e nas ciências sociais –, e constitui, do 
final do século XVIII até os nossos dias, uma das formas 
fundamentais do espírito moderno24. 
 

É nessa perspectiva que o autor recusa a definição desse 
movimento (tal como muitos estudiosos do assunto o fizeram) pela 
mera utilização de determinadas regras de composição, ou pela 
simples enumeração de valores e características comuns, tais como 

                                                            
23 LÖWY, Michael; Sayre, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contracorrente da 
modernidade, p. 19. 
24 LÖWY, Michael. Le romantisme révolutionnaire de Bloch et Lukács. In: Ernst Bloch et György 
Lukács: un siècle après p. 103. 
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a diversidade, a imaginação, o inconsciente etc. Assim, definir o 
romantismo por certas características em detrimento de outras 
não explica o fenômeno. E o pior: não passam de perspectivas que 
beiram ao mero empirismo, ficando, portanto, na superfície. Como 
escreve ainda Michael Löwy, “admitindo que esses traços se 
encontrem nas obras de muitos ou mesmo da maioria dos 
escritores românticos, sabemos o que é o romantismo? [...] Essas 
listas compósitas de elementos deixam sem resposta a questão 
principal: o que junta tudo isso?”25.  

Para ir além do empirismo na direção de compreender o 
universo cultural romântico seria necessário, superando o 
descritivismo de suas características, concluir acerca do conceito. 
Assim, antes de mais nada, para entender um movimento tão 
multiforme, na concepção de Michael Löwy – numa visão próxima 
a de Ernst Bloch – é necessário romper certa lógica presente nas 
disciplinas universitárias, de modo a podermos falar de um 
romantismo não apenas na literatura, mas também na filosofia, na 
política etc. Aliás, quanto a este em particular faz-se necessário a 
recusa da associação quase direta entre romantismo político e 
reação/reacionarismo, predominante na historiografia: 

 
Se o romantismo é um laudator temporis acti, essa visão do 
mundo não conduz necessariamente ao passadismo, ao 
conservadorismo e à restauração? O romantismo político foi 
frequentemente assimilado às doutrinas reacionárias, porém esta 
é uma interpretação unilateral e reducionista do fenômeno, 
incapaz de entender sua riqueza, sua ambiguidade e suas 
contradições. De Rousseau até hoje, existiu uma corrente 
romântica revolucionária, para a qual a nostalgia do passado 
alimentou uma aspiração utópica, onde o objetivo não era um 
retorno à Gemeinschaft pré-capitalista, mas um desvio pelo 
passado em direção ao futuro26. 
 

                                                            
25 Id; Sayre, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contracorrente da modernidade, p. 23-24. 
26 Ibid., p. 24. 



Marta Maria Aragão Maciel | 175 
 

Assim, caberia a recusa das interpretações que buscam 
associar o romantismo, em particular o político, com 
reacionarismo. Tal interpretação foi comum, em particular, 
durante a Segunda Guerra, no qual várias perspectivas “leram” o 
romantismo como preparação para o nazismo, num reacionarismo 
que se baseou pura e simplesmente na recusa da herança 
racionalista ocidental. Com efeito, “não resta dúvida de que 
ideólogos nazistas se inspiraram em certos temas românticos”27. 
Todavia, como inscrever obras como a de Rousseau ou a de 
William Morris como perspectivas reacionárias? 

Em particular os trabalhos marxistas consideraram a 
relevância de inserir o romantismo no mundo histórico. Contudo, 
com o limite de, em sua maioria, analisar o movimento como 
reacionário, conservador. Assim, recusando compreensões 
unilaterais do fenômeno romântico – como tão somente 
revolucionário ou, pelo contrário, como de todo reacionário, Michael 
Löwy questiona, com efeito, o que há em comum entre essas duas 
formas antinômicas do movimento, presente, para além da 
literatura, também na filosofia e na política. Segundo o autor, o 
elemento comum presente na multiplicidade do fenômeno romântico 
consiste precisamente na recusa ao mundo burguês moderno, na 
crítica à modernidade existente nas obras de autores como Rousseau, 
William Morris, Charles Dickens, Novalis, etc. Assim,  

 
É porque o olhar deles está voltado para o passado que eles 
criticam o presente com tanta perspicácia e realismo. 
Evidentemente, essa crítica também pode ser feita – e melhor – 
do ponto de vista do futuro, como fizeram os utopistas e 
revolucionários – românticos ou não; mas é um preconceito – 
herdado das Luzes – conceber a crítica da realidade social apenas 
de uma perspectiva “progressista”28. 
 

                                                            
27 Ibid. 
28 Id., p. 31. 
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Na relação cultura e sociedade, em trabalho de Ernst Fischer, 
estudioso marxista austríaco, também podemos encontrar uma 
leitura do romantismo enquanto crítica da modernidade. Nessa 
linha, podemos ler em seu texto: 

 
O romantismo foi um movimento de protesto, de protesto 
apaixonado e contraditório contra o mundo das “ilusões 
perdidas”, contra a prosa inóspita dos negócios e dos lucros. [...] 
Dos Discursos de Rousseau até o Manifesto Comunista de Marx e 
Engels, o romantismo foi a atitude dominante na arte e na 
literatura europeia29. 
 

A importância do trabalho de Michael Löwy dá-se, em 
particular, por concluir numa concepção do romantismo à qual 
permite não somente uma aproximação com o próprio trabalho 
teórico intentado por Ernst Bloch, mas mesmo a compreensão da 
obra de Bloch no universo do romantismo revolucionário refletido 
pelo escritor franco-brasileiro. Aqui é válido ressaltar que Löwy 
busca superar as lacunas a que chegaram mesmo os trabalhos 
mais profundos sobre o romantismo, qual seja: se haver limitado a 
um único autor, ou época e lugar, ou a se restringir a uma 
disciplina determinada, como a literatura, a política ou a filosofia. 
O estudioso busca, com efeito, concluir num quadro de conjunto 
capaz de dar inteligibilidade ao movimento, malgrado sua 
multiplicidade: “encontrar o conceito – no sentido forte do Begriff 
dialético da tradição hegeliano-marxista – que possa justificar as 
contradições do fenômeno e sua diversidade”30.  

Michael Löwy e Robert Sayre encontram a definição do 
fenômeno romântico enquanto resposta ao capitalismo nascente, 
como crítica da modernidade capitalista-industrial, recusa essa que 
perpassa certa apropriação e revalorização do passado pré-

                                                            
29 FISCHER, Ernst. A necessidade da arte, p. 63. 
30 LÖWY, Michael; Sayre, Robert. Op. cit., p. 36. 
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capitalista. Foi a referência dos românticos ao passado que, em 
geral, levou a assimilá-los à reação. É nessa medida que 

 
Parece-nos essencial compreender a unicidade do romantismo no 
sentido ampliado que lhe damos. [...] Mas o que nos parecia faltar 
nas discussões anteriores sobre o romantismo era a ideia de um 
princípio unificador – de um Gesamtkomplex que pudesse 
enquadrar toda a variabilidade das expressões românticas. [...] 
Concordamos que é preciso estar atento ao fato de que diferentes 
autores visem a diversos aspectos da modernidade em particular, 
mas o que os reúne, em nossa opinião, é sua participação em um 
movimento global de contestação das condições de vida na 
moderna sociedade capitalista. E isso em todas as fases históricas 
de sua existência31. 
 

As perspectivas não-românticas e, pois, apologéticas da 
modernidade, predominaram no pensamento político e econômico 
(como o positivismo). Nessa perspectiva, o romantismo não pode 
ser confundido como um anticapitalismo modernizador, ou seja, 
não deve ser entendido na perspectiva de uma crítica à 
modernidade que se embasa em valores modernos (a eficiência, a 
tecnologia, o progresso, etc), perspectiva que predominou, por 
exemplo, no marxismo vulgar, duramente criticado por Bloch. A 
especificidade do anticapitalismo romântico consiste precisamente, 
em razão da “visão romântica representar apenas uma modalidade 
da crítica do mundo moderno regido pelo capitalismo, cuja 
especificidade é desenvolver essa crítica do ponto de vista de um 
sistema de valores – em referência a um ideal – do passado”32.  

Para Michael Löwy, “Lukács (notadamente em seus escritos 
de juventude) e Bloch pertencem a essa corrente e estão entre seus 
representantes mais importantes no século XX”33. Foi de Lukács, 

                                                            
31 Id., p. 13-14. 
32 Id., p. 51. 
33 LÖWY, Michael. Le romantisme révolutionnaire de Bloch et Lukács, pp. 102-103. Em seu estudo 
sobre A Evolução política de Lukács, Löwy esclarece que “o pensamento “político-moral” de Lukács 
de 1909 a 1916 é de um anticapitalismo romântico sui generis. [...] [tratando] da “reificação 
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aliás, que Bloch possivelmente tomou a expressão “romantismo 
revolucionário” para caracterizar seu trabalho34. O pensador 
húngaro tinha, com efeito, usado o conceito de anticapitalismo 
romântico para falar de seu percurso teórico inicial, mediante o 
qual se deu a passagem em direção ao marxismo. Diferentemente 
de Bloch, a aproximação do marxismo (em particular do partido) 
levou Lukács a negar suas antigas concepções, chegando a criticar 
o anticapitalismo romântico e a “utopia messiânica própria do 
comunismo de esquerda da época”35. Em seu artigo acerca do 
romantismo revolucionário de Ernst Bloch, Löwy aponta “na 
recusa do modo de vida burguês, da racionalidade instrumental e 
do espírito quantificador”36 o anticapitalismo romântico que foi o 
ponto de partida de Ernst Bloch em direção ao socialismo e ao 
marxismo.  
                                                                                                                              
(Versachlichung) da vida”, da “tendência à despersonalização e à redução do qualitativo ao 
quantitativo” na sociedade burguesa. Lukács critica também a racionalização, “este desejo de reduzir 
tudo a cifras e fórmulas”, que elimina da vida cultural “o elemento sensível, o visível e o audível, o 
palpável e o não definível. [...] Constata que a cultura moderna se tornou uma cultura burguesa e 
que “as formas econômicas de uma classe dominam o conjunto da vida”. Cf. Id. A Evolução política 
de Lukács, pp. 120-121.  
34 Bloch havia conhecido Lukács em Berlin na casa de Georg Simmel, de quem era muito próximo. 
Logo travariam uma amizade e uma afinidade intelectual de extrema proximidade, de tal modo que 
Bloch, em entrevista a Löwy em março de 1974 fala acerca dessa amizade nos seguintes termos: 
“rapidamente descobrimos que tínhamos a mesma opinião sobre todas as coisas; uma identidade tão 
grande sobre pontos de vista que fundamos uma “reserva nacional” (Naturschuptzpark) de nossas 
diferenças, para que não disséssemos sempre as mesmas coisas. [...] Quando nos separávamos por 
alguns meses, e nos encontrávamos depois, descobríamos que ambos havíamos trabalhado 
exatamente no mesmo sentido; eu poderia continuar de onde ele havia parado e vice-versa; éramos 
como vasos comunicantes” (p. 296-297). Se, por meio dessa amizade, Bloch afirma ter chegado a 
Mestre Eckart via Lukács, foi via Bloch a “descoberta” de Hegel que culminaria na elaboração de 
História e consciência de classe, de Lukács. Conforme explicitou Bloch, “em História e consciência de 
classe há partes e pensamentos que são a expressão de uma atitude comum e que na verdade vem de 
mim; da mesma forma, em Geist der Utopie há partes e conteúdos originais de conversas com 
Lukács”. O filósofo alemão afirma que em 1921 a “reserva nacional” já era desnecessária. As 
divergências artificialmente criadas passaram a ser divergências reais quando, na visão de Bloch, a 
aproximação de Lukács com o partido e com Moscou distanciaram suas perspectivas. Aqui entraria, 
possivelmente, o afastamento de Lukács do anticapitalismo romântico. Dentre os elementos que 
marcam essa fase, está a negação, por Lukács, de História e consciência de classe, e o debate sobre o 
expressionismo com seu antigo amigo Ernst Bloch.  
35 LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe, p. 17. 
36 LÖWY, Michael. Le romantisme révolutionnaire de Bloch et Lukács, p. 103.  
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Assim, nessa crítica romântica à modernidade presente nas 
obras de autores como Charles Dickens, Ruskin, William Morris, 
Carlyle, Hoffmann etc, e, claro, Ernst Bloch, encontramos de um 
modo recorrente a crítica à quantificação e a mecanização do mundo, 
a abstração racionalista e a dissolução dos vínculos sociais numa 
realidade atomizada, regida pelo tempo do relógio, no qual se perdeu 
a dimensão da vida social, da vida comum, como se a vida na cidade 
fosse a própria experiência do “deserto” – ou, falando junto com 
Walter Benjamin, onde a experiência perdeu lugar –, ou seja, onde o 
indivíduo não se enxerga e não vive como necessária a vida social, a 
experiência com outros indivíduos, a alteridade. 

Em Espírito da Utopia, a tematização do passado – tema 
central nesse primeiro grande trabalho que estará no centro da 
reflexão de toda a obra do autor – surge em ínfima recusa do que o 
autor chama de “romantismo falso”37. Vale lembrar que o filósofo 
aqui refletido vivia numa Alemanha que, mesmo com a 
proclamação da República, continuou a vangloriar seu passado 
estamental, militarista e medieval. No seguinte fragmento de 
Espírito da Utopia podemos extrair, na relação presente-passado, o 
que Ernst Bloch chamou de romantismo reacionário: “Com as 
ruínas de um passado que refinam, [...] eles bloqueiam o caminho 
para o sentimento vivo e criativo do futuro [...]. Eles aperfeiçoaram 
em um nível ideológico a fraude da reação, tornam mais absoluto 
seu romantismo de lixo, sua higiene deprimente”38. 

Ao tematizar a relação presente-passado, o que está em 
questão é menos a idealização de um passado do que a 
compreensão da necessidade de uma interpretação crítica do 
mesmo, e da apropriação crítica de determinadas experiências do 
passado que permanecem ainda atuais. Nessa medida, nas linhas 
de Espírito da Utopia, encontramos a recusa de um romantismo 
reacionário como o de Spengler e seu pessimismo de A decadência 

                                                            
37 BLOCH, ERNST. L’Esprit de l’utopie, p. 283. 
38 Id., p. 10. 
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do ocidente – tal como em O Princípio esperança se recusa uma 
psicologia passadista como a de Jung, “o fascista psicanalítico” – 
precisamente à medida que, ao recusar as transformações 
ocasionadas pelo capitalismo, projeta-se na idealização de um 
passado que visa a ele mesmo, ou seja, a um retorno. Em outros 
termos, o romantismo reacionário é passadista, restitucionista, se 
constrói em face da idealização dos bons tempos de outrora. Como 
escreve Ernst Bloch em Espírito da Utopia, 

 
Este romantismo da reação moderna não herdou nada realmente 
válido, não é nem concreto, nem entusiasmo, nem animado por 
um espírito universal, sendo simplesmente obtuso, mumificado, 
desprovido de espiritualidade e de espírito cristão. Não sabe 
finalmente que extrair do patos de seu “enraizamento” o anúncio 
da decadência do Ocidente, de uma maneira que [...] o 
pessimismo dos arquivos históricos, quanto à Europa, lhe 
predisse uma quase morte próxima e eterna39. 
  

O título que nomeia a primeira grande obra de Ernst Bloch 
está indissoluvelmente ligado ao seu projeto de resgatar o que ele 
chama de “herança intacta”. Afinal, perguntaríamos, onde está o 
espírito da utopia? Tal expressão teria, acaso, o mesmo significado 
expresso numa obra ímpar como a Utopia, de Thomas Morus? É 
marca da obra de Bloch o intuito de resgatar para o nosso tempo a 
atualidade da ideia de futuro. Tal se dá, em grande medida, ao 
tematizar o passado, pois este pode, também, ser visto como 
inspiração em direção ao futuro. Em entrevista realizada juntamente 
com Adorno em 1964, acerca da função da utopia, Bloch explicita: 
“Eu penso, Theodor, que estamos de acordo sobre o fato de que a 
função essencial da utopia é a crítica do real existente”40.  

O romantismo revolucionário de Ernst Bloch tem como 
substância essencial precisamente a revalorização da herança do 
passado que permanece ainda atual em sua capacidade de confrontar 
                                                            
39 Id., p. 284. 
40 Id. Du rêve à l’utopie: Entretiens philosophiques, p. 45. 
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o presente e, dessa forma, ser um fermento em direção ao futuro. Em 
suma, o sentido do romantismo revolucionário reivindicado por 
Bloch tem um significado próximo à conceituação dada por Michael 
Löwy a esse fenômeno, quando o entende como uma forma de 
pensamento por meio do qual a lembrança do passado surge como 
arma na luta pelo futuro. A herança intacta que Bloch afirma como 
fundamental interpretar e atualizar refere-se, assim, a determinadas 
experiências do passado que permanecem ainda vivas em seus 
conteúdos, por assim dizer, prospectivos. Escreve o autor sobre o 
intuito de Espírito da Utopia: “Aqui, nesse livro, se estabelece 
precisamente um começo, é recapturada a herança intacta”41.  

A tematização dessa herança intacta e, portanto, a relação a ser 
estabelecida entre presente, passado e futuro existirá em toda a 
produção blochiana. Essa herança do passado – a herança intacta – é, 
nesse texto de juventude, considerada “utópica” à medida de seu 
enfrentamento com a realidade de seu tempo, estando nesse 
elemento sua “eterna juventude”, como escreverá o autor em O 
Princípio esperança. Desta feita, o espírito da utopia buscado e 
tematizado pelo autor não refere-se à idealização de um Estado 
perfeito. O espírito da utopia “é, em primeiro lugar, um topos da 
atividade humana orientada para o futuro”42. Assim, já na primeira 
obra o conceito de utopia é usado em referência a amplas produções 
da cultura presentes na arte, na música, na arquitetura, na tradição 
cristã e nas utopias sociais propriamente ditas. Assim, o autor busca 
“salvar” nessas obras do passado sua atualidade necessária, e esta 
consistiria, conforme o autor explicita em O Princípio esperança, na 
“busca da existência humana perfeita, de relações sociais mais 
perfeitas”43. 

Nesse passado que deve ser apropriado para o tempo 
presente chama a atenção do leitor, em Espírito da Utopia, a 

                                                            
41 Id. L’Esprit de l’utopie, p. 10. 
42 MÜNSTER, Arno. Ernst Bloch: Filosofia da práxis e utopia concreta. São Paulo: UNESP, p. 25. 
43 BLOCH, Ernst. O Princípio esperança, vol. I, p. 235. 
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revalorização de certa cultura cristã medieval, mais 
especificamente as guerras camponesas e a arte gótica medieval. 
Na obra de juventude podemos ler, na referência à história alemã, 
a recusa de certa “tradição da cultura nacional e desse romantismo 
sem instinto que esqueceu a guerra dos camponeses”44 dos fins da 
Idade Média. Tal preocupação permanecerá em vários outros 
trabalhos, como o Thomas Münzer e Ateísmo no cristianismo. 

O romantismo de Bloch de modo algum é do tipo 
restitucionista. O passado da história alemã que o filósofo alemão 
quer refletir como ainda atual certamente não é aquele que 
predominou nos anos de ascensão dos nazistas: militarista, 
cavalheiresco, estamental. O passado de sua Alemanha que o 
pensador quer resgatar como atual é, por exemplo, aquele do 
expressionismo, da mesma época do avanço nazista, e também 
aquele do anabatismo e de um teólogo como Thomas Münzer, que 
queria que os campos fossem abertos a todos, defendendo um 
cristianismo primitivo que representou “um protesto religioso”45 
contra um mundo de servos e senhores. 

Ainda do passado medieval assistimos a valorização 
blochiana da arte gótica medieval. Sua leitura dessa herança se 
encontra diretamente vinculada à sua crítica à modernidade 
capitalista e à “mediocridade da mercadoria” de que fala Espírito 
da Utopia, ou seja, ao monopólio da produção em massa de 
mercadorias que matou o produzir com arte. Em outros termos, 
sua revalorização dessa herança parece dar-se muito mais em face 
da “nostalgia” de uma época que ainda não havia conhecido a 
revolução da técnica que o capitalismo produziria no século XIX:  

 
A evolução e o capitalismo até agora construíram a técnica, pelo 
menos em seu uso industrial, apenas para o único propósito da 
produção em massa a um preço barato, para um grande mercado 

                                                            
44 Id. L’Esprit de l’utopie, p. 10. 
45 Id. O Princípio esperança, vol. III, p. 358. 
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de consumidores e com alto lucro, mas de maneira nenhuma para 
aliviar o trabalho humano, ou até enobrecer seus resultados46.  
 

A máquina gerou, em sua visão, “o assassinato generalizado da 
imaginação”47. É nessa direção que, em Espírito da utopia, Bloch 
chama os nomes de românticos revolucionários como Ruskin e 
William Morris, que criticaram arduamente a “desumanidade” que 
marcou a técnica moderna48. Entretanto, Ernst Bloch tem claro que 
“o artesão de outrora não voltará”49, recusando uma perspectiva 
passadista: “É verdade que, nesses limites, o utensílio frio não é 
questionável em toda parte. Então, definitivamente há casos em que 
há uma mudança no ódio contra as máquinas, onde Marx está certo 
contra os socialistas que querem um retorno ao artesanato”50. 

Por séculos se sonhou com as mais ‘extravagantes’ invenções 
capazes de livrar os homens do trabalho desgastante e das barreiras 
naturais. Com a revolução capitalista, finalmente se alcançou um 
nível de desenvolvimento técnico-científico capaz de conduzir a 
humanidade à solução de problemas existentes há séculos. Contudo, 
surge o limite em que as invenções encontram-se presas à ideologia 
                                                            
46 Id. L’Esprit de l’utopie, p. 22. 
47 Id.  
48 Em O Princípio esperança, Bloch denomina William Morris como “anticapitalista romântico” (Cf. 
BLOCH, Ernst. O Princípio esperança, voL. II, p. 168). Junto com seu amigo Ruskin, Morris realizou 
dura crítica ao capitalismo enquanto forma de organização social que mecaniza a vida. Arquiteto, 
desenhista, fabricante de móveis, etc., Morris realiza uma crítica ao capitalismo em nome do 
artesanato e dos “valores” de humanidade perdidos com a industrialização. O primado de Morris e 
Ruskin na oposição ao capitalismo é a arte e o trabalho manual, como recusa à feiura produzida pela 
industrialização. Logo, a crítica romântica dos dois ao capitalismo perpassa a afirmação de valores do 
passado. Nessa perspectiva, Bloch escreve sobre os socialistas ingleses: “Essa utopia de olhar 
retrocedente faz lembrar as saudades do tempo da restauração, a fascinação romântica com a Idade 
Média e o desejo de vê-la aproximar-se novamente, proveniente do futuro. Contudo, inexiste o 
mandato político conservador que os românticos tinham há mais de cem anos. A utopia de Ruskin e 
Morris voltada para trás não tinha intenção política reacionária” (Cf. BLOCH, Ernst. O Princípio 
esperança, vol. II, p. 169). Ora, o “anticapitalismo romântico” que Bloch atribui a Morris e Ruskin 
permite lançar luz sobre seu próprio anticapitalismo romântico. Todavia, na perspectiva de seu 
romantismo revolucionário, Bloch não esquece de realizar a crítica aos dois ingleses, à medida que 
não vislumbraram o lado revolucionário presente em germe na técnica moderna.  
49 Id. L’Esprit de l’utopie, p. 22. 
50 Id, p. 23. 
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do consumo, ou seja, presas ao lucro e interesse privados. A técnica 
moderna realiza-se, no entender de Bloch, sob a  

 
Violência que extrai benefícios da natureza somente sob a 
condição da dominação, como de uma colônia domada e vigiada. 
Todo o conceito capitalista da técnica [...] evidencia mais o 
dominar que o travar amizade, mais o feitor de escravos e a 
Companhia das Índias Ocidentais51. 
  

Logo, o romantismo revolucionário de Ernst Bloch 
compreende que não se trata de recusar a técnica enquanto tal, 
mas seu uso tal como se dá no interior da sociedade capitalista 
industrial. Aliás, antecipando uma problemática desenvolvida em O 
Princípio esperança, nesse livro de juventude Bloch questiona 
acerca das possibilidades de uma relação mais harmoniosa 
homem-natureza, em oposição àquela fundada numa relação 
mercantil. É nessa medida que, em Espírito da Utopia, Bloch 
conclui na defesa de “uma técnica completamente diferente, não 
mercantil mas humanista, [que] deveria nascer e deveria ser 
inventada para outros propósitos”52. Em suma, o romantismo 
revolucionário deve “salvar” o lado emancipatório existente no 
passado como no presente. É nessa direção que deve ser lida a 
recusa de Bloch a reação romântico-reacionária à modernidade, ao 
concluir que “isso permanece inoperante, como tudo que pretende 
anular a era moderna, ao invés de salvá-la”53.  
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A recepção de Benjamin do Espírito da Utopia 
e o problema judaico 1 

 
Gerard Raulet  

 
 
No “Fragmento Teológico-Político” de Benjamin, o qual 

Adorno relacionava, antes de tudo, indevidamente com as 
anotações “Sobre o conceito de história”, mas que remonta a cerca 
de 1920, permite comprovar uma referência inconfundível ao 
Espírito da Utopia, (1918) de Bloch. Em uma carta de 4 de agosto 
de 1919, Benjamin havia pedido a Scholem para lhe enviar o livro. 
Em quinze de setembro de 1919, relatou que “[lia] intensivamente 
o livro de Bloch há uma semana”2. Ele então escreveu para 
Scholem que “talvez enfatizaria publicamente o que deve ser 
espontaneamente elogiado nele (no homem, não no livro)” e 
acrescentou: “infelizmente não é possível aprovar tudo 
incondicionalmente, sim, às vezes a impaciência toma conta de 
mim”3. No entanto, além de Péguy, do qual havia lido nos mesmo 
dias “novamente algumas coisas” e pelo qual ele se sentia 
“inacreditavelmente envolvido”4, é o único livro que, apesar de 

                                                            
1 [N.T.] Traduzido do alemão por Vinícius Matteucci de Andrade Lopes. Doutorando em Filosofia 
pela FFLCH-USP. Agradeço ao amigo Hudson Mandotti de Oliveira, estudioso da obra de Bloch, pelo 
auxílio na revisão final, assim como pela discussão dos conceitos teológicos e sobre a obra de Bloch, 
fundamental para a tradução. 
2 Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, (Hrsg). von Christoph Gödde und Henri Lonitz, 6 Bde. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995-2000 – na sequência abreviado por WBB; aqui: WBB I, p. 44. 
3 WBB I, 44 ss. 
4 WBB I, 45. 
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suas “imensas falhas”, ele reconhece a importância filosófica e 
política e ao qual ele inclusive “deve algo essencial”5. 

Na primeira edição de 19186 foram acrescentas cerca de 12 
páginas à parte final do quinto capítulo (Sobre a atmosfera de 
pensamento dessa época – resolução. Programa e problema), que 
trazia o título, “Símbolo: os judeus”. Como veremos, são as páginas 
que se encontram no centro da reação de Benjamin. Na segunda 
edição de 1923 foram novamente incluídas com um novo titulo, “A 
certeza do incondicionado e a consciência do invisível” e com 
alterações e cortes que não eram insignificantes7. Na nova tiragem 
da segunda edição de 1923, por outro lado, desapareceu 
completamente esse trecho do texto. Não que Bloch tivesse se 
arrependido ou quisesse retirar seu conteúdo, pelo contrário – por 
razões explicitamente estruturais, que dizem respeito ao “Espírito 
da Utopia” – ele teria incorporado ao volume, Através do deserto8. 
O caráter de excurso desse trecho esclarece-se por decorrer da fase 
completamente prematura do seu desenvolvimento filosófico: o 
próprio Bloch o datou em 1912-13, isto é, no período de estudo em 
Heidelberg. Naquele tempo ele se sentiu impelido a revitalizar o 
espírito do judaísmo e falou em uma carta a Margaret Susman que 
o trecho deveria datar de 1911, nos “meus manuscritos religiosos”: 

 
O espírito judeu [passa], no seu melhor e mais autentico traço, 
por Moises, os profetas e pelos chassídicos e está agora encarnado 
no meu manuscrito. [...] Os judeus são os escolhidos para dizer o 
nome de Deus de modo correspondentemente legítimo: eles 
possuem o espírito do contrato. Irei novamente dispor tal 
espírito, de uma forma nova, e assentá-lo à direita de Moises, 

                                                            
5 Cf. carta para Ernst Schoen, 19.9.1919. In: WBB I, 46. 
6 Benjamin leu O Espírito da Utopia, na edição de 1918 (conferir na GS VII-2 a “relação do escritos 
lidos”, na qual o livro corresponde ao número 643).  
7 Ernst Bloch, Geist der Utopie (1918), Gesamtausgabe, Bd. 16, Frankfurt a.M.: Suhrkamp,1971.  
8  Uma análise detalha das supressões e variantes seria eventualmente valorosa. No entanto, tal 
análise está além do escopo do presente texto e provavelmente não mudaria nada de fundamental 
nele. 
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Jesus e Espinosa, ao defender o Juízo Final como Teodiceia. Farei 
isso e meu Deus me dará a graça. – Seu Ernst Bloch9.  
 

Está indicado o cenário messiânico subjacente a toda obra 
madura de Bloch sobre a religião10: o apocalipse como a autêntica 
consumação final da criação em oposição à Teodiceia como 
justificação do mal no mundo. De fato, posteriormente o tom 
místico, que também nunca desaparecerá, admitirá formas mais 
precisas11. Mas mesmo nessa forma exaltada, ele não pode, de 
modo algum, ser interpretado como algo unicamente religioso: ele 
também remonta nomeadamente a uma bastante forte tradição 
ativista, certamente herege, da Aufklärung, que foi combatida pelos 
harmonizadores mediadores (gemäßigten Harmonisatoren) de 
origem leibniziana12. Considerar Espinosa no âmbito da história 
espiritual do judaísmo não é certamente algo incomum13. Mas a 
ordem dos arautos do apocalipse é paradoxal: assim como no 
século XVIII o “neólogo”14 Carl Freidrich Bahrdt defende a visão de 

                                                            
9 SUSMAN, Margaret.  “Das Nah- und Fernsein des Fremden”, (Hrsg.) v. Ingeborg Nordmann, 
Frankfurt a.M.: Jüdischer Verlag, 1992. 
10 Cf. RAULET, “Reich”, em: Ernst Blochs “Prinzip der Hoffnung”, (Hrsg.) v. Jörg Zimmermann, 
Berlin: Akademie Verlag, 2017 (interpretação de um série de clássicos), p. 337-357. 
11 Bloch reconhecerá expressamente esse desenvolvimento na nova publicação de Espírito da Utopia, 
do ano de 1964: Cf. Geist der Utopie, segunda edição (edição revisada da edição de 1923), 
Nachbemerkung, p. 347. 
12 [N.T.] A expressão “harmonizadores mediadores” (gemäßigten Harmonisatoren) remete ao 
parágrafo 78 da Monodologia de Leibniz, onde se explicita a dinâmica da união entre alma e corpo. 
Segundo o filósofo alemão, esses dois reinos seguem suas próprias leis, “e se ajustam em virtude da 
harmonia pré-estabelecida entre todas as substâncias”.: “a alma segue suas próprias leis e o corpo 
também as suas, e ambos se encontram/coincidem em virtude da harmonia pré-estabelecida entre 
todas as substâncias, pois ambos são representações de um mesmo universo” (Die Seele folgt ihren 
eigenen Gesetzen, der Körper den seinigen, und beide treffen kraft der zwischen den Substanzen 
vorherbestimmten Harmonie (harmonie preétablie) zusammen, weil sie beide Darstellungen 
desselben Universums sind) [Leibniz. Monadologie. Deutsch. (Hrsg.). Robert Zimmerman. Wien, 
Barumüller und Siedel, 1847, p. 29]. 
13 KROCHMALNIK, Daniel. “Ernst Blochs Exkurs über die Juden”, Ernst Bloch Almanach, p. 13/1993, 
p. 39-58, aqui p. 45. 
14 [N.T.] No sentido acima, refere-se a uma caracterização no campo da Teologia que procura 
esclarecer uma nova relação entre significado e significante em expressões presentes nas traduções 
bíblicas ou no conjunto doutrinário. O neólogo é aquele que utiliza de ingredientes semânticos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
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que Jesus era apenas um dos maiores porta-vozes da humanidade 
e que ele mesmo figurava, ao lado de Moisés, Jesus, Confúcio, 
Lutero, Semler15, como instrumentos da providencia divina16, Bloch 
estabelece a linha através de Moisés, passando por Jesus e 
Espinosa, chegando a si mesmo.  

Como se sabe posteriormente Bloch negou veementemente 
seu pertencimento ao Judaísmo17. Mas dentro de pouco tempo após 
a carta inebriada para Margaret Susman, escreveu em um cartão 
postal para Lukács dizendo que agora gostaria de deixar “todo o 
problema de lado”, pois uma “proximidade amistosa inebriante” 
com sua visão pode ser “mal utilizada por judeus muito piores”18. 
Se, portanto, o engajado excurso de Bloch reflete a inquietude 
espiritual e política da jovem e judia geração que cada vez menos 
se vê satisfeita com a alternativa dos guetos e da assimilação19, é, 
porém, decisivo o modo como ele procede.  Ele se distancia 
justamente da restauração judaica (jüdischen Erneuerern) e, em 
nome de um “terceiro para além do judeu e de cristo”20, remete-se 
tanto ao antissemitismo como também ao sionismo. Um 
posicionamento muito próximo daquele de Hermann Cohen21. No 
que se refere à análise do excurso, concordo, por isso, em grande 
parte, com o ensaio de Daniel Krochmalnik. Eu apenas tento 
                                                                                                                              
necessários para tornar patente elementos que são negados na própria nomenclatura da palavra, isto 
é, não possuem capacidade imagética de explicitar o argumento ou conceito.  
15 Johann Semler, outro Neólogo, Professor de Teologia em Halle.  
16 História da minha vida (Geschichte meines Lebens), escrito pelo próprio Bahrdt na prisão, publicado em 
1790 em Berlim; a passagem encontra-se no volume 4, p. 120. Ele foi preso devido a sua comédia, O édito 
religioso (Das Religionsedikt), na qual zomba do edito religioso de Wöllner de 1788. 
17  “Que eu tenha nascido judeu, isto é um acaso”.  (Gespräch mit Jean-Michel Palmier, “La traversée 
du siècle d’Ernst Bloch (II): l’après-guerre de Marcuse à Sartre ” Les Nouvelles littéraires, 54/1976, 
n° 2531, p. 8). 
18 Ernst Bloch para Georg Lukács, 22.2.1911, Briefe 1903-1975, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985, Bd. 1, 
p. 38. 
19 Geist der Utopie (1918), p. 320. 
20 Ibid., p. 329. 
21 Conferir sobre isso Raulet: “Eine geheime Verabredung. Über Walter Benjamins Umgang mit 
Theologie”, Modern Language Notes, 127/2012, No. 3 (German issue), p. 625-644. 
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acentuar com maior precisão o porquê da sua exposição da relação 
de Bloch com o judaísmo não resultar uma imagem clara, mas 
apenas a impressão de que o mesmo, apesar de tudo, seria um 
pensador judeu. 

Se for o caso, então será no mesmo sentido de Hermann 
Cohen. Tanto sua relação com o círculo da restauração judaica em 
torno de Martin Buber, como sua orientação pelo sionismo 
precisam ser delineados o mais claramente possível. Afinal de 
contas, ele posteriormente negou enfaticamente em uma entrevista 
sua suposta proximidade com Buber, como também lembra 
Krochmalnik22 – e veremos que essa proximidade foi para Scholem 
e Benjamin uma causa do escândalo. Após 1923 – mesmo assim a 
cronologia tem papel preciso – ele não apenas lamenta que seus 
livros fossem frequentemente encontrados nas mesmas mesas das 
livrarias que os livros de Buber23, mas se filiou à crítica de 
Kracauer a Buber e Rosenzweig. Após as primeiras paginas, nas 
quais é acentuado o esforço de ambos os tradutores, Rosenzweig e 
Buber, de “puramente restaurar a realidade efetiva da escritura”24, 
Kracauer externa ponderações importantes sobre a escolha de uma 
linguagem arcaica: essa não só tem sua origem na “operação 
mitológica e no antiquadro romance moderno do final do século 
XIX”, mas também “a crença deles no poder (Gewalt) ontológico 
temporalmente suspenso da língua alemã por eles produzido, atrai 
essa linguagem arcaica do distrito domesticado da palavra “altar” 
(Altar) em direção ao “lugar de sacrifício” (Schlachtstatt) há muito 
obsoleto, os introduz no vulgar “todo mundo” de Lutero ou no 
“toda as terra” do superficial e vago “Erdvolk” [povo da terra]”25. 
De modo sucinto: essa germanização é retrograda e certamente 
                                                            
22 Krochmalnik, “Ernst Blochs Exkurs über die Juden”, p. 41.  
23 Conferir, por outro lado, Krochmalnik, “Ernst Bloch im jüdischen Messianismus”, Bloch-Almanach 
13- (Ludwigshafen 26/2007), p. 16. 
24 KRACAUER, Siegfried. “Die Bibel auf Deutsch” (1926), recuperada em Das Ornament der Masse. 
Essays, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1963, p. 173-186, aqui p. 179. 
25 Ibid., p. 181. 
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reacionária, “ao contrário da luterana que irrompeu em seu tempo 
como uma realização revolucionária”26. 

 
É improvável que por meio de tais e outras germanizações, 
orientadas histórica e essencialmente por uma época, não se 
atente para sua própria condicionalidade histórica, conformada 
por aquela “tendência à efetivação” afirmada no escrito de 
Wilhelm Michel sobre Buber: “Martin Buber: Seu passo em 
direção à realidade efetiva” (Martin Buber. Sein Gang in die 
Wirklichkeit, Frankfurt am Main, 1926). Ou, a realidade efetiva 
alcançada mostrou-se, de modo intencionalmente ambíguo, 
similar ao romantismo popular27.  
 

Entre os “piores judeus”, que poderiam instrumentalizar a 
“confissão” judaica de Bloch, por também a valorizarem28, 
aparecem, de todas as formas, tanto os sionistas como os 
seguidores de um “espírito sionístico messiânico”, como diz 
Krochmalnik, isto é, temos que considerar os restauradores 
radicais do judaísmo em torno de Buber e da Associação de 
Estudantes Judeus de Praga, a Bar Kochba29. Apesar dessa 
inconfundível “afinidade” com Buber, Rosenzweig e outros mais, 
os contornos do suposto judaísmo de Bloch se tornam muito mais 
problemáticos do que se costuma ler30. 

As referências de Bloch aos restauradores judeus, até mesmo 
suas inspirações neles, são, como lembraram Daniel Krochmalnik e 
Lucien Pelletier, seguindo a outros, inegáveis no Espírito da 

                                                            
26 Ibid., p. 183. 
27 Ibid., p. 182. 
28 Cf. KROCHMALNIK, “Ernst Blochs Exkurs über die Juden”, p. 55 (comentário, 16). 
29 Aqui novamente Krochmalnik, op.cit., p. 43. 
30 Conferir os trabalhos de Anton F. Christen (Ernst Blochs Metaphysik der Materie, Bonn: Bouvier, 
1979) ou Michael Löwy, Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale, Paris: 
Presses universitaires de France, 1988. Entre os estudos mais diferenciados está uma revisão crítica 
feita por Lucien Pelletier, que infelizmente só é conhecida por especialistas (quando é): “Ernst Bloch 
et les Juifs: autour d’une traduction recente”, Philosophiques, vol. 37, n° 1, 2010, p. 219-236. É 
preciso tratar com extrema cautela em que medida se pode falar de uma confissão de Bloch ao 
círculo Bar Kochba. 
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Utopia, são inclusive massivas.  Tais referências também não se 
limitam à edição de 1918, pois Bloch também acrescentou mais 
algumas à edição de 1923. Vale a pena mencionar, em particular, as 
queixas à concepção de Buber da presença de Deus no mundo31, à 
santificação do nome (Kiddush Hashem)32 e até mesmo uma 
citação literal do Midrash [Midrax] Berechit rabba nas linhas finais 
do livro: “Pois somos poderosos: somente os maus existem por 
meio de seu Deus, mas os justos – ali Deus existe por meio deles 
[...]”33. Todas essas inspirações remetem inequivocamente ao livro 
de textos reunidos, Sobre o judaísmo, publicado pela associação 
Bar Kochba. Acrescenta-se ainda a isso que na edição de 1923, 
Bloch também cita tendo como base a Midrash [Midrax] Chemot 
rabba, a Midrash [Midrax] Kohelet, a Zohar e o Tseror hamor34. 
Certamente a cronologia tem um papel, porém não como se fosse 
possível simplesmente datar uma cesura temporal em 1923. Isso 
depende antes muito mais do posicionamento em relação a essas 
referências. Se não me engano, essa orientação já não era mais, há 
muito tempo, desde 1918, uma confissão irrestrita a Buber e à 
Associação de Estudantes Judeus de Praga. Bloch não desmente 
suas afinidades e citações: ele as mantém em todas as remissões do 
capítulo judaico, isto é, ele as deixa passar, na medida em que elas 
correspondem ao que ele esperava do judaísmo, quando ele – 
apaixonadamente – aproximou-se do judaísmo. Pelletier 
denominou, com toda razão, dois complexos que foram decisivos 

                                                            
31 Cf. Martin Buber, “Der Mythos der Juden”, em: Vom Judentum: ein Sammelbuch, Leipzig: Wolff, 
1913, p. 30: “A glória de Deus [o Chekkinah] está conjurada na sensação de segurança, encontra-se 
ligada ao fundamento de todas as coisas, e é redimida em todas as coisas pelo homem, que, olhando 
ou agindo, liberta a alma dessa coisa”.  
32 Cf. Hugo Bergmann, “Die Heiligung des Namens (Kiddush Haschem)”, em: Vom Judentum, p. 32-
43. “[…] a concepção judaica separa Deus e mundo, mas ela conecta o destino do mundo e de Deus 
tal modo que o mundo não é meramente dependente de Deus, mas – e isso é central para nossa 
consideração – o destino de Deus é dependente do mundo.” (p. 32). 
33 BLOCH, Ernst. Geist der Utopie (1918), Frankfurt: Suhrkamp, 1971, p. 445. 
34 Sobre isso: KROCHMALNIK, “Ernst Blochs Exkurs über die Juden”, p. 44, 52; Pelletier, “Ernst 
Bloch et les Juifs”, p. 230-232. 
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para essa mudança de posicionamento: a desilusão de Bloch pela 
revisão de Buber de sua concepção da realização de Deus pelos 
homens (ela é importante, porém somente ocorre em 1923) e o 
alerta de Lukács para os “sectos revolucionários” ligados ao 
problema, de tal modo que a religião e a revolução econômico-
social não podem ser combinadas sem cerimônias, sem que uma se 
imponha sobre a outra. Essa foi uma crítica bastante clara dos 
elementos populares que poderiam ter se infiltrado no pensamento 
de Bloch juntamente com as afinidades judaicas35. Sobre o 
primeiro ponto, Buber escreve em 1923, na apresentação de seus 
Discursos sobre o Judaísmo (Reden über das Judentum): 

 
Essa expressão [o conceito de “efetivação de Deus”], à qual devo 
responder em um sentido fundamental, ainda a ser esclarecido, 
torna-se imprópria se, como falado no primeiro discurso36, a 
questão for converter Deus de uma verdade em uma realidade 
efetiva (Wirklichkeit); pois é assim que ele pode levar à ambígua 
opinião de que Deus seria uma “ideia” que somente se torna 
“realidade” (Realität) através do homem, e em seguida conduziria 
à desesperança de que Deus não seria, mas viria a ser – no 
homem ou na humanidade. Ao contrário, denomino 
desesperança a visão que hoje se explicita em todos os tipos de 
variações, não como se um devir divino na imanência fosse certo 
para mim, mas porque apenas a partir da incerteza do ser divino 
conseguimos alcançar o sentido misterioso do devir divino, a 
repartição de Deus na criação e sua participação no destino da 
liberdade da criação, sem essa incerteza, porém, apenas poderá 
reinar um abuso vazio do nome de Deus 37.  
 

A seguir tratarei ainda do elemento popular. Ambos os 
motivos são importantes, mas somente o último também 

                                                            
35 LUKÁCS, Georg. Geschichte und Klassenbewusstsein, Darmstadt und Neuwied, Luchterhand, 1977, 
p. 378-380. 
36 Os três primeiros discursos foram publicados em 1911 com o título: Drei Reden über das Judentum 
(Frankfurt a. M.: Rütten und Loening). 
37 BUBER, Martin. Reden über das Judentum, Gesamtausgabe (1923), citada segundo a segunda 
edição,  Berlin: Schocken-Verlag, 1932, p. XVI. 
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conseguirá ter um papel após 1923. Por levar a cronologia a sério, 
refiro-me ao fato de ambos os aspectos da ruptura já haverem sido 
consumados antes de 1918 (não em 1923). Bloch pretendeu 
encontrar elementos na restauração judaica que correspondiam à 
suas próprias representações metafísicas. Isso não significa, de 
modo algum, que a princípio, subscrevia completamente as visões 
de Buber e da Associação Bar Kochba e que teria se distanciado 
delas somente a partir de 1923. 

É possível recorrer ao artigo “Os judeus alemães e a 
Palestina” que no mesmo ano da primeira edição do Espírito da 
Utopia, (1918) foi publicada com o pseudônimo Dr. Josef Schönfeld. 
Ali Bloch/Schönfeld externa seu entendimento do sionismo:  

 
O sionismo nada mais é do que a libertação dos judeus de todas 
as nacionalidades em relação à própria função do cosmopolitismo 
democrático, a afinidade necessária do judeu consciente com tudo 
o que significa liberdade, um futuro melhor, democracia, o 
vínculo com a república mundial. Porque não se deve esquecer, o 
judaísmo é realmente determinado pelo povo, mas se preservou 
apenas um povo, porque era uma religião. [...] E é precisamente 
por isso que o sionista alemão volta-se para onde as grandes 
ideias de futuro melhor, nascidas da sua raça e religião, reluzem 
mais fortes; ele não se sente em nada prussiano, ele não se sente 
em nada comprometido e conectado com os poderes desse 
passado, ele necessariamente é capaz, na medida em que vive na 
Alemanha junto ao laborioso nascimento da liberdade e 
democracia alemã, mas seu lugar autêntico também não é a 
Alemanha, senão seu judaísmo e, assim, o mundo, a consciência 
messiânica de mundo38.  
 

O realce em especial da palavra “religião”, e das últimas 
palavras que constituem simultaneamente a conclusão do artigo, 
estão disponíveis no original. É preciso também, e apenas nesse 
sentido, em primeiro lugar compreender o enigmático título, 

                                                            
38 Ernst Bloch, Kampf nicht Krieg. Politische Schriften 1917-1919, (Hrsg.) von Martin Korol, Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1985, p. 234. 
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“Símbolo: os judeus”. Ele indica que, como Lucien Pelletier havia 
formulado39, os Judeus representam (simbolizam) no meio da 
dispersão40, daqui em diante, o “Unum necessarium de uma 
chegada”41 que está acima todas as diferenças, especialmente entre 
cristãos e judeus42. 

Na jovem geração de judeus, o elemento popular era um 
problema que não se deveria subestimar, como comprova a 
biografia de Leo Strauss43. Posteriormente Strauss escreverá 
justamente no prefácio da tradução inglesa do seu livro de 1930 
sobre a crítica de Espinosa da autoridade religiosa: “O autor era 
um jovem judeu nascido e criado na Alemanha, que se viu nas 
garras da difícil situação político-teológico”44. Pouco tempo após 
seu aniversário de 65 anos, ele ainda acrescentará também no 
começo de uma de suas obras principais, A ciência política de 
Hobbes (Hobbes politische Wissenschaft): “O problema teológico-
político permaneceu desde então o tema das minhas 
investigações”45. Ele compreende por “teologia política“ um 
pensamento político que, em última instância, baseia-se na 
autoridade da revelação. É justamente isso que ele rejeita 
categoricamente: uma rejeição que se estende sobre um sionismo 
compreendido teocraticamente.  Mas tão pouco quanto Bloch, ele 
rejeita a religião: o título original do livro de Espinosa é explícito 
em relação a isso: A crítica da religião de Espinosa como 

                                                            
39 PELLETIER, Lucien. “Ernst Bloch et les Juifs : autour d’une traduction recente”, p. 221.  
40 Cf. Geist der Utopie, primeira edição, p. 319-321. 
41 Das Prinzip Hoffnung, Gesamtausgabe, Bd. 5-1, p. 201. Cf. também na primeira edição de Geist der 
Utopie, p. 322: “o elemento orientado por uma finalidade messiânica existente sobre o mundo é 
tanto um motor assim como é concisamente histórico, não é metafórico ou artificial”. 
42 Geist der Utopie, primeira edição, p. 322-329. 
43 Sobre o jovem Leo Strauss, a dissertação de Bruno Quélennec, Retour dans la caverne. Philosophie, 
religion et politique chez le jeune Leo Strauss / Rückkehr in die Höhle. Philosophie, Religion und 
Politik bei dem frühen Leo Strauss, Paris-Sorbonne 2016. Buchpublikation: Paris, Hermann, 2018.  
44 STRAUSS, Leo. Spinoza’s Critique of Religion, Translated by E. M. Sinclair. New York: Schocken 
Books, 1965, p. 1. 
45 Hobbes’ politische Wissenschaft, Neuwied: Luchterhand, 1965, p. 7. 
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fundamento de sua ciência bíblica. Investigações sobre o Tratado 
Político-teológico de Espinosa (Die Religionskritik Spinozas als 
Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Untersuchungen zu Spinozas 
Theologisch-politischem Traktat). A crítica da religião de Espinosa 
é compreendida como fundamento de seu refinado conceito de 
religião. É quase possível deduzir uma afinidade com o gesto de 
Bloch de Ateísmo no cristianismo, embora ele tenha se ocupado 
pouco de Espinosa. Nos mesmos anos, outros o fizeram; pode ter 
sido um motivo. 

  
*** 

 
Em 1918, Bloch se expressa inequivocamente contrário ao 

sionismo que insistisse em uma compreensão identitária do povo. 
No excurso judaico afirma-se de forma mais brutal que o sionismo 
apenas ambiciona “um tipo de Estado báltico asiático”46. A lei 
aprovada em 19 de julho de 2018 pelo parlamento israelense, que 
denomina Israel como um estado nacional judeu para os judeus, 
infelizmente da razão a Bloch. A proximidade de Bloch a Hermann 
Cohen torna-se mais clara. Com razão, Krochmalnik constata: 
“Bloch se opõe à automutilação do judaísmo de modo parecido pelo 
qual Hermann Cohen se opõe ao universalismo messiânico do 
mesmo”47. O fato de em novembro de 1918, devido a um editorial 
antissemita por parte de Hugo Ball, Bloch afirmar seu 
pertencimento ao povo judeu, não permite que se considere, por 
diversas razões, como um argumento contrário, em primeiro 
lugar, porque no contexto de colapso do Reich, ele escreve em uma 
carta ao advogado Johann Wilhelm Muehlon, que, enquanto 

                                                            
46 “Exkurs über die Juden”, Geist der Utopie (1918), p. 320.  Nessa passagem, Bloch revê sua crítica 
ao sionismo político: “seu dano, no entanto, é que ele nega toda a força de eleição, e assim, com o 
conceito de Estado-nação, assim como circulou de modo efêmero no século XIX, quer tornar Judá 
uma espécie de estado balcânico asiático”. Este objetivo acompanhou os direitos em Israel com 
especial diligência. 
47 Krochmalnik, “Ernst Blochs Exkurs über die Juden”, p. 46. 



198 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 
pacifista, havia posto em jogo sua carreira junto à Krupp e ao 
departamento de relações exteriores, para denunciar a 
responsabilidade da Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. A 
declaração de Bloch como um “judeu consciente da raça”, seu 
orgulho “por meu antigo, misterioso povo”48, não podem ser mal 
interpretados no sentido nacionalista (völkish). Ao contrário, deve-
se perguntar como Bloch imagina a participação desse povo na 
história futura e o que realmente constitui sua identidade como 
povo.  

Fica claro que para Bloch e Cohen é a religião que se 
preocupa com a continuação do judaísmo e sua contribuição para a 
universalidade do mundo burguês (Weltbürgertum - 
cosmopolitismo). O fato de esse fundamento religioso assumir 
traços messiânicos em Bloch (que, a propósito, nunca desaparecerá 
no trabalho posterior até Ateísmo no cristianismo) distingue o 
estilo de pensamento do jovem Bloch do de Cohen, mas é, no 
entanto, uma questão de estilo e não de diferença de princípio: 
ambos estão preocupados com os profetas e com a utilização 
racionalista-universalista de sua mensagem. Em contraposição a 
Krochmalnik, não estou inclinado a exagerar a diferença em 
relação a Max Weber e construir assim um front entre religião e 
desencantamento. É verdade que Weber, assim como Ernst 
Cassirer posteriormente em sua Filosofia das formas simbólicas, 
interpretou o judaísmo como um passo importante na imposição 
da racionalidade contra o mito. Mas Cohen também entendeu seu 
judaísmo da razão como desencantamento: para Cohen, a 
transição para uma “religião da razão” exige romper com o poder 
mítico do destino, que impede o indivíduo de se tornar um sujeito 
responsável por si mesmo. Essa “religião da razão” pressupõe uma 
mudança profunda da apreensão da compreensão da culpa e da 
punição: pois para o mito e para a antiga tragédia, a culpa é 

                                                            
48 BLOCH, Ernst. Briefe, V.1, p. 233. 
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considerada primária49. Cohen lembra que os profetas lutaram 
contra o ritual sacrificial e, assim, opuseram à concepção 
autoritária dos mandamentos a primazia da moralidade50. Walter 
Benjamin viu isso da mesma forma: 

 
A principal obra filosófica de Cohen, “A religião da razão a partir 
das fontes do judaísmo”, (1919), confronta o judaísmo dos 
profetas com o mundo do mito para reconhecer no monoteísmo 
judaico a única religião estritamente ética, alheia aos mitos. 
Cohen nada mais é do que um intelectualista, porém um rigoroso 
racionalista51. 
 

Justamente assim, isto é, com um conceito de secularização 
que não aniquila nem a religião nem sua mensagem, que Bloch, 
como posteriormente em Ateísmo no cristianismo, retoma esse 
aspecto em seu excurso judaico, ainda que de maneira sempre 
desenfreada e justamente por isso, mística. 

O projeto de Cohen era desde a primeira vista 
completamente transparente: “O título desse livro contém sua 
prescrição”52. Isso culmina no capítulo 22, o qual – assim como 
Bloch a ele se atrela no contexto de 1917-1919 – é dedicado à paz. 
Aproximadamente no meio está o capítulo 13, “A ideia do messias e 
de humanidade”, a passagem da tradição judaica para o 
pensamento iluminista. A intenção também é clara: “O conceito de 
religião deve ser descoberto por meio da religião da razão”53. “A 
religião da razão torna a religião uma função geral da consciência 
humana”54. Assim “as fontes do Judaísmo [...] devem ser 
                                                            
49 COHEN, Hermann. Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Wiesbaden: Fourier 
Verlag, 1978, p. 197. 
50 Ibid, p. 200-202. 
51 BENJAMIN, Walter. “Juden in der deutschen Kultur”, in Gesammelte Schriften, Hrsg. von Hermann 
Schweppenhäuser und Rolf Tiedemann, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1978 (na sequência: GS), II, p. 
809. 
52 COHEN, Die Religion der Vernunft, p. 3.  
53 Ibid., p. 5. 
54 Ibid., p. 8. 
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apontadas e demonstradas como o material em cuja auto-produção 
histórica deve se produzir e ratificar a razão complexa 
(problematisch), a religião da razão (problematisch)”55. 

Cohen esforça-se para reconstruir as etapas e passagens e 
identificá-las com figuras emblemáticas: com o judeu Filo de 
Alexandria56 ou com Maimônides, que descreve como “o marco do 
protestantismo no judaísmo medieval”57. Este é novamente o 
“gesto neológico”, se é que podemos dizer isso, que também pode 
ser constatado em Bloch. A referência à reforma enquanto 
esquema de pensamento tem a mesma função que tinha em Heine 
ou Marx, e sugere, por assim dizer, que havia algo como uma 
tentadora teleologia da razão que dominou a história. O ponto 
próprio de Cohen consiste justamente no fato dele se esforçar para 
apresentar o telos racional como herdeiro do judaísmo. Seu 
argumento vai além do fato de que o pensamento de humanidade, 
ou a ideia de humanidade levada a cabo pelo humanismo alemão, 
tem sua verdadeira origem nos profetas de Israel. Mas quando a 
esperança messiânica emanou do povo judeu, ela se dirige para 
todas as outras nações: ela foi dada a um povo para que todos os 
homens possam compartilhar essa aliança divina58. “Seria, 
portanto, um erro incorrigível [...] se limitássemos e confinarmos a 
religião da razão [...] à religião judaica”59. De um modo até certo 
ponto similar ao de Hegel, ele inclusive reconhece o mérito no 
cristianismo de, por meio de sua “pretensão de conquistar o 
mundo”, “ter transformado o conceito de humanidade no conteúdo 
histórico da religião”60. Essa concepção explica o fato de que ele 
nega toda legitimidade ao nacionalismo judaico e, especialmente, 
                                                            
55 Ibid., p. 5. 
56 Ibid., p. 279. 
57 COHEN, “Deutschtum und Judentum” (1915), In: Jüdische Schriften, Berlin: C.A. Schwetsche & 
Sohn, 1924, p. 244. 
58 Ibid., p. 265. 
59 COHEN, Die Religion der Vernunft, Op. cit., p. 9.  
60 Ibid., p. 280. 
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ao sionismo. Ele não se abstém inclusive de lembrar que “os 
profetas [condenam] a soberba nacionalista que viola o 
monoteísmo universal”61.  

 
O rei Davi não [é] o fundamento para o mundo do monoteísmo. 
A vocação histórica de Israel não se encontra nesse passado 
recente, tampouco, sobretudo, em uma realidade política. O 
sentido e valor do monoteísmo deveria se por à prova nessa 
contradição histórico-política62.  
 

Cohen tira duas conclusões disso: por um lado, ele defende o 
paradoxo de que a queda de Israel como um estado, “mas a 
preservação do povo, é um símbolo providencial do 
messianismo”63, por outro lado, ele afirma a primazia do futuro – 
“O futuro torna-se a realidade da história”64. 

De tudo isso resulta, de certo modo, que Bloch, por assim 
dizer, toca um Hermann Cohen em dois pontos fortes, extraindo 
com isso registros místicos e messiânicos, que somente deram 
origem a tantas confusões. Até mesmo Scholem e Benjamin 
levantaram objeções a isso, e especialmente à proximidade com 
Buber, como ainda veremos. Deve-se cada vez tomar cuidado com 
as conclusões precipitadas nesses assuntos delicados. De sua parte, 
de modo bastante neokantiano, Cohen reprimiu qualquer 
presunção metafísica e rechaçou qualquer interpretação metafísica 
de sua abordagem. Bloch se opõe a ele nesse ponto. Para Cohen – 
como ele enfatizou novamente bem no início do capítulo 13 – a 
ética representa a esfera na qual desemboca as pretensões de 
“particularidade da religião”65, e na qual se supera (aufheben) as 
aparentes contradições entre religião e razão. Se a religião – e o 

                                                            
61 Ibid., p. 303. 
62 Ibid., p. 294. 
63 Ibid., p. 295. 
64 Ibid., p. 294. 
65 Ibid., p. 276. 
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judeu em particular – reporta-se ao indivíduo, então na ética “o Eu 
do homem” converte-se [...] “na ideia de humanidade”66. Portanto, 
de acordo com ele, precisamos representar (darstellen) “o Deus 
messiânico como o Deus da ética”67.  

 
*** 

 
Se o Benjamin que naquela época estava em busca de algo no 

âmbito religioso e político, leitor de Péguy e Bloch, certamente 
bastante influenciado pelo livro de Bloch68, parece, porém, ter 
adiado mais de uma vez sua intenção de escrever uma crítica, 
embora não a tenha abandonada, já que “o livro encontra-se 
perdido junto com todas as glosas preparatórias”69. Em 5 de 
dezembro, no entanto, escreve a Ernst Schoen que ainda estaria 
pensando em iniciar “uma crítica detalhada de Ernst Bloch: 
Espírito da Utopia”70. Com base na carta posterior de 2 de 
fevereiro de 1920 para Schoen71 e em uma carta de janeiro de 1921 
para Scholem, é certamente valido supor que ela finalmente 
surgiu, pois ele “[está] particularmente aflito que [sua] crítica do 
‘Espírito da utopia’ não tivesse espaço em lugar nenhum”72. Uma 
“fantasia sobre uma passagem do Espírito da Utopia” também é 
mencionada lá, embora tenha desaparecido. 

De outra carta a Ernst Schoen de 2 de fevereiro de 1920, 
resulta ainda uma mistura de fascinação e desconfiança:73  
                                                            
66 Ibid., p. 15. 
67 Ibid., p. 25. 
68 “Negar o significado político da teocracia com toda a intensidade é o maior mérito de o Espírito da 
Utopia de Bloch”. (GS II-1, p. 203). 
69 Para Scholem, 23.11.1919, WBB II, p. 5. 
70 WBB II, p. 62. 
71 “Agora consegui terminar o único trabalho que ataco aqui, a crítica do ‘Espírito da utopia’.” (WBB 
II, p. 72). 
72 WBB II, 131. 
73 No contexto de uma visita a Scholem em 22 de março de 1922, Michal Landmann cita as seguintes 
palavras de Scholem: “Entre Benjamin e Bloch imperava um magnetismo, no qual era presente tanto a 
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Espero que minha crítica chegue a você impressa em um futuro 
próximo: altamente detalhada, altamente acadêmica, 
enfaticamente elogiosa, altamente censurável do ponto de vista 
esotérico [sic]. Eu a escrevi – esperançosamente– ao editor que 
me pediu muito para agradecer. Eu o fiz porque me conecto a ele 
em uma inclinação cuja razão eu também acho em alguns 
pensamentos centrais de seu livro, não importando também se o 
nosso relacionamento seja um médium puro. Pois, como disse, de 
fato corresponde às minhas próprias convicções em algumas 
exposições importantes, mas em nenhum lugar corresponde à 
minha ideia de filosofia. É diametralmente oposta a ela. Mas o 
autor está acima do livro, mais do que ele sabe. Se ele conseguirá 
se exprimir filosoficamente nesse sentido é a questão decisiva 
para ele. Neste livro, o conteúdo da necessidade de se expressar 
está obscurecido em todos os lugares74.  
 

Depois que Scholem expressou sua “objeção moral” ao livro 
de Bloch em 5 de fevereiro de 192075, Benjamin curvou-se à 
autoridade teológica de seu amigo e em sua resposta de 13 de 
fevereiro, empreendeu uma manobra de recuo bastante 
embaraçosa que na verdade não desenvolveu uma demarcação 
argumentada, mas antes evita a discussão judaico-teológica e 
culmina na declaração: “Meu pensamento filosófico não tem nada 
em comum com isso”. A passagem um pouco mais longa vale a 
pena ser citada e analisada extensivamente: 

 
Concordo inteiramente com a sua crítica ao capítulo “Os Judeus” 
e, desde o início não me opus às suas opiniões, já que nesta 
declaração o saber que me falta não desempenha o papel 

                                                                                                                              
atração como a repulsão. [...] Benjamin, porém, esperava mais de Bloch do que a obra lhe oferecia. Ele 
escreveu uma crítica de três páginas sobre a primeira edição de “Espírito da utopia”, que ele não colocou 
em lugar algum e que está perdida, mas foi mais uma apresentação do que uma avaliação” (Ernst Bloch: 
Gespräche mit Michael Landmann. Typoskript, Ernst-Bloch-Archiv, Ludwigshafen, p. 54). 
74 Benjamin, Gesammelte Briefe, II, 72 ss. Um dos mais importantes testemunhos, ao mesmo tempo, 
filosófico e humano, sobre a ambivalência da relação com Bloch. 
75 A carta está impressa em Scholem: Walter Benjamin – die Geschichte einer Freundschaft, 
Frankfurt/Main, 1975, p. 113-115. 
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principal. Não encontro nada para acrescentar às suas palavras 
sobre isso. Na minha crítica, fiz a minha rejeição radical a esses 
pensamentos, assim espero, de modo mais educado [e], assim 
espero, claro. Mas com isso a questão não está resolvida. O 
senhor, com razão, me perguntará duas coisas: primeiro, como 
eu defendo outras coisas que dizem respeito a esse trabalho em 
geral. Para o que o senhor denomina de caráter inconcebível da 
distância”; eu acredito que seja a mesma coisa que minha esposa 
denomina muito bem de “corrupção da verdade”. Ainda me 
lembro de sua primeira pergunta sobre esse livro em Berna, se 
ele continha uma epistemologia. E isso é precisamente o 
essencial: juntamente a uma confrontação com sua indiscutível 
cristologia, o livro exige uma sobre sua epistemologia. Na minha 
crítica, a mesma abarca as nove linhas da conclusão. Não 
explicitarei novamente seu conteúdo aqui; o senhor a lerá, 
falaremos sobre isso. Esse conteúdo é importante. As nove linhas 
da conclusão consequentemente validam uma recusa do livro em 
suas premissas epistemológicas, uma recusa que se comporta en 
bloc. A crítica autêntica compreende, portanto, apenas uma 
exposição detalhada e, na medida do possível, elogiosa sobre a 
linha de pensamento singular. Nem sempre falta a possibilidade 
do elogio sincero, como o senhor corretamente suspeita. Mas, 
sem dúvida: meu pensamento filosófico não tem nada em comum 
com isso. Tenho assim em mente a segunda pergunta: por que 
crítico, por que empreendi o trabalho dessa crítica [enorme, com 
duração de um mês]? Mais precisamente: por que eu correspondi 
ao pedido do autor – na expectativa de assim agradecê-lo (ele 
ainda não conhece a exposição)? Pelo que estimo nele, mais do 
que na sua obra (na qual, no entanto, isso não falta 
completamente), por uma esperança que busco em seu 
desenvolvimento. Neste livro, ele deu algo como prematuramente 
pronto, mais do que terminado. Mas em nossas conversas em 
Interlaken, encontro tanto calor, tanta oportunidade de me 
expressar para deixar claro, para ser compreendido, que tenho 
esperança na vítima dessa minha crítica76. 
 

Isso se refere à seção “Sobre a epistemologia moto-fantástico 
desta proclamação” - isto é, a proclamação com a qual termina a 

                                                            
76 BENJAMIN, Gesammelte Briefe, II, p. 75. 
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seção “Símbolo: os judeus” e que profetiza um “tempo absoluto” no 
qual se unem o “judaísmo com o germanismo” e “com a Rússia, 
este terceiro destinatário da espera”77, que consumará o 
messianismo. Naquela época, Bloch pretendia projetar um 
“sistema de messianismo teórico”78 – essas páginas compreendem 
a tarefa de um conceito de epistemologia correspondente. O 
interesse de Benjamin por eles pode ser explicado por seu projeto, 
que ele havia apresentado pouco antes, em novembro de 1917, 
como um “programa de filosofia vindoura” e no qual ele também 
exige um conceito de experiência que vai além da experiência 
empírica. Os dois projetos, porém, não podem se quer ser 
comparados, o que, por sua vez, explica a afirmação decidida de 
Benjamin de que sua concepção de filosofia nada tem em comum 
com a de Bloch. Enquanto a principal preocupação de Benjamin é 
romper com a predominância do neokantismo e questionar o 
sujeito transcendental79, Bloch começa de modo característico 
imediatamente com as discrepâncias em lidar com o tempo e a 
história, pois “assim separe-se de modo mais explícito as 
aspirações das ciências particulares das aspirações filosóficas”80. 
Esta última é confrontada com questões que desconsideram o 
pensamento científico empírico: “[...] é mais problemático quando 
o que acontece está imperceptivelmente misturado com o que 
aconteceu”. Ou: “Sabemos ainda menos como as promessas 
religiosas, isto é, o conteúdo de um presente distante, oculto no 
futuro, deve ser apreendido”81. Aqui também é descrita a 

                                                            
77 Geist der Utopie (1918), p. 332. 
78 Cf. Geist der Utopie (1918), p. 336 ss. 
79 Cf. Raulet, Walter Benjamin, Paris: Ellipses, 2000, p. 4-11. 
80 Geist der Utopie (1918), p. 334. Cf. também a página 341, onde Bloch protesta contra o “fetichismo 
da lógica dos fatos”, “que rebaixou a filosofia a uma criada, pior ainda, a uma mera reunião de 
conceitos das ciências particulares, e assim conferiu a ela a profissão de defesa de uma panlogização 
de tudo que é empírico”. 
81 Ibid., p. 333ss. A crítica implícita certamente é indicada nessa passagem: “Portanto, o agora do 
mundo que colore, inunda, de nós dependente, permanece frágil e cada vez mais inadequado 
enquanto função privada e relativista da teoria do valor.” (Ibid., p. 334) 
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preocupação de Bloch, presente em toda sua vida, com a não-
simultaneidade na filosofia da história, assim como a não-
simultaneidade  da prática. Mas também, e acima de tudo, é 
tematizado o início tão característico de todas as obras de Bloch, a 
questão do aqui e agora do ponto de vista ontológico-
epistemológico: “Mas como isso atua onde estou agora?”82  E ela se 
torna a questão messiânica geral, pois “tudo está nos esperando”83. 
O momento vivido é a experiência na qual o impulso messiânico se 
origina.  

Mas se Benjamin estabelece o conflito entre Bloch e ele em 
um nível epistemológico, a reação de Scholem nos força a retornar 
ao problema judaico e não esquecer essa dimensão delicada. Além 
da acusação de complacência filológica, Scholem levantou em 
particular objeções ao capítulo de Bloch “Os judeus”, ao fato de que 
o problema judaico de modo algum pode ser reduzido aos dois 
polos, o sionismo e o exame interno da consciência, ao fato de que 
tal judaísmo existiria, sobretudo, apenas “no reino espiritual” de 
Praga ou em Buber. Se a avaliação estiver correta, e se minhas 
hipóteses ancoradas na opinião de Lucien Pelletier sobre o 
desenvolvimento de Bloch são contundentes, então Scholem, nesse 
ponto, deixou-se ofuscar ou recuou diante das afinidades e relações 
com a publicação da associação Kochba, Sobre o Judaísmo. Um 
livro de coletâneas ou pela proximidade de Bloch a esse círculo. 
Quando ele se manifestou contrariamente, Bloch já havia se 
afastado dessa associação. 

Deste modo, no intercâmbio entre Scholem e Benjamin, por 
um lado o judaísmo místico de Buber foi postergado84, por outro, o 
debate foi direcionado para a filosofia da história, como afirma 
expressamente Scholem ao falar de “perversões da filosofia da 

                                                            
82 Ibid., p. 334. 
83 Ibid., p. 335. 
84 Como Daniel Krochmalnik demonstrou, ocorre que a pessoa e a doutrina de Jesus Cristo são 
compatíveis com o judaísmo de Buber. “Ernst Blochs Exkurs über die Juden”, p. 44.  
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história” que, embora não se movam em um mundo às avessas, 
movem-se em um mundo de aparências, pois elas se baseiam em 
deslocamentos tentadores. Nada mais do que o “espírito” da utopia 
foi negado enquanto “estado de indiferença”, ou seja, enquanto 
“messianismo teórico” que inscreve o judaísmo e o cristianismo em 
uma linha histórica da auto-redenção do ser humano85. Isso pode 
ter relação com a fala de Benjamin sobre a falta de reflexão 
epistemológica – um juízo que ele repete em uma carta posterior 
de 16 de fevereiro de1921 (também para Scholem) por ocasião de 
um ensaio de Bloch sobre “enraizamento”86 (Bodenständigkeit)87. 
O que está em questão é o ponto político do argumento de Bloch, 
isto é, justamente o que Benjamin em primeiro lugar havia sentido 
entusiasticamente como uma afinidade. 

Contudo, o fragmento teológico-político de Benjamin só 
pode ser considerado como uma “delimitação contra Bloch”88 se 
tiver sido escrito depois de tomar conhecimento das objeções de 
Scholem, o que não está claro, mas não pode ser descartado. No 
início da carta escrita a Scholem em dezembro de 1920, que entre 
outras coisas anunciando a piada de inauguração do edifício 
principal da Universidade de Muri – com a inscrição “Lirum larum 
Löffelstiel kleine Kinder fragen viel”89 – e mencionando a 

                                                            
85 Cf. GREIERT, Andreas. Erlösung der Geschichte vom Darstellenden. Grundlagen des 
Geschichtsdenkens bei Walter Benjamin 1915-1925, München / Paderborn: Fink, 2011, p. 175-181. 
86 BLOCH, Ernst.“Die Bodenständigkeit”, Der Neue Merkur 4/1920-1921, Heft 10, p.. 704-713, 
republicado com o titulo “Die Bodenständigkeit als Blasphemie” [O enraizamento como blasfêmia]. 
In: Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970, p. 74-83. 
87  WBB II, p. 141. 
88 GREIERT, Erlösung der Geschichte, p. 178. 
89 [N.T.] A inscrição jocosa criada por Benjamin, “Lirum larum Löffelstiel kleine Kinder fragen viel” – 
que remete a uma canção infantil alemã chamada justamente Lirum, Larum, Löffelstiel – pode ser 
traduzida literalmente por: “Lirum larum colher de madeira crianças pequenas perguntam muito”. 
Buscando conservar a rima do alemão: “Lirum larum colher de madeira crianças pequenas 
perguntam apenas de brincadeira”. Cabe lembrar também que a ficcional “Universidade de Muri” 
citada aqui por Raulet, refere-se ao contexto de rejeição acadêmica da tese de livre-docência de 
Benjamin sobre o drama barroco/trágico alemão: “A universidade alemã com seus “mandarins” e 
sua estrutura de poder não era seu lugar natural. A rigor, seu lugar não era um, nem como 
intelectual nem como alemão; pois coube a um judeu salvar do esquecimento o Trauerspiel, esta 
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postergação do hebraico condicionada à tese de livre-docência, 
Benjamin aponta para “uma discussão notável e substancial do 
livro de Bloch, que evidencia suas fraquezas com grande rigor [...]. 
De S. Friedlander”90. Ele queria se manifestar “provavelmente na 
terceira parte de [sua] ‘política’, que é a crítica filosófica do 
Lesabéndio”91 Já que nesse contexto essa é a questão contida nos 
dois capítulos, com os respectivos títulos, “A desconstrução 
(Abbau) do poder da violência (Gewalt)” e “Teleologia sem 
finalidade”, pode-se evidentemente perceber isso no primeiro 
ensaio “Para crítica do poder/violência (Gewalt)”92, publicado um 

                                                                                                                              
reabilitação do barroco em meio a um suposto classicismo, dificilmente lhe garantia a Habilitation. 
Benjamin, em seus anos de juventude, gostava de se representar, em conversações com Scholem, 
como um certo Dr. Nebbich da “Universidade virtual de Muri”, onde imaginava as disciplinas mais 
esdrúxulas: Kostproben: De Leibniz a Bahlsen [Aperitivos: de Leibniz a Bahlsen]; Theodor Fontane. 
Wanderungen durch Mark und Bein [Theodor Fontane. Caminhadas até a medula das pernas]; Im 
medizinischen Seminar: Übungen im Liquidieren [Nos seminários de Medicina: exercícios em queima 
total de estoque]”. (MATOS, Olgária C. F. Benjaminianas: cultura capitalista e fetichismo 
contemporâneo. São Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 24-25). 
90 FRIEDLAENDER, Salomo.  “Der Antichrist und Ernst Bloch”, Das Ziel. Jahrbücher für geistige 
Politik 4/1920, p. 103-117. 
91  WBB II, p. 109. Benjamin concebe o ensaio “Sobre a Crítica da Violência/Poder” como o primeiro 
capítulo da segunda parte de sua “Política”. A planejada terceira parte, a crítica do Lesabéndio aqui 
tratada, parece nunca ter sido escrita. Lesabéndio era um romance utópico de Paul Scheerbart (Cf., 
entre outro, Götz Müller: Gegenwelten. Die Utopie in der deutschen Literatur, Stuttgart 1989, p. 165-
172).  Em 1927, Benjamin escreveu para Scholem que, em sua viagem à Córsega, “perdeu uma 
coleção de manuscritos insubstituíveis para ele, uma espécie de estudos preparatórios sobre 
“política” no qual trabalhava há anos” – o provavelmente os manuscritos da terceira parte da 
“Política”. A primeira parte, “o verdadeiro político desaparecido, Benjamin tentou publicar até 1923 
sem sucesso; Cf. Sobre em STEINER, Uwe: “Der wahre Politiker”. Walter Benjamins Begriff des 
Politischen“, Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL) 25 /2000, 
Heft 2, p. 48-92.  
92 “Estou no momento farto do meu trabalho ‘Para crítica da violência/poder’” (para Scholem, 
janeiro de 1921, WBB II, p. 131).  Ele o enviou para Bloch (Cf. carta para Scholem para 26.3.1921) que 
devido à morte de sua primeira mulher Else von Stritzky em janeiro de 1921 não reagiu. Ainda na 
carta de 26.5.1921, ele reclama que nem Bloch nem Scholem dão atenção ao ensaio. Ao mesmo 
tempo, ele pergunta sobre os planos de Bloch (“Quando ele vai a Viena? Eu gostaria de vê-lo também 
neste verão”, WBB II, p. 156). Diz-se que este sofrera uma grave depressão após a morte de Else; em 
carta a Scholem datada de 4 de outubro de 1921, diz: “Ernst Bloch não veio na quarta-feira e nenhum 
outro dia. Ele escreveu uma carta que não equivale a uma rejeição, mas externa que no momento ele 
só tolera lidar com pessoas simples e justifica de modo irritado porque ele não conta comigo entre 
elas. Mais uma vez, Dora quer ajudar com uma carta.” 
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pouco mais tarde, e no último (devido a distinção entre o fim e o 
telos93) “Fragmento teológico-político”94. 

 
*** 

 
Esses enfretamentos inscrevem-se em intertextualidades nas 

quais Leo Strauss e Carl Schmitt têm uma participação não 
definitiva e que circunscreve tudo à relação entre teologia e 
política. A referência enfática ao Espírito da Utopia de Ernst Bloch, 
especificamente a sua primeira edição de 1918, na qual as páginas, 
“Símbolo: os judeus”, foram acrescentadas à parte final do quinto 
capítulo (Sobre a atmosfera de pensamento deste tempo – 
resolução. Programa e problema), tem relação com o problema da 
teocracia ou da intervenção dos religiosos na esfera secular.  

Como Espinosa em seu pensamento, caso esteja certo, só 
desempenha um papel proeminente neste ponto, o apelo de Bloch 
a Espinosa é crucial nesse contexto: “Espinosa [inclinou] para a 
modernidade (Neue) conjuntamente, o modo de pensar cabalístico 
e o modo de pensar matemático da filosofia natural”95. Se minha 
hipótese está correta, então Adorno, com a designação “Fragmento 
teológico-político”, sem dúvidas acertou qual era a autentica 
preocupação: o fragmento de Benjamin também pode ser inscrito 
na tradição da Kabbala e da sua radicalização através do “Tratado 
Teológico-Político de Espinosa”. No centro está a recusa da 
teocracia. Espinosa mostrou, antes de tudo, que Moisés nunca se 

                                                            
93 Cf. RAULET: Le Caractère destructeur, Paris: Aubier, 1998, p. 187-194. 
94 Scholem confirma que leu esse longo exame do livro de Bloch, sem que seja possível inferir de seu 
depoimento uma clara conclusão sobre a natureza desse texto. A uma interpelação de Anson G. 
Rabinson, ele responde: “Claro, li a longa resenha sobre o “Geist der Utopie”, que foi mais ou menos 
uma narração nova e cuidadosa do conteúdo substancial do trabalho, e sua crítica foi essencialmente 
confinada ao último parágrafo, indicando algumas fortes reservas sobre o teor de seus escritos e 
algumas das principais teses mencionadas nas páginas anteriores. Estou muito infeliz que naquela 
época ninguém tivesse dinheiro suficiente para fotografar tais manuscritos e o XEROX ainda não 
havia sido inventada.” (Scholem: Briefe, Bd. 3. München: Beck, 1999, p. 151). 
95 Ibdem. p. 321. 
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dedicou à montagem dos cinco livros do Antigo Testamento, do 
Pentateuco, mas que um sacerdote chamado Esdras, o fez muito 
mais tarde, a partir de fragmentos de origens diversas - um 
argumento que Bloch se apropriou em Ateísmo no cristianismo96. 
Com base nisso, são questionadas as relações entre a ordem civil e 
o poder eclesiástico. Trata-se nada menos do que – na formulação 
de Blumenberg – da legitimidade dos tempos modernos 
(Legitimität der Neuzeit). Tão pouco quanto “o reino de Deus é o 
telos da dinâmica histórica”97, o mesmo pode justificar a ordem 
secular. A teologia não pode e não deve justificar a política.  

Neste ponto, Benjamin elogia Bloch devido ao fato de que em 
seu anexo “Símbolo: os judeus”, ele recusou as reivindicações 
políticas da teologia: “Negar o significado político da teocracia com 
toda a intensidade é a maior conquista de “Espírito da Utopia” de 
Bloch”98. 

O apelo a Espinosa e a tomada de partido (Parteinahme) são 
tudo, menos evidentes para Bloch naquele contexto. Pelo contrário, 
Espinosa voltou a ser objeto de intensas discussões. Enquanto – 
como lembra Leo Strauss em “O testamento de Espinosa” (1932) – 
um consenso havia sido gradualmente estabelecido, Cohen havia 
colocado novamente em questão a imagem de Espinosa como um 
dos fundadores do pensamento moderno. À primeira vista o 
ataque de Cohen não é fácil de entender, pois parece contradizer 
seu engajamento por uma “religião da razão” e por uma 
reconciliação entre alemães e judeus. Ele vê no “Tratado Teológico-
Político” de Espinosa, acima de tudo, um escrito antijudaico, que 
lhe parece ser ainda mais abominável por ter sido escrito por um 
judeu. De modo muito sagaz, Franz Rosenzweig reconheceu na 
interpretação de Espinosa de Cohen a assinatura de um tempo em 

                                                            
96 Ver também sobre isso, STRAUSS, Leo: “Das Testament Spinozas”, Bayerische Israelitische 
Gemeindezeitung, München, VIII, Nr. 21, 1932, p. 322-326. 
97  GS II-1, p. 203. 
98  Ibid., p. 203. 
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que – contrariamente à esperança de Cohen de reconciliação – o 
conflito alemão-judeu ameaçou irromper novamente e deu origem 
às leituras conflitantes do tratado de Espinosa, principalmente a 
oposição entre um judaísmo “religioso” e “nacional”99. Ora, de 
modo algum isso pode ser tratado [como se] Cohen lutasse contra 
um ou outro partido. Ele lutou contra o sionismo, que aos seus 
olhos era uma falsa resposta ao desafio diante do qual o judaísmo 
foi colocado, e não se deixou enganar pela estratégia sionista de 
buscar superar o conflito entre liberais e ortodoxos por tal resposta 
ter oferecido, com a ideia nacional, a ambos os partidos uma 
solução às querelas sobre o culto e o ritual. (Benjamin me parece 
estar totalmente alinhado com isso). Mas para Hermann Cohen, 
Espinosa parece ter feito concessões muito grandes ao cristianismo 
em nome da razão, pela qual ele também responde com sua 
“religião da razão”, e ter esquecido por isso aquelas “fontes do 
judaísmo”, a saber, os profetas, cujo messianismo, em primeiro 
lugar, abriu uma expectativa de futuro universal para a 
humanidade. Ele se apoia, acima de tudo, na alegação – que lhe 
parece resultar o empreendimento de Espinosa – de que a religião 
judaica havia tido o exclusivo propósito de justificar a fundação e 
conservação de um estado nacional dos judeus.  

Disso também decorre provavelmente a exacerbada luta de 
Cohen contra o panteísmo, luta esta que valeria a pena inscrever 
em uma atualização arqueológica dos “debates do panteísmo”, cujo 
traço característico consiste justamente no fato de que o 
racionalismo e as duas religiões concorrentes entre si, o judaísmo e 
o cristianismo, estarem envolvidas nisso. Em todo caso, Benjamin 
se expressa de modo menos negativo em relação ao “panteísmo” 
do que Cohen. Por exemplo, no antigo “Diálogo sobre a 
religiosidade do presente”100, no qual dois amigos concordam com 
                                                            
99 ROSENZWEIG, Franz. “Über den Vortrag Hermann Cohens‚ Das Verhältnis Spinozas zum 
Judentum’”. In: Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff, 1984, p. 165-167. 
100 GS II, p. 21-23. 
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os sintomas da irreligiosidade do presente. O diálogo pode ser 
interpretado de muitas maneiras, como um debate com Cohen, 
embora isso não seja mencionado, pois nele é tratada a relação 
entre misticismo e esclarecimento, individualismo e comunidade, e 
não menos importante, entre ética e política – “respeito pelo 
social”. 

Ora, não só o (contra-)ataque de Cohen tem que ser 
reinscrito no contexto da época, mas também Leo Strauss – através 
de sua aprofundada relação com o pensamento antigo e com a 
retórica que lhe é fundamental – verificou que ele mesmo se 
tornou vítima de uma estratégia discursiva. Cohen, por assim 
dizer, reproduziu a estratégia de pensamento de Espinosa de modo 
inverso, pois não compreendeu que Espinosa só podia assumir o 
risco de um confronto com os teólogos calvinistas ortodoxos ao 
aparentemente lutar (sich schlagen) contra o partido dos cristãos 
liberais. Em seu tratado, Espinosa circunscreve três caminhos: o 
sionismo, a assimilação e o retorno à ortodoxia. Os dois primeiros, 
segundo ele, teriam levado a um beco sem saída, porém de modo 
algum uma solução estaria no neokantismo de Hermann Cohen, 
senão do lado daqueles movimentos de renovação que procuram 
incorporar ao lado protestante Karl Barth e ao lado judeu, Franz 
Rosenzweig. Não obstante, Strauss, como me parece, não lida com 
a contribuição de Espinosa ao pensamento moderno e à relação do 
judaísmo com o mesmo de modo muito diverso do de Hermann 
Cohen. Após ter enfatizado claramente um momento importante – 
de seu caráter discursivo-estratégico –, a ser registrado por uma 
história da história das ideias, ele mesmo tem que sofrer as 
consequências das intenções de sua própria historiografia político 
estratégica. Isso não pode ser feito aqui101.  

Agora, onde a “Crítica da violência/poder” – para retornar a 
Benjamin – refere-se explicitamente a Espinosa, trata, pelo 

                                                            
101 Cf. sobre isso Marcus Llanque, Gérard Raulet (Hg.), Geschichte der politischen 
Ideengeschichtsschreibung, Baden-Baden: Nomos, i.E. 
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contrário, do sujeito moderno responsável por si mesmo – aquele 
que até pode assinar um contrato – mesmo que seja o contrato de 
subjugação de Hobbes: 

 
Se, conforme a teoria do Estado do direito natural, as pessoas 
abrem mão de todo seu poder (Gewalt) em favor do Estado, isso 
acontece segundo o pressuposto (por exemplo, expressamente 
identificado por Espinosa no Tratado teológico-político) de que o 
individuo singular, em si e para si, e antes de firmar tal contrato 
mediado pela razão, também exerce de jure todo e qualquer 
poder (Gewalt) que de facto possui102. 
 

Assim, também somos levados a outro debate em torno do 
qual gira o pensamento político e a história das ideias políticas nas 
décadas de 1920 e 1930. Na medida em que o debate em torno de 
Hobbes entre Schmitt e Strauss também está circunscrito na 
relação entre teologia e política. No prefácio da edição americana 
de seu livro sobre Hobbes103, Leo Strauss lembra que começou a se 
interessar por Hobbes quando desenvolveu seu trabalho sobre os 
primórdios da crítica bíblica no século XVII e, em particular, sobre 
o Tractatus de Espinosa. Ele acrescenta que o ambiente de 
renovação (Aufbruchsstimmung) na teologia, associado aos nomes 
de Karl Barth do lado cristão e Franz Rosenzweig, do lado judaico, 
levantou a questão de como a crítica de toda teologia ortodoxa era 
justificada. Como Heinrich Meier tornou plausível, de fato, a 
ocupação por toda a vida de Strauss com o tema da “vida boa (ou 
justa)” pode ter se originado nessa discussão. Ela desemboca, já 
nos primeiros escritos, em uma confrontação entre teologia 
política e filosofia política, cujo eco ainda é encontrado no escrito 
programático O que filosofia política?104 Para ele, Espinosa e 
Hobbes são os dois pensadores que colocaram um fim no primado 

                                                            
102 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, GS II, p. 180. 
103 STRAUSS, Leo. The Political Philosophy of Thomas Hobbes, translated from the German, Oxford: 
The Clarendon Press, 1936, Foreword, p. VIII. 
104 What is Political Philosophy? And other Studies, Glencoe, Ill.: The Free Press, 1959. 
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da revelação na política. Enquanto para os povos antigos a religião 
era parte da política, a revelação cristã inverteu essa relação e fez 
da política uma parte da religião – assim ele entende a crítica de 
Hobbes, acrescenta105. Desde o início, sua interpretação de Hobbes 
baseia-se na intenção de transformar a recusa da fundamentação 
teológica em um atalho para o pensamento moderno, que teria tido 
a escolha – e ainda tem – entre uma fundamentação antropológica, 
como o faz Hobbes, e o retorno ao profano conceito político dos 
gregos. Esse aspecto de seu projeto, que dá início a uma crítica dos 
princípios do liberalismo moderno, tem que ser deixado de fora 
deste artigo106. Tão pouco posso aceitar aqui, por outro lado, que 
Carl Schmitt, em seu livro sobre o Leviatã, utilize uma articulada 
estratégia que é fundamentalmente semelhante, mas em direção 
oposta, na tentativa de colocar Hobbes a serviço de uma teologia 
política, por assim dizer, “moderna”: a questão, se o mito do 
Leviatã em Hobbes representa ou não uma “autêntica restauração 
da unidade original da vida”107.  

As interpretações de Espinosa e Hobbes por parte de Strauss, 
Schmitt, entre outros, fornecem um pano de fundo que não apenas 
forma o contexto geral das declarações de Benjamin e Bloch sobre 
o “problema judaico”, mas também se destaca do objetivo ético-
social comum, a “sociedade sem classes” enquanto telos 
messiânico. 

 

                                                            
105 STRAUSS, Leo. “Spinozas Kritik” (1930), in: Gesammelte Schriften, Bd. 1: Die Religionskritik 
Spinozas und zugehörige Schriften, Stuttgart u. Weimar: Metzler, 1996, p. 75. 
106 Mais uma vez, refiro-me à publicação do projeto sobre a história da história das ideias políticas do 
Groupe de recherche sur la culture de Weimar: Marcus Llanque, Gérard Raulet (Hrsg.), Geschichte 
der politischen Ideengeschichtsschreibung, Baden-Baden: Nomos, i.E. 
107 SCHMITT, Carl. Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes (1938), Stuttgart, Cotta 
1993, p. 23. 
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Música e expressão utópica: 
ressonâncias a partir de Ernst Bloch 1 

 
Anna Maria Lorenzoni 2 

 
 
1. “O que eu procuro, afinal, quando escuto?3”. Essa é a 

inquietação que parece guiar a reflexão blochiana sobre a filosofia 
da música e que reverbera muito além do que qualquer 
especulação sobre teoria musical stricto sensu poderia supor. Se 
em Espírito da Utopia, encontramos uma demorada investigação 
sobre o encontro com o Si [Selbst], cuja mediação é feita pelo som 
como expressão musical, a primeira obra publicada de Ernst Bloch 
também nos conduz a uma floresta existencial da qual somos ou 
nos sentimos como se fôssemos os sons que a própria floresta 
emana, confundindo-nos com ela mesma. “Não possuímos todo 
esse musgo, essas flores bizarras, raízes e troncos e raios de luz 
que nos circundam ou nos dão significado, porque nós somos tudo 
isso, porque nós estamos muito próximos disso, próximos ao 
espectro, ao ainda inominado da consciência ou do tornar-se 
interior”4. O som escutado (e não o som em si ou as suas formas) 
                                                            
1 O presente escrito foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
2 É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Contato: annamlorenzoni@gmail.com. 
3 In.: Bloch, Ernst. Geist der Utopie. Faksimile der Ausgabe von 1918. Frankfurt a.M: Suhrkamp 
Verlag, 1971, p. 178; Spirito dell’utopia. Trad. Vera Bertolino e Francesco Coppellotti. Firenze: La 
Nuova Editrice, 1993, p. 145. A partir de agora, abreviada como GdU. As referências encontradas no 
decorrer do texto são todas extraídas da edição italiana, publicada a partir da segunda e revisada 
edição alemã, e traduzidas por nós. 
4 GdU, p. 53. 
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se desvanece de nós como uma flama, indicando-nos o caminho, “o 
caminho historicamente íntimo, como um fogo no qual não o ar 
vibrante, mas nós mesmos, começamos a estremecer e retirar o 
manto”. A intimidade da floresta sonora blochiana, entretanto, não 
se restringe ao expressionismo centrado nas experiências 
singulares, mas se reverbera coletivamente. De fato, Bloch costuma 
introduzir seus argumentos a partir de uma posição particular – 
Eu sou [Ich bin] –, mas é também certo que tal posição ecoa em 
toda a existência humana – Nós somos [Wir sind]5 –, e é sobre 
essa expressão ética da interioridade que nos debruçaremos a 
seguir. 

Aquilo que buscamos quando escutamos formas de 
expressões sonoras, segundo Bloch, é reconhecido por todos os 
seres humanos. Para o autor, a música é a expressão máxima do 
utópico, a responsável por dar o tom (ou melhor, a voz), 
traduzindo as questões fundamentais que inevitavelmente serão 
enfrentadas na obscura floresta da existência. O pathos que a 
música move assemelha-se ao pathos que encontramos na religião, 
qual seja, aquele da busca de uma imagem-guia que nunca parece 
atingir plenamente sua morada. Essa será uma questão recorrente 
nas obras blochianas, mas já presente, ainda que de maneira 
embrionária e experimental, em Espírito da Utopia6. Não se trata, 

                                                            
5 “Ich bin. Wir sind” é um mote que perpassa todo o corpus blochiano, deixando uma marca (ou 
seria um alerta?) já nas primeiras linhas de diversas publicações do autor, a começar por Geist der 
Utopie, cujo “Eu sou. Nós somos” aparece na redação de sua segunda edição (1923). Nas obras 
ulteriores, o tema aparece em múltiplas variações. Em Thomas Münzer (1921), por exemplo, o leitor 
se depara com a afirmação inicial “Nós queremos sempre ser unicamente com nós”, como se o nosso 
ser/existir estivesse necessariamente condicionado à existência com nós. Em Spuren (1930), por sua 
vez, Bloch recorda que “Man ist mit sich allein. Mit den anderen zusammen sind es die meinsten auch 
sich. Aus beidem muss man heraus”. Mas é em Das Prinzip Hoffnung [O Princípio Esperança] (1954) 
que a colocação, na primeira pessoa do plural, circunscreve indiscutivelmente a posição da qual parte 
Bloch: “Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet 
uns?”. Para referências adicionais à constante expressiva blochiana veja-se: Pullega, Paolo. Ernst 
Bloch: sete temi per una dialettica rovesciata. Bologna: Cappelli editore, 1984, p. 43-51. 
6 Espírito da Utopia é de importância ímpar no corpus blochiano não apenas por ser a primeira obra 
publicada do filósofo alemão. Todos os grandes temas, que seriam desenvolvidos 
pormenorizadamente nas obras subsequentes, já estão latentes na obra inaugural. Para um esquema 
detalhado da ligação temática das publicações blochianas, veja-se SCHMIED-KOWARZIK, 
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portanto, de uma espécie de sociologia da música, que procura 
ordenar eventos históricos associados ao surgimento de novas 
formas de expressão musical. Em vez disso, trata-se de identificar 
modelos formais do universo sonoro que indicam atitudes 
espirituais fundamentais do Eu manifestadas nas composições 
musicais. Por esse motivo, é possível afirmar, a partir de Bloch, que 
o tempo da música é diverso do tempo histórico, uma vez que as 
visões do Eu e de sua morada, expressadas pelos grandes mestres 
musicais, transcendem o momento histórico de seu surgimento – 
eis seu caráter utópico! 

Ao reabilitar o conceito de utopia, Bloch, com sua filosofia, 
cria um contraponto entre passado, presente e futuro. A 
característica quase paradoxal de sua composição, já evidente em 
Espírito da Utopia, é que tal conceito fundamental serve tanto ao 
futuro e à novidade que o acompanha (aquilo que ainda-não é) 
como ao cultivo e apropriação do passado, daquilo que, apesar de 
já anunciado, ainda não foi realizado. Consequentemente, surgem 
implicações diretas à noção de progresso, por exemplo, uma vez 
que o utópico pode significar também o retorno a uma meta 
passada que ainda-não encontrara possibilidades objetivamente 
reais para sua concretização – não constituindo necessariamente, 
portanto, uma ascensão linear sempre positiva em direção ao 
futuro. A filosofia da história da música delineada por Bloch, como 
bem colocam Bertolino e Coppellotti7, põe em evidência, portanto, 
como, no universo das formas musicais, “suas características 
fundamentais não são determináveis em relação fixa com o tempo 
de sua aparição, mas constituem um processo de compenetração e 
intensificação contínua”. É o conceito de não-simultaneidade 
(Ungleichzeitigkeit), ainda não detalhadamente desenvolvido aqui, 
que sustenta a teoria blochiana sobre as formas de expressão 
                                                                                                                              
Wolfdietrich. Bloch – Suche nach uns selbst ins Utopische. Der Weg von Geist der Utopie zum 
Gesamstwerk. In.: Denken aus geschichtlicher Verantwortung. Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 199, p. 210-232. 
7 Cf.: BERTOLLINO; COPPELLOTTI, 1993, p. 398. 
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musicais. Identificado pelo autor também em outras manifestações 
utópicas – como a religião e as utopias sociais, por exemplo –, bem 
como em contextos ontológicos e epistemológicos, e essa 
concepção não-linear do tempo histórico explica como certas 
utopias acumulam heranças culturais de um passado que parece 
compor um imenso reservatório prestes a ebulir. 

2. “Não escutamos nada além de nós mesmos”8. A música 
tem importância fundamental para Bloch porque, ao dar voz àquilo 
que o homem ainda não encontrou palavras para descrever, nela 
apresentam-se, simultaneamente, o máximo de pathos e o máximo 
de racionalidade matemática, o máximo de precisão analítica e o 
máximo de confusão9. Não somos apenas seres desejantes, capazes 
de elaborar grandes sonhos diurnos que ultrapassam os limites da 
razão, somos também seres incompletos, em constante busca de 
plenitude. “Etwas fehlt”. “Algo está faltando” e “ao menos essa 
falta o som expressa com clareza”10. Debruçar-se sobre a música, 
portanto, representa um modo de compreender a essência da 
linguagem musical, mas de fazê-lo especialmente – e por meio de 
uma abordagem sobretudo subjetivista – a partir da melodia que 
soa em nós mesmos. 

O desenvolvimento da filosofia da música é um dos grandes 
exemplares da estética blochiana e, em Espírito da Utopia, ocupa 
posição central na argumentação sobre seu papel como arte 
utópica11. O protagonismo da música, no contexto das artes 
utópicas, reverbera também em O Princípio Esperança, obra na 
qual Bloch dedicou a ela um capítulo de notável importância12. 
                                                            
8 GdU, p. 124. 
9 Cf.: BODEI, 1998. 
10 Cf.: BLOCH, O Princípio Esperança, Parte V, 2006, p. 143. A partir de agora abreviado como PE, V, 
p. 143. 
11 Sobre o papel da música na estética blochiana, veja-se VIDAL, Francesca. Ästhetik. In.: DIETSCHY, 
Beat; ZEILINGER, Doris; ZIMMERMANN, Rainer (Hrg.). Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der 
Philosophie Ernst Blochs. Berlin: Walter de Gruyter, 2012, p. 13-37. 
12 Trata-se do capítulo 51, da Parte V, intitulado Transgressão e o mais intenso dos mundos humanos 
na música. In: PE, V, p.140-186. 
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Enquanto em Espírito da Utopia a música representa uma 
oportunidade do sujeito se encontrar consigo mesmo – num 
caminho a ser percorrido de dentro para fora –, em O Princípio 
Esperança, a música aparece como espaço sonoro da transgressão 
de limites. De fato, é nesse espaço, segundo Bloch, que todas as 
figuras de transgressão de limites encontram abrigo, já que todos 
os transgressores que rumam ao instante absoluto são figuras 
musicais13. Além da continuidade teórica assinalada nas duas 
obras, é patente a estima, devido à amplitude de seu horizonte 
utópico, pelas composições de Ludwig van Beethoven, evidente em 
ambas. 

Se Beethoven é distintamente um compositor de grande 
apresso entre os filósofos – seja pela qualidade de suas obras, seja 
pelo reconhecimento de seu tipo de originalidade – na filosofia 
blochiana ele ocupa o estágio máximo de expressão do Eu em 
consonância com a natureza. Concordando com Porzio sobre o 
estilo de composição assumido por Beethoven, compreende-se que 
o autor da Sinfonia Eroica, tão aclamada por Bloch, “buscava a 
elaboração de uma visão própria e orgânica do mundo, na qual a 
transcendência se unisse com as imagens ideais do ser humano e 
da natureza”14. É por isso que, em suas últimas obras, Beethoven já 
“não escrevia mais para uma plateia, mas para a utopia do futuro 
gênero humano e para si mesmo, concentrado no próprio diálogo 
interior com a transcendência”15. Para Bloch, o mundo sônico 
acolhe o lucífero, o prometeico como nenhuma outra arte, e “a 
escrita do paradigma lucífero compõe-se de Beethoven”16. É ao 
reino de Beethoven que todos os transgressores de limites 
pertencem, e para lá que todos eles rumam. A camada sonora é o 
espaço de formação de um outro meio ambiente, local onde a 

                                                            
13 Cf.: PE, V, p. 140. 
14 PORZIO, 1996, p. 7. 
15 Ibid., p. 11. 
16 PE, V, p. 140. 
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cabeça cresce acima do mundo surgido; o reino da expressão 
utópica por excelência, no qual o som é seu momento fenomênico. 
Em Espírito da Utopia, o elogio a Beethoven ocorre com as 
seguintes palavras: 

 
Como o coração se eleva quando pensa em ti, infinito! O 
surgimento de algo ainda mais glorioso, pressentido por nós, é 
desejo, não realidade operante, e, no primeiro mar dessa música, 
severo, tempestuoso, falante, a nossa alma espuma até as 
estrelas. Bom filho de Lúcifer, Beethoven é o demônio que conduz 
às coisas últimas17. 
 

Mas, em Espírito da Utopia, a filosofia blochiana da música 
está tão ou ainda mais próxima de um outro reconhecido (e 
controverso) compositor. Os capítulos sobre a filosofia da música 
foram escritos em 1915, época na qual o expressionismo do grupo 
O cavaleiro azul [Der Blaue Reiter] estava em plena efervescência, 
e é essa vanguarda que inspira e anima o espírito da utopia de 
Bloch. O tom dado por esse encontro é o da valorização das 
experiências artísticas antes de elas terem se esgotado estética e 
historicamente. Isso implica resgatar elementos primitivos e 
aproximá-los da arte atual, isto é, recuperar o que há de mais 
essencial e muitas vezes considerado perdido. Arnold Schoenberg 
(ou Schönberg, como Bloch escolhe grafar), com seu 
dodecafonismo serial e seu manual de harmonia, conduzem Bloch 
a explorar os limites da criação musical, levando-o a refletir sobre 
o tipo de composição musical que se detém à forma em detrimento 
do conteúdo, criticando e alertando para que a forma não se 
sobreponha ao objeto. 

A transformação do sistema tonal, construído por 
Schönberg, permitiu a formulação de uma nova linguagem 
metafórica poética. Para Bloch, esse tipo de potencialidade criadora 
é o que torna a música portadora de uma expressão utópica sem 

                                                            
17 GdU, p. 86-87. 
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igual. A genialidade de um compositor, entretanto, não é medida 
apenas por sua capacidade de conceber um estilo ou método 
inédito de estruturação musical. Na filosofia blochiana da música, 
além da elaboração de uma nova técnica, importa também o novo 
uso dado a uma técnica já considerada padrão. Schönberg, ao seu 
modo original, apesar de, aparentemente, ter fugido de todas as 
regras harmônicas de então, criou um sistema que se alinha 
perfeitamente à tonalidade, no qual a harmonia pode ser percebida 
na sua ausência [na ausência de harmonia]. Bloch escolhe como 
referência a solução prática dada por Schönberg, não por se tratar 
de um musicista criativo em busca de um único sistema de 
exposição, mas por um motivo mais profundo, qual seja, de que 
em seu Manual de Harmonia, “o metodólogo mais bem-sucedido se 
preocupa significativamente que a forma não supere o seu objeto, 
nem mesmo em termos finalísticos”18. 

Bloch concebe a música como “mensagem e solução inicial 
de nossa natureza secreta, muito além de todas as palavras”19. O 
grande artista, quando abandona métodos não mais significativos 
(como, por exemplo, a tonalidade, no caso de Schönberg) de modo 
a colocar formas transcendentes ao seu serviço e em porções cada 
vez maiores, em última instância, está só buscando escutar a si 
mesmo. Essa centralidade que a filosofia blochiana da música dá ao 
sujeito não diz respeito, como se poderia supor, a uma espécie de 
antropocentrismo, mas a valorização da interioridade, da luta 
contra forças exteriores que parecem caminhar para a organização 
total do mundo. Trata-se da busca de um reencontro com o si 
mesmo que, no âmbito expressivo, se distancia da mera 
contemplação e se empenha na participação ativa nas intervenções 
artísticas. Trata-se da busca de um caminho de retorno a uma casa 
que ainda não foi plenamente habitada, mas cuja existência pode 
ser intuída. 

                                                            
18 Ibid., p. 156. 
19 Ibid., p. 118. 
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A valorização da interioridade e daquilo que a move implica, 
para Bloch, uma nova doutrina do objeto, expressada por meio de 
uma metafísica do presságio e da utopia. Segundo o autor, tanto o 
conceito de música quanto a própria existência se plenificam 
somente mediante tal perspectiva20. Bloch não se alinha com o tipo 
de filosofia que reduz o Ser ao objeto, e sua recusa à totalização é 
também uma luta contra a alienação. De acordo com Elio Matassi, 
o escutar, em Bloch, é um auto-escutar-se, portanto, um re-
conhecer-se. Tal configuração não é algo imediatamente passivo, 
mas um processo libertador: “o escutar como redescoberta de si se 
mostra, substancialmente, como um processo de libertação, em 
primeiro lugar, exterior, e, em segundo, também de promoção 
ético-política”21. Daí a indissociabilidade da ética e da estética na 
filosofia blochiana, que exploraremos a seguir. 

3. “A música flori quando são dissolvidas a vista, a 
clarividência, o mundo visível e os traços de Deus nele”22. Para 
Bloch, a música, essa arte antiquíssima, é uma herege da 
visibilidade, pertencendo “à ética, à metafísica da interioridade, à 
filosofia estranha à forma”23. De fato, Francesco Coppellotti, por 
exemplo, chega a definir Espírito da Utopia em termos de gnose 
revolucionária24. Se Michael Löwy chama o capítulo dedicado ao 
encontro de si expressado pelas formas musicais de “uma 
digressão excessivamente longa sobre a filosofia da música”25, para 
Coppellotti, trata-se de um capítulo não apenas decisivo, mas 
central, constitutivo da obra blochiana. 

Em Espírito da Utopia, a existência é concebida como fruto 
da discrepância ontológica do sujeito cósmico, de modo que 

                                                            
20 Ibid., p. 196. 
21 BUONGIORNO; PINAZZI, 2012, p. 12. 
22 GdU, p. 196. 
23 Ibid., p. 196. 
24 COPPELLOTTI, 2009, p. xxiv. 
25 LÖWY, 2001, p. 173. 
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encontra na arte e na religião sua expressão mais adequada. A 
inconsistência, própria da arte e da religião, é o que assegura tal 
aproximação. A dissonância dá início a tudo, mas apenas na 
música a contradição utópica intrínseca ao instante obscuro do 
momento vivido irrompe de maneira visível e vivível. O utópico é 
precisamente essa condição na qual nos encontramos (e sempre 
estamos), mas que não somos capazes de ver, pois estamos muito 
próximos de nós mesmos para percebê-lo. Para Bloch, “a música, 
sendo arte intimamente utópica, ultrapassa, em sua amplitude, 
tudo aquilo que pode ser encontrado sob o plano empírico”26, ela 
nos permite destacarmo-nos da obscuridade desse instante. De 
fato, o processo histórico nada mais é do que uma tentativa de 
realizar esse destacamento, de trazer para fora aquilo que está 
fermentado e ainda é latente no instante no qual se vive. 

Como bem sintetiza Coppellotti, 
 
o invólucro externo das formas sonoras, condição indispensável 
das expressões musicais, é o elemento fenomênico daquele 
noumênico que urge no Ser e que continuamente o transcende no 
pathos infinito da sua interioridade, privada de imagens e de 
palavras, mas rica da nossa origem e da nossa meta ainda não 
desvelada27. 
 

A “sinfonia da história”, que Bloch tece no lugar do que seria 
uma sociologia da música, se constrói por meio de modelos – 
Teppiche, Korrektive – que não são abstrações fixas a um mundo 
das ideias, mas indicadores das “notas espirituais fundamentais” 
do Eu. “Os tapetes musicais28 são o momento formal do mundo 
sonoro no qual a tensão expressiva é identificada sempre que os 

                                                            
26 GdU, p. 209. 
27 COPPELLOTTI, 2009, p. xxvi-xxvii. 
28 Bloch elenca três tapetes musicais fundamentais, cada um correspondente a um modo de 
expressão da interioridade: 1) infinito cantarolar, dança e música de câmera; 2) o Lied, Mozart e a 
ópera a pezzi chiusi, o oratório e as Paixões de Bach; 3) o sinfonismo dramático de Beethoven, 
Bruckner e Wagner. 
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transcende e os intensifica”29, mas eles não constituem momentos 
fechados em si mesmos, sem relações recíprocas. Em vez disso, seu 
modo de relação pressupõe um processo no qual recupera-se e 
incorpora-se um tapete precedente, de modo a intensifica-lo até as 
consequências mais extremas. A cada sucessão de tapetes sonoros 
corresponde um aprofundamento da interioridade manifestada e 
constituída através deles. 

Cada tapete corresponde a uma esfera ético-metafísica do 
Eu, e é por isso que Bloch consegue identificar, por exemplo, no 
contraponto divertido, agradável e pagão de Mozart, um “pequeno 
Eu terreno”, enquanto em Bach, com o contraponto arquitetônico 
de sua construção de fé, encontra encerrado um “pequeno Eu 
espiritual”. Beethoven e Wagner, com seus contrapontos 
dramáticos, colidem-se com todos os fatos, e, por causa de sua 
evocação de uma realidade superior, Bloch reconhece neles um 
“grande Eu terreno e lucífero”30. Bloch diz, entretanto, que ainda 
falta um “grande Eu espiritual” e graus superiores do ser-humano. 
Essa música completamente conectada à meta surgiria a partir da 
criação de um novo tipo de contraponto, que daria à música um 
sentido realmente falante. 

4. Em nota introdutiva à obra O nascimento da tragédia no 
espírito da música [Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der 
Musik], de Friedrich Nietzsche, Giorgio Colli explica que o 
espectador das tragédias gregas buscava nelas algo muito mais 
significativo do que o simples espetáculo. Enquanto nos dias de 
hoje as pessoas recorrem a apresentações teatrais e concertos para 
relaxarem, para livrarem-se do peso da rotina ou simplesmente 
pelo prazer de assistir mais um show – desde que seja para se 
envolver em um atividade estranha à própria realidade – o 
espectador da tragédia grega, em vez disso, “vinha e ‘conhecia’ algo 

                                                            
29 BERTOLINO; COPPELLOTTI, 1993, p. 398. 
30 GdU, p. 178-179. 
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a mais sobre a natureza da vida”31. Isso ocorria porque o 
espectador era contagiado desde o interior, “investido de uma 
contemplação – isto é, de um conhecimento – que já existia antes 
dele, que saía da orquestra e suscitava a sua contemplação, 
confundindo-se com ela mesma”32. O espírito da música delineado 
por Bloch parece ter o mesmo tom daquele valorizado por 
Nietzsche e identificado entre os gregos antigos. 

Diferentemente das artes figurativas, que nos circundam e 
figuram-se na matéria externa, “o som caminha com nós e é 
nós”33. Do mesmo modo, como afirma Bloch, “também o último 
deus, o sopro do último deus, não pode se abrigar nos moldes da 
mera visibilidade, do imagético e da valência material”34. Ao passo 
que “a cor é ainda muito estreitamente ligada à coisa e junto à ela 
pode ser, portanto, esvaziada de seu espírito sem nada dizer”, os 
meios com os quais escutamos e percebemos a nós mesmos, por 
sua vez, “estão muito mais próximos ao espírito do que a cor e a 
pedra ou a problemática nostalgia de Deus dessa matéria tornada 
não categorial”35. Para o autor de Espírito da Utopia, “pode-se 
dizer que desde a antiguidade a música glorifica a outra verdade, a 
pia fraus, a fantasia constitutiva, a nova filosofia entre as artes”36. 

Se as expressões musicais parecem ter tanto em comum com as 
expressões místico-religiosas é porque ambas levam o ser humano a 
vivenciar, cada uma ao seu modo, a experiência de um transcender. 
“Apenas o som, esse enigma da sensibilidade, é suficientemente vazio 
de mundo e suficientemente fenomênico para o finis, para regressar 
como último momento material da realização do perceber-se 
místico”37. Também Ludwig Wittgenstein, ao escrever sobre as 
                                                            
31 COLLI, 1995, p. 15. 
32 Ibid., p. 15. 
33 BERTOLINO; COPPELLOTTI, 1993, p. 395 
34 GdU, p. 184. 
35 Ibid., p. 184. 
36 Ibid., p. 184. 
37 Ibid., p. 184. 
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sensações às quais Beethoven o transporta ao escutá-lo, parece 
identificar o mesmo espírito compartilhado por Nietzsche e por Bloch: 
“Beethoven é completamente realista; entendo que sua música é 
totalmente verdadeira, quero dizer: ele vê a vida inteiramente como 
ela é e então a enleva. É religião de ponta a ponta e não poesia 
religiosa”38. O grande Eu terreno de Beethoven parece ser a esfera 
que mais se aproxima do grande Eu espiritual almejado por Bloch: “só 
em Beethoven o Eu caminha para a descoberta daquela terra segura 
que talvez se estenda até o último Deus, e só a sua sinfonia lança 
contra o céu que resta o esplendor ardente do ateísmo heroico 
místico”39. Nesse reino de desespero são escavados os sentimentos 
primordiais, num explosivo e externo sonho de humanidade. É o 
lugar onde “finalmente se encontram o Nós e o Universal do espírito 
da música”. Como recorda Coppellotti, tratam-se das manifestações 
mais originárias do ser humano, formadas num complexo de 
representações inconscientes e de estados de vontades que se movem 
no âmbito da forma do problema inconstrutível40. 

As potencialidades utópicas da música parecem ser as únicas 
capazes de autenticamente preencher o espaço vazio deixado pela 
religião. O som se revela a nós mesmos apenas enquanto atuamos 
nele e com ele, transformando-o e devolvendo a ele a nossa 
história interior. Edificado na “latência receptiva dos seres 
humanos”41, o som não é em si mesmo uma parte metafísica da 
natureza ou um enclave da alma na natureza, mas relaciona-se 
com o ser humano enquanto é escutado e durante o escutar-se e 
perceber-se nele. Para Bloch, dessa tenra relação é possível colher 
uma analogia entre “esse material e o ‘material’ daquilo que 
significa Deus”42. Como recordam Bertolino e Coppellotti, se 

                                                            
38 WITTGENSTEIN, 2010, p. 71-72. 
39 GdU, p. 90. 
40 COPPELLOTTI, 2009, p. 27. 
41 GdU, p. 184. 
42 Ibid., p. 184. 



Anna Maria Lorenzoni | 227 
 
Adorno sustenta que a música é a tentativa sempre frustrada de 
nominar o nome de Deus, Bloch, em vez disso, pensa que é a única 
teurgia capaz de superar o delírio brutal do satânico demiurgo43, 
criando em nós a possibilidade de nominar o nome de Deus de um 
modo completamente diverso – “aquele nome perdido e, ao mesmo 
tempo, nunca mais encontrado”44. 

“Não é tarefa da música proteger da mística ou ser protegida”. 
Pelo contrário, segundo Bloch, “a música domina tout court e quer se 
tornar absoluta, não há música interpretável sob o plano especulativo 
que não seja absoluta e, portanto, que não fale por si mesma”45. O 
castelo da música continua utopicamente a crescer, e aos artistas, 
metafísicos da arte, cabe a tarefa de portar os ouvintes àquilo que 
nem mesmo a mais alta clareza teórica ou nexos filosóficos 
desvendadores dos mistérios do ritmo e do contraponto musicais 
permitem alcançar, qual seja, “à dimensão pressentida pelo ouvinte 
em lágrimas, transtornado, intimamente destroçado, em oração”46. 
Aqui, não estamos mais em um nível histórico-musical. Nesse ponto, 
do momento fenomênico supremo da expressão musical, Bloch 
sustenta que as investigações teóricas se tornam discutíveis. Na 
instância e no instante do presságio, o som se manifesta como 
“experiência explosiva de satisfação para o desvanecer-se na névoa: 
aquele som que os homens ouvem, utilizam, percebem, escutam 
claramente e cantam, aquele som que sustenta os homens”47. No 
espaço utópico por excelência, o som se manifesta não mais como 
meio, mas como “aura suprema da receptividade, do símbolo do Si 
mesmo, ao qual é portada a música enquanto tal”. 

                                                            
43 BERTOLINO; COPPELLOTTI, 1993, p. 403. 
44 GdU, p. 199. 
45 Ibid., p. 144. 
46 Ibid., p. 154. 
47 Ibid., p. 154. 
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10 
 

A pré-aparência utópica na filosofia blochiana da música 1 
 

Arno Münster 
 
 
O nome de Ernst Bloch se inscreve na história da filosofia 

alemã contemporânea como pensador de uma filosofia da utopia 
concreta e da esperança messiânica que, com sua grande trilogia “O 
princípio esperança”, não só conseguiu reabilitar as utopias para o 
neo-marxismo do século XX, como também desafiou as ontologias 
modernas – notadamente aquela – fenomenológica – de Heidegger 
– pelo esboço de uma “ontologia do ainda-não-ser” fundada 
simultaneamente, sobre uma teoria da “consciência antecipadora” 
e aquela do “sonho-para-frente” e dos “afetos expectantes” que, 
dialeticamente entrelaçados com a categoria “possibilidade”, 
devem permitir a transformação de um “ainda-não-ser” utópico 
sempre imanente ao ser, num “ser-em-utopia” identificando-se 
com um futuro do mundo e da sociedade onde a promessa 
marxista da felicidade de todos, em fraternidade, sem exploração e 
sem alienação, seria finalmente realizada. 

Este pensamento do “ainda-não” tem, como eu tentei 
mostrar2, ao mesmo tempo uma dimensão ontológica (tendendo 
para o esboço de uma ontologia do ainda-não-ser), uma dimensão 

                                                            
1 Traduzido do francês por Ubiratane de Morais Rodrigues. 
2 Cf. MÜNSTER, Arno. Figures de l’utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Paris, Aubier, 1985; rééd., 
avec une nouvelle préface, chez Hermann, Paris, 2009 ; MÜNSTER, Arno. Messianisme et utopie. 
(Contribution à une “phénoménologie” de la conscience anticipante), P.U.F., Paris, 1989; MÜNSTER, 
Arno. Utopie, Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch, Francfort, Suhrkamp, 
1982; MÜNSTER, Arno. L’utopie concrète d’Ernst Bloch. Une biographie, Kimé, Paris, 2001 (trad. en 
allemand). 
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moral e política (reivindicando a conversão do materialismo 
dialético (marxismo) em uma doutrina “moral” e filosofia da práxis 
exigindo a transformação dos “sonhos diurnos” e das imagens do 
desejo da “consciência antecipadora” numa intervenção ativa no 
mundo em vista de sua “transformação para o melhor”3, uma 
dimensão religiosa defendendo a prevalência de uma religiosidade 
utópico-messiânico-revolucionária sobre a prática formal e 
conservadora da religião das Igrejas, e uma dimensão estética, 
incluindo uma filosofia da música fundada na teoria da pré-
aparência utópica e uma teoria da arte que reflete em 
profundidade a dialética entre o processo subjetivo da criação das 
obras e a realização de uma substância e de uma pré-aparência 
utópica tendencialmente imanente nas obras, segundo Ernst Bloch, 
se exteriorizando, objetivamente, com o apoio ativo do criador e de 
sua “genialidade”. 

É esta última dimensão que eu gostaria de desenvolver e 
explicitar nesta conferência4. De início, uma primeira tarefa se faz 
necessária: como definir o conceito blochiano de “pré-aparência 
utópica”? Tentemos uma resposta e uma primeira definição: 

No termo “pré-aparência”, existem, com efeito, duas 
palavras: “pré” e “aparência”. A primeira se refere diretamente à 
antecipação nas obras e em sua estrutura mesma de uma imagem 
utópica ou de um princípio utópico-construtor, por exemplo, 
daquilo que prevaleceu depois da construção das catedrais góticas, 
na Idade Média, enquanto que a “aparência” refere-se sempre a 
presença de um real-simbólico no objeto que, como aponta 
nomeadamente Gert Ueding, um dos especialistas alemães da 
questão, “não é uma mera cópia das figuras processuais e 

                                                            
3 Cf. BLOCH, Ernst. Le Principe Espérance, Galllimard, 1976, t. I. 
4 Este texto foi apresentado em uma conferência pronunciada no dia 26 de outubro 2012  na 
Universidade Paris VIII-Saint-Denis, no colóquio “Musique et utopie” (organizado pelo prof. Jean-
Paul Olive). Foi publicado pela primeira vez em língua francesa, no ano 2015, no livro do autor 
intitulado “Espérance, rêve, utopie dans la pensée d’Ernst Bloch”, L’Harmattan, Paris, 2015, p. 129-
166. 
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tendenciosas na obra de arte, mas que significa ao mesmo tempo 
uma presença objetiva referindo-se à sua capacidade de 
transformação e à sua possível perfectibilidade como identidade de 
si mesma”5. Assim, a verdade se torna um simples modo da 
aparência. Mas é importante enfatizar que a este respeito, a 
definição blochiana de pré-aparência é diferente daquela dada de 
“Schein”, a saber do “aparecer”, por Hegel que, em sua Estética, 
identifica explicitamente “aparecer”, “essência” e “verdade”, de 
modo que a “aparência”, na estética hegeliana, nada mais é que a 
produção, a exteriorização (manifestação) da verdade pela obra de 
arte. (Neste ponto em particular, Heidegger caminha efetivamente 
nos passos de Hegel.) Mas, ao contrário de Hegel, em Ernst Bloch, 
“o ainda-não-existente do objeto” (da obra) manifesta-se na obra 
de arte como “algo como quem está a procura de si mesmo, pré-
aparecendo em sua própria significação”. E assim, a “pré-
aparência” não é apenas objetiva, contrariamente à aparência 
subjetiva, mas é antes o modo de ser que suscita a consciência 
utópica e lhe significa, por assim dizer, o ainda-não-existente 
conforme a escala de suas possibilidades”6. 

Assim, a arte é para Ernst Bloch não somente o reflexo de 
uma verdade metafisicamente determinada, mas “estruturação 
(Gestaltung) antecipatória, pré-aparição de um êxito ainda não 
alcançado e ao mesmo tempo estimulação de uma práxis 
revolucionária”7. 

Ao mesmo tempo, Bloch se opôs, aparentemente, à categoria 
de “reflexo” (da estética lukacsiana) aquela da “continuação da 
criação” (Fortbilden)8, ou seja, aquela da “atividade estética”, uma 
categoria que descreve adequadamente “a essência dialética do 
processo estético da obra, em sua multiplicidade e em sua 

                                                            
5 UEDING, Gert (Hrsg.). Ästhetik des Vorscheins, 1, Suhrkamp, Frankfurt,1974, p. 21.  
6 Ibid. p. 21. 
7 UEDING, G. Op.cit., p. 22. 
8 Ibid., p. 25.  
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mediação complexa”, levando também em conta o inverso dessa 
dialética sobre “a esfera da consciência social e da ação”9.  

Aqui, Bloch aparentemente enfatiza o que ele chama de 
“sonho desperto explícito do essencial” manifestado na consciência, 
pelo efeito da estimulação desencadeada por uma grande obra de 
poesia ou de música no indivíduo; e salientou isso, por exemplo, 
em sua conferência feita em junho de 1935, em Paris, no Congresso 
Antifascista da Cultura10, onde ele foi o principal participante da 
delegação dos exilados alemães antifascistas, com Bertolt Brecht, 
Heinrich Mann e Anna Seghers. 

No entanto, é claro que as reflexões blochianas sobre a 
estética musical e sobre o conteúdo expressivo da música começam 
bem cedo, isto é, com a publicação de Espírito da Utopia, em 1918, 
cujo capítulo central é uma “Filosofia da Música”, que é, por assim 
dizer, o melhor testemunho do pensamento do jovem Bloch que 
ainda resiste à conversão ao marxismo e que é também, como bem 
salientou com muito pesar Jean-Michel Palmier (que lecionou nesta 
universidade e ao qual gostaria de prestar homenagem; ele era um 
amigo), fortemente influenciado pelo expressionismo e mesmo 
pelas correntes de pensamento idealistas e místicos. É, como 
apontei, na biografia escrita por mim sobre Ernst Bloch, uma 
abordagem ainda bastante subjetivista da questão da origem e da 
estrutura das obras musicais e de sua estrutura sonora específica 
onde Ernst Bloch se esforça em apreender a priori a essência da 
linguagem musical a partir do som e da melodia (mélos), isto é, a 
partir “daquilo que canta em nós-mesmos”, exteriorizando-se, a 
partir de nossa interioridade, nossa alma, para formas musicais 
externas, como “uma chama que brota de nós o som ouvido”11. É 
neste contexto preciso que Bloch esboça, particularmente, em sua 
                                                            
9 Ibid., p. 26.  
10 Cf. “Marxisme et Poésie”. Conférence faite à Paris, en juin 1935, au Congrès Antifasciste de la 
Culture (Mutualité), Cf. BLOCH, Ernst. Literarische Aufsätze, Œuvres Complètes (GA), vol. 9, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1965, p. 135-143.  
11 Cf. BLOCH, Ernst. l’Esprit de l’Utopie, trad. A.M. Lang, C. Audard, Paris, Gallimard, 1977. 
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primeira grande obra filosófica, essa teoria altamente original do 
“Ich-Ton” (Eu-Tom), do “som egóico”, que lhe serve de guia 
teórico, por assim dizer, neste primeiro grande esboço de uma 
“filosofia da música” que é a obra “Espírito da Utopia”. Essa 
contribuição à história da música, no sentido como Bloch a 
entende, distingue-se aparentemente de qualquer outro Tratado 
sobre musicologia ou de história da música, por seu caráter 
ensaísta e pela vontade expressada, desde as primeiras páginas 
desta obra, de situar a expressividade subjetiva das grandes obras 
musicais e, em particular, a teoria das estruturas expressivas da 
música como exteriorização de uma vontade utópica subjetiva, no 
centro mesmo de uma teoria da origem das grandes obras 
musicais. É certo que Ernst Bloch não é completamente indiferente 
ao aspecto do contexto sociológico da origem das obras, mas – 
precisamente ao contrário de Adorno – o objetivo que Bloch 
estabeleceu para si, neste livro (reeditado em 1923), não é de modo 
algum a escrita de qualquer “sociologia da música” do ponto de 
vista materialista, mas sim, o esboço da evolução histórica das 
diversas figuras de objetivação da subjetividade utópica criadora, 
nas obras musicais, o que o leva a afirmar, por exemplo, em 
relação à música barroca e à época que os musicólogos chamam de 
“Wiener Hochklassik” (ou seja, o grande classicismo vienense) que  

 
em Mozart se objetiva o Eu temporal, em Bach o Eu espiritual. 
Tem-se assim, em Mozart, o eu luciférico (ainda insuficiente) do 
temporal, e em Bach o Eu cristão [...] do espiritual, o Eu que o 
pensamento protestante mais próximo e mais subjetivo torna 
acessível, da bondade ou do Adão salvo. [...] É iluminado por 
dentro, o impulso da vontade cristã de agir, neste sentido, a 
música de Bach procura expressar o esforço da alma para sua 
salvação, o graus de amor e da esperança, atrás dos quais [...] 
elevam-se as três formas vivas superiores, os graus de fé, da 
iluminação e do apocalipse, no seio de uma fenomenologia 
religiosa não sublime, contudo, mais difícil e mais definitiva12. 

                                                            
12 BLOCH, E., L’esprit de l’utopie, p. 279 et seq. 
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Percebe-se bem que nesta filosofia da música que não hesita 

em se expressar voluntariamente em termos religiosos, o som – 
este elemento simples e fundamental de toda a construção musical 
– não é mais considerado como um mero material (mensurável 
sobre escala das frequências), mas como um fenômeno expressivo 
e utópico-construtivo de primeira ordem; pois “para se tornar 
musical, ele é reduzido ao nível daquele que lhe apreende e lhe usa, 
como as sombras que informaram Ulisses” 13.  

Além disso, todos os desenvolvimentos e reflexões de Ernst 
Bloch dedicadas à história da música e a gênese de suas figuras 
expressivas utópicas de objetivação respectivas (do canto 
gregoriano à música romântica de Wagner, dos madrigais 
renascentistas de Monteverdi às grandes sinfonias de Beethoven, 
de Schubert, de Brahms, de Bruckner e de Gustav Mahler), não 
servem, em última análise, de demonstração para a hipótese – já 
expressa no início deste capítulo – que “a música é a única teurgia 
subjetiva”; que ela “nos leva para o retiro ancestral quente e 
profundo do mundo interior, onde apenas uma luz ainda brilha na 
desordem da escuridão, melhor, de onde ainda somente pode vir a 
luz que deve pôr fim à confusão, ao poder estéril do existente puro 
e simples” – um retiro profundo e ancestral que deveria se fundir 
“no Dia do Juízo final, com o Reino dos Céus”14. A luz aqui evocada 
simboliza, de fato, esse princípio utópico, essa antecipação 
utópica... 

Sem dúvida nenhuma Bloch assumiu voluntariamente o 
risco, da exposição e defesa desta teoria da subjetividade interior 
utópica, expressiva, transformando-se em exterioridade e se 
objetivando nas respectivas formas musicais, para desafiar não 
apenas a musicologia oficial – desconfiado de tal metafísica da 
linguagem musical, mas também de todas as abordagens 

                                                            
13 LEVINAS, E. Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris, 1993, p. 108. 
14 LEVINAS, E. Dieu, la mort, et le temps, Op .cit., p. 110. 
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sociológicas modernas enfatizando as homologias entre as 
estruturas sociais existentes e as estruturas objetivas das obras 
musicais da modernidade. Uma imensa lacuna teórica separa, 
assim, a estética do jovem Bloch da estética de Adorno, sendo esta 
definida a priori como uma sociologia materialista da música que, 
reduzindo ao strict minimum o fator subjetivo, no processo de 
gênese das obras musicais (modernas), situa-se praticamente nas 
antípodas da abordagem blochiana, ainda capaz de reivindicar para 
si uma maior fidelidade à teoria marxista (materialista). É óbvio 
que a fraqueza teórica – relativa – de Bloch, marcando sua 
primeira estética de juventude, limitou o impacto e a influência 
dessa “Filosofia da música”, deixando a vantagem para os filósofos-
sociológicos de Frankfurt que constituíram instrumentos 
conceituais mais refinados para capturar as figuras da 
modernidade musical, no contexto de uma estética muito mais 
sociológica do que filosófica. Mas mesmo que Bloch apareça aqui 
como figura solitária, precisamente pela admissão de suas ligações 
ainda que não totalmente contraditórias com o idealismo, com o 
romantismo e também com o expressionismo, ele parece ser capaz 
de nos seduzir de alguma forma com a autenticidade e a 
humanidade de um discurso sobre a linguagem musical que, para 
além das críticas legítimas à musicologia profissional, atesta uma 
sensibilidade única para a expressividade da linguagem musical 
que não é simplesmente redutível a formalizações ou às explicações 
a partir da evolução do material musical. E é somente nesse 
terreno que Bloch prevalecerá sobre seus adversários... 

O que une a “Filosofia da música” de “Espírito da Utopia” 
com “O princípio esperança”, a grande trilogia filosófica composta 
por Ernst Bloch durante seu exílio americano, entre 1938 e 1945, é 
que Bloch retoma e rediscute aqui os principais conceitos e temas 
de seu primeiro grande livro, que começa precisamente com uma 
série de reflexões dedicadas ao som (der Ton). O som, elemento 
construtor elementar de toda obra musical, é evidente para Bloch 
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como algo que não se liga exclusivamente a um Eu, mas, 
simultaneamente, a um Eu e a um Nós15. 

O som, afirma Bloch, “também expressa o que ainda está em 
silêncio no próprio homem.” Em relação a isso, ele evoca uma 
fonte (misteriosa) que  

 
jorra e fervilha do desejo que se tem de ser si-mesmo, desejo 
inquieto que aqui se escuta. Aspiração que toma forma, agitação 
em si que se torna sonora, como uma melodia que se estende 
solitária ou se entrelaça com outras, mas figuras sempre as 
características humanas visíveis. É, portanto, uma felicidade de 
cego que começa aqui, apesar de tudo, como além das coisas tal 
como elas existem16.  
 

Ernst Bloch, portanto, identifica voluntariamente, em seu 
esboço de uma filosofia da música, som – melodia (mélos) e 
canção, e a canção é definida em um lugar preciso do capítulo 
intitulado “Transgressão e o mais intenso dos mundos na música” 
(Principe Espérance, III, capítulo 51), “um grito exteriorizando uma 
pulsão”17. (Ele evita dizer: libido). 

Segundo Bloch, a origem da música se situa, historicamente, 
na Antiguidade grega, no exato momento em que “o som da flauta 
de Pan, da flauta campestre, deveria chegar aos ouvidos da mulher 
amada, tão distante quanto ela estivesse”18. 

“Assim, a música começa por ser nostálgica e faz sua estreia 
como um apelo lançado em direção daquilo que falta”. Em resumo, 
a flauta de Pan é, sublinha Ernst Bloch, “o ancestral do órgão, é o 
berço da música compreendido como expressão do Humano, como 
sonho do desejo sonoro”19. 

                                                            
15 BLOCH, Ernst. Le Principe Espérance, t. III, trad. fr. F. Wuilmart, Paris, Gallimard, 1991, p. 173.  
16 Ibid., p. 174.  
17 Ibid., p. 174.  
18 Ibid., p. 174.  
19 Ibid., p. 175.  
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No entanto, para justificar essa teoria da origem da música, 
Bloch não se apoia nos trabalhos de sociólogos ou musicólogos de 
sua época, mas em uma fábula contada por Ovídio, nas 
Metamorfoses, segundo a qual a flauta nasceu em Arcádia, no 
momento preciso em que Pan divertia-se correndo atrás das ninfas 
e perseguindo Syrinx. Cortando uma cana em vários pedaços, Pan 
teria tentado imitar os sons do vento que soprava, e assim 
nasceriam os “começos modestos e ricos de consequências da 
expressão humana que é a música”20. Assim, segundo Ernst Bloch, 
“o que está do outro lado da fronteira é apreendido em uma 
denúncia, recuperado em forma de consolo. A ninfa desaparecida 
sobrevive em forma de som, nele se adorna, se prepara, faz reter 
sua ausência.” 

Com esta teoria original e controversa das origens da 
música, Ernst Bloch ignora assim todas as teorias musicológicas, 
sociológicas e materialistas de seu tempo que tentaram explicar a 
origem da música, p. ex., pelo canto coletivo durante o trabalho nos 
campos, assim por uma relação original ao trabalho, engendrando 
o ritmo das primeiras canções, ou pela necessidade testada pelo 
Homem religioso de acompanhar a adoração dos deuses (ou de 
Deus) por recitações expressas em linguagem musical (espécie de 
Sprechgesang). No entanto, ele permanece, apesar de tudo, sempre 
receptivo às reflexões sobre a música e sua essência consagrada 
por Hegel21, em sua estética, à música e seus conteúdos de verdade. 

Neste importante capítulo do Volume III do Princípio 
Esperança, Ernst Bloch, desenvolve, portanto, não somente uma 
teoria bastante subjetiva, romântica, expressionista e mesmo, 
parcialmente, mística da música que não é desprovida de algumas 
semelhanças com a estética do jovem Lukács (notadamente o 
Lukács de as Almas e as Formas), mas também o esboço, em 

                                                            
20 Ibid., p. 175.   
21 Cf. HEGEL, G.W.F. Vorlesungen über die Ästhetik. Werke in zwanzig Bänden, Theorie-
Werkausgabe, Suhrkamp, Francfort, 1970, vol. 13 – 15. 
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relação, por exemplo, o problema do som, simultaneamente com a 
teoria do som egóico (Ich-Ton), uma teoria da falta, do desejo e da 
transcendência que se destaca pela sua originalidade. 

“Alguma coisa está faltando”, diz Ernst Bloch22,  
 
e é isto que falta que o som pelo menos expressa claramente. Ele 
mesmo tem alguma coisa de obscuro e insatisfeito, ele flutua e se 
alonga, ele não para em um lugar fixo, como a cor faz. [...] No 
entanto, se o som não se deixar definir no espaço, ele se deixa 
claramente situar no tempo, na medida, na canção que segue uma 
certa direção; assim, as figuras decididas da Inquietude são 
traduzidas em formas musicais cujo conteúdo não podemos 
confundir; elas são as figuras bem reconhecíveis da 
ultrapassagem de fronteiras23. 
  

A transcendência é, portanto, uma das principais 
características dessa filosofia específica em muitos aspectos ainda 
tingida com o neo-romantismo utópico da música.... 

No que diz respeito ao desejo, Bloch chega mesmo a 
mencionar, por exemplo, em Hector Berlioz, a presença de um 
desejo erótico incoercível; já que, “as figuras dos grandes 
ultrapassagens de fronteiras”, observa Ernst Bloch, “todos eles têm 
um fermento de uma intensidade particularmente utópica. Por 
exemplo, a ninfa Syrinx,” sob o disfarce de uma jovem garota, é o 
tema fundamental da Sinfonia Fantástica, da qual ela percorre os 
cinco movimentos. “Stella” é o ser cuja ausência é lamentada, 
embora ainda seja sempre musicalmente presente: em meio às 
caretas, da sentença de morte das bacanais, da paródia do Dies irae 
em que termina a Sinfonia Fantástica24. 

Não há dúvida de que para Ernst Bloch, que ainda tinha 
grande admiração pela França, por causa da grande Revolução de 
1789 e da Declaração dos Direitos Humanos, Hector Berlioz é, 

                                                            
22 Cf. BLOCH, Ernst. Le Principe Espérance, Galllimard, 1976, t. III. p. 176. 
23 BLOCH, 1976, p. cit., p. 176.  
24 Ibid., p. 177-178.  
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principalmente, um “mago entre os músicos”. Com ele, diz Ernst 
Bloch,  

 
a longa linha melódica que se estende até o invisível se torna 
nítida e deslumbrante, e o planeta que chora Syrinx, torna-se 
demoníaco. Aqui, o desaparecimento, mesmo o Absoluto, não se 
aloja no final [...]. Ele vive no fraco estrondo da tempestade, a 
cena nos campos, a resposta que não é uma, mas que contém a 
outra resposta ainda perdida, em suas implicações, nesse 
contexto que produz a pausa significante que ocorre antes da 
tempestade na coda25. 
 

Pode-se também especular sobre a influência que a filosofia 
de Schelling foi capaz de exercer não apenas sobre a filosofia 
blochiana da natureza (que tem a marca, incontestavelmente) (não 
chamou Habermas a Ernst Bloch de um “Schelling marxista?”), 
mas também em sua estética e, a esse respeito, as referências de 
Bloch (direta ou indireta) à filosofia da arte schellingiana – fundada 
no Absoluto (isto é, em Deus) – são, parece-me bastante explícitas. 
O problema é apenas que Ernst Bloch não quer parar por aí e tenta 
constantemente ampliar a perspectiva, precisamente na direção de 
uma filosofia da arte utópica (ou da antecipação utópica) que, é 
claro, preserva sempre uma dimensão bastante romântica e 
mesmo espiritual, mas que também se abre às dimensões 
sociológicas da criação das obras de arte (musicais) no mundo tal 
como ele existe, com todas as suas contradições sociais. 

É precisamente aqui que se situa a diferença entre a filosofia 
da música do Espírito da Utopia e aquela exposta n’O princípio 
Esperança. 

Obviamente, a interpretação impressionante e muito 
simpática da Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz, fornecida por 
Ernst Bloch, no Volume III do Princípio Esperança, também 
poderia ser citada como prova de uma certa viragem de Bloch para 

                                                            
25 Ibid., p.178. 
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uma sociologia da música, mas uma viragem de certa maneira 
limitada. 

Esse ponto de virada se manifesta precisamente onde Bloch 
menciona, neste subcapítulo intitulado “A expressão humana, 
inseparável da música”, as tendências sociais que são elas mesmas 
refletidas e expressas no material sonoro (por exemplo, a 
composição de Berlioz),  

 
mais ainda do que a força expressiva puramente romântica. E 
Bloch continua a afirmar que nenhuma arte é tão condicionada 
socialmente quanto a música, que, não obstante, passa muitas 
vezes por ser criação automática, mesmo mecânica, quando na 
realidade ela é movida inteiramente de materialismo histórico, de 
grande complexidade precisamente histórica 26. 
 

Estas reflexões, sem dúvida, reflete o interesse de Bloch pelas 
investigações em sociologia da música de Adorno com quem ele se 
encontrou pela primeira vez, em 1920, em Berlim, através da 
mediação de Walter Benjamin, com quem havia uma grande 
amizade que, infelizmente, terminou, em condições bastante 
dramáticas, durante o exílio nos Estados Unidos, em 1942. Às 
vezes, essa influência era tão grande que poderíamos ser tentados 
a concluir que Bloch, enquanto isso, quase aderiu totalmente a esta 
teoria. Por exemplo, quando se ler as seguintes passagens, onde 
Bloch ressalta que nem  

 
Haydn, nem Mozart, ou Bach, ou Beethoven, ou Brahms não são 
concebíveis sem o pano de fundo sobre o qual se teceu o motivo 
de uma missão social particular, missão que se traduz em vários 
níveis, seja no mundo da execução, na estrutura tonal com sua 
composição, ou na expressão, o enunciado do conteúdo. É a 
ascensão do imperialismo na Inglaterra que refletem em sua 
gloriosa soberba os oratórios de Händel onde irrompem os 
primeiros acentos de orgulho de um povo eleito. Um Brahms é 
impensável sem a sociedade burguesa e seus concertos (pense p. 

                                                            
26 BLOCH, Ernst. Le Principe Espérance, t. III, p. 179. 
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ex., a Abertura acadêmica executada na Universidade de Breslau 
(Wroclaw), na presença das corporações estudantis 
(nacionalistas), e a música do “neo-realismo”, supostamente 
desprovida de expressão, é igualmente pouco concebível sem a 
ascensão gigantesca da alienação, da objetivação, da reificação no 
capitalismo tardio. É aqui, nos lembra Ernst Bloch, que a classe 
dos consumidores com seus próprios interesses e, em geral, a 
panóplia de sentimentos e de objetivos da classe dominante dessa 
ou daquela época que expressa a música. Em virtude dessa 
faculdade direta que ela tem de expressar o Humano, a música 
tem, mais do que todas as outras artes, a propriedade de acolher 
o sofrimento em seus múltiplos aspectos, os desejos e os pontos 
luminosos da classe oprimida27. 
  

Existe aí, incontestavelmente, um esboço por Ernst Bloch, de 
uma teoria materialista, marxista da música que, se ele tivesse 
perseverado nessa direção, poderia ter permitido uma 
reconciliação mais próxima no domínio da estética, com Georges 
Lukács e Theodor W. Adorno.... 

Mas, apesar deste esforço de virar-se para uma interpretação 
sociológica, materialista (que ainda estava ausente na “Filosofia da 
música” de “Espírito da utopia”), Bloch manteve ao mesmo tempo, 
grosso modo, sua própria teoria da música, como expressão por 
excelência do Humano, enfatizando a fortiori, que “obviamente, a 
expressão de um conteúdo humano não é privilégio do 
romantismo”28.  E sobre isso, não revela tudo por acaso que ele 
encontra, mesmo na música tão racional de J. S. Bach, este grande 
mestre de equações dos contrapontos, os traços de um 
“romantismo”, pelo menos de uma “expressão específica”29. E 
neste ponto ele se junta à análise de Bach por Albert Schweitzer. 
Mas, talvez, Bloch esteja aqui realmente longe demais, assumindo 
deliberadamente o risco de se colocar contra toda a musicologia 

                                                            
27 Ibid., p. 180. 
28 Ibid., p. 180. 
29 Ibid., p. 182.  
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universitária oficial que não estava inclinada a segui-lo nessa 
análise e argumentação rapidamente classificadas “de 
extravagante”.... 

“Em Bach”, observa Ernst Bloch, “há uma escala expressiva 
absolutamente única, que vai desde a angústia da morte e da 
nostalgia da morte até o conforto, à confiança, à paz e ao triunfo”. 
E ele concorda com Albert Schweitzer no julgamento de que “do 
ponto de vista da música pura, as harmonizações de Bach são um 
verdadeiro enigma: de fato, o que importa para ele não é criar uma 
melodia que formaria um todo estético, mas ele se deixa guiar pela 
poesia e expressão verbal. Neste esforço, ele está, portanto, muito 
longe dos princípios naturais da sentença pura, como se pode 
perceber na harmonização do “Deve ser sempre assim, da sentença 
e da dor”, na cantata intitulada “Oh, miserável ser que eu sou! 
Quem me livrará então?” (N º 48), que como música pura é 
realmente insuportável porque Bach quer e faz quebrar toda a dor 
brutal do pecado expressadas pelas palavras ... “Não contente em 
escrever uma bela melodia acompanhando o texto, ele tenta o 
impossível, que se torna possível aqui, buscando em palavras um 
sentimento que, reforçado e aumentado dez vezes por um certo 
afeto, torna-se musicalmente representável30. (Isso é o que Albert 
Schweitzer escreve em seu grande livro sobre Johann Sebastian 
Bach, publicado em 1951). 

Por que esse elogio de Schweitzer? Muito simples, porque 
Albert Schweitzer, em seu livro sobre J. S. Bach, sempre destaca 
toda “potência da linguagem musical” do compositor alemão 
protestante31 e porque ele coloca igualmente o destaque, e 
provavelmente “demais” para alguns musicólogos, na expressão, 
nomeadamente sobre a extraordinária expressividade humana nas 
composições de Bach. É na continuidade lógica dessa interpretação 
que ele pode de fato afirmar, sempre nos termos de J. S. Bach, que 

                                                            
30 SCHWEITZER, Albert. Johann Sebastian Bach, 1951, p. 403, 408.   
31 BLOCH, Ernst. Le Principe Espérance, t. III, p. 184. 



Arno Münster | 245 
 

 
a música cristalina das fugas para órgãos [...] possuem sempre 
essa qualidade expressiva, apesar de sua estrutura cristalina que 
está aqui menos do que nunca autárquica. As obras mais abertas 
do mundo são aquelas do período de Köthen, especialmente os 
Concertos de Brandenbourgo, com sua arquitetura grandiosa e 
elegante, suas múltiplas variações e intensificação em seu 
conteúdo temático, testemunho de uma riqueza expressiva cujo 
dinamismo resulta de uma dimensão social e certamente não é o 
resultado de cálculos matemáticos acadêmicos. A expressão assim 
já existe na música pré-romântica, ela é imanente a toda forma 
musical de boa qualidade, ela é simplesmente contígua à má [...] 
essas formas não são objetos nem fins em si mesmas; eles são 
apenas meios de alcançar uma dicção que ultrapassa a palavra, 
uma dicção sem palavras, e no final e sempre: a formulação de 
um... chamado 32.  
 

No entanto, quanto a esta teoria do expressivo ou da 
expressividade, Ernst Bloch deixa claro que  

 
o que está em questão aqui, não é de todo a expressão na música, 
mas a própria música como expressão, isto é, da totalidade de sua 
finalidade, de sua significação, de sua função reflexiva e o que ela 
reproduz ou reflete de maneira velada e, portanto, tomando o 
duplo sentido do termo. E é somente para isso que a música 
tende, essa arte tão jovem em virtude de sua polifonia; ela vai ao 
encontro de sua própria linguagem, de uma poesis a se, ainda 
desconhecida, embora prefigurada em uma expressão poderosa. 
Tal linguagem, conclui Bloch, só pode nascer de uma “música 
absoluta” (aqui está a referência a Schelling!), não de um texto 
qualquer já decidido que seria superior a ele33. 
 

Para concluir: Mesmo que a filosofia da música blochiana 
assente nesses dois pilares teóricos principais (a música como 
expressão de si mesma e como uma expressão de um Absoluto (que 
sempre testemunha a presença, nessa filosofia da música, de 

                                                            
32 Ibid., p. 184-185.   
33 Ibid., p. 187.  
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Schelling), Bloch não permanece totalmente indiferente, no 
contexto dessas reflexões, a outras definições ou descrições 
fenomenológicas da música, como, por exemplo, a) a música como 
um mundo governado por leis (matemáticas) e b) a música como 
harmonia das esferas;34 nem permanecerá indiferente aos 
determinantes sociológicos das criações musicais. Neste contexto, é 
importante sublinhar duas afirmações do autor do Princípio 
Esperança: 1ª) sua afirmação de que “no plano social a causa (do 
clímax romântico) era a existência do uma ampla camada da 
burguesia urbana e sua necessidade de excitação [...], e 
especialmente a pequena burguesia e seu grande consumo de 
sentimentos baratos”35. 

2ª) Sua observação de que  
 
a sociedade se infiltra no material sonoro e o impregna em 
profundidade; não é nem espontânea nem de origem natural [...] 
A sonata com o conflito dos dois temas, a tônica, o 
desenvolvimento, a recuperação (Cf. Beethoven!), pressupõe a 
dinâmica capitalista; a fuga, composta de estratos sonoros não 
dramáticos, reflete a sociedade estatal estática (J. S. Bach). A 
chamada música atonal seria impensável em outra conjuntura 
que a do declínio da burguesia tardia, à qual responde com os 
acentos de sua ousada desordem. A técnica dodecafônica, que 
esquece tudo sobre a relação dinâmica entre as dissonâncias e a 
consonância, a modulação e a cadência, para criar suas séries 
rigorosamente fixas, teria sido inconcebível no século da livre 
concorrência36. 
 

Muito provavelmente, Ernst Bloch nunca teria sido capaz de 
escrever isso se não tivesse se encontrado antes, já na década de 
1920, em Berlim, depois em Viena, em 1934, com Theodor W. 
Adorno, e se ele não tivesse tido, com o futuro grande autor da 
Sociologia da música, várias conversas e discussões fascinantes, 
                                                            
34 Ibid., p. 189.   
35 Ibid., p. 186.  
36 Ibid., p. 190.  
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especialmente em torno da filosofia da música. A diferença de visão 
que foi percebida bem cedo entre Bloch e Adorno, no entanto, 
expressa-se no fato de que: 1º) Bloch ainda manifesta, apesar de 
sua adesão parcial às respectivas teses de Adorno, uma certa 
desconfiança no que se refere ao que pode ser chamado de pan-
sociologismo de Adorno, e que 2º) Bloch, ao contrário de Adorno, 
manifesta, desde o início de suas reflexões filosóficas sobre a 
música, ainda pouco interesse pela música atonal e dodecafônica, 
nomeadamente pelas composições de Arnold Schönberg e Alban 
Berg, enquanto Adorno era fascinado desde o início e até se 
estabeleceu por algum tempo, precisamente em Viena, para ter 
aulas de composição com Alban Berg. 

E quando se lê atentamente o grande capítulo 51 d’O 
princípio Esperança dedicado à música, percebe-se imediatamente 
que Bloch, ao contrário do que se pode imaginar, não tem, quanto 
a ele, um preconceito contra uma música organizada e composta 
de acordo com o cânon das leis matemáticas, mas enfatizar mesmo 
que “o problema assim levantado não é apenas o de uma mélos 
sem expressão, mas – do ponto de vista do ideal e da imagem 
perfeita de um cânon autárquico – essa melodia desprovida do Eu 
(Moi), e, portanto, uma música regida exclusivamente por leis”37. 
Como ilustração, ele cita a “Fugue du chat”, de Scarlatti. 

No entanto, Bloch, em um esforço para defender a todo 
custo sua própria teoria da música como expressão de si mesma, 
introduz efetivamente o conceito de Música-existência, 
precisamente a propósito do adágio da 6ª Sinfonia Bruckner e o 
final da Pastoral de Beethoven38. 

É óbvio que Adorno – e com ele, toda a corporação dos 
musicólogos contemporâneos – nunca teria aceitado esse termo, 
visto que seu objetivo de pesquisa era o destaque das homologias 

                                                            
37 Ibid., p. 192.  
38 Ibid., p. 192.  
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entre os processos sociais objetivos reais e as estruturas objetivas 
das obras de arte, portanto, o material musical. 

É verdade que Ernst Bloch foi criticado por ter ido longe 
demais, com estas declarações e teorias, privilegiando sempre as 
figuras de expressividade subjetiva, de uma análise racional do 
material musical e de ter desviado, voluntariamente, para uma 
hermenêutica metafísica e utópica da música, dificilmente 
aceitável, especialmente do ponto de vista de uma sociologia da 
música39. Assim, Willi Kahl, no primeiro relato publicado (em 
dezembro de 1923, na revista alemã “Die Musik”) sobre o capítulo 
“Filosofia da Música” de Espírito da Utopia, é de fato o primeiro a 
reprovar Ernst Bloch por “uma falta de clareza conceitual”40 
expressa no fato de que Bloch preferiria “velar através de imagens, 
de alegorias e de parábolas” fatos musicais ao invés de analisá-los 
concretamente, e ele também ataca o termo blochiano realização 
(“Erfüllung”), censurando-o por um certo “maneirismo” da 
linguagem que cansaria o leitor.41 

Permito-me responder a estas acusações, apontando que se 
admitirmos a existência de um “indizível transcendente utópico” 
na linguagem musical, dever-se-ia, ao contrário, felicitar Ernst 
Bloch por sua capacidade engenhosa para descrevê-lo em 
linguagem, certamente, às vezes alegórica e parabólica, mas não 
desprovida de clareza, em sua densidade e sua exuberância quase-
expressionista42. 

                                                            
39 É Adorno quem, em “La philosophie de la nouvelle musique” e na “Théorie esthétique “ formula – 
claramente, na maioria das vezes, entre linhas, essa reprovação. (Veja também a polêmica contra o 
conceito blochiano de expressividade subjetiva em “Philosophie der neuen Musik” (Philosophie de la 
nouvelle musique) (éd. allemande), Frankfurt, Suhrkamp,1958, p. 51 et seq. 
40 Cf. WILLI, Kahl. “Geist der Utopie” (Recension). In: “Die Musik” (La Musique-organe de la 
musicologie allemande), n° 16, 1923, p. 204. 
41 BLOCH, 1976, Cf. Op. cit., p. 204. 
42 Cf. MÜNSTER, Arno. Utopie, Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von Ernst Bloch, 
(Utopie, Messianisme et Apocalypse dans l’oeuvre de jeunesse d’Ernst Bloch), Frankfurt, Suhrkamp, 
1982, p. 152-154. 
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É claro que é muito mais difícil refutar a outra acusação 
frequentemente feita pela musicologia oficial ou profissional contra 
a filosofia da música de Ernst Bloch, ou seja, aquela que consiste 
essencialmente em contestar o valor do que Bloch diz sobre a 
origem e o desenvolvimento histórico das formas musicais43. A 
falta de sistematização dessas partes, especialmente no Espírito da 
Utopia é certamente uma mancha que Bloch mesmo estava 
consciente, mas a reprovação “por ignorância” neste campo, 
formulada com uma certa arrogância, por alguns especialistas, 
parece-me injustificável.  

Pois, se é do canto gregoriano, da polifonia dos mestres 
italianos dos séculos XI e XII, ou da música dos professores da 
escola franco-holandesa, seja da técnica dos madrigais ou da arte 
da fuga de um Frescobaldi ou de um J. S. Bach, para não 
mencionar as análises extraordinárias dedicadas à música de 
Mozart, de Beethoven, de Gustav Mahler e até mesmo de Richard 
Wagner44 – em todos esses assuntos, Bloch provou uma 
competência única como musicólogo e conhecimento de uma 
imensa cultura musical; Mas ele privilegia aparentemente a análise 
dos grandes momentos dramáticos e emocionais da “grande 
música” – no caso da música clássica – em detrimento da análise 
“fria”, sistemática e matemática das tendências imanentes do 
material musical. (A este respeito, refiro-me à sua análise do 
“Fidélio” de Beethoven!) Comparado com os críticos anteriores da 
musicologia, as objeções de Adorno são mais sérias. Certamente, 
Adorno raramente cita Ernst Bloch em sua Teoria Estética e em 

                                                            
43 Cf. à ce sujet: WERCKMEISTER, O.K. “Ernst Blochs Theorie der Kunst”. In: “Die neue Rundschau” 
(année 79) n° 2, 1968, p. 233 et seq. 
44 Cf. le chapitre “Philosophie de la musique” (Philosophie der neuen Musik), Frankfurt, 1958; du 
même auteur : “Klangfiguren” (Figures sonores, Berlin/Frankfurt 1959; Quasi una phantasia (Ecrits 
musicaux, tome II), Frankfurt, 1963; “Einleitung in die Musikzociologie” (Introduction à la sociologie 
de la musique), Frankfurt 1962; “Moments musicaux” (Nouveaux Essais) (1928-1962), Frankfurt, 
1964; Mahler, Eine musikalishe Physionomik (Malher: Une physionomie musicale), Frankfurt 1960: 
“Impromptus” (Essais musicaux –deuxième série), Frankfurt, 1968.  



250 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 
seus outros escritos teóricos sobre música45; mas não há a menor 
dúvida de que Adorno é controverso, na definição e 
desenvolvimento da maioria de suas reflexões musicológicas, 
contra as concepções blochianas. 

Posições quase diametralmente opostas se revelam também 
quando se comparam as respectivas concepções dos dois filósofos 
sobre o conceito de “expressão” (musical) e o conceito de “gênio”. 
Parece significativo, em muitos aspectos, que Adorno, ao descrever 
a música como “a expressão extrema de certos caracteres no 
elemento artístico”46, rejeite o teorema de blochiano da primazia 
da expressão. Ao contrário, ele insiste na estrutura trans-individual 
das obras musicais e em suas características como “protocolos 
delineando experiências de caráter obrigatório” cuja “força 
estruturadora depende do fato de que elas expressam 
verdadeiramente em si mesmas a dimensão harmônica em 
profundidade, bem como o contraponto e a polifonia”47. Para 
Adorno, o principal referente não é, portanto, o sujeito criativo, 
mas o Nós (por exemplo, da música polifônica) “do ritual coral e 
introduzido na coisa” 48. 

E, quanto a este “Nós”, Adorno esclarece bem que não seria 
reduzido a uma “classe social especificada”, mas que o “Nós 
estético” seria social e global apenas dentro do horizonte de uma 
certa indeterminação49. 

Estas afirmações de Adorno são lógicas dentro de uma 
concepção totalmente diferente da relação sujeito-objeto na arte. 

                                                            
45 Cf. ADORNO, Philosophie de la nouvelle musique (Philosophie der neuen Musik), Frankfurt, 1958; 
du même auteur, “Klangfiguren” (Figures sonores, Berlin/Francfort, 1959; Quasi una phantasia 
(Ecrits musicaux, tome II), Frankfurt, 1963; “Einleitung in die Musiksoziologie” (Introduction à la 
sociologie de la musique), Frankfurt, 1962;  “Moments musicaux” (Nouveaux essais) (1928-1962), 
Frankfurt, 1964; Mahler eine musikalische Physiognomik (Mahler, une physionomie musicale), 
Frankfurt, 1960;  Impromptus  (Essais musicaux – deuxième série), Frankfurt, 1968.  
46 Cf. ADORNO, Théorie Esthétique, Paris, 1974, p. 224. 
47 Ibid., p. 224. 
48 Ibid., p. 224. 
49 Ibid., p. 224. 
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Para Adorno, a própria arte mesma, quando é “tentada a antecipar 
uma sociedade global não-existente” ..., traz a marca da não-
existência do sujeito50”. (Grifos nosso). E mesmo quando ele 
admite, com algumas reservas, o acesso do sujeito na arte, ele não 
o admiti em sua totalidade expressiva-emocional e existencial, nem 
como elemento de comunicação, mas exclusivamente como um 
fator do trabalho. O sujeito individual não é para ele mais do que 
um “valor limite”, um “elemento minimal cuja obra precisa 
cristalizar”51. Adorno, portanto, considera o sujeito apenas como 
uma instância de passagem e de cristalização inconsciente do 
social. “O trabalho da obra de arte”, diz ele, é “social através do 
indivíduo, sem que este último tenha consciência da sociedade”52. 
Sem querer excluir completamente o sujeito, Adorno, portanto, 
coloca-nos constantemente em guarda contra a tentação de 
superestimar o fator subjetivo – censura, em particular, a Ernst 
Bloch –, insistindo sobre o estado de coisas de uma “reciprocidade 
do sujeito e do objeto na obra que não pode ser uma identidade, 
mas que é mantida em um equilíbrio precário”53. O processo de 
produção subjetiva é indiferente, diz ele, “segundo seu aspecto 
particular”54, e chama a atenção para a importância do lado 
objetivo, no processo de criação artística que é, para ele, uma 
condição prévia para a realização da “legalidade imanente” da 
obra. É claro, Adorno é cuidadoso em não afirmar que a obra 
fazendo parte de um processo histórico-social assim tão 
determinado e orientado poderia “dispensar” completamente a 
alma criativa do artista, mas é óbvio que sua sociologia da arte e da 
música tendem a considerar o artista apenas em seu aspecto de 
instrumento, “de instrumento prolongado da passagem da 

                                                            
50 Ibid., p. 224. 
51 ADORNO, op. cit., p.223. 
52 ADORNO, op.cit. , p. 223 (note 76). 
53 Ibid., p. 222. 
54 Ibid., p. 222. 
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potencialidade à atualidade”55. Da mesma forma, Adorno expressa 
as mais fortes reservas sobre o conceito de gênio, que ele quase 
ataca como uma sobrevivência romântica completamente 
desatualizada; em polêmica a passagem com Alois Riegl56 cujo 
conceito de “vontade de arte” baseada na teoria da subjetividade 
criativa é destruída na “Teoria Estética” (1970), ele afirma que 
seria absolutamente necessário aproximar o conceito gênio “à sua 
objetividade histórico-filosófica”, “se não o queremos 
simplesmente liquidá-lo”57. Questionando a subjetividade como o 
único critério de qualidade estética, Adorno tende a reverter 
radicalmente a teoria da “vontade de arte” de Alois Riegl (muito 
apreciado por Ernst Bloch), defendendo o ponto de vista quase 
radicalmente oposto, defendendo que as “obras (de arte) são seu 
próprio critério”... e “a regra que elas mesmas colocam”58. 

Isso mostra que existem duas boas abordagens filosóficas e 
duas teorias da música a priori incompatíveis, mas 
complementares em certo sentido – a de Ernst Bloch, querendo 
salvar absolutamente, contra todas as probabilidades, a 
subjetividade teúrgica, romântica e utópica na obra, no processo de 
criação das grandes obras musicais – e aquela de Adorno que 
explicitamente e intencionalmente minimiza o fator subjetivo, 
precisamente em nome de uma teoria materialista, marxista e 
sociológica objetivante da música que se esforça a priori em 
evidenciar a presença e a demonstração do social, nas obras. A 
grandeza de Ernst Bloch nesta competição, que Paul Ricoeur 
provavelmente chamaria de conflito de interpretação, no entanto 
parece consistir no fato de ter conseguido mais do que os seus 
adversários nesta área específica, descrever, numa linguagem 
excepcional e muito convincente, o que é especificamente humano 

                                                            
55 Ibid., p. 222. 
56 Ibid., p. 222. Cf. nota 32. 
57 ADORNO, op. cit., p. 227. 
58 Ibid., p. 226. 
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e utópico, na linguagem musical, dando-nos exemplos de ilustração 
e interpretação verdadeiramente inimitáveis, pela riqueza e 
densidade do que é dito, por exemplo, em sua interpretação única 
do “Fidélio” ou da “9ª Sinfonia” de Beethoven, sobre “a aura do 
verdadeiramente e intensamente humano”, na linguagem musical 
de Beethoven.  

Mas, ao tentar separar absolutamente o conceito de gênio do 
sujeito criativo e o sujeito criativo da obra (falando a linguagem de 
sua própria autonomia objetiva), Adorno não “sucumbirá à 
sedução de um pan-sociologismo que inclui obras de arte e artistas, 
reduzidos ao grau de simples executores-funcionários”59, como 
bem demonstrou  Mario Turchetti? 

Em enfatizando tão radicalmente a “divergência” do sujeito e 
do objeto, Adorno, certamente pode reivindicar, pelo menos 
parcialmente, o antipsicologismo de Kant e de Fichte, para reforçar 
sua tese da não-convergência, da não-identidade do autêntico na 
arte e da “liberdade do indivíduo emancipado”60, mas Adorno, 
poderíamos nos questionar, não se deixa levar um pouco por sua 
própria radicalidade, afirmando que “a individuação das obras de 
arte, mediada pela espontaneidade, está nelas pela qual elas se 
objetivam”61  e que, consequentemente, o “conceito de gênio” seria 
“errado porque as obras não são criações e os homens criadores?62 

O defeito da estética do gênio seria então, de acordo com 
Adorno, o de “suprimir o momento do fazer final, da technè, nas 
obras de arte, em favor de seu primitivismo absoluto, praticamente 
de sua natura naturans”63, dando por isso mesmo o dia para uma 
“ideologia da obra de arte como algo do orgânico e do 
inconsciente”, uma ideologia que “se expandiria em um fluxo 
                                                            
59 Cf. TURCHETTI, Mario. “Adorno, Philosophie de la musique et historicité”. In. “Revue esthétique” 
– nouvelle série n°4, Toulouse, 1982, p. 9.  
60 ADORNO, op. cit., p. 227.  
61 Ibid., p. 227. 
62 Ibid., p. 227. 
63 Ibid., p. 227. 
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conturbado de irracionalismo”64. Este julgamento expressa a 
grande dúvida de Adorno se podemos realmente fundar uma 
estética materialista unicamente na crença, na substancialidade da 
inspiração particular, independentemente, na construção das 
obras, da materialidade da estreita ligação trabalho-imaginação. 
Assim, Adorno deliberadamente reverte as bases teóricas da 
estética do gênio, aquela de Kant, de Schelling, de Schopenhauer, 
de Riegl, de Worringer e de Ernst Bloch, diminuindo ao máximo a 
função do sujeito criativo em favor do “primado crescente da 
construção”65. 

E essa mudança operada por Adorno em favor do primado 
do material, do trabalho substancialmente co-determinado por este 
e pela técnica – encontra sua contrapartida em uma relativização 
audaciosa da função e do conceito da imaginação que Adorno 
define, em um momento preciso em sua Teoria Estética, como o 
diferencial da liberdade no seio mesmo da determinação66. Em tal 
posição, Ernst Bloch foi capaz de reconhecer uma clara tendência 
para “Versachlichung”, em direção a uma “objetivação” ou 
determinismo ainda não reconhecido do trabalho do artista pela 
estrutura objetiva do material que também reduz o impacto da 
criatividade excepcional da imaginação projetiva do sujeito. 
(Adorno também introduziu no debate sobre a dialética sujeito-
objeto na estética, a teoria de “elemento coletivo” (histórica e 
socialmente determinada) que seria investida na totalidade da obra 
com mesma intensidade que o elemento puramente subjetivo). 

Com base na mesma diferença teórica, Adorno opõe ao 
conceito blochiano da “transgressão” aquele de integração objetiva 
da obra no mundo moderno administrado, com a reificação das 
realizações subjetivas. 

 

                                                            
64 Ibid., p. 227. 
65 ADORNO, op. cit., p. 232. 
66 Ibid., p. 46. 
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As intervenções permanentes do eu, diz Adorno, é uma tendência 
a se demitir por impotência, de acordo com o princípio mecânico 
secular do espírito burguês que consiste em reificar as realizações 
subjetivas, e a transpor, por assim dizer, fora do sujeito, e ignorar 
tais realizações como garantias de uma objetividade decisiva e 
invulnerável67. (Grifos do autor do escrito). 
 

O fato de que Ernst Bloch parece ignorar esta tendência 
óbvia para a integração e neutralização dos impulsos originalmente 
revolucionários da arte no mundo moderno, é, aparentemente, 
uma fraqueza de sua estética, mas o confronto das duas posições 
antagônicas também revela que a precisão com que Adorno analisa 
a perda da aura e os mecanismos de integração da obra de arte no 
mundo moderno, na época de sua reprodutibilidade técnica (como 
Walter Benjamin aponta), leva-o a formular principalmente uma 
estética da modernidade, em detrimento de uma estética 
abrangente, com a mesma precisão, a análise das produções 
culturais dos séculos anteriores, e do período pré-capitalista. 

Assim, Ernst Bloch parece querer devolver as acusações 
feitas contra ele, neste sentido, por W. Benjamin e T. W. Adorno 
enfatizando a inadequação ou inoperabilidade de suas respectivas 
abordagens teóricas (estéticas) ao pré-moderno. 

Em uma entrevista gravada em março de 1975, em Paris, 
perguntaram a Bloch se ele não achava que a transformação da 
obra de arte em mercadoria e as técnicas de integração e de 
manipulação (caracterizando a sociedade pós-moderna) já teria 
destruído amplamente a eficácia utópica da obra de arte. Ele 
respondeu o seguinte: 

 
A comercialização é um termo que foi cunhado na época do 
capitalismo para se referir à transformação dos homens e de 
todos os seres em mercadorias; mas cum grano salis também é 
válido para os períodos anteriores. Ao se falar sobre a 

                                                            
67 Estas palavras de Ernst Bloch são citadas na entrevista com Arno Münster em março 1975 em 
Paris, reproduzida no volume “Gespräche mit Ernst Bloch” (ed. Por Rainer Traub e Harald Wieser), 
Frankfurt Suhrkamp, 1975, p. 221-228, p. 238 (Tradução da citação do alemão pelo autor - A.M.). 
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“comercialização” da arte, deve-se levar em conta que a natureza 
da arte como produção e produto é muito diferente daquela da 
mercadoria produzida industrialmente, em série. Porque a arte 
reproduzível não constitui todo o campo da arte. Certamente, em 
outras épocas, a arte também teve um aspecto culinário, um 
aspecto de “consumo”, por exemplo, quando a música de Haydn e 
Mozart e dos compositores italianos dos séculos XVII e XVIII foi 
jogada como “Tafelmusik”, ou seja, como música acompanhante 
no meio do jantar e das conversas. Mas com isso não se realiza 
nenhuma mais-valia, nenhum lucro. Seria, portanto, mais correto 
falar no campo da arte, devido à existência de um grande número 
de diferenças em relação à produção de mercadorias, não de 
“comercialização”, mas de “ideologização” (da transformação em 
ideologia). Mas, apesar dessa ideologização existe na obra de arte 
uma pós-maturação (Nachreife) onde o interesse da classe 
dominante desaparece e onde as sinfonias de Haydn, Mozart ou a 
música de J. S. Bach não estão ao serviço da nobreza e da igreja, e 
onde ela muda de função. O Fidélio – por exemplo – não foi 
escrito em vão, ele terá muitos sucessores. Beethoven já é, com 
sua própria personalidade, o exemplo mais ilustre de que não 
poderia ser músico sem ser um cidadão revolucionário. A 
dedicação da sinfonia heroica a Napoleão que Beethoven 
suprimiu quando foi coroado imperador, é uma reação típica que 
caracteriza o espírito de Beethoven e que é duplamente reflexivo. 
Porque a arte é capaz de desencadear em nós uma emoção 
particular (Betroffenheit), sem que saibamos por que e sem que 
saibamos precisamente qual será o seu conteúdo68. 
 

De acordo com Ernst Bloch, nenhum processo de reificação, 
de comercialização ou de integração da arte no mundo 
perfeitamente administrado do capitalismo moderno, não pode 
eliminar ou reprimir esta “consternação” (Betroffenheit) deste 
distúrbio emocional emitido pelas grandes obras arte (e 
especialmente as grandes criações da música); é até mesmo o sinal 
de uma resistência atemporal e quase eterna das grandes obras 
contra essa tentativa de neutralização cada vez mais imposta pela 
sociedade moderna. 
                                                            
68 ADORNO, op. cit., p. 50. 
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Mas há ainda uma grande lacuna entre as concepções de 
Adorno e Bloch ao comparar suas respectivas posições sobre os 
conceitos de “novo” e “utopia”. Para Adorno, “o novo é o desejo do 
novo, dificilmente nele”69; e seu pessimismo histórico lhe conduz a 
questionar a esperança especulativa em um conteúdo 
necessariamente positivo ou “utópico” do novo70. E para dissipar 
qualquer mal-entendido, ele acrescenta: “O que é tomado por 
utopia continua sendo algo negativo contra o que existe e continua 
a depender dela”71. 

O que determina esta declaração de Adorno é a sua 
convicção de que  

 
no centro das antinomias atuais, há o fato de que a arte deve e 
quer ser utopia, de uma maneira ... ainda mais radical do que a 
real relação das funções que impede ainda mais a utopia; mas ... 
para não trair a utopia pela aparência e pela consolação, ela não 
tem o direito de ser utópica. Se a utopia da arte fosse realizada, 
seria seu fim temporal72. 
 

Então, usando o recurso da proibição da imagem bíblica e 
sua radicalização extrema, sob a forma de sua secularização (indo 
até à recusa categórica da função de consolação da música) Adorno 
justifica sua posição. 

Ao contrário, Ernst Bloch afirma que a arte deve ser 
concedida, sem levá-la a uma “traição qualquer”, o direito de ser 
antecipação utópica; e a realização de um conteúdo utópico na obra 
de arte, por antecipação, embora limitada no tempo, 
absolutamente não confirmaria o fim da obra, o fim temporal da 
arte, como pretende Adorno. Adorno menciona em apoio de sua 
tese, o juízo de Hegel que já reconhecia que “está implícito no 

                                                            
69 Ibid., p. 50. 
70 Ibid., p. 50.  
71 Ibid., p. 50. 
72 Ibid., p. 50. 
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próprio conceito da arte”, mas que, prisioneiro de seu “otimismo 
histórico” teria “traído a utopia, construindo o existente como se 
fosse utopia, isto é, a Ideia Absoluta”73. Adorno, no entanto, 
continua extremamente firme quanto à recusa categórica da utopia 
concreta, pelo menos como um conceito positivo. 

“A arte”, diz ele, “não mais do que a teoria não é capaz de 
concretizar a utopia, nem mesmo de maneira negativa; a arte não 
expressa o inexprimível, a utopia, que pela absoluta negatividade 
dessa imagem. Nele estão reunidos todos os estigmas do repulsivo 
e repugnante na arte contemporânea”. O que é importante para 
Adorno é a convicção de que “por uma rejeição intransigente da 
aparência de reconciliação, a arte mantém essa utopia dentro do 
irreconciliável” como “consciência autêntica de uma época onde a 
possibilidade real da utopia [...] se combina ao paroxismo com a 
possibilidade de catástrofe total”74. 

O impacto da utopia como possibilidade de realização 
(imanente na criação da obra) não é totalmente negado por 
Adorno; mas para ele, trata-se exclusivamente de uma utopia 
negativa que carrega os estigmas do sofrimento acumulado numa 
época e numa sociedade desumanas e que, estando presente na 
obra como tal, não tem absolutamente nada a ver com a utopia 
positiva de Bloch que Adorno expulsa completamente do campo 
conceitual. 

O que Adorno exclui, no entanto, é explicitamente admitido 
por Ernst Bloch, que continua afirmando a possibilidade de 
antecipação da utopia positiva na obra de arte, pela presença, nas 
obras, de um excedente sociologicamente e materialmente 
inexplicável, ligado à percepção, de um ainda-não-consciente pelo 
artista-criador, e de um transcendente utópico emergindo “por 
antecipação” na estrutura da obra75. 
                                                            
73 Ibid., p. 50. 
74 Ibid., p. 50.  
75 Cf, BLOCH, Ernst: Le Principe Espérance, tome III (éd. allemande), Frankfurt 1959, p. 1256 et seq. 
(“Trangression… dans la musique”).  
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Linguisticamente e semanticamente, por isso, podemos 
distinguir, na expressão “Vorschein” (antecipação), 
frequentemente utilizada por Ernst Bloch, dois elementos, duas 
raízes: a) “Vor” – combinação de temporalidade que designa um 
“anterior” e b) o “Schein”: a aparência. Na terminologia que Ernst 
Bloch escolheu para sua filosofia e para a explicação de sua teoria 
estética, o “vor” não tem o sentido de negatividade, mas sim o 
significado do futuro e, paradoxalmente, simultaneamente, o de 
uma anterioridade espaço-temporal em relação a um Todo utópico, 
em sua plenitude final que é, segundo Ernst Bloch, a meta – ainda 
não alcançada de um ser-outro na processualidade. E “Schein” 
(aparência) não é necessariamente definido por E. Bloch, como a 
superfície expressiva-formal da obra camuflando a verdade, 
mesmo como instância oposta à verdade ou como elemento 
enganoso de uma reconciliação não desejada – e impossível – da 
essência da obra com a realidade (negativa), mas sim como a 
instância de positividade da formatação antecipatória da utopia 
positiva que se realiza na obra de arte76. 

Uma diferença de visão e de interpretação se revela, no 
entanto, na comparação exata das definições dadas por Adorno e 
Ernst Bloch sobre o conceito de “novo”. Para Adorno, o “novo” é 

                                                            
76 Em uma entrevista com Michael Gibson – transmitida em uma radiodifusão canadense em 1976, 
Ernst Bloch diz que a formulação da filosofia da música deve muito à análise e ao conhecimento das 
obras sinfônicas de Gustav Mahler, nas quais, ele diz, “a nostalgia da música encontrou sua 
expressão mais perfeita na nova música”. O que caracteriza essa música é que ela não expõe 
simplesmente um tema que então será exaurido, variado e confrontado, na execução, mas que o 
tema é formado progressivamente. A música de Mahler, é criada, nasce enquanto se joga... “O que 
não estava lá até agora, tendendo para um futuro, um novum, para uma música de uma 
interioridade ainda desconhecida que é ao mesmo tempo, um hino (sem motivo e sem um objeto 
específico) cumprimentando algo novo.” (E aí, Bloch cita a Segunda Sinfonia e a Sétima Sinfonia de 
Gustav Mahler e a segunda parte da Oitava Sinfonia, composta sobre o texto do “Fausto”, de Goethe. 
Aqui, ele disse, sobre esta música que alguma coisa se manifesta trazendo um cumprimento daquilo 
que uma vez esteve na escuridão. E o próprio obscuro se torna luz. A luz na escuridão permanece 
obscura, mas não como trevas, mas como silêncio, como que “campainha silenciosa” (“tönendes 
Schweigen”) falando sem sentimentalismo e com uma grande emoção nesta música.” (esta 
entrevista é citada a partir da coleção de entrevistas com Ernst Bloch “Tagträume aufrechten vom 
Gang. 6 entrevistas mit Ernst Bloch”, apresentação e anotações por Arno Münster, Frankfurt, 
Suhrkamp, 1977, p. 127-153, citações traduzido pelo autor e o editor deste volume, 140-141 páginas). 
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redutível ao “criptograma” e à “imagem do declínio” que a arte 
expressa em sua plena negatividade77. Aparentemente, esta 
definição adorniana se refere explicitamente ao destino da obra de 
arte na época da modernização – a modernidade com seus 
excessos em tecnologia, suas desarmonias, sua massificação, suas 
técnicas sofisticadas de manipulação da consciência reificada etc., 
com sua excessiva comercialização de tudo e sua integração de 
tudo o que, originalmente, era, protesto contra a sociedade. Em 
Ernst Bloch, por outro lado, a reflexão filosófica sobre o “novo” não 
faz parte de tal visão do mundo moderno e de suas tendências 
imanentes. Bloch não faz a conexão – automática e direta – do 
“novo” com a “negatividade”; ele combina melhor, desde seus 
primeiros escritos, e particularmente “O princípio esperança”, o 
conceito de “novo” às categorias de “front”, “futuro” e “aurora”78, 
atribuindo a este conceito também um sentido positivo, a saber, a 
qualidade de abertura – temporalmente, historicamente – do 
horizonte de realização das potencialidades utópicas ainda não 
conscientes, ainda não realizadas79. Ao afirmar, contra Adorno, e 
de alguma forma também contra certo pessimismo histórico de 
Schopenhauer e Nietzsche, a possibilidade real da erupção na 
história da humanidade oprimida e alienada, de um elemento 
libertador novo, de uma “oportunidade” real, difícil, mas concreta 
de emancipação, Bloch talvez superestime as capacidades 
inovadoras e benéficas do “novo” em detrimento dos aspectos 
destrutivos e apocalípticas implicados neste conceito, desviando 
nosso olhar dos fracassos, dos calvários e das catástrofes históricas 
da humanidade e fixando-o deliberadamente nas imagens e nos 
breves momentos históricos portadores de potencialidades 

                                                            
77 ADORNO, Théorie esthétique, p. 46. 
78 Ibid., p. 248. 
79 Cf. BENJAMIN, Walter. Thèses sur la philosophie de l’histoire  “Über den Begriff der Geschichte” , 
Thèse IX (evocação do “anjo da história”, que vê apenas desastre acumulando detritos e jogados aos 
seus pés”). In: Walter Benjamin: Obras II, Poesia e revolução (ensaios), traduzido do alemão por 
Maurice de Gandillac, Paris, novas cartas / Denoël, 1971, p. 279 
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utópicas positivas. Esta maneira de pensar é, aparentemente, uma 
emanação direta de uma visão messiânica da história que Ernst 
Bloch sempre defendeu, com algum entusiasmo, quase a mesma 
intensidade como Walter Benjamin, mas negando as conclusões 
pessimistas das “Teses sobre a Filosofia da história” deste – contra 
o pessimismo histórico absoluto de Schopenhauer, de F. Nietzsche 
e de outros filósofos da época moderna (incluindo os 
representantes da Escola de Frankfurt). 

Mesmo a confirmação, indo além, pela história do século XX, 
das previsões mais pessimistas sobre a evolução da humanidade, 
mesmo a experiência infernal do fascismo hitlerista e do 
stalinismo, os campos de extermínio nazistas e do genocídio 
(sistematicamente praticado pelos nazistas contra os judeus) não 
conseguiram convencer Ernst Bloch da necessidade de rever, 
depois de 1945, suas definições eufóricas de utopia e do “novo” às 
quais Adorno sempre quis opor uma visão muito mais pessimista e 
talvez mais realista, afirmando que o “novo” sempre tende a 
aparecer “como um fim em si mesmo” na medida onde ele “se 
compromete sobre o plano político e prático”80, mesmo aí, onde ele 
é presença, no começo de sua aparição, no terreno da história, 
todas as características de uma melhoria radical (do estado do 
mundo). 

Bloch não opôs a estas declarações muito lúcidas de Adorno 
uma recusa categórica e cega para reconhecer a escala e a 
imanência permanente do mal – apto a ser expandidos para uma 
forma enorme e cruel pelos homens que fazem “a história” – mas 
seu messianismo utópico (o que não exclui a hipótese da utopia 
negativa de chegada e triunfo temporário de Satanás ou de um 
antimessias transformando o mundo em um inferno de crime e 
sangue) parece proibir de declarar prematuramente a morte da 
utopia e de renunciar da ideia de uma redenção final do mundo 
sob o signo de uma expectativa messiânica secularizada se 

                                                            
80 ADORNO, Op. cit., p. 102 
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expressando na esperança bem real dos homens da concretização 
da utopia – apesar de todos os “desvios” apocalípticos e 
antiutópicos – que até esse momento desfiguraram o rosto 
atormentado e torturado da história da humanidade. É isso que o 
separa, teoricamente, não apenas de Adorno, mas também de 
Günther Anders. 

Essa expectativa messiânica aparece no pensamento 
blochiano de muitas formas com afeto de espera ligado a um 
“ainda-não-consciente”81 e aos sonhos diurnos, no nível da psique, 
como uma imanência pré-utópica do sendo como categoria de 
potencialidade e processualidade82, e como esperança 
(antecipatória) capaz de realizar o sonho de um mundo melhor, ao 
nível da filosofia da práxis83. 

Esforçamo-nos por demonstrar em que medida esta 
categoria chave da filosofia da práxis e da ontologia utópica de 
Bloch (a expectativa messiânica) se impõe também a uma 
antecipação da esperança utópica e a um “princípio utopia” (nas 
grandes obras de arte), no campo da estética. 

Embora se possa dizer contra essa totalização dos conceitos 
da esperança da utopia e da antecipação, no sistema de 
pensamento blochiano, (– e em grande parte temos dado lugar a 
críticas, às vezes até radicais, de suas concepções –), este 
“transplante” de uma visão de mundo, que seja aberta para o 
futuro e para a descoberta de potencialidades utópicas imanentes, 
para os processos de uma dialetização de potencialidades criativas 
ainda não realizadas, no campo complexo da estética e da história, 
não nos parece ser abusivo ou uma “invasão” de um território 
hermético por um conceito e uma dialética do pensamento que lhe 
seriam estranhos. 

                                                            
81 Cf. BLOCH, Ernst. Le Principe Espérance, tome I, Paris, 1976, p. 142 et seq. 
82 Idib., p. 374-375. 
83 Cf. op. cit., p. 367 et seq. 
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Ele não está, visto sobre o fundo da “linha geral” da filosofia 
blochiana, onde o conceito de “transgressão” e “antecipação 
utópica” ocupa sempre no centro do palco uma consequência 
lógica. 

Nada ilustra melhor este pensamento – que deve ser 
definido como um “marxismo da imaginação utópica criativa” – a 
seguinte perspectiva enfatizada pelo autor de “O princípio 
esperança” em sua intervenção intitulada “Marxismo e poesia” 
feita no “Congresso antifascista para a Defesa da Cultura” 
organizado em Paris em junho de 1935, quando Bloch disse, 
particularmente: 

 
(Portanto) o marxismo é a arma que primeiro dá à imaginação 
uma consciência culpada e também a mesma arma que cura a 
imaginação ferida. A desmistificação das mentiras e a separação 
da aparência de uma possível antecipação estética só podem 
fortalecer e tornar cada vez mais essencial uma poesia que se 
compreende ela mesma como uma força produtiva. Da mesma 
forma, o marxismo não cria a disparidade entre o mundo e a 
liberdade da interioridade, e a solidão da interioridade antes 
dessa liberdade, como Sartre a descreve. Pelo contrário, ele deseja 
emancipar naturalmente o mundo da interioridade, de sua 
alienação, de sua respectiva reificação. É verdadeiramente 
realista, mas não no sentido de uma cópia sem valor. Ao 
contrário, sua realidade é chamada: realidade plus (+) o futuro (o 
futuro contido em si mesmo). Ela traz a prova, por sua própria 
transformação concreta, de que ela está pronta: ainda há uma 
plenitude de sonhos ainda não realizados, uma plenitude de 
continuidades históricas e de imensas potencialidades da 
natureza ainda não surgidas. Raramente os mestres da poesia 
puderam encontrar um assunto mais requintado que o nosso, na 
espera-latência (permanente), com todas as suas aventuras – em 
sua realidade84. 

 

                                                            
84 Cf. BLOCH, Ernst. Literarische Aufsätze (Essais littéraires), Francfort, Suhrkamp,1965, p. 142-143.  
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Dom Quixote: 
uma figura da transgressão em Espírito da Utopia 

 
Ubiratane de Morais Rodrigues 

 
 
[...] vem também o fracasso de Dom Quixote, depois a sua 
loucura e, acima de tudo, o seu destino triste e engraçado, porque 
ele não quer nada para si mesmo. Mas nós vemos que ele está se 
perdendo e se entregando sem retorno [...]1. 
 

Do interesse por Dom Quixote 
 
A figura de Dom Quixote representa uma parte importante do 

projeto estético-utópico de Ernst Bloch. O tema aparece na primeira 
edição de Espírito da utopia, no tópico O herói cômico (der komische 
Held). Na segunda edição de 1923, Bloch não trabalha mais com o 
título O herói cômico, ele desloca o texto para dentro do capítulo A 
forma da questão inconstrutível (Die Gestalt der unkonstruierbaren 
Frage), juntamente com a parte sobre A teoria do drama, em que 
debate com Georg Lukács acerca da tragédia,2 renomeando os títulos, 
respectivamente, como Excursus sobre Dom Quixote (Exkurs über 
Don Quixote) e Apêndice ao excursus: inibição e tragédia no caminho 

                                                            
1 BLOCH, Ernst. Geist der Utopie: erste Fassung, 1918. Munich-Leipzig: Duncker & Humblot, 1918. 
Francfort, Suhrkamp Verlag, 1971, p. 59. Todas as citações em língua estrangeira foram traduzidas 
pelo autor deste texto. 
2 Conferir Miguel Vedda, quem faz uma excelente análise tanto do texto lukácsiano “A metafísica da 
tragédia” como da relação deste com “A teoria do drama” de Bloch, apontando as críticas de Lukács e 
os seus limites. VEDDA, Miguel. Tragedia, actualidad, utopía. A propósito de las controversias entre 
el joven Lukács y el joven Bloch. In: ______. Ernst Bloch: tendencias y latencias de un pensamiento. 
1ª Ed. Buenos Aires: Herramienta, 2007 p. 97-110,  



266 | Escritos sobre o Espírito da Utopia de Ernst Bloch 
 
da real auto-invenção (Anhang zum Exkurs: Hemmung und Tragödie 
auf dem Weg zur realen Selbstinvention). Na terceira edição, de 1964, 
Dom Quixote já não aparece, ficando a crítica a Lukács no tópico 
Apêndice ao excursus: inibição e tragédia no caminho da real auto-
invenção. Ivan Boldyrev pontua não só as modificações e os 
deslocamentos dos capítulos do Espírito da utopia, mas também os 
movimentos no interior do texto. Além disso, ele percebe a 
importante virada conceitual no texto sobre Dom Quixote, no que diz 
repeito à aproximação de Bloch à Teoria do Romance de Lukács, 
assim como a aproximação de Bloch à interpretação de Dostoievski 
sobre Dom Quixote3. 

Por que Bloch teria suprimido essa reflexão de Espírito da 
Utopia, de 1964, citando Dom Quixote uma única vez, no capítulo 
sobre a forma da questão inconstrutível4? Seria desnecessária essa 
citação? No todo do livro, não se pode dizer imprescindível, 
principalmente porque condiz com o projeto messiânico de Bloch5, 
mas aparenta ser deslocada do ponto de vista estético do conteúdo 
da obra do filósofo. Esta não é uma certeza absoluta, mas a nossa 
hipótese interpretativa é que a personagem Dom Quixote encontra 
um lugar à sua altura na parte V de O princípio esperança, 
intitulada “Identidade”. O nosso objetivo neste texto é demonstrar, 
por meio do resgate do herói cômico da primeira edição de Espírito 
da Utopia, que Dom Quixote é uma figura da transgressão in 
nascente, fundamental na obra de Bloch.  

Dom Quixote representa para Bloch uma/(a) figura da 
imediaticidade, cuja imagem compara-se à juventude, esta pulsão 
para a frente, cujos limites não impedem a ação. Contudo, a 

                                                            
3 BOLDYREV, Ivan. Geist der Utopie, der sich erst bildet: vorläufige Beobachtungen zur Korrektur 
des Blochschen Frühwerks. In: Vidal F. (Hrsg.) Bloch-Jahrbuch 2012. Einblicke in Blochsche 
Philosophie. Mössingen-Talheim: Talheimer Verlag, 2012, p. 42.  
4 BLOCH, Ernst. Geist der Utopie: zweiten Fassung von 1923. Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main, 
1964, p. 234. 
5 Idem. O princípio esperança. Trad. Nélio Schneider. Rio de Janeiro: EDUERJ, Contraponto, 2006 b, 
v. III, p. 129. 
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preocupação de Bloch é lançar um olhar penetrante sobre o 
cavaleiro andante6 em virtude de seu desejo por um mundo 
melhor e de uma utopia concreta que está em fermentação como 
vontade e sonho desperto no fidalgo. Ele é um modelo de 
transgressão que vige nas veias de quem tem a inquietude em seu 
interior; entretanto, Dom Quixote não encontra a mediação 
necessária para construir a morada da alma no mundo concreto. 

Isso não é um problema exclusivo da personagem em 
questão, a dificuldade de se exteriorizar o sentimento dá-se devido 
à contradição entre o sujeito e o mundo. São frequentes na 
juventude, por exemplo, as manifestações dessa inquietude, dessa 
inadequação entre o sonho e o trabalho para a sua realização. A 
sua vontade utópica o impulsiona para a ação, literalmente, contra 
moinhos de vento; ainda não há mediação com o mundo para a 
sua concretização. Ele age em vão, a ação do “cavaleiro da triste 
figura” é incondicional desde o início, pois surge de suas leituras 
dos livros sobre cavalaria e de toda uma ética destas leituras 
apaixonadas. Como assinala Bloch n’O princípio esperança: “[...] 
um agir não-mediado nada é além de abstrato e sua derrota 
geralmente deixa uma impressão ridícula [...]”7. 

Quanto ao interesse de Bloch por Dom Quixote, aponta-se a 
seguinte chave interpretativa: do ponto de vista teórico, há vários 
aspectos que se ressaltam, para ele, na obra de Cervantes, tais 
como os elementos expressionistas, a utopia, o sonhar acordado, a 
fantasia, o amor, a justiça, o bem, a política, a moralidade, o 
encontrar-se consigo mesmo e a transgressão de fronteiras. 
Entretanto, há algo que chama a atenção e merece ênfase: a 
presença de Cervantes no país de Fausto. Antes de Bloch, havia 
uma tradição consolidada nos estudos e traduções da obra de 
Cervantes na Alemanha; portanto, Dom Quixote não foi apenas 

                                                            
6 Idem. Geist der Utopie: erste Fassung, 1918, op. cit., p. 55. 
7 Idem. O princípio esperança, op. cit., p. 118. 
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uma obra polêmica, foi fundamental ao espírito alemão8. 
Conhecendo a história do pensamento filosófico e literário alemão, 
Bloch não poderia ficar indiferente a este fato. Escrever sobre Dom 
Quixote é se colocar na linha dos grandes pensadores de seu país. 
Desde adolescente, ele havia lido os Cursos de Estética de Hegel, o 
que implica o conhecimento da importância do romance de 
Cervantes para a esse ramo da filosofia; e, se a história da obra não 
fosse suficiente para lhe atirar ao encontro do fidalgo cervantino, 
as controvérsias com Lukács teriam sido o bastante.  

No tópico a triste figura e a ilusão dourada n’O princípio 
esperança, Bloch assinala algumas leituras alemãs de Dom Quixote. 
Neste ponto, há uma diferença significativa entre este texto e a 
primeira versão, O herói cômico, que não continha os acréscimos 
sobre a recepção do romance na Alemanha. Ele cita o personagem 
Gregers Werle de O pato selvagem de Ibsen: “uma figura dom-
quixotesca sob outras constelações, cobrando exigências ideais sem 
percepção para os devedores insolventes, sim, sumidos”. Lembra-se 
de Marx e da crítica deste ao utopismo abstrato, a qual o fez ter 
reservas quanto ao romance de Cervantes, pois, segundo Bloch, “[...] 
o caballero foi apreendido por Marx como cosmovisão integral e 
como seu destino. [...] no sentido de que já Dom Quixote teria pago 
pelo erro de ter considerado a cavalaria andante igualmente 
compatível com todas as formas econômicas da sociedade”9, além de 
fazer uma associação direta entre esse livro e as interpretações 
abstratas do mundo. Kant também é mencionado, pois este 
compreendeu e sentiu profundamente “o incondicional” de Dom 
                                                            
8 A recepção de Dom Quixote na Alemanha, suas polêmicas interpretativas, as influências, a batalha 
das traduções e a contribuição desta obra para o pensamento filosófico e literário do país são 
descritas em detalhes por Jean-Jacques Achille Bertrand em seu livro Cervantes dans le pays de 
Faust. Não há espaço para uma reconstrução dos argumentos e dados históricos da recepção nesta 
nota. Contudo, salientamos que o encontro com a obra de Bertrand nos abriu o horizonte 
interpretativo de que o interesse de Bloch por Dom Quixote não é apenas conceitual ou 
autobiográfico, mas se encontra também em participar do espírito de uma herança cultural cujas 
atenções dadas a Cervantes contribuíram para o desenvolvimento da filosofia alemã. Cf. BERTRAND, 
J. J. A. Cervantes en el país de Fausto. Madrid: Ediciones Cultura Hispânica, 1950. 
9 BLOCH, Ernst. O princípio esperança, op. cit., p. 127. 
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Quixote, embora tenha acusado o autor do romance de não ter 
direcionado corretamente a “paixão fantástica e romântica”, ou 
melhor, de não ter feito bom uso da razão para instruir o seu 
cavaleiro andante. Igualmente, Schelling é mencionado como leitor 
do livro de Cervantes. Cito Bloch: “Schelling disse certa vez, na sua 
Filosofia da arte, que a duquesa tinha tudo em comum com Circe, 
excetuando a beleza; na verdade, ali tudo é um mundo de disfarces, e 
só Dom Quixote não se torna um porco. De fato a encenação teatral 
na corte é completamente cínica [...]”10.  

Bloch menciona, ainda, Dostoievski, que parece ter 
influenciado a sua virada teórica em torno do cavaleiro da triste 
figura, a qual significou a saída das análises de Lukács, que, segundo 
ele, “[...] a partir de uma outra janela e de uma outra perspectiva, 
observa o seguinte a respeito de Dom Quixote: ‘Quando chegar a 
hora do juízo final, o ser humano não esquecerá de levar consigo este 
que é o livro mais triste de todos’”11. E arremata sobre esta visão, que 
também é a sua, afirmando que “há um ecce homo na pureza 
escarnecida do cavaleiro, um tipo de reflexo de Cristo ainda presente 
na caricatura desmerecida”12. Contudo, o que foi dito não representa 
a totalidade do conhecimento de Bloch sobre a recepção de Dom 
Quixote na Alemanha; o seu interesse, além de conceitual e estético-
filosófico, é também histórico, visto que está ligado a uma herança 
cultural proveniente das interpretações desta obra desde que foi 
introduzida no país. 

 
Dom Quixote e a sua transgressão 

 
O fidalgo Dom Quixote estava disposto a realizar a justiça no 

mundo “[...] ele cavalga incansavelmente nos dias mais quentes de 
verão em sua pesada e enferrujada armadura para ajudar viúvas e 

                                                            
10 Ibid., p. 132. 
11 Ibid., p. 130. 
12 Ibid., p. 131. 
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órfãos e dar às virgens sua poderosa e compassiva proteção”13. 
Como forma de amor, escolhe uma única mulher para a dedicação 
de seus sentimentos e glórias: Dulcineia de Toboso. A figura de 
Dom Quixote é de superação, da prática de seus sonhos diurnos, 
pois “não há ninguém que possa dar um passo sem as 
consequências benevolentes do sonho, ou mesmo ser capaz de 
elevar-se ao seu trabalho diário. Primeiro de tudo, Dom Quixote 
exagera”14. Ao sair para o mundo como “cavaleiro da triste figura”, 
que desafia a injustiça do seu entorno, executa e realiza, mesmo 
que fracassando, o universo imaginário da sua mente, embora os 
afetos tenham continuado poético-literários. Isto é explícito desde o 
momento em que teve de tomar como modelo alguém igualmente 
proveniente da literatura para guiá-lo na sua jornada cavaleiresca e 
amorosa, decidindo entre figuras lendárias totalmente opostas, 
Amadis de Gaula ou Orlando “o furioso”15. Escolheu a melancolia 
de Amadis e iniciou sua jornada de obstáculos, fracassos e utopia. 

Da sua partida para o mundo à autoidentificação empírica de 
que havia sido eleito pelo bem, houve uma longa caminhada. Preso 
ao passado, desconsiderando o seu presente, sozinho, seguiu sem 
dinheiro algum, como os cavaleiros andantes de seus livros. Depois 
de cinquenta anos de vida e privação, a fantasia despertou nele, 
fazendo renascer a juventude na velhice e reivindicando a sua força 
explosiva para a aventura e para a mudança, passando a agir 
segundo determinava a sua imaginação, transgredindo os limites, 
embora de forma abstrata. Dom Quixote foi envenenado pelos 
livros de cavalaria, histórias fantásticas de lutas, glórias e de amor; 
a realidade foi obscurecida, ele não percebia a diferença entre as 
experiências vividas e o real consumado, a sua imaginação era o 
seu princípio de realidade, e tudo se transformava em monstros 

                                                            
13 BLOCH, Ernst. Geist der Utopie: erste Fassung, 1918, Munich-Leipzig: Duncker & Humblot, 1918. 
Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1971, p. 55. 
14 Ibid., p. 55. 
15 Ibid., p. 56. 
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para serem combatido, em injustiça para ser corrigida, em 
maravilhas e belezas para serem admiradas e amadas. O desejo de 
algo que ainda não se tem, mas que é belo, e de que somos dignos 
tem na figura de Dulcineia o seu elemento central, mesmo sem 
nunca tê-la visto como a projetou, a personagem de Cervantes vive 
por ela incondicionalmente.  

A sua trajetória pelo mundo não é só de devaneios, mas a 
realização dos sonhos acordados como realidade mesma. Ainda 
que a inadequação social lhe transforme em um fantasma, as suas 
ilusões têm caráter utópico-arcaico, estão projetadas para o futuro 
na luta por um mundo mais nobre e mais colorido. Não há uma 
separação entre o real e a fantasia para Dom Quixote, 
principalmente na relação amorosa deste com Dulcineia. Aliás, nos 
momentos em que parece surgir a lucidez, ele reorganiza o 
argumento e os atos em função do imaginário. A condição em que 
se encontra não é a questão em xeque, ele está sempre na mais 
adversa das situações, e não é esse choque de realidade 
experenciada pelo corpo o que lhe faz convencer-nos de sua 
inadequação temporal; a ilusão é a sua verdade. Bloch expõe a 
figura decadente de Dom Quixote numa seriedade que não se 
encaixa no livro, ou melhor, ele dá ao livro o valor que merece. As 
gargalhadas não são o cerne da questão, Bloch é um leitor atento, 
não reproduz as más compreensões do livro, pois sabe o que 
representam o romance e a época dele: 

 
[...] os tempos mudaram, entretanto, como os tempos modernos; 
e, com eles, vieram um céu diferente, uma terra mais sombria e 
mais sólida.e, Assim, por causa de seu a priori completamente 
abstrato, [Dom Quixote] representa apenas a caricatura de um 
fundatum fantasmagórico evocada pelo seu espírito 
constitutivo16. 
 

                                                            
16 Ibid., p. 59. 
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É sobre o sonho acordado de Quixote que se concentra a 
análise de Bloch; o pensador alemão constitui uma leitura 
histórico-econômica na qual Dom Quixote sai para a batalha, em 
que as temporalidades não se encontram, pois o fidalgo vive outro 
tempo para quem o via, talvez aquele da infância, da brincadeira, 
daí o seu caráter inofensivo. A personagem de Cervantes não 
compreendeu, nem poderia conceber, que a cavalaria andante não 
tem espaço sob as condições econômicas da era moderna, embora 
a Espanha de cervantina ainda fosse feudal.  

Bondades distorcidas, posto que não haja maldade em Dom 
Quixote, a sua exigência de fazer o bem o coloca em má situação 
sempre; não há egoísmo, ele é um cavaleiro para o “Nós”, é a 
expressão da justiça, ou pelo menos do desejo desta. Bloch 
encaminha a discussão do herói cômico para o centro do destino 
humano: o bem. Na ação desmedida, na bondade única de Dom 
Quixote, reconhece uma figura da transgressão, ainda que esta seja 
imediata17. As forças imaginárias não ficaram apenas na 
fermentação, mas partiram para a ação. Ele ousou instaurar o 
bem, a justiça e a beleza na terra, não recolheu em sua casa 
somente os devaneios, mas as paisagens dos sonhos de um entorno 
melhor.  

Dom Quixote se encontra em um mundo vazio, em 
transformação pela burguesia que emerge, em que a cavalaria não 
existe mais; se ele é ridículo, dado a zombaria que se revela no 
livro, é porque age de acordo com normas que já não vigoram e 
ideais que nunca se concretizaram, age como um “louco” para a 
sua época porque segue a mentalidade de um homem medieval. 
Ainda assim, continua o seu caminho, entretanto, como nos diz 
Bloch: “[...] por assim dizer, a ilusão de Quixote é, sem dúvida, 
altamente relativa, com relações claras com o seu tempo, uma 
loucura indicativa de um grande passado histórico-filosófico. O 

                                                            
17 Ibid., p. 60. 
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cavaleiro deve ultrapassar e dourar infinitamente [...]”18. Desse 
modo, segue Dom Quixote, mesmo diante de todos os 
acontecimentos, transgredindo e ultrapassando os limites 
históricos e éticos do seu tempo, a sua inquietação interior busca a 
existência na realidade, e esta é contraditória, pois os valores do 
bem, da justiça e do amor são da esfera do romance e da ficção. por 
isso Bloch pode dizer que “Quixote é problemático apenas porque 
sobra e não sabe onde está [...]”, é o último cavaleiro gótico: “[...] 
Quixote faz-se apenas solitário e problemático, verdadeiramente o 
último ‘Gótico’. O cavaleiro é insano se comparado ao seu tempo, 
incompreensível e enlouquecido pela profanação do seu tempo e, 
portanto, no último aspecto [...]”19. 

Mesmo diante de todas as adversidades, Dom Quixote não 
recebe ajuda do céu, os espíritos maus só vêm para lhe confundir, 
ao contrário do que acontece com o cavaleiro Zendelwal não há 
ajuda divina. Para uma comparação entre Quixote e Zendelwal, 
podemos ir a O princípio esperança, em que Bloch narra a história 
a virgem como cavaleiro. Nesta história, o cavaleiro Zendelwal é 
um típico sonhador abstrato; como Dom Quixote, não entendia 
nada sobre o mundo, mas havia em si uma força subjetiva que o 
fazia fantasiá-lo e recriar as mulheres. Ele antecipava 
consideravelmente todos os seus feitos; perdia-se em devaneios e 
era indeciso no agir. Os pensamentos fantásticos eram a sua 
realidade. Contudo, ao contrário de Dom Quixote, e isso é 
importante para o projeto utópico de Bloch, Zendelwal recebeu a 
ajuda dos céus para vencer uma batalha que ele mesmo não lutou. 
Bloch narra que ele havia se apaixonado pela condessa de Bertrade, 
mas, afastado dela, viveu por muito tempo pensando em tê-la. 
Quando soube da notícia de que haveria um torneio no qual o 
vencedor ganharia a mão da condessa, partiu em viagem para a 
realização desse desejo. Contudo, no caminho foi tomado por 

                                                            
18 Ibid., p. 61. 
19 Ibid., p. 61. 
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devaneios e começou a antecipar todo o acontecimento da luta até 
o seu casamento com a condessa, todos estes eventos de acordo 
com o seu desejo e a sua inquietação. O sonho acordado o imergiu 
em abstrações, fazendo-o chegar ao torneio quando este já havia 
terminado. A sua sorte é que entre o sonho e a realidade interveio 
a Virgem Maria, quem lutou em seu lugar e venceu a competição. 
A Virgem realizou não só os feitos que ele sonhara, enquanto 
caminhava para o torneio, como usou as palavras dele e tudo o que 
ele imaginara falar à condessa. Aqui a felicidade é fabulosamente 
real. Não há lucidez, a interioridade inquieta não sai em forma de 
ação; sequer há ação como em Dom Quixote, a qual não é mediada. 
A intervenção utópica-mágica-celeste não vem em socorro de Dom 
Quixote. 

Sem auxílios mágicos, míticos ou milagrosos, a realidade 
dura em que o fidalgo vive o faz nosso irmão mais pobre (unser 
ärmerer Bruder)20, não evita os obstáculos, ao contrário, está 
justamente em busca destes, pois a aventura os requer e quanto 
maior forem, maior serão a fama e a glória da personagem. Ela dos 
grandes desafios, é um homem-modelo de coragem, enfrentando 
tudo para socorrer e salvar os oprimidos, sem saber que é ele 
quem precisa de ajuda. Contudo, segue o seu curso sem se 
importar com a zombaria que lhe aflige, a qual tem a culpa, 
inclusive, do sobrenatural, que transforma exército em porcos, por 
exemplo.  

Obstáculo e fracasso são sinônimos em Dom Quixote. A 
utopia e a esperança, para Bloch, expressam esses dois conceitos de 
forma diferente; a utopia concreta possui resistência, obstáculos 
subjetivos e objetivos, e a esperança está sujeita ao fracasso, 
podendo nunca se realizar. Isso não é motivo para desistirmos, os 
sonhos diurnos continuam, porque o homem ainda está em maus 
lençóis; há humilhação e abatimento da dignidade humana, o reino 
da justiça que quer implantar Dom Quixote ainda não chegou. A 

                                                            
20 Ibid., p. 62. 
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personagem encarna, assim, por meio do seu fracasso, dos 
obstáculos, e do continuar ereto rumo à sua meta, a idade de ouro, 
o reino da justiça na terra, os elementos transgressivos de uma 
utopia concreta. Ao contrário dessa força explosiva e destruidora 
de si, da ação sem a mediação correta, sem o princípio de realidade 
concreto, surge a figura do seu par dialético: Fausto. A comparação 
entre Fausto e Dom Quixote aparecerá de maneira mais 
sistematizada por Bloch décadas mais tarde novamente n’O 
princípio esperança. Comparando a inquietude de Dom Quixote 
com Fausto na edição de 1918 do Espírito da Utopia, Bloch lembra 
que Fausto não capitulou diante da inquietude e também se lançou 
para o universo, entretanto, diversamente de Dom Quixote, ele 

 
[...] primeiro procurou compreender, equilibrar-se com as 
regiões, fortalecê-las, educá-las e, só então, ensinar muito da sua 
própria história no mundo, reaparecer. Ele sempre vem apenas 
para desaparecer de novo em novos distritos, a fim de 
transformar o mundo completamente sobre si mesmo e, assim, 
acelerando, enriquecendo o todo, repetindo a jornada do “eu” e 
do “nós” através do mundo 21. 
 

Dom Quixote e Fausto são relacionados, nas duas obras de 
Bloch, à utopia e ao sonhar acordado, à mediação do ato e à 
instantaneidade do mesmo, que levam ao fracasso22. Entretanto, a 
força interior em Dom Quixote, ou melhor, essa tensão entre a 
força interior e o labor concreto para a expressão desta é o que leva 
Bloch a pensar o tema da transgressão segundo a mediação e ou 
não do desejo, em forma de sonho desperto. Bloch não descarta o 
ato não-mediado, pois “o não-mediado, que atravessa a parede 
com a cabeça, tem sua desvantagem, sua honra e sua juventude; o 
mediado, com sua ampla visão e experiência comedida, tem sua 
vantagem sua dignidade e sua maturidade”23. Os sonhos em Dom 
                                                            
21 Ibid., p. 63. 
22 Ibid., p. 64. 
23 Idem. O princípio esperança, op. cit., p. 118. 
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Quixote são exagerados, o que faz parte do alargamento da 
realidade; ele mesmo é um motivo pelo qual se transgride o real 
pela imaginação: a figura de Dom Quixote, em si, é o excesso. Isto 
lhe garante, inclusive, encarar as suas derrotas com justificativas 
igualmente desmedidas. Fantasias, batalhas, fracassos e os 
fundamentos destes são simultaneamente ampliados. Dessa 
maneira, Bloch encontra a sua utopia e a dignidade da jornada 
quixotesca. Ele cita Cervantes para apontar o real objetivo de Dom 
Quixote: “Sancho amigo, hás de saber que nasci, por determinação 
do céu, nesta idade de ferro, para nela ressuscitar a idade ouro (I, 
cap. 20)”24. 

Bloch fala, literalmente, que o fidalgo transita pela 
esperança, a sua desmesura o impulsiona para a restauração de 
um tempo que ainda não houve, mas que é a nossa pátria. Assim, 
embora ele esteja preso aos tempos medievais, a utopia de um 
mundo melhor porvir permanece acesa em cada uma de suas 
batalhas. As desmesuras dão lugar à lucidez no momento crucial 
do encontrar-se consigo mesmo ou do despertar de Dom Quixote, 
que se dá no leito de morte. Bloch chamou este instante de 
“autoidentificação empírica”. É uma cena que não tem riso, a 
seriedade sobrevém, a lucidez se apresenta: “fui louco e estou hoje 
em meu juízo; fui Dom Quixote de la Mancha e sou agora, como 
disse, Alonso Quijano, o Bom’. Alonzo el Bueno: é a designação 
mais tranquila, mas abaladora [...]”25. Este é um momento 
incógnito, quando não há mais ilusão, não cabe mais a zombaria, 
em que o tempo tem sentido, o fixum do passado se move, e o 
sujeito é capaz de fazer uma síntese de si: “[...] Dom Quixote 
restabeleceu para si novamente a relação que tinha se tornado a 
mais insustentável, a relação entre antecipação e passado, entre a 
força da esperança sem igual e o céu ensurdecido de um mundo de 

                                                            
24 Ibid., p. 121. 
25 Ibid., p. 125. 
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estamentos que havia morrido”26. Mas também há aqui um dos 
paradoxos centrais do livro, no leito de morte surge um momento 
de lucidez: a claridade do mundo na figura de Sancho e a escuridão 
na figura de Dom Quixote, o paradoxo do cômico-trágico. No 
instante da autoidentificação empírica, do reconhecimento da 
personagem como um homem bom, Bloch apreende no romance a 
passagem para a tragédia. 

Se a história do fidalgo foi de abstrações e 
incondicionalidades, de divertimento e melancolia, advertência e 
comprometimento, se seus fracassos não corresponderam às suas 
expectativas, e se não conseguiu ajudar nem um órfão nem uma 
viúva, tampouco um inocente, não são esses os motivos que nos 
arrebatam à leitura; todas essas abstrações caem diante de um 
conteúdo concreto e utópico: o Bem. A moralidade como síntese do 
seu despertar no leito da morte, como nos ensina Bloch, é a mais 
forte não-utopia. Este é o tom da interpretação blochiana do texto 
literário mais engraçado e triste ao mesmo tempo: 

 
O conteúdo é bondade, sim, idade de ouro, como diz o próprio 
Dom Quixote, mas o percurso até ela acontece ali mediante as 
abstrações mais malucas e espancadas de que o mundo tem 
conhecimento. É nesse embate que consiste a demência de Dom 
Quixote, é dele que advém o seu destino cômico-triste. Ele é o 
maior utopista já posto em versos, e ao mesmo tempo a 
caricatura deste [...]27. 
 

Mesmo caricaturado, Dom Quixote é, para Bloch, o cavaleiro 
da utopia; não é o escárnio que fica como ensinamento do livro, 
mas a bondade e a quimera, ainda que abstratas, e os conteúdos do 
bem, da justiça e do amor, que percorrem toda a obra, nos 
advertindo e nos ensinando a sonhar. Não há esperança que não 
possua uma dose grande de quixotismo, por isso este não pode ser 

                                                            
26 Ibid., p. 125. 
27 Ibid., p. 125. 
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desprezado nem deixado a si mesmo, devendo ser associado ao 
conhecimento do mundo, pois, com a mediação correta, “[...] pode 
sim fazer o leão do destino piscar consideravelmente [...]”28. Dom 
Quixote, como figura da transgressão dos limites, desde o Espírito 
da Utopia coloca o problema da mediação entre o sonhar acordado 
e a realidade concreta. A transgressão das fronteiras adveio dos 
seus delírios, o que fez do excesso sem mediação uma história de 
fracasso das suas aventuras, pois não viu os obstáculos reais da sua 
época, por isso mesmo ficando para nós, simultaneamente, como 
um modelo a ser corrigido e a ser seguido. 

Diante do paradoxo “comédia-tragédia”, deve-se ter cuidado 
para não se deixar pender para apenas um dos lados. Somos 
tentados à pura comicidade, pois “em toda parte, trata-se da 
neblina de um teor onírico inepto, na qual um ser humano 
maravilhoso e sua intenção dourada se perdem em comicidade”29. 
Assim, mesmo que a melancolia de Dom Quixote não nos impeça 
de rir dele, não podemos nos esquecer do outro lado do herói 
cômico: a sua porção trágica. É o que nos indica a passagem da 
comédia para a tragédia no término do livro de Cervantes, 
justamente no fim da vida de Dom Quixote, quando ele recupera a 
lucidez. Diante da lucidez ele não é possível ser cômico, agora tem 
consciência da sua condição, suportando-a, e da finitude, e não se 
permite enganar-se a si mesmo nem que outro o engane. A 
diferença está na consciência do seu estado. Entretanto, não há 
uma passagem automática do cômico ao trágico, como assinala 
Bloch, mas para a tragédia em si, de modo que o final não anula o 
cômico do livro30. Por fim, para nós, Dom Quixote resta como 
figura da transgressão, que nos inspira a seguirmos, com Bloch, os 
caminhos da utopia concreta.  

 

                                                            
28 Ibid., p. 133. 
29 Ibid., p. 128. 
30 Idem, Geist der Utopie: erste Fassung, 1918, op. cit., p. 66. 
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